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Blum' a geniş salahiyetler veriliyor 

Kabine mecliıine riycuet eden 
Franıa cıımhurreiıi B. Löbrön 

Bir 
blcinçonun 
tahlili 

Yazan: Kemal Ünal 
Türkiye İş Bankası idare meclisi; 

2ler sene geçen bir iş yrlının bilanço
sunu virirken bir raporla da hem ra
kamları tahlil hem de geçmiş senenin 
ekonomi Udiselerini tahlil eder. Bü
tün anonim şirketlerde mutad olan 
bu vaziyet, İş Bankası mevzuunda ay-

• rı bir mahiyet alır. Bu raporlar, eko
nonıik akışları takib edenler için dai
ma kıymetli bir unsurdur. Onların 
aayfalarmda, geçen bir yılın iktısad 
tarihini salahiyet ve vukufla hulasa 
edilmi.J buluruz. Bu aebeble de mat
buatmıız her yılın bugünlerinde bu 
raporları sütunlarına aynen almağı 
çok faydalı bulurlar. (Ulus) da bü
tün memleket basını ile birlikte okur
larına bu değerli vesikayı vermiştir. 

Her sene de raporun ilk kıımunda 
dünyanın iktısadi vaziyeti hulasa e
dilir. Bundan sonra Türkiyenin iç du
rumu ile mahsullerimiz ve dış ticare
timiz tahlil olunur. Bu güzel anane 
bize, Türkiyenin milletlerarası eko -
nornik konjonktüre her yılki intibak 
derecesini kısa ve fakat vazıh hatlar 
içinde öğretir. Bankanın modern tek
niğe uygun bünyesindeki değerli ele
tnanlar tarafından yapılan tetkiklerin 
ııhat ve kıymeti her zaman hadise
lerle teyid olunmuştur. 

.. son rapora göre, spekülatif bir fiat 
Yukselişleriyle giren 1937 iktısad yı
lı,, ~rtaıara doğru bir fiat ve iş hac
nı;ı ~tikrarxna kavuşmuştur. Bunun 
bır 1nhizaına gitmemesi bu yılki ik
tısa~ bünyesinin de "silahlanma aşı
~· ıle takviye edilmi~ olmasındandır. 
e~ aşı gibi silahlanmada ekonomik 

u~ıyctin hareketlerini bir müddet i
~ın tanzinı ede<:ektir. Ancak bünyede 
evaınlt bir salalı unsuru olmryacak· 

tır. Şu hald d"' .. . .. e ort beş sene oncesıne 
gkore refah manzarası arzeden dünya 
e onorn· · 

ısı qının tesiri geçtikten son-
ra ne ola k 1 . b b'" . ca tır? Kredi müessese erı 
.. ~ d uyUk rneselenin müphemiyeti i
~ın en biih"'a bu 1 -sa malt mevzuları ve 
M~d:~~i akı~et~erini sezmek isterler. 
dır H klerırnız de bunu yapmrşlar-
'mda ~:ı~~r~e ~normal büdcelerin dı
hili istikrazı Bılahlanma masrafları da
ticede nasıl ~~la yapılıyor. Bunlar ne· 
nakları . odenecektir. Varlık kay
leketleı g~~~şn ve artın.ağa müsaid ~em
re bulacaklard~~e~erle buna bır ça
mahrum ol 1 • u kaynaklardan 

an ar ve a . 1 . 
doğmasını bekı Y~ yenı servet erın 

e:ınege talı ··1·· 1 
mıyanlar zaruri ammı: u o -
gitmektedirler v ol.arak enflasyona 

H e gıdeceklerdir 
erkesçe beğenilrni . · . . 

Yen fakat • Yen, ıstenılmı
zarun, hatt~ b' ·~ 

telakkı· ed"l b .. a ıraz da tabu 
ı en ugunkü dü . 

ti içinde T'' k' nya vazıye-
d . ur ıye ne haldedir? .. Bizim 

e, cıhanı saran büyük k 
dııtınd kal a ışın havası 

'$ a amıyacağınıız ş.. h . ır 
Milyonlarca işsizi ancak ~pı~~ısız ır. 
1 ~ sı .... , anma
an larttırdıgı hacim içinde eriten 

mem eketler var. Bu maks d 
ı d · a , bazı yer-
er e ış saatlerini indirerek d ld 
dilmektedir. e e e e-

Yeni Türkiyede ise vaziyet tama
men başkadır. İş bankası ida ı· . 
b · b . re mec ısı 
ıze u vazıyeti şu satırlar içinde ifa-

( Sonu 8. inci ıaylada ) 

Bakanlar meclisi ve 
finans encümeni 
I~· ... • • ,' ' ,.. .- ' 

projeyi kabul elli 
r ,. ·' -.."-'/,M4'MML, • r •Jr;.i.Vrı."~.,..j:~';'!~ -- .-:~rr· .. ,. ~''."!f'a/· . ı 

müdafaa, maliye 
sahalarında lüzum 

Hükümet milli 
ve ekonomi 
gördüğü tedbirleri a la bilecek 

Paris 4 (A.A.) - Hükümetin m eclise tevdi ettiği maliye ka
nun pr~jesi bazı yeni ve cüretli tedbirleri ihtiva eylemektedir. 
Bunlann başlıcaları şunlardır: . 

Hariciye Vekllimlzl 
Mısırda karıllamak 

l~ln yapllan proğram 
Kahire, 4 (A.A.) - Anadolu ajan· 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 1s
kenderiye iş bankası müdürünün baş -

( Sonu 8. inci ıayfada ) 

1 

Hamiline aid esham ve tahvilatm 
kaldırılarak yerine ciro ile devri 
mümkün olabilecek nama muharrer 
esham ve tahvilatın ikamesi, düyunu 
umumiye tediyatmın itfa sandığını 
ihdas eden kanunun tadilini icabetti
tirmiyecek bir tarzda, iki sene müd
detle tatili, yüz bin frank esas tutul
mak üzere sermayeye vergi konulma
sı, altmm bugünkü raykine göre 
Fransa bankası maden stokuna yeni
den kxymet biçilmesi, kambiyo mua
melelerinin, murakabe edilmek üzere, 
ticaret ihtiyaçlarını tevsik eden ev
rak ibrazı suretiyle Fransa bankasx 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Mısır seçimi bitti 

Seçim dolôyısiyle çıkan 
kavgalarda 14 - kişi öldü 

Se,im dolayısiyle kargCJ§alıklara sahne olan Kahireden 
bir görünüf 

Kahire, 4 (A .A.) - Dünkü seçim esnasında vukua gelen. ha~i: 
seler neticeainde altı kişi ölmüştür. Cumartesi günü de sekız kit.ı 
ölmüştür. 

Vefd partisinin mağlUbiyeti hak
kında mütalealar dermeyan edenler, 
bu mağlilbiyeti şu suretle izah etmek
tedirler: 

1 - Mısırın istiklali, ne formülünü 
değiştirmiş, ne de diğer şartlara uy
gun yeni bir program bulabilmiş ol
mıyan Vefd partisinin mistik'ini he· 
definden mahrum kılmıştır. 

2 - V efd partisi, kıralın şahsı Mı
sırda otoritenin ve siyasi kuvvet ve 
salahiyetlerin bakik? sahibi .olmakta 
berdevam olduğu halde kıral sarayı 
ile muarazaya kalkışması bu partinin 
nüfuz ve kuvvetinin kırılmasına se -
beb olmuştur. 

3-Partide ikilik hasıl olması ve bu 
ikilik neticesinde Nahas Paşadan ön
ce partinin reisi ölan Saad Zağlul pa· 
şanın namına ve hatırasına bağlı olan 
prestijin Sadist'ler tarafından kendi 

(Sonu 8 inci sayfada) 
Nahas Paşa bir beyanname 

okurken 

l spanyacla Frankocıt.lar tarafında harb edenler bir siperde ilerliyorlar 

Katalonya İspanyadan 
tecrid edilmiş vaziyette ! 
FRANKİSTLER AKDENİZE DOGRU MUTTASIL İLERLİYORLAR 

Ba rbastra ve Balyana 
şehrini de zapdettiler 

Lerida harbinin . taf silab 
ispanyadaki son vaziyeti 

gösterir harita 
Lerida önlerinde, 4 (A.A.) - Frankiıtlere refakat eden Havas 

Ajansının muhabiri bild iriyor: 

Franko kıtaları dün saat 13 de Le- ~-------,..-----

Profesör Pitar bugün 

son konferansını veriyor 
Birkaç zamandanberi memleketi

mizde bulunan Cenevre üniversitesi 
profesörlerinden Bay Pitar, konfe
ranslannın sonuncusunu bugün An
kara Halkevinde verecektir. Konfe
ransın geniş bir münevver kütlesi ta
rafından dinlenebilmesi için konfe
rans saati 18 olarak te&bit edilmiştir. 
Profesörün son konferansının mev
zuu brakisefal Türkleııin dünya mede
niyetine yaptıkları hizmetlerdir. 

ridaya girerek ~toyu ve istasyonu 
zaptetmi§lerdir. Altr. tank, ıaat 16 da 
pencerelerden atef eden cumhuriyet
çilerin ümidıiz mukavemetine rağ
Qlen ağır ağır ile-rliyerek şehrin dar 
sokaklarından geçmişlerdir. 

Leridanın tamamiyle işgali, gene· 
ral Yague'nin ordusuna mensub ilç 
grupun kombine edilmiş olan bir ha
reketiyle yapılmıftır: 

Şimalde general Larro'nun grupu, 
Cenubta, general Batista'nm gru

pu, 
Garbta, Munoz Granden'i grupu, 
Milislerin mukavemeti nevmidane 

(Sonu 8 inci sayfada) 

B. Şuşnig çıldırmiş ! 

Tımarhanenin önünde de 
muhafızlar bekliyormuş! 
Suşnigin gizli dosyaları ilhaktan 
evvel Çekoslovakyaya kaçırılmış 
Paris, 4 (A.A.) 

- Pari Suvar gaze
tesinin Viyana mu
habiri bildiriyor: 

Viyanada dola
şan bir şayiaya gö
re Şuşnig deli ol· 
muş ve Viyana ci
varında kain Ştayn 
hof timarhanesine 
götürülmüştür. 
Muhabir bu haberi 
teyid eden mala
mat alamamış ise 
de Ştanyhof'a gıi
den yolların hü
cum k; ı t a 1 a r ı 
ve jandarmalar ta
nrafından muhafa
za altına alınmış 
olduğunu görmüş
tür. 

Muhabir şöyle 
yazmaktadır: Şii§ nig iıtirahatta 
"Tımarhane civarında muhafız kıta- , orada Şuşnig'i Viyanada Belveder aa-

ır göımeğe alışık değiliz. Halbuki biz (Sonu 8 inci sayfada). 

Fransaya mültedlerin 
akını devam ediyor 

6000 mülteciden yalnız · 

250 si fronkist ispanyaya 

gitmeği kabul etti 
Tuluz, 4 (A.A.) - :t.lültecilerin a. 

kını dün genil ölçüde eksilmiştir. 
Fransa.ya giden yollar yakınındaki 
yükst:k tepelerde yüzlerce mülteci da· 
ha bulunduğu haber verilmektedir. 

(Sonu 8 inci sayfada) -
Fıkra -

Cephelerde 
ispanya, Çin, yahud, orta Avrupa, 

bu meselelerden her hangi biri hak· 
krndaki neşriyatı iki ıkısma ayırabili
riz: Yakalar ve telkinler! Vakalan ar
zularımıza göre değiştirmek, veya, on
ları menetmek elimizde değildir. Ga
zetelerünizin Vazife ve mesuliyeti, 
müsbet haberleri neşrederek 'Ve yalnız 
onların etrafındaki tenkid ve tahlil1e
ri tekrar ederek, tiirk halkına hakikati 
göstermektir. 

Diğer taraftan iki ideoloji cephesi 
müfrit/erinin bu meseleler etrafındaki 
bir telkin mücadelesi de vardır.lşte bu 
mücadelede Saf tutmak, yahud, onda B• 

let olmakla sadece bitaraflık vazife-
mize hiyanet etmiş almıyoruz: Aynı 
zamanda iki cephede yeri ve bizim dos
tumuz olan devletleri kırarak, ~üphe
/endirerek Türkiyenin milli olduğu 
kadar dürüst dış politikası istikametin 
den uzaklaşıyoruz. Dış ınüdahalelerin 
büsbütün hazinleştirdiği bir kardeş 
kavgası iı;inde çırpınıp duran lspanya 
hadiseleri lıakkrnda bazı gazetelerimi
zin neşriyatı, bu bakımJan, gerçekten 
çir ki n'dir. Bizi teselli eden nokta, 
bu neşriyatın türk milletinin bu hadi
selerle alakasını asla göstermediğin~ 
dostları~ızın da şüphe etmiyecekleri· 
ni bilmektir. - Fatay 
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Sahne ve telaffuz 
M. Ragıb Kösenühal'm aynı mevzu Üzerindeki bir makalesi dolayı

siyle Profe$Ör Ragıb Özdem, Varlık mecmuaaında türkcemiz için çok 
chemiyetli bir meseleye temu ediyor: Dilimizin foınetiii henüz t-.bit 
edilmİ§ değildir • 

Bir standard yazı dili olduğu &'İbi, her milletin bir de standard ko
nuşma tarzı vardır. Sahne, bu telaffuzun ölçüsü ve i.yarlayıcıs.ıdır. 

Her dilin birçok lehçeleri, yani birbirinden ayrılan hususi konuıma 
tarzları vardır. Eski latanbulda batta muhtelif acmtler araaında bile te
laffuz ve §İve ayrılığı olduğu aöylenirdi. Arab alfabesi §İve birliiine yar
dım husuau.nda tamamen acizdi. Fakat fonetik bir imlaya iatinad eden 
yeni harflerimizin de, memlekette konU§ma birliğini teme kafi eelece
ğini sanmak doğru olmaz. 

Bu birliğe aaıl hizmet eden sahne, konferanslar ve radyodur. Fakat 
tasdik edersiniz ki, resmi bir five ve telaffuz tarzının yapılmuı için her 
eyden evel bu telaffuz tarzının iyiden iyiye teabit edilmesi, zabıt ve ra
bıt altına alınması tarttır. Bizde, bu if, henüz yapılmıt deiildir. 

Sahnede, aktörlerimiz.in, bozuk bir türkçe ile konuıtuklarından ıi
kayet edildiğini dalına iıitir:iz. Fakat, aahnede ıörünmek için ilk tart, 
konU§tuğu dile mükemmelen ve en doğru ıokilde aahib olmak deiil mi -
dir? diyeceksiniz. Öyledir, fakat aktörlerimizi itham etmefe de hak
kımız yok. Çünkü, hiç biri fonetik ders almamıı vo hele türkcenin naııl 
konuıulması lazım ıeldiği hakkında t~t edilmiı kaidelere teaadüf 
edemenıiıtir. 

.. Görecek misin°?,, aözünü "görcin mi" veya "yapacak,, &Özünü ''yap
cak,, §Ckline M>kan telaffuz tahrifleri elbette ki, en beliğ, en sahih ko
nuıma tarzına aahib olmaaı lazım gelen sahnemizde yer almamak la
zımdır. Fakat henüz pek çok kelimelerimizin telaffuz fekli bizzat mü
nevverlerimiz araaında bile ihtilaf mevzuU<lur. 

Profesör Özdem bahsettiğim makale.inde, dilimizin telaffuz kaide • 
)erini teabit yolunda İstanbul üniveraiteainde ve konservatuvarında ya. 
pılan çalıtmalardan bahsediyor. Bu te,ebbüsleri memnuniyetle ka1'§ı
larken, türk fonetiğini resmen tesbit etmenin, kurmakta olduğumuz 
aahne için en mühim itlerden biri olduğuna iıaret etmek istiyorum. 

Kamutay 

encümenlerinde 
Kamutay enclifnenleri diln aşağıda 

yazılı mevzuları müzakere etmişler
dir: 

Adliye enciimeninde : 
Avukatlık kanunu layihasının miiza

keresine baflarunıştır. 

'Arzuhal encümeninde: 
Encümene verilen arzuhallerden 

ruznameye alınmış olanlar hakkında 
vekfiletlerden davet edilen salahiyetli 
müdürler dinlenildikten sonra bu ar
zuhaller karara bağlanmıştır. 

Dahiliye encümeninde : 
Köy kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesine ve mezkur kanuna 
yeni hükümler eklenmesine dair olan 
kanun layihasının müzakeresine de
vam edilmiştir. 

Divanı :n1ulıasebot 

encümeninde : 
1- Mülga seyrisefain idaresinin 1933 

yılı haziran ayına aid hesabı kati ka
nunu layihasiyle mutabakat beyanna
mesi tetkik ve kabul edilmiştir. 

2 - Eylül, ikinci toşrin 1937 aylarına 
aid üç aylık raporun tetkikine devam 
edilmiştir. 

Büdcc encümeninde : 

YAŞAR NABl 

I Kamutayın dünkü 
toplantısı 

Kamutay diln Hilmi Oranın başkan
lığında toplanmıştır. Denizlinin Kale 
köyünden idama mahkum İsmail Ak
çakocanın veremden ölmesi dolayısiy
le hakkındaki evrakın geri verilmeı:ıi
ne dair tezkere okunmuş ve o~dan 
sonra yüksek mühendis mektebile ha
va yolları devle~ işletmesinin 1934 yılı 
son hesapları kabul edilmiş ve zaruri 
sebeplerden ötürü takip ve tahsilleri
ne mahal ve imlcan olma<iığı cihetle 
kayıdlarının silinmesi istenilen üç 
milyon 952.502 lira ile on ingiliz lirası 
ve 25 altın hakkındaki proje kabul 
olunmuştur. 

Kira konturatolariyle ferağ ve inti

kal ilmühaberlerinin ve nüfus hüviyet 
cüzdanlarının bedel mukabilinde sa

tılması hakkında kanun layihası kabul 
edilmiştir. Ziya Gevher Etili, dil hu
susunda titizlik gösteren büdce encü
menine teşekkür etmiştir. 

TUrkiye - Letonya ticaret ve kliring 
anlaşmasiyle, Türkiye - Romanya ti
caret ve tediye anlaşmaları hükümleri
nin tasdiki hakkındaki lAyihalar kabul 

olunmuştur. 

Üskildar ve Kadıköy türk anonim 
su şirketi imtiyazı ile tesisatının satın 
alınmasına dair anlaşma tasdik edilnıiş 
ve iskan kanununa ek kanun projesi 
milli müdafaa encümeninin talebi üze
rine encümene verilmiştir. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

23 Nisan 
Çocuk bayramı haftaamın 
ilk günüdür. Y avrularımzı 
bayram için hazırlayınız. 

OLUS 5. 4. 1938 

lialkevinde 
Milli konser 

Bıu gece Halkevinde Ar koluna bağ
lı yaylı sazlar tarafından saat 20.30 da 
bir konser YCrilece.k ve bundan sonra 
hayali Küçük Ali tarafın.dan yeni u
sul hazırlanmı9 dekorlarla 3 ~rdeden 
ibaret olan "Karagözün sadakati" isim 
1i oyunu oynatılacaktır. Amatör genç
ler tarafın<ian büyük bir gayretle ça
lışılarak hazırlanan konserde çalına
cak parçaların gilzelliği bize bu gece
nin ne derece güzel olacağını ş.imdi<len 
anlatmaya kafi geliyor. 

Bayan Stangl'ın konseri 
Dün gee<: halkevinde birçok elçilik

lerin ileri gelenleriyle seçkin şahsi
yetlerin ve kalabalık bir dinleyici küt
lesi önünde çekoslovak 

0

piyanist1Cl'in
den Bn. Stangl tarafından verilen kon
ser çok güzel olmuf ve büyük bir ala
ka ile takip edilmiştir. Bu konserde 
yapılan gelir halkevi soayal yardım 
komitesine aittir. 

Hukuk Fakültesi talebe cemi-
yeti toplantısı 

Ankara hukuk fakültesi talebe cemi
yeti yıllık toplantısını diln yapmıştır. 
Eski idare heyeti ittifakla ibra edil
dikten sonra eski başkanın son sınıfta 
bulunmasından dolayı yeniden seçil
mesine imkan olmadığından cemiyet 
reisliğine B. Şevki Ecevit aeçilıniştir. 
Kongre iki seneden beri iş derneğin
de çalışan arkada.şiarına yazı ile teşek
kürde bulunulmasına ve eski reisin bir 
fotoğrafının cemiyet merkezine a
sılmasına karar verilmiştir. 

lç Bakanlık imtihanında 
kazananlar 

İç bakanlıkta açrk memurluklar için 
açılan mUsabaka imtihanında kazanan
lar tesbit olunmuş ve tayinleri yapıl
mıştır. İmtihanda kazananları yazıyo-
ruz: 

BBn. Muzaffer Hoşafçı, Leman Tar
du, Fikret Tokat, Melahat Tüzün, 
Vasfiye Erçine, BB. Arif Avcı, Feyzi 
'Gürsay, Salahaddin Çalpan, Mehıned 
Hazer, Tevfik Kurma, Kemal Kutlu. 

Yürürlüğe giren .kanunlar 
Ankara belediyesine 280.000 lira. 

çocuk hastahanesi için İzmir belediye
sine yardım olarak 60.000 lira tzınir 
enternasyonal fuarına yardım olarak 
100.000 lira, İstanbul belediyesine yar
dmı olarak 550.000 lira, sermaye~ine 
mahsuben devlet ziraat işletmeleri ku
rumuna 2.617.000 lira verilmesine ve 
büyük ziraat kongresi umumi masraf
ları olarak da 50.0-00 lira ayrılmasına 
dair Kamutayca kabul olunan kanun 
dünkü resmi gazetede çıkmış ve yü
rürlüğe gimıiştir. 

Memurlar kanununda 
tetkikler 

Rakamlarla Türkiye 

Ne görürüz? 
111. 

Türkiye nüfusunun ne iflerle 
meşgul olduğu hakkındaki tetkikle
rimize devam ediyoruz. 

Tat ve toprak sanayii ~ubuinde 
çalııan 15.385 erkek, 801 kadın var
dır. Bunlardan yÜzde elli dördü 
heykeltraılık hariç, ta.ı )'Olltması ile 
meuul olmaktadır. Heykeltra§lık
ta kadm sayıaı, hemen hemen er
kekle müsavidir. Fakat bir de, itin 
güzel sanatlar tarafnu bırakıp yal
nız emek tarafını alınız: Tat yont
mumda 8.348 erkek yalnız 13 ka
dın çalışıyor. 

Çimento imalatında 107 erkek; 
bir kadın; çime..nto ve beton mal
zeme ve eşya imalatında 559 erkek, 
bir kadın; kiremidçilik, tuğlacılık, 
ve piF1\İ§ topral(ta.n boru, künk ve 
benzeri malzcmo imalatında 3614 er
kek, 86 kadın çalıııyor, Biraz da u
fak atölye ve eve aid küçük aanat
lar çerçevesi içine giren çömlekçilik, 
çini ve poraelen iınalitında iıe 2693 
erkek, 699 kadın vazife görmekte
dir. 
Şimdi hepimizi aliıkalandıran bir 

iş meselesi üzerinde rakamlar vere
lim: ln§aat, bina ve nıobilye sa ıa
yii ... inşa halinde olan bu meı.1le
kette bu itle uğra§anların ne ka . '\r 
mühim olduklarını söylemeye lüzu.-n 
yoktur. Türk.iyede 20957 erkek, 
3 kadın var. Şimdi aize hiç kadın 
çalışmıyan üç it ıuhesinden bahse
delim: Derniryolu ve tramvay inşa
atı ve tamirleri ..• Bu ıubede yalnız
ca 19181 erkek çahımaktadır. Bina 
in14atı ve tamirlerinde yine yalnız
ca 26957 erkek; camcılrkta yine 
yalnızca 571 erkek çalışıyor. Boya
cılık ve alçıdan Cfya imalatı ile ha
yatmı kazanan 5127 erkek, 3 kadm 
vardır. Döıeınecilik ve tezyini sa
natlarda 3151 erkek, 11 kadın var. 
Bu kısmm son ra.kanunı verelim : 
sıhi teaisler, kolorifer, gaz, su ve &
lektrik teaislcri 3681 erkek çalı§ı-
yor. • 
YekWı ıudur: inşaat, bina ve mo

bilye k11nu üzerinde 79994 erkek, 
17 kadın çalışryor. Modem ıehirl&
!'imizi kuracak ve in_ıaatın bütün 
kıaanlarmı ihtisasa bağlıyacak olan 
bu it ıubesi üzerinde çalı§an vatan
daılarm nisbeti, dainıa artıyor. Bu 
artq, muhakkak ki ~hirleriınizin 
çehre deği!tirnıe.inde mühim bira
mil olacakbr. Çünkü kalifiye itçi a
dmı verdiğin:ıiz ve daiına aradığı

mız, fakat pek kolaylıkla bulama
dığımız mütehassıs İ§Çi de bu ra
kamların iç.indedir. 

Türkkuşu talebelerin· 
sayısı bir misli fazlalaştl 

İnönü kampına yeniden bir 
yapılıyor sinema salonu 

Türkkuıu ıubel~rinde ha sene bir nisanda çalıtmalara ba,lana· 
caktır. Merkeze gelen haberlere göre, bu sene, üye sayısı geçen 
senenin bir mislinden fazladır ve şubelere müracaat edenlerin 
sayısı ise, üç dört mislini bulmuttur. 

Bütün 9ublerde - Ankara milstesna 
olmak üzere - kayıdlarla sağlık mua
yeneleri bitmi tir. TUrkkuşuna üye 
olabilmek için bir de tahsil kaydı bu
lunduğundan kayıdları yapılanlar a
rasında derece tasnifi de yapılmıştır. 
Müracaatın, aşağıdaki rakamların çok 
üstünde olmasına rağmen eldeki vası
talar ve imkanlar dolayıaiyle, ancak 
'u mikdarda genci yetiştirmek müm
kün olabilecektir: 

Adana 61; Buna 50; Edirne 34; 
İ1ıtanbul 100; İrmir >i8; Konya 37; 
Ankara 88. 

Bu sene yeniden çalışacak olan
lardan başka, aynı Tilrkkufu şubele
rinde eski C bröveli pilotlar da an
t renman için çalışacaktır. Bu rakam
ların geçen seneki rakamlarla muka
yese i: TUrkku,unda ne kadar büyük 
ve esaslı bir inkişaf olduğunu anlat
maya kUidir. 

l nfüıil lwnıpında : 
Bu sene lnönil kampına gıoecek

lerin mikdarının geçen seneki sayı
dan en aşağı bir misli fazla olması 
dolayısiyle, İnönünde yeni tesisler 
yapılmaya başlanmı9tır. Şimdiye ka
dar burada ikisi erkeklere ve birisi 
kadınlara mahsus olmak üzere üç bii
yük bina yapılmıştır. 

Satın alınmış olan elektrik maki
nalarının yerleştirilmesi için lüzum
lu olan santral binasının temelleri 
bugünlerde atılacaktır. 

Bu sene, talebeleri geceleri eğlen
cesiz bırakmamak için bir de sinema 
salonu yapılmıştır. Makinalar ve di· 
ğer ihtiyaçların temini ile uğraşıl
maktadır. Sinema, kampın açılı1ından 
evel, faaliyete geçmiş olacaktır. 

Geçen sene açıkta duran planörler 
için büyük bir hangar yapılmıştır. 
B ve C uçuJlarının yapıldığı tepeler
de planörleri barındınnak için terti
bat alınmıştır. Kampın ihtiyacı olan 
otobüsler de hazırlanmıştır. Kampın 
yanındaki kaynaktan gelen su için i
sale tertibatı yapılmıştır. Sıcak sulu 
banyo havuzu yeniden tamir edilnıif
tir. 

lnönünde bu yeni tesislerle bera
ber, yetişme programında da bazı ila
veler yapılmıştır. Öğretmen namzed
lerinden bUyük bir kıammın yüksek 

ka~ılayacak şekillerde binalara sah.ib 
olması kararlaştırılmıştır.Bu arada A. 
dana ve lzmirdeki binalara başlanıl
mıştır. Bu binalarda sinema ve kon· 
ferana salonu, yıkanma ve soyunma 
yerleri, kitabhane ve modelcilik atöl
yeleri için yerler vardır. Biltiln şube
lerde modelciliğe daha geniş bir yer 
verilecektir. 

Her şube bir binaya sahib olduktan 
sonra, buralarda yetiştirilmesi lüzum
lu olan gençlik sayısı tesbit edilecek 
ve her tube için muayyen bir mikdaı 
teabit edilecektir. Vasıtalarda bu mik· 
darlara göre tanzim edilecektir. 

Çalışma programına göre turizm 
pilotu brövesi almış olanlar da an
trenman yapacaklarından, mart başın· 
da lstanbula gönderilmiş olan iki tay· 
yarede dört pilotumuz muvaffakıyet
li uçu§lar yapmışlardır. Diğer vilaye
lerimizde bulunan turizm pilotlarının 
da antrenman yapmaları için Türk
kuşu ıubelerine tayyareler gönderil • 
miştir. 

Türk Hava Kurumu, gençlerimizin 
fikir sahasındaki inkişaflarını da te
min için kurduğu Türkkuşu kitabha
nesine, bir çok yeni eserler hazırlan
mıştır. Gençlerin meslek bilgilerini 
artırmak için hazırlanmış olan bu se
riden blitün şubelere gönderilmiştir. 
Türkkuşu üyeleri bunları mensub ol
dukları şubelerden parasız temin e
deceklerdir. 

Türkkuşu umum müdürlilğüne ta
yin edilen tayyareci binbaşı B. Osman 
Baykal gelmiş ve vazifesine başla
mıştır. 

Birleıik Amerika ile ticaret 
müzakereleri başladı 

Amerika Birleşik devletleriyle 
Türkiye arasında yeni bir ticaret an: 
laşması yapılması için dün Hariciye 
Vekfiletinde mUzakcrclere başlanmış
tır. Amerikan heyetine Herbert Hel
ley, Tilrk heyetine de Manisa Mebusu 
B. Faik Kurdoğlu Reislik yapmakta
dır. 

Köy büro1annın çalışmaları yelken uçufu mevzuu üzerinde çalış
maları temin edilmiştir. Bu çaltşma

lç bakanlık köy bürolarının çalış.ma- larla milli ve enternasyonal değerde 

Demir ve ~lik endüstrimizde 
mualiyefter 

ları hakkında yeni bir karar vermi~tir. rekorlar elde etmek mümkün olabile- Başbakanlık kararlar direktörü B. 
Bu karara göre vilayet hususi muhase· cektir. Geçen sene, vasıtasızlık ve bu- Enver'in reisliğinde bayındırlık, güm 

günkü tesislerin hiç biri olmamasına rük ve inhisarlar ve finans bakanlık-
be direktörleriyle kaza memurlarının !arı ile devlet demiryolları ve Sümer Dün baş;bakanhk müsteşarı B, Ke· rağmen; dünya dördüncülüğünü ka-

mal . köy bürolarındaki kontrol ve mesuli- · · b daıh .. Bank delegelerinden mürekkeb bir 'Gedele~ın reisliğinde bütün ba- zanan gençlerimızın u sene a us-
kanlıklar milsteşarlarının iştirakiyle yetleri yalnızca bu büroların hesap ve tiln neticeler alacağı beklenmektedir. komisyon önümüzdeki pazartesi günü 
bir komisyon toplanmıştır. Komisyon, yazı işlerinin mevzuata ve umumi teb- Baş.bakanlıkta ikinci toplantısını ya-
mcmurlar kanun projesini tetkik et- liğlere uygun bir şekilde ve zamanında Yeni program : pacaktır. Komisyon Karabük demir 

· İki ıenedenberi devam eden faali- ve çelik fabrikası bam maddeleri ile mış ve projenin bugünkü ihtiyaçlara çrkarılmasını takib ve teminden ibaret 
yetin verdiği kanaatle, Türkkuşu ça- diğer maddelerine sanayii teşvik ka-

göre hazırlanmasını İç bakanlık hukuk olacaktır. Köy bürolarındaki köy işle- lıtmaları için yeni bir program hazır- nununun fevkinde bazı muafiyetler 
müşaviri B. Ekremin rdsliğinde, Sağ- rlni kavramış ve işlere mevzuat içinde lanmaktadır. Bunun için yapılmakta verilmesi ve kömür havzasının uzak
lık, Adliye, Gümrük ve İnhisarlar ba- bir yol verebilecek kabiliyet ve du- olan tetkikler bitmiş gibidir. Yeni lığı ve in,aat malzemesinin daha zi
kanlıkları delegelerinden mürekkep rurnda bulunanların çalıştırılmasına programla, Türkkuşu çalışmalarından yade şimendifer ile nak!i ?olayısiy
tali bir komisyona havale etmiştir. Ta- dikkat edilecektir. İşler vali ve kay- gerek yetiştirme sayısı, gerek yetişen :e çok ağır ~rafla~a ıhtıya~ oldu

lerin bilgi ve kalitesi bakımından da-· gundan Kara~uk fabrıkasına aıd h~ 
li komisyon verilen direktifler içinde makamların verecekleri direktif dahi- ha milsbet neticeler elde etmek müm- madde ve saır eşyanın devlet demır-
projeyi gözden ~çirecek ve hazırlı· tinde yapılacak, bunun dışında rC6en kün olabilecektir. yollarında ucuz ve hususi bir tarife 
yacağı projeyi müstcşq.rlar komisyo· icrai ve tatbiki mahiyette herhangi bir Bütiln şubelerde, Tilrkkuşu için ye tabi tutulması hakkında hazırla-
nunun tetkikine arzedecektir. i' yapI)mıyacaktır. hususi olarak yapılmış ve ihtiyacı nan kanun projesini tetkik edecektir. 

Vergi bakayasınm taSfiycsine dair 
olan 2566 sayılı kanunun 13 üncü mad
desinin tefsiri hakkındaki kanun layi
hası ·iıle türk gayri mübadillerine tah
sis edilen malların vergileri hakkında
ki kanun layihasını ve Orman umum 
müdürlüğü 1937 mali yılı büdcesinde 
değişiklik yapılmasına dair olan ka
nun layihalarmı müzakere etmiştir. 
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Çağrı 

x İktısat encümeni bugün saat 15.30 
da toplanacaktır. 

x Arzuhal encümeni bugün grup iç
timaından sonra toplanacaktır . 

x Milli müdafaa encümeni bugün 
grup içtimaından sonra toplanacaktır. 

x Dahiliye encümeni bugün grup 
içtimaından sonra toplanacaktır. 

Ziraat kongresine 
hazırhk 

Ziraat bakanlığı, büyük ziraat kon
gresi etrafındaki çalışmalarına devam 
etmektedir. Kongre hazırlrkları ile uğ
raşmak üzere bakanlıkta bir komisyon 
k.ırulmuştur. Komisyonda ziraat işlet
meleri kurumu genel direktörü B. Şe
fik, ziraat işleri genel direktörü B. 
Selim, fUbe direktörlerinden B. Hik
met ve silolar şubesi direktörü B. Fu
ad da bulunmaktadır. 

Mahalli idareler genel 
yardircktörliiğii 

İç bakanlıkta yeniden teşkil olunan 
mahalli idareler genel yar direktörlü
ğüne belediyeler şubesi direktörü 
genç idarecilerimizden B. Dilaver Ar
ğun vx..kaleten tayin edilmiştir. 

Bir resim karşısında 
ULUS'un dDnkü sayısında çıkan 

bu resim iki delikanlının koluna 
girmi§ bitkin ve yaşlı bir kadındır: 
Siyası akidesi, taraf dar olduğu ide
oloji ne olursa olsun, bu İspanyol 
kadını bir anadır ve açık şehirleri 
bombalayan tayyareler, onun gözü-

• nün önünde çoluğunu, çocuğunu, 

sevdiklerini par?lamı~, çöken o
muzlarına hayatı bir yük, feri ka
çan gözlerine dünyayı zrndan etmİ§· 
tir. 

Bu bahtsız ana, kim bilfr, bu 1ra
dar emekle büyüttüğü, yeti§tirdiği 
çocuklarına ay, güne~ ve yıldızlarla 
süslü gökyüzünü göstererek ne tatlı 
masaJJar söylemi§, ufuklara ve bu
lutlara dair neler neler anlatmı~tr. 

O ~ocuklar da büyUmeğe ba~ladık· 

ları zaman kitablarda öğrenm~lerdi 
ki : GökyüzDndeki güne~, ay ve 
yıldız yeryüzünü aydınlatır, bulut
lar yağmur yağdırır. Gökyüzünde 

ne varsa, yeryüzüne hayat ve saa-
det getirmek içindir. 

Şimdi, bir de, bu çocukların, ana
larının gözDnDn önünde, o gökyü-

zünden inen bombalarla param par
~a olduğunu dü§ününüz/ 

Zavallı ana ve yahud zavallı in
fanlık I - T. 1. 

Maliil erlere ver.ilecek toprak 

Dünkü nüahamızda malul erle
re dağıtılacak toprak hakkmda 
bir haber vardı. Onlar, bu toprak 
uğrunda malUl kalmadılar mı 7 O
nun için o topraktan kendilerini ge-
çindirecek kadrının onlara bağı§
lanmaımdan daha yerinde ve da
ha güzel ne olabilir ? 

Kadın kılığıncla erkek ! 

lzmirde kadın kılığına girmiı 
bir erkeği yakalamı§lar. Adamca
ğız, hüviyetini &aklamakta, hali. 
devam ettiğine göre İ§in içinde i§ 
olacak ! 

Yok, böyle olmayıp da ':' 
Ke>:fim böY.le istedi, böY.le gi-

yindiın; Amerikadaki kadın yıl· 
dızlar Pantolon giydikleri zaman 
kimsecikler• sesini ,çıkarryor mu? 
deseydi, o zaınan kendisine bir 
ruh haatuı der, geçerdik 1 

Piwvkı ekmek ! 

Dostumuz ••Lokman Hekim,, 
Tan gazetesine yazdığı son öğü

dünde "pilavla ekmek yenmez 1,., 
diyor. Bu öğüdün fazla §i§manla
mak istiyenler için fayda verece
ğine ıüphe yok. Fakat meıhur hi
kayeyi de bilirsiniz: 

Hani adamın birine merak ol
uıut da IOl'nl\&f: 

- Pilav en iyi yemek olduğu 
halde neden sofraya en sonra ge
lir? 

Bu suali dinliyen yoksul bir ta
nıdık da ıu cevabı vermiı 

- Bizde en baıta gelir. 
- Peki, sonra ne gelir ? 

- Liyen ile ibrik 
Lokman Hekimin de ''pilavla ek

mek yenmez!,, §eklindeki öğüdü, 

her halde, bu türlü adamlar için 
olmasa gerektir 1 

Bir haf ta siiren uyku 

Yugoslavyada bir istasyon me-
• 

morunun karısı bir hafta kadar 
uykuya dalmıı; doktorlar çalıı

mıılar, çabalamıılar; kadmcağızı 

bu derin uykusundan bir türlü ut 
yandıramamışlar. 

Nihayet, kadın, kendi kendine 
bir sabah uyanmı:f ve bir gece 
uyuyup a.abahleyin yatağından 

kalkan her hangi bir ev kadını gi

bi, hiç bir 19yin farkında olmrya
rak, evinin itleriyle ufrapnafa 
başlamıı. 

Eğer bu kadm, Yuga.lavyada 
olmayıp da AVU&turyad.a bir iataı
yon memurunun karısı alaaydı, u
yandığı vakit her halde yatakta 
fazlaca vakit geçirmiı olduğunu 
anlardı. Ne kadar siyasetle uğrq
masa da bir ıece içinde bir mem
leketin bqka bir memleket ola
nu)'acağıru anlamum, buna im
kan var IWY,dı? 

Sahiha Gökçenin uçuştan 
İzmir, 4 (Telefonla) - Filosu ile 

dün şehrimize gelen tayyareci Bayan 
Sabiha Gökçen, bugün Türkkuşu tale
beıile uçarak onlara antrerunan yap
tmnağa ba lamıştır. 

HAV A 

~~:ra 
lsı 22 dereceye (ıktı 

Şehrimizde hava bulutlu geçmiştir. 
Günün en düşük ısısı sıfırın üstünde 
5 en yüksek ısısı da 22 derecedir. 

Yurdun doğu Anadolu, cenub ve 
şark bölgesi ile Karadeniz kyılarında 
hava açık, diğer bölgelerde bul utlu 
geçmiştir. 

24 saat içinde yalnız Rizede yağış 
olmuş, karemetreye 1 kilogram su bı
rakmıştır. 

Erzurumda karın kalınlığı 10 san
timetreye inmiştir. Yurdda en düşük 
ısılar sıfırın altında olmak üzere Kay 
seri ve Kırşehirde 1, Karsta 2, Sıvas
ta 3, Erzurumda 4, Vanda 5 derece
dir. 

En yüksek ısılar da Konyada 20 
Çorlu, Bilecik ve Zonguldakta 22, A
dana ve Sinob'ta 24 derecedir. 



5 - 4 - 1938 

Mısmr seçiminin neticesi 
Pf.usır iç politikasının tarihinde bir 

misline tesadüf edilmiyecek derecede 
hararetli olan seçim evvelki aün niha
yetlendi. Seçimin neticeai, V efd parti
ainin kati bir inhizaını teklinde hulaaa 
edilebilir. Saad Zağlul Pata tarafınd 
tesis edilip de M111n istiklaline ka an 

vuş-

turmak hususunda çok eherniyeUi rol 
oynıyan bu ~arihi parti, Mısır politika 
h~~ab.~~~ ~ır kuvvet ,?'maktan sıkımı 
gıbı gorunuyor. Vefd ın seçtirebildi~· 
--L d d" 'k• • gt 1PCUUS a e ı on ı ıyı Beçmediii .b. 
partinin belli batlı iki lideri olan N~ ı, 
v~ Obei~ paıa1ar _da ınebus seçilen: 
mıılerdır .. J:ia1bukı feshedilen mecliste 
V efd partisme mensup olan mebus de
di. yüz yetmiıe yakandı. y efd partis:Un 
kazanamadığı mebusluklar, Mahmud 
paşaya yardımcı olan hükümet partisi 
Vefd'den ayrılarak yeni bir siyasi par: 
ti kuran Ahmed Mahir partisi ve mm· 
takiller ara11nda paylaıtılmııtır. Son 
haberlere göre, hükümet partisi yüz 
kadar mebus seçtirebilmi1, seksen ka
dar mebus da yeni Ahmed Mahir parti
ıi seçtinniı, altnuı kadar müstakiller 
ve on iki de Vefdciler kazanabilmiıler· 
d'ir. 

Nisan 1938 seçimi Mısır iç politika· 
aınm tarihinde ehemiyetli bir dönüm 
noktası teşkil edecektir. Bu neticeye 
kadar varan buhran, kıralın nüfuz ve 
salahiyetleri hakkında anayasadaki ka. 
yıdlann tefsiri etrafında çıkan ihtilaf
la başlamı,tır. Vefd partisi, Zağlul za. 
manından beri, M11ırın iç politika ha
yatına hakim olan bir ıiyaıi parti idi. 
Fakat bu parti kurulduktan sonra ge
çen sene lngiltere ile muahede imazla
nıncaya kadar Mmnn kartılattıiı be.ı
lıca ve belki de yegane dava istiklal. 
davası idi. Vefd de Zağlul ı:u,afmda 
b 

. n 
u gayeyı elde etmek için kurulmuştu. 

Mmr kamoyunun itimadına mazhar 
lan ve her s~imde kazanan parti, eı~ 
krral Fuad de ihtilafa düıtüiü zaman. 
larda kıralı bile mağlub etmiftİ. Fuad 
Vefd ile mücadelelerinde bazan bugün 
baıvekil olan Mahmud paıayı, baan 
bugünkü Maliye vekili Sıdkı paşayı 
vasıta olara kkullanmıı; fakat daima 
Vefd galebe çalmıttı. 

Yaşlı ve tecrübeli kıral ölüp de ye
rine daha tecrübesiz olan oğlu geçtik
ten sonra, lngiltere ile muahed~yi im
zahyarak Mısıra istiklal kazandıran 
Vefd, memleketi rakibsiz ve kaygısız 
idare edeceği sırada yıkılmııbr. Bu in
hizaman aebeblen nedir? 

1 - Once, lngiltere ile muahede im
zalandıktan aonra, Vefd partisinin ku
ruluşundaki hikmetin adeta ortadan 
kalkmıt olmasıdır. Zağlul pqa Vefd'i 
bu maluadla kurmuıtu. Vefd bu ıeneler 
içinde bu gaye uğrunda çalııtı. Kuvve
tini bu gayenin kucbiyetinden alıyor • 
du. O gayeye varıldıktan aonra Mıssr• 
da vaziyet değiıti. 

2 - İkinci bir sebebı Vef d'in, bil· 
ha11a Fuad öldükten aonra yeni kıralın 
gençliğinden ve tecrübesizliğinden isti
fade etmek iatemüı gibi hareket ede· 
rek, Mısın keyfi surette idare etmeğe 
kalkııması memleketin siyasi hayabna 
hakim olan parti, bu hakimiyeti yet
mezmiı gibi, bir de Almanya'daki "SS" 
lere ve "S A ., l • · · ara benziyen yan aske· 
~ te~.~lat Yaı>maya teıebbüı etti. Bu, 

kır zu~re Mısır polltikacılannı kor
uttugu ·b· gı ı, Mısır kamoyunun da 

Vefd hakkında bel d'ğ" "ti' .ı... N'h ı e ı ı ı mam sarstı. 
• ~ a~et Kıra) Ali Mahir paşayı hu

ıusı abınesinin §efliğine tayin etti. 
Nahas paşa bunu hoş "Ö d' V b" 
taraftan k 1 . .. nne ı. e ır 

· ıra .1!e Vefd'e ınuhalif olan 
poltikacılar, dııe taraf ,. 
bazı lideri . r tan da Vefd 1n 

erı arasında bir ihtilaf belirdi. 
Kıral yan askeri t 1-!ı~ 
iıtedi Nah eıa.ıl.Cltın dağılmasım 

. as Pata bu dı 
Ana yasanın tef · · na yanaşma · 
da kıral ile V f sın meselesi etrafında 
Kıral bunu .~ d ~asında ihtilaf çıktı. 

. k d ~ .uzenne, kend'i kabine ıefi
nın ar etnu b.... k" l 

b tı B -,.ve a ete ıetirmeğe 
ça t . una muvaffak l 
ki, Nahaıı azlet . o .amayıncadır 

· . rnıı ve Yenne Mahmud 
pdataYJ get~kımutti. yeni hüküınet iktı

ara geç ı ten sonra V fd "k· 
dı: Bir zümre eski li e 1 ıye ayrıl-

.. "d"l B' kı derlerle beraber 
yul'\I u er. ır lft\l da bazı . 
dolayısiyle partiden hareketlen 
M h" 'lt'hak • çıkanlan Ahmed 
. a ı_re ı ~ dett~. Yeni ba,vekil ekse

nyeti temın e enuyecei" . 
d l. • f h . ını anladığın· 
an mec ısı es eth. itte lki .. . 1 . evve gun netice enen seç1111 bunun .. . 

mııtır. llZerıne yapd-

Seçimde hükürnete Ya dı 
partilerle Ahmed Mah • · r mcı olan 

•nn Yeni kurdu 
ğo Saad partisi Vefd'e kar • 
li w. tetkil t . l d' B tı cephe bir. 

b.~• "k eafmıf !k~r ı. u kombinezon 
uyu muv a ıyet kazannu bul 

yor. Fakat bir defa Vefd orta~ kunu-
kt . d' 1 an alkb an sonra tım ı ara anndaJc• .. 

bet 1 k? M 1
. . ı munase-

ne o aca ec ısın bugünkü k 
kül tarzına göre, hükümet rnullaktete • 
riyeti kazanamanu,tır. O halde ik:d se
da tutunabilmek için ya yeni c: __ d ar-
.· 1 k 1' · ...,.. par. tis•Y e . ova ııııyon yapmalı. y ahud 

bu partıye karıı müstakillerin y d da 
t . r d" ar ıııu-

nsı emd ın ~t~l ı ır. Hükümet Partileri 
aa partisıy e anlatabilecekler nü? V 

anlasırlarsa bu itilaf ne kadar d e 
t 

evanı 
e~ .... ~~k? 'ite Veftl'in ortadan kalk • 
ıiyle hükümeti karplıyan ehenıiy~ 

U L O .S 

Sovyetler 
gittikten sonra 

Jlellllllllllll8111111lt11111111111Llll\.. 

Tirk Clllkble 
Dördüncü a&yfarnızda büyük 
alaka ile takib ohmaa türk Ça
nakkale tefrikamız:m deniz mu
harebeleri kı~mı btrlıiaç güne 
kadar bitecektir. Bundan son-
ra yeni bir fasıl başlıyor: 

Kara muharebeleri 
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TÜRKiYE B SINll 
................................................. ....! 

TAN' da Öaaeı- Rıza Doirvl, ge~ea 
yılaı sonuna knda.r MuR"' da ik..t:.idaı·ı 
eliade t\IUn\lf olası V efd parU.inin, 
bitklimdar tarafmdan iktid&r mev

kiinden uzaklattırıldıktan ve nwcliı 
feshedildikten &Olll"a yapılan s~im
lel"de, evvelce bitlıaHa kuvvet.fi ol
duğu yukarı Mısırda m"dhiı l;.ir he
zimete ujTadığmı anlatı,"or "Ye di-

Bir Anversli kuyumcu 
kayboldu Bu fasla türk Çanakkale 

tefrikamızın muharriri M. 
Şevki bizzat iştirak etmiş -
tir. Evvelki deniz muhare-

• yor ki : 
"Müdhiı diyoruz, ırüıakü M.15«"da 

parlamento hayatı kuruldu kurulalı 
''Vefd daiına en bü-~ı.. ekseriyeti 

heleri kısmını okumıyan 
okurlarımız evvelkinden 
tamamiyle ayrı olan bu 
fardı baştan takib edebi
lirler. 

" ~--
kazana.gelmiş ve muhasnnları ancak 

Çeko•lovakyaJ.a alman hududunda .üdellerin merkezi ol.an 
Ausaig ıehri 

Anvers, 4 (A.A.) - Havas muha
biri bildiriyor: Anvers kuyumcuların 
dan Jakob Franken kaybolm~tur. • 
Harbtan sonra Anvers'de yerlefen 
Frankın, sovyetlerdeki münasebetleri 
dolayısiyle, sovyet hükümetinin ban
kalardan ve hususi şahıslardan elde 
ettiği elmasların satılması hakkını bir 
Anvers firması hesabına almış ve 

Franken, on sene zarfında elmM üze
rinde 300 milyon frankhk muamele 
yapmıştı. 1937 nisanında acilen Mos
ı:ovaya çağrılan Franken o zamaı", 
sovyetler birliğindeki en mühim ha

misi olan Yagoda'nın mevkuf bulun

masına rağmen, sovyetler birliğine 

hareket etmişti. Franken Polonyalı ol 
duğu için Polonya büyük elçisinin ve 
bir Belçika firmasının menfaatleri 
mevzuubahs olduğu için Belçika elçi
sinin muhtelif teşebbüslerine rağmen 

onwı mü&a.maha ve muzaharetinden 
istifade ederek kendilerine mevki 
yapabilmişlerdir. Fakat Vefd'.in bu 
defaki hezimeti her şeyden eTel, 
parti liderinin idareaizliği.nden, ~1-
nız kendi nüfuzuna güvenerek ~et
li meaa.i arkıadaşl&rını kolaylıkla fe-

"\ da etmeainden ileri gelmi!tir. Bu 
1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .-

partiden ayrılanlar Vefd'.in eeki ·ve 

ÇEKOSLOV AKY ADA 

Muhtariyet istiyenlere 
karşı vaziyet ahyorlar 

o zamandanberi kendisinden hiç bir 
haber alrnamamı,tı. Bu defa bir po
lonyalı avukat, Franken'in 9 nisanda 
Moskovaya giden trenle kendisinin 
hududu geçimş olduğunu tesbit eyle
miştir. 

Pra&, 4 (A.A.) - Muhtariyet isti
yen bazı Slovak, alıman polonyalı ve 
macar elemanların faaliyeti, görünüşe 
göre, muhtariyet istiyen partilerin bu 
taleplerini serdetmekte haklı olmadık
ları, çünkü bunların partilerini tama
miy le temsil etmediklerine dair bazı 
çek mahfillerinde izhar edilen kanaati 
teyid etmektedir. 

Popülist partisi mebuslarından Gra
lmus mensub olduğu partinin hareke
tini tasvib etmediğini söyliyerek isti
fa etmiştir . 

Hükiimeı ekseriyetine ilıiha.k 
eden bir parti 

Dün Kocnice Popolist partisinin ic
ra komitesi, azalarının dortte üçünün 
reyi ile partiyi teıkeuerek hüıkümet 
ekseriyetine iltihak etmeğe karar ver
miştir. Parti azalarından bir çokları 
bir beyanname imza ederek "Çek mil
letini daima mahvetmeğe gayret eden,, 
alınan ve macarlarla geçenlerde işbir
liği yapmaya teşebbj.itı eden partilerini 
takbih etmişlerdir. 

Beyannamede neti~e olarak §Öyle 
denilmektedir: 
"Hodzanın ıiyaaetine iltihak ediyo

ruz.,. 

Bir beyanname daluı ••• 
Diğer beş alovak merkezinde de ay

nı ı;ekilde bir beyanname hazırlanmıı
tır. 

Geçenlerde Haynlayn'in partisiyle 
birleşmek istediğini ilan eden alman 
demokrat - liberal partisi de bir beyan
name nefrederek müatakil kalmağa ka
rar verdiğini ilan etmiştir. 

Polonya 10&yalist partisi Polonya 
blokuna iltihak etmek istememiş ve 
muhtariyet i&tiyenlerin taleplerine i
tiraz etmeğe karar vermiştir. 

Hükümeı Henlayn partisiyle 
iBti§areye devam ediyor 

Prag, 4 (A.A.) - Hükümet, südet
lenn talepleriyle Çekoslovak hüküme
tinin verebileceği azami imtiyazları 

telif etmek üzere Henlaynın partisi i
le ıstiŞ,arelerine faaliyetle devaın et
mektedir. 

Öğrenildiğine göre südetler henüz 
muayyen bir plan tevdi etmiş değildir
ler. Görünüşe göre Almanyanın bu hu
sustaki mütalcaaını bekletmektedirler. 

İyi haber alan mahfiller, Berlin ta
rafından Henlayn'a verilen talimatı 
mukayese ederek bunların daha makul 
olduğunu beyan etmektedirler. 

Çekoslovakyada umumi af 
ilan olunacak 

Prag, 4 (A.A.) - Çekoslovakya 
cumhuriyetinin yirminci yıldönümü 
münasebetiyle bu sene siyast bir umu
mi af ilan edilecektir. Bu husustaki 
proje yakında Benesin imzasına arze
dilecektir. 

Eden Londra' da 
Londra, 4 (A.A.) - B. Eden 

nub Fransasından dönmüştür. 
ce-

23 Nisan 
Size 'ocuğu düşündürecek 

haf tanın ba§langıcıdır 

mesele. On beş seneden beri Vefd se
çimlerde mutlak ekseriyeti ka.zan:bğı 
için 1923 ana yasasına dayanarak iktı· 
dara geçen Mmr hükümetleri böyle 
meselelerle karıılaşmazlardı. 1938 ni
san seçimi ile Mısır iç politika.sının ta
r-ihinde bir sayfa kapanıyor ve yeni bir 
sayfa açılıyor. 

A.$.ESMER 

Amerikada 

45 bin tonluk harb 

gemileri lnıası 
tavsiye edlllyor 

Vaşington, 4 (A.A.) - Deniz ha· 
rekatı reisi amiral Lehi, senato deniz 
komisyonuna 45 bin tonluk zırhlılar 
inşası için hükilmete sa1ahiyet veril
mesini tavsiye etmi!ltir. Komi•yonun 
gizli celsesinde deniz silahlanması 
projesi hakkında beyanatta bulunan 
amiral, Amerikanın üç faşiıt devletin 
birle,ik taarruzuna kartı koyamıyaca· 
ğmı ~e kendisi şahsen 35 bin tonluk 
zırhlılar in,aıına taraf tar olmakla be· 
raber diğer memleketler da.ha büyük 
gemiler inta ettikleri takdirde Ame
rika bahriyesinin de daıba büyük ge
miler yapmak imkanına malik bulun~ 
ması icab edeceğini bildirmi,tir. 

Amerika iÇ bakam 

f aıizme hücum etti 
Şikago, 4 (A.A.) - Bir ziyafet 

esnasında nutuk söyleyen dahiliye 
nazırı B. Ayks, bütün Amerika mil
letlerini gerek memleket dahilinde ve 
gerek memleket dışında faşist ideolo
jisine karşı mücadelede bulunmağa 
da"Vet etmiştir. 

Hatib şöyle demiştir: 
''- Fatizm, vakit kaybetmeksizin 

mücadele etmemiz icab eden hilekar 
ve katil bir dütmandır. Totaliter re
jim, amerikan müe&Hseleri için ha
kiki bir tehdiddir. Zira, vicdandan 
mahrum olan ve erkek, kadın ve ço
cuğa lraflı ula merhamet hiHi bes
lememelrte bulunan f .. izm, bizim e.
ki hürriyet kapımızın önünde görül
mektedir.,, 

Avam kamarasında çok . 
gürültülü bir celse! 

Çemberlayn siyasetinin bütün 

dünya tarafından tasdik 
ve kabul edildiğini söylüyor 

Londra, 4 (A.A.) - 8. Çemberlayn Avam Kamarasında yaptı· 
ğı bir beyanatta, politikasrnı müdafaa ederken B. Hodzamn "8. 
Çemberlayn'in barıt davasına hizmet ebnit olduğuna,, dair olan 
sözlerini tekrar etmit ve Milletler Cemiyetinin halen hakiki bir 
kollektif emniyet sisteminin esaslarını verebilecek vaziyette ol
madığını teslim etmekle beraber, bu müesseseden azami istifade 
niyetinde olduğunu, İngiliz hükümetinin İspanyada karıtmazlık 
politikasından asla vazgeçmek tasavvurunda bulunmadığını söy-
lemiıtir. 

Musolininin nutku hakkında ı .11!'!.~lterenin politikası 
İşç· mebuslardan Arthur Hender - Bır ışçı mebusun istizahma cevab 

son ~oel Baker Bayan Ratbon ve v~ren B .. Çemberlayn, ingiliz siyaseti
Co;c Straus, hük

1

ümetin dikkatini B. nınk b.~lkı So~y.~tler Birliği hariç ?,1-
Muaolini'nin 30 martta söylediği nu - ~ ~ere butun memleketler ve bu -
t k ü ·ne ,.ekmiAler ve İspanyada tun ~unya tarafından tasvib edilmekte 
u zen :r :r oldugunu ·· 1 · · 

müdahaleyi alenen itiraf eden bu nu • soy emıştır. 
tuk karşısında bükümetin hareket hat- Tokatlama Jculı 
tının ne olacağını sormu§lardır. Bazı işçiler hükümeti vaidlerini 

B. Straus, bu nutka rağmen B. Çem- tutmamakla ittiham etmeleri üzerine 
berlayn'ın italyan hükümetile müza- celse çok gürültülü bir gekil almış ve 
kereye devam edip etmiyeceğini de bu sırada muhafazakar Bever, işçi 
sormuştur. mebus Şinvel'e "niçin Lehistana dön-

ıniyorsunuz?., diye bağırmıştır. 
Hariciye bakanlığının parlamento B 

müsteşarı B. Butler verdiği cevahda, u söz üzerine Şinvel, Bover'in üze. 
İspanyada muharib olan her iki tara - rine atılmış, tokatlamıgtxr. Sükunet 
fın da dışardan gerek insanca ve gerek hasıl olunca Bover ve Şinvel birbirine 
malzeme itibarile yardım gördüğü tarziye vermişlerdir. 
herkesin malı1mu bulunduğunu söyle· 
mekle iktifa etmiştir. 

Straus, B. Musolini'nin itirafının 

Kellog paktının ihlali demek olduğun
da ısrar ve hükümetin ne yapacağını 
bildirmesini rica ettiği için, B. But· 
ler, ingiliz hüklimetinin karışmazlık 
politikasına sadık kaldığı cevabını 
vermiştir. 

B. Strausun diğer sualine B. Çem
berlayn cev'ab vererek, ingili~ bükü -
meti İtalya ile müzakerelere devam 
kararında sebat ettiğini bildirmi~. 

Romada yapılan ingilis -
italyan miizakereleri 

Londra, 4 (A.A.) - İngiliz - İtal
yan müzakereleri hakkında gazeteler
de yapılan neşriyat salilıiyettar ma
kamatça tekzib olunmaktadır. Gazete
lerin verdiği haberler faraziyeden iba 
rettir. 

Maamafih müzakereler iyi bir ce
reyan takib etmektedir ve on beş gü
ne kadar bir neticeye varabileceği ü
mid olunmaktadır. 

(ekoslovakyadaki 
leh komünistleri 

Polonya bunların 

gördüğü müsamahadan 

şikôyet ediyor 
Varşova, 4 (A.A.) - İyi haber alan 

mahfiHerde söylendiğine göre Polon
yanın Prag elçisi Doktor Kasimir Pa
pee Çekoslovakya hi.ikilmetine bir 
muhtıra vererek Çekoslovakyaya yer· 
leşmiş olup htikümetin müsamahasın • 
dan istifade eden Polonya komünist 
partisinin faaliyetinden şikayet etmiş
tir. 

ŞiHyeti mucib olan noktalar muh -
tırada şöyle bildirilmektedir : 

1 - Birkaç seneden beri Polonya 
komünist partisi Polonya aleyhindeki 
propaganda merkezlerini Moravska
ostrava ile Praga yerleştirmiştir. 

2 - Komintern memurları için Çe· 
koslovakya makamlarının milmanaatı· 
na maruz kalmadan sahte pasaportlar
la Polonyaya girme\ctedirler. 

3 - Polonya aleyhindeki bUtUn ri -
saleler Çekoslovakyada Ciezin şehrin
de basılmx§txr. 
Polonyanın verdiği muhtırada bun· 

dan maada risaleleri dağıtanların i
ıimleri, dağıtılan veya ele geçirilen 
beyanname ve risalelerin adedi, bunla
rı hazırllyan t&bilerlc murarrirlerinin 
isimleri, propaganda malzemesini Po
lonyaya getirenlerin Polonya Çekos
lovakya hududu üzerinde ge!itikleri 
noktalar zikredilmektedir. 

Polonya muhtırasında, bu faaliyet
ten mesul tutulan Prag hUklimetin
den "bir an evci ve daimi olarak., bu 
hale nihayet vermesi istcnilmektedi.r. 

Amiral Hortinin nutku 
hakkında bir tavzih 
Budapeştıe, 4 (A.A.) - Salahiyetli 

mahfiller, naib Horti'nin dün akşamki 
nutkunda alman aleyhdarlığı görmek 
istiyen bazı fransız gazetelerinin neş
riyatını şiddetle reddeylemektedir. 
Bu mahfillere göre bu gazeteler, Hor
ti'nin sözlerini tahrif edici bir tarzda 
tefsir ederek fransız halkı üzerinde 
müessir olmağa çahşıyorlar. 

Romanyanm dıı politikası 
Londra, 4 (A.A.) - "Deyli He • 

rald,, gazetesinin Prag muhabiri, Ro· 
manya hariciye nazırı Komnen ile 
sovyetler hariciye komili.eri Litvinof 
arasında teati edilen telgraflardan 
bahsederek şöyle yazıyor: 

Orta Avrupanın diplomatik mü~
hidlerine göre, Romanyanm dış poli
tikası yeni bir veç.he almıştır. Roman 
yanın eskiden çok sıkı olan Rusya 
ile münasebatı son zamanlarda inkita 
derecesine kadar gerginleşmişti. Fa
kat Almanyanrn Avusturyayı ilhak 
etmesi Romanyayı pek çok romen pet 
roluna muhtaç olan Hitler ile bol mik 
darda petrolu olan $talinden birini 
tercih etmeğe mecbur kılınış ve tabi
atiyle Stalin'i tercih eylemiştir. 

Müli. köylii partisinden 
çıkarılanlar 

Bükreş, 4 (A.A.) - Jul Mahiu ta
rafından yapılan bir beyanata göre, 
yeni kabinede iş nazırı olan Ralea ile 
münakalat nazırı olan Gelmeganu 
milli köylti partisinden çıkarılmışlar
dır. 

Bulgaristanda hiiyük bir 
yangın 

Sofya, 4 (A.A.) - Tuna Bulgaris -
tanında Nikopolej bölgesindeki Brest 
köyünde şiddetli bir yangın çıkmış ve 
fırtına yangını yaymıştır. 200 ev yan
mış, birçok hayvan telef olmuş ve on 
ki§i yaralanmıştır. Acele yardım ted -
birleri alınmı§tır. 

ölmez lideri Saad Zaglul PaıanHl a
dına izafetle Sadiler adını alan bir 
grup vücuda getirmişler ve seçimde 
Vefd ile kıyas kabul etmiyecek H· 
dar mühim bir muvaffakiyet kazan· 
mı§ sayılabilirler. Fakat bu muvaf
f akiyet de onları ancak, küçük bir 
ekalliyet halinde bulunduracaktır. 
Asıl vaziyete hakim olan gnııp 

"milli cebhe,, admı alan hükümet 
grupudur. Mısırın münevver ve Av· 
rupai bir zhiniyetle dü§ünen liberal· 
feri bu grupun başındadır ve en faz· 
la sempa.ti kazanan kısamdır. Libe
rallerle beraber çalışan ve lttihad, 
Şaab partileri namı altında toplanan 
partilerin bütün kıymeti baılarında 
tanınmış devlet adamları bulunma· 
sında ve parti azasınuı unvanlı, ser -
vetli adamlardan olmasındadır. 

Mısır, büyük bir inşa programı 
tatbikine mecbur olan bir memleket· 
tir. İstiklaline yeni kavU§an, kapitü
lasyonlardan kurtulmak için bir in
tikal devresi geçiren bu kar det mem
leket de yepyeni bir vulık olarak 
doğacak ve bu varlığı yeni İn§& prog· 
ramı ile sağlamhyacaktır. Büyük in· 
ta programları, sarsılmaz birhk Y• 
beraberlik dairesinde tatbik oluna· 
geldiğine göre, büyük {ıraatl.arı ka • 
çırmaktan, kıymetli vakitleri kay· 
bettinnekten ve wnumi kuvvek yıp
ratmaktan ba~ka bir netice ven:ui.ye
cek maniaız fırka mücadelelerinİD. 
bundan böyle Mmr'da da yaıtlflD&N 
beklenir. Şayed bu defe.ki ~ 
mağlıibiyetleri, fırka ihtiraslarım a
levler ve daha ke&kin ıniicadelelere 
yol aç.araa Msaır'm istikrardan mah. 
rumiyeti, hiç ıüphe yok ki, çok ez:ki 
bir yük tetkil edebilir. Bwıwı böyle 
olmaınaamı dilemeyi ve bek~yi 
bir kardetlik vazife&i aayarız.,, 

PANCAR FIATLARI 
SON POSTA'da Muhiddin Bi-r

gen, münevver bir ziraat.çinin pan
car fiatlarınm ıeker fabrikalarınca 
bu sene de O, 75 kw-u.ş oN.rak teebit 
edilmesinden tiki.yet ettiğini ke.~
derek diyor ki : 

"Bütün Anadolu b&Jkman btr ~ 
vardır: "Köylünün kaı'IWlda ki.~ 
gelecek sene vardır!,, derle,-. iN 
pancar ziraatçisinin karnında ''lırin'k 
gelecek aene,, den daha ne kada.rı • 
nm kaldığını bilmiyorum. F nkaıt bili
rim ki bu usul yanhttır. Bu memle
kette, herkeı gibi, toprak üstünde 
çahtan insanın da k~za~ya hak~ 
vardır. Şehirlerde bınlerı, on binlen, 
yüz binleri bir haınled~ ka.zanabilen 
insanlar bulunduğu bır e.aırda köy 
ve tarla inaanlarının kazanç nuruna 
iğne ile kuyu kazmalrı ca.iz değildir. 
Şeker iktiıadiyat~~z .. Pancar mil> 
tahsilinin de yüzunu giildürmiye 
mecburdur. 

60 milyondan 90 milyona çaianak 
güzel bir ıeydir; fakat pancarm da 
kilosunu 30 paradan 40 paraya çı
karmak ve Anadolunun yılgm çeh• 
reli tarlalarına istihsal neJesİnin g\i. 
netini doğurınak tartile. 60 ınilyon • 
dan 90 milyona çıktnak demek, bü • 
tün idare, itletme ve amortisman he
sa.blarında birden bire yÜzde elli 
nimıetinde bir taasrruf ve kazanç 
temin etmek demektir. Bu ta&arruf· 
lar derhal tekerin n1aliyet fiatlan 
üz;rinde tesirlerini yapar. 

Biz eminiz ki, bu tasarrufların 
yarısı fiata. :ıam şeklinde pan.c:ar 
müstahsillerıne Verilecek olsa der
hal onların da yÜ:deri güler ve Ana -
dolunun bulanık ve meyus bakl!lı 
tarlalarına neıe gelir. 

Her ıneınleketin olduğu gibi Tür· 
kiyenin de temeli köydür. Köyilnü 
şenlendirıniyen, tarlasını feyziyle fış
kırtmayan menıleket hiç bir nevi tn
ki§afa hak kaza.namaz. 

Pancar mukavelelerinde bu sene 
fiatı olarak 0,75 de yazılmış olsa, 
pancar bedellerini 40 paradan öde • 
meğe ınani değildir. 60 milyondan 
90 milyona intikal, bize yalnız keli -
me ve rakamla. ifade edilen bir iyi
lik getirmekle kalmamalıdır; ya 
pancar 40 Para olmalı, ynhud da şe
ker hiç değils~ biraz daha ucuzla· 
malıdır!,. 
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-19- Yazan: M. Şevki Yazman 

Bizim bataryaya doğru bir sağnak 
daha ba§ladı. Bir mermi batımızın 
çok yakınından geçerek geride ve "·~i04~3/ıM•t"--~ 
ıubat bombardımanında yıkılmıı 

kıılamızm enkazı Üstüne düıtü, O· 

dunları havaya fırlattı, yanımdaki 
alman subayının kolunu dürttüm ve 
biz de timdi böyle havaya fırlarsak 
gibi bir iıaret yaptım, gülüıtük. Bu 
tebessümün izleri yÜzümüzden he
nüz ailinmemiıti ki müthiı bir şey 
oldu. Bunu size nasıl anlatayım, na
aıl tarif edeyim bilmem ki.. Müthiı 
bir §eY, göğün yıkılması gibi bir 
teY·· O dakikada artık ne alman su
bayını, ne de dünyayı görebildim. 
Ayağımın altındaki yer kaydı ve 
ben e~-veli bir karanlığa, sonra bir 
ate§ iç.ine daldım. Tam yanımıza i
aabet eden bir 38 lik gülle cepha-
neliğin damını delmiı, içeri düşmüş Seddülbahirde tahrib edilmif 26 lık top 
ve beni de arkasından sürüklemiı-
ti. Evvela mermi, arkasından da ı .;_Şöyle izah edebiliyorum: Mer
ben içeriye. Nereye biliyor musu- mi cephaneliğe düıtü, beni arkasın
nuz? Otuz sekizlik bir mermi ile dan sürükledi, fakat onun hızı be. 
beraber bizim cephanelerin bulun- nimkinden çok daha fazla olduğu ıçın 
duğu cephaneliğin içine. daha ben girmeden dü§tÜ ve patladı. 

- Rica ederim buradaki intiba- Ben cephaneliğin sakfından içeri girdi
larınızı tam olarak anlabnaya çalı- ğim anda mermi patlamıt ve cidarla
ıın... rı etrafa saçılmıt bulunuyordu. Cep-

- intiba falan kalır mı kardetim. hanelikteki on yedi nefer de bu an
Bir karanlık, bir içeri doğru çekil- da öldüler. Beni yukarı doğru taz· 
me, arkasından bir tazyik ve tavana yik eden gaz belki barutların ilk tu
doğru çarpılma, gene bir sükut, a- tuımasından mütevellid gazdı. Ben 
tq ... Bunların hepsi bir anda oldu ve gene deliğe yakın bir yere atıldnn. 
birbirine kanıtı. Yalnız bu esnada O sırada aıhiye ça'VU§U beni arama· 
ıunu ıyı hatırlıyorwn: Barutların ğa koıtu. içerideki ateıe rağmen de
yanmasından hasıl olan müthiı atef· likten İçeri girdi. Beni bulamayınca 
te ellerim gayri ihtiyari gözlerime Üzerime düpnii§ bir neferi yakala
gitti, onları muhafazaya uğratıyor- dı. Onu yukarı çekerken arkumdan 
dmn. Bu aletin içerisinden insan ses- da beni çıkardı. 
leri, inlemeler geliyor, onları duyu- Yaram yalnız yanıktan ibaretti. 
yordum. Fakat her yanımı samut a- Fakat sağ kalçam dizlerime kadar 
tqin içerisinde bir yere gidemiyor- yanmııtı, gözlerim yanmıtb, elle
dum, esasen kıprrdıyacak halim de rim yanmııtı. Fakat görüyorsunuz 
yok. Biraz sonra bu ateı içinde be- ki bunların hepsi iyileıti ve ben de 
nim adımı bağıran aeai ititiyon.un. kurtuldum. Şimdi 18 martı her sene 
Cevab veremiyorum, yalnız üzerim- yalnız türk zaferinin yıldönümü di· 
deki bir insan cesedinin yukarı çe- ye değil fakat aynı zamanda benim 
kildiğini hiuediyorum, bütün kuvve- ikinci doğ\Dn günüm diye kutlarnn, 
timle bu cesede yapı§ıyorum, beni de çoluk çocuğumu baımıa toplıyarak 
beraber çekiyorlar ve dünya yüzü- en büyük bir bayram gibi teaid ede
ne çıkarıyorlar. Gözümü açıyorum, rim. 
her yeri kıpkızıl ve kan içinde gö
riiyonmı. Bana bakan doktoru far· 
kediyorum, bitik bir halde aordu-

da Etek adalan istikametinden 
kesif bir duman da belirdi. Bizim 
torpido Seddülbahir köyÜniin iske
lesine yanaştığı srrada düıman filo
su da bize atef edeceği mesafeye 
gelmişti. 

O derecede ki; bizi teftişe gelen 
batkumandan vekilini mi karfılaya
cağız, yoksa dütman filosunu karıı
lamak için top batımı yapacağız 
mütereddid kaldık. Nihayet ba§ku
mandan vekili yanımıza geldi, bir 
iki söz aöylemeğe va.kit kaldı kal
madı Rumeli Hhilindeki Orhaniye 
bataryası kendisine çok yaklaşan 

iki dütman torpidosuna ate§ açtı. 
Bu ate§i gören bizim alay kumanda
nı (Sivaslı Binbqı izzet Bey) teftiti 
falan unutarak: 

- Top batına! K\Dnanduını ver
di. 

Kotuttuk. Yerlerimizi aldık. Bat
kumandan vekili bir müddet bizi 
seyretti, sonra geriye gitti. Biz gö
zümüz batarya dürbününde, eli
mizde dütman gemilerinin tiplerini 
ve tili.hlarmı göateren risale, boyu
na gelen gemileri ayırd etmeie ça
lrııyoruz. Büyiik zırhlılar aahilin 
çok uzağında (takriben yirmi kilo
metre) demirlediler. Sabile yaldaı
mıt olan iki torpido da Orhaniyenin 
mermileri yanlarına. dÜfDleğe bqla· 

Mahkemelerde 

Bir toklu yüzünden 
meydana çıkan h1rsızhk 

Alişan da varları 

onlan satı 

çalıyor, abdullah ta 

satı veriyormuş ! 
Mübaşir üç isim çağırdı. Fakat, ha- - Abdullah şimdi yanımda bozuk 

kimin önüne zincirleme dört kişi di- para yok.. Cumaya kadar duruver de 
zildi. Biri fazla idi ama, kimin çağırıl- senin parayı denkleştirip vereyim .. 
madan geldiği pek kolay anlaşıla- Abdullah da buna razı oldu. Tokluyu 
madı. Teker teker isimleri soruldu. önüme kattım. götürdüm. 
Nihayet Davud açıkta kaldı. Fakat parayı vermek nasip değilmiş. 

Uç suçlu, bo!' sı~ası ile dizilmişler- , Toklunun bizim köyden Talibe ai~ ~1-
di. Sağ baştakı Alışan dehşetli boylu duğu anlaşıldı. Çalan da gene hızım 
idi. Soldaki Abdullah da aksine.. köyden, rı.ah şu Alişarunış. Alişan ken-

Ortanca Hasana, geçen celsede nü- di çaldığını kendisi satarsa göze çar
fus tezkeresini beraber getirmesi teb- parım, diye bu Abdullahı ortaya koy
liğ edilmiş. Fakat Hasan bu; Kaleciğe muş. Abdullah davarları kah kendi ma
yakın köyünden gene sipsivri gelmiş; lım, kah bana emanet koydular diyerek 
şöyle özür diledi: satarmış. 

- Hakim bey kaybettim kafa kağı- Öbür şahid Hamza oğlu Mevlüd de 
dımı. Şimdi kafa kağıdsız geziyorum. suçluların başka bir hırsızlık hadise-

İki ahbap çavuş Alişanla, Abdullah, sıni anlattı: 
boyları ne kadar biribirini tutmasa da, - Ben Aptullahtan beş gayma, 50 
akılları uygun .. Kafa kafaya vermiş, guruşa iki giçı aldım. Öğtlme gattım, 
basit bir şirket kurmuşlar .. Fakat ni- ahırıma getırıp bağladım. Fakat bila
zamnamesiz ve sermayesiz bir şirket.. hıre bu hayvanların hırsızlık olduğu, 
Alişan icöyündeki veya yakın köyler- Aptullahın cia aracılıkla bu i~j idare 
deki Eıürülerden el çabukluğu yapıyor, idip durduğu ağnaşıldı. Sahilıı geldi, 
Abdullah da bunları, konuya komşuya giçiler aldı, götiırdü. 
okutuyormuş .. 

Hırsızlık. l>ir toklu satı~mda mey
dana çıkmış. Şahid Musa şöyle anlattı: 

- Bir gün Abdullah bana geldi. 
Bende bir toklu var. Yabancı degilsin 
şunu sana verivereyim. Başkasına gi
derse içim rahat etmiyecek .. 

Vur, tut pazarlık ettik. 2,5 liraya u
yuştuk. Bir toklu 2,5 liraya verilmez, 
ama, Abdullah çok darda olduğunu, o
nun için 'evgili toklusunu böyle u
cuzca elden çıkardığını söyledi. Ben 
de ne bilirim, aldım. kabul ettim. Ken
disine de dedim ki: 

yınca son ıüratle geriye çekildiler, 
Ve ondan sonra bütün gemiler tıpkı 
hazerde atıf talimi yapıyor gibi e
min, rahat ve aa.bit bir vaziyette bi
zim tabyaları dövmeğe bafladılar. 

Uk mermiler bize hayli uzak dü
fÜYor. Biz ateı edecek halde deği
liz. Toplarımız yan nıeaafeye bile 
atamıyor. Neferlerin mdan dedik
leri mahfuz mahallere çekiliyoruz. 

(Sonu var) 

Demin mahkeme salonuna davetsiz 
giren Davud meğer bu son geçen hadi
senin şahidlerindenmiş. Sırası gelince 
adi'flc, sanıyle çağırıldı ve yeminden 
sonra :fadesini verdi. Davud hulasatan 
dedi ki: 

- Ben bu geçi alım satımını biliyo
rum. Hatta keçileri Mevlüdle birlikte 
aldık. 550 kuruşu da berab't!rce teda
rikliyerek verdik. Biz ne bilelim. Ke
çiler .\ptullahın sanıyorduk. Çünkü 
keçileri boynuzlarından tutup da öyle 
bir methedişi vardı ki... Hem de satar
ken bir yığın laf etti: 

- Çok darda kaldım, dedi, yoksa 
ben bu malları elden çıkarır mıydım? 
Gözü çıksın parasızlık insana bazen 
gözünün bebeğini bile sattırıyor. 

Bizim de hani keçi alacağımız yoktu 
ya, MevHitle içimiz parça parça oldu. 
Hadi alalım da, dedik, şu fukaranın da 
işi görülsün .. Meğer beyim, hırsızlık 
değil mi imit? Allah bizim de, bu Ab
dullahm da, i9lcr batı Ali,anın da tak
siratımızı af etsin. 

. imn yegane aual fU oluyor. 
- Doktor gözlerim kör olacak 

Top~u binbaıı Kemal Kutlunun 
(anakkale harbine .1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı111111111111111111111111111111ıııırL. 

Davacının verdiği arzuhalde bazı 
şahidler daha sayılıyordu. Hakim bun
lara da tebligat yapılması için davayı 
bir başka güne bıraktı. Suçlular, içeri
ye girdikleri gibi, boy sırasiyle salon
dan çıkarlarken Alişan: 

-mı~ir ıey daha farkediyonun. Be- Iİd haflraSI ~ 
niınle beraber cephanelikten kurta- Ben 1914 tqrinlerinde zabit nam- -
nlınıt mahdud insanlardan çok sev- zedi olarak Seddülbahir mıntaka
diğim ve timdi nereli olduğunu ha
tırlıyamadığnn Mehıned ça'VU§ bir 
kol ve bir bacağını kaybebnit ya
nımda yatıyor. Fak.at onun gözleri 
aağlam, benimki gibi yanmamı§. Be
ımı bana doğru uzatarak teselli e
diyor: 

- Beğim merak etmeyin, sızın 
yaranız hafif, baksanıza ben hem 
kolumu ve hem bacağnnı kaybettim 
ama, gene tasalanmıyorum. Bu söz
lerden iki dakika sonra Mehmed ça
VU§ bir daha açmamak Üzere gözle
rini kapadı. 

- Peki bu mucize ıeklindeki kur
tuluıunuzu bir topçu subayı aıfatiy
le nasıl izah edebiliyorsunuz 7 

smdaki be§iııci ağır topçu alayma _ -iltihak ebniıtim. Bataryamız da Sed- : 
dülbahir tabyaaında bulunuyordu. : 
Biz üç bölük bu tabyadayız. Diğer : 
bir bölük de Ertuğrul tabyasmda. ":. -Bizim toplar eski ve sehpalı 26 lık- _ 
lar. Ancak 7700 metreye atabiliyo- E 
ruz. Ertuğrulda 24 tükler var, onlar : 
14800 metreye kadar atabiliyorlar. : -19 ıubat 1915 şe kadar mühim : 
bir ıey olmadı. Hep talimle vakit E 
geçiriyoruz. 19 şubatta bafkuman- : 
dan vekili teftiıe gelecek dediler. : -Biz, sabahdan hazırlandık. Biraz : 
sonra da baıkumandan vekilini ge- : 
tiren bizim torpido uzaktan görün- : 
dü. Hemen takriben aynı dakikalar- : --

-Yazan: Alexiı Tolıtoi No: 49 : ---_ _.. ..... ,,_,...,.."S = --

------------------------------

- Yani hakim bey, icap ederse bi· 
zim de şahidlerimiz vardır, diyordu. 
yordu. .................................................... 1 

! ... ~.~~~.~ ... ~~.~ ... ~.~.~.~~~.~~ ... 
X Karlsruhe - Alman münakalat 

nazırı Ren nehri üzerinde biri Speyer 
öteki de Karlsruhe yakınlannda olmak 
üzere yeni iki büyük köprüyü açmıştır. 

X Londra-İrlanda başvekili de Va 
lera, yarıda kalan ingiliz - İrlanda mü
zakerelerine devam etmek üzere ya
kın.da tekrar Londraya gelecektir. 

X Bükreş - Mühim bir altın ve dö
viz kaçakçılığı meydana çıkmıştır. Bir 

5 - 4 - 1938 

f R A D.Y O 1 
l-...... -·.·-· ..... -........ . 
Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Karışık p· 

lak neşriyatı - 12.50 Plak: 'furk musıkısi 
ve halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harıci 
haberler - 17.30 Halkevinden naklen inki
Ub dersi (Mahmud Esat Bozkurt) • 

Akşam Neşriyatı: 18.30 plakla daı 
musikisi - 19.15 Türk musikisi ve halk şar• 
kıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları) - 20 
Saat ayarı ve arabça neşriyat -21.15 Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Ha!Uk Recai ve 
arkadaşları) - 20.45 Keman solo: Necdet 
Atak, Piyanoda Marsel Bi - 21.00 Sihi ko· 
nuşma: Doktor Fahriye Şahenk - 21.15 
Stüdyo salon orkestrası: 1 - Tschaikovsk>' 
Reverie interrempue. 2 - Walter Noack: 
Flittervochen. 3 - Manuel: Weil es h ier 
so gemutlich ist bleib'n vir noch. 4 - Paul 
Prsil: Sing, Sing, Sing vögelsin. S - Bart• 
holdy: Venetianisches Gondellied. 6 -
Rossakov: Chant Nuptial. 7 - Rob. Brecht 
Furkeinzelmann erzahlt 8 - Rob. Vellet· 
ted: Frares Joyeux - 22.oo Ajans haberleri 
- 22.15 Yarınki program • 

fstanhu1 : 

Öğle Neotriyatı: 
ı- 12.30 Plakla türk 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Pllkla 
ttirk musikisi - 12.30 - 14.00 muhtelif plak 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: l'kl d 18.30 p a a anı 

musikisı - 18.45 Eminönü halkevi neşriyat 
kolu namına Nusret Sefa - 19.00 Plakla 
dans musıkisi - 19.15 Konferans: Eminö• 
niı halkevi sosyal yardım şubesi namına, 
Doçent Sabahattin Rahmi Eyupoelu (Halk 
bilmeceleri) - 19.55 Borsa haberleri -
20.00 Vedia Rıza ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları - 20.45 Ha· 
va raporu - 20.48 Ömer Rıza tarafından a
rabça soylev - 21.00 Tahsin Karakuş VCI 

arkadaşları tarafından türk musikisi ve halk 
şarkıları (Saat ayarı) ...... 21.45 Orkestra : 
1 - Mayyar: Le Dragon de Villar. 2 -
2 - Gregh: Nüvi aljeriyen. 3 - Lchar: La 
fam ideal, vals. 4 - Hans May: Serenad -
22.15 Ajans haberleri - 22.30 Plaklo solo• 
lar, opera ve operet parçaları - 22.50 · 23 
Son haberler ve ertesi günün programı, 

Avnıpa: 

OPERA \/ E OPERETLER : 10 Berlin 
- 20 Brüksel, Laypzig, Viyana - 20.30 
Faris - P.'f.T. - 21 Droytviç, Roma. 

ORKESTRA KONSERLERİ V~ SEN
FONİK KONSERLER : 14 Layp:.ı:ig -
19.40 Münih - 19.45 Bükreş - 21.15 Brük· 
sel Frankfurt, Stokholm - 22 Bromünster, 
Lüksenburg, Sottens - 22.30 Tulu:ı:: • 

ODA MUSİKİSİ: 17.15 Roma - 17.30 
Praı - 18.20 Laypzig - 20.15 Pariı - 22.3S 
Kopinhag. 

SOLO KONSERLERİ : 15.25 Hamburg 
- 16 Münih - 18.30 Paris-P.T.T. 19.10 
Königsberg - 20 Rroytviç - 21.30 Stras
burı - 22.35 Breslav • 
NEFESLİ SAZLAR (Marş V.S.) : 6:30 

Alman istasyonları - 16 Breılav - 17.10 
Kolonya - 18 Ştütııard. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR : 
18.lS Königsberg - 20 Monte Ceneri 20.15 
Beromünster • 
HAFİF MÜZİK : 6.10 Kolonya - 6.30 

Hamburg, Ştüdgart - 7.10 Kolonya - 8.30 
Frankfurt, Kolonya, Stutgart - 10.30 Ham· 
burg - 12 Alman istasyonları ve Viyana -
14.10 Frankfurt, Kolonya - 16 Alman is• 
tasyonları - 17.10 Münib - 18 Berlin -
19.10 Berlin, Breslav, Viyana - 20 Kolon• 
ya, Königsberg - 20.10 Hamburg - 20.lS 
Viyana - 22.5 Budapeşte - 22.20 Münib -
22.35 Ştütgart - 22.45 Hamburg - 2-4 ila 3 
alman istasyonları. 

HALK MUSİKİSİ: 10.50 Viyana-11.30 
Ştüdgart - 18 Kolonya, Frankfurt, Viyana 
-20 Berlin. 

DANS MüZ1C1: 20.30 Kolonya - 22 
Floransa - 23 Lüksenburg, 'Milino - 23.15 
Kopenhag - 23.20 Budapeşte - 23.25 Lon
don - Recyonal - 24 Droytviç - 0.30 Keza. 

eski maliye nazırı ile yataklı vagonlar 
şirketi direktörlerinden Flavian'ın bu 
kaçakçılıkla alakadar oldukları söylen
mektedir. , 

X Roma - En son sistemde yapıl
makta olan "Benedetto Brin" denizaltı 
gemisi Toronto'da denize indirilmiştir. 
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Beşinci kısım 
I 

Yaroslavl yolu üzerinde, gece gün
düz, toz bulutları yükseliyor, Mosko· 
vadan yayalar, suvariler, yayh araba· 
lar geliyordu. Ayatriyanın güllelerle 
delinmiş eski dıvarları arkasında, tar
lalarda ve possadlarda erzak arabala
rı yığılıyor, yakılan ateşler etrafa du
manlar savuruyor, yer, erzak ve hay
van yemi dolayısiyle bağırışmalar, 
kavgalar oluyordu. Manastırda böyle 
bir istilaya uğranılacağı tahmin edil
memişti: erzak an barları çabucak bo
,aldı. Tarlalardaki yığınlar talan e
dildi. Halbuki streliçleri ve milisleri 
doyurmak lazımdı. Erzak tedariki 
için müfrezelerin gönderildiği yakın 
köylerde, birkaç zaman sonra, bir pi
liç bile bulunmaz oldu. Mujiklerin 
enselerini kaşımaktan başka çareleri 
kalmadı. Ayatriyada lüzumundan 
fazla kalabalık vardı, yer ve yiyecek 
eksikti. Yüksek mevki sahibi birçok 
boyar ya bir avluya veya sokağın or
tasına kurulmuş çadırlarda oturuyor
du. Merdiven sahanlığında oturup ka
rın doyurarak çarın çıkışları bekleni
yordu. Böyle bir hayatla Moskovanın 
sakin evlerini mübadele etmek sanki 
herkese zahmet veriyordu. Fakat an. 
lqılıyordu: büyük bir hadise vuku bu
luyor, iktidar mevkiinde değişiklik O· 

lıyordu. Daha mı iyi olacaktı? Fakat 
daha kötü de olamazdı: Bütün Mosko
va paçavralar içinde, aç, ıefildi. ak. 
tam. arabaların altına, yanan odun yı. 

--ğınlarının yanına oturup herkes istek- : 
li istekli ve serbestçe konuşuyordu. S 
Falcı müjikler göründüler: esrarlı ta- : 
vırlar takınarak göz kırpıyor, takye- : -lerinin içinde baklaları sallayıp yere : -serdikleri bir beze bunları döküyor ve : 

---
------------

- Çarevnanın mevkii sarsılıyor. Men§ikof ile Katerina 
böylece fala bakıyorlardı : -

Prens Vasili Vasiliyeviç ilk kara kadar 
yaşıyamıyacaktır.Çar Petro henüz pek 
gençse de çariçe ile patrik onun hesa
bına düşünüyor, işleri onlar görüyor ... 
Başlıca işe gelince; o da şudur: Boyar 
lara yaylı arabalara binip gezmek ya
sak edilecek, kendilerine mesken ola
rak yalnız birer ev bırakılacaktır, ve 
hepsi o kadar. Ve tüccarlarla sloboda
hn mümessilleri saraya gidip "Şunu 

yapın, bunu yapmayın ... ,, diyecekler
dir. Yabancılar Rusyadan koğulacak, 

mallarının yağma edilmesine müsaade 
edilecektir. Müjiklerle köleler hürri
yetlerine kavuşacaklardır.: Beğendi
ğin yerde yaşa, ne vergi, ne de angar · 
ye .... 

İşte falcılar ve bakıcılar, böyle ko
nuşuyor, ve dinleyicileri de böyle dü
şünüyordu. Çanlar neşeli neşeli ve dur 
maksızın çalıyordu. Kiliselerin ve ka
tedralların kapıları ardına kadar açık, 
kandiller ışıldıyor, gece gündüz keşiş· 
lerin mutekifce şarkıları işitiliyordu. 

Petro, şefak sökerken büyük merdi· 
venlerden inip kiliseye, duaya gidiyor, 
sağında ana çariçe ve solunda patrik 
bulunuyordu. Duadan sonra.çanlar ça
larken onlar da kendilerini halka gÖ6· 
teriyorlardı. Yeni gelenlere çariçe ken 

di eliyle vodka ikram ediyor. Ve dua 
edip oruç tutarak kup kuru bir hale 
gelmiş olan patrik de onlara: "kötüleri 
terkedip çarınıza saygı ve korku gös· 
termekle allahın arzusuna göre hare
ket etmiş oluyorsunuz.,, diyerek nafiz 
nazarları ile Petroyu süzüyordu. Rus
vari giyinmiş, temiz ellerine bir ipek 
manton almış, muti, başı önünde, yüzü 
zayıf, bu haliyle duruyordu.Üç hafta
danberi elini ne çubuğa, ne şaraba sür
müştü. Anasının, patriğin ve Boris Go
liçinin bütün dediklerini yapıyor, ma
nastırdan dışarı çıkmıyordu. Akşam 
yemeğinden sonra arsimandiritin hüc
resinde, aziz tasvirleri altında oturu· 
yor, boyarlara el öptürüyordu. Kısa hi
tabelerini, yıldırım gibi çarpan bakış
larını artık unutmuştu. Usul dairesin
de, sükunetle, muhakemesine göre de
ğil münasib olduğu üzere, ve büyükle· 
rin tavsiyeleri ve~iyle cevab veriyor· 
du. 

- Allaha nasıl şükredeceğimi bile

miyorum. Nasıl değişti çarımız, nasıl 
edip ve makul oldu. 

Bütün yabancılar arasında yalnız Lö 
For, ve o da ancak akşamları, patriğe 

görunmeden, hücresinde Petroya yak-

la,abiliyordu. l>etro, bir kelime bile 
telaffuz etmeden Lö For'un yanakları 
nı ok9uyor, dudaklarından öpüyor,ve 
yüreği rahat ederek derin bir nefes a
lıyordu. Yan yana oturuyorlardı. Lö 
For, alçak sesle ve o garip rusçası ile 
Petroya ha.herler veriyor, onu güldü
rüyor, şakaları arasına ciddi nasihat· 
lar da karıştırarak ona cesaret veriyor
du. Petronun sırtında yalnız gömleği 
olduğu halde kaçmış olmasından do
layı duyduğu utancın, göz yaşlarının 
ı-.ırabınr pekala anlıyor, ve kıralların, 
meşhur muhariblerin hayatlarını kur
nazlıkla nasıl kurtarmış olduklarına 
dair misaller vererek Petroyu teskin 
ediyordu. 

Petro cesur ve tecrübesizdi. Lö For 
ona anlatıyordu ki mücadelede ilk ön

ce göz önüne alınacak şey ihtiyaıtkar
lıktır : Kavga etmeğe kalkışmamak -
herkes kavğadan bıkıp usanmıştır - , 
fakat tam tersine, çanlar neşe ile çalar
ken, Moskovadan bütün gelenlere ba
rış ve saadet vadetmek lazımdır. O za
man Sofiya, çürük bir direk gibi, ken
diliğinden yıkılacaktır. Lö For fısıl
dıyordu: "Edibane bir tavır takın Pet
ro, az konuş, emniyetle bak, bacakla-

rın tahammül ettiği nisbette her duada 
bulun - herkes senden memnun olacak
tır. Bakınız, diyeceklerdir, tanrının 

bize gönderdiği iyi hükümdara, Bu
nun zamanında rahat edeceğiz ... Bağı
rıp çağırmaları ve emredip kumanda 
vermeği Boris Goliçin'e bırak.,, 

Petro, yürekten dostu Franç'ın doğ
ru düşünüşüne hayran oluyordu .Lö 
For izah ediyordu: Buna fransızcada 
politika - kendine faydalar temin et
mek sanatı • derler. Fransa kıralı on 
birinci Lui, ihtiyaç hissettiği takdirde 
mütevazi bir köylünün evine gitme
ği tenezzül saymaz, ve diğer taraftan, 
icahettiği zaman da her hangi bir dük 
veya kontun başını kestirmekten de 
çekinmezdi. Harb etmediği için "po
litika" ile uğraşır, bazan bir tilki, ha
zan bir aslan olur, ,.c :şte devleti zen
ginleştirerek böylec~ hüküm sürer-

di... " 
Lö For'dan bu sözleri işitmek tu

haftı: Bir dansör, bir şakacı, bir alay
cı ... Halbuki işte rusların akıl bile et· 
medikleri şeylerden nasıl bahsediyor
du. 

- Sizde herkes kendi tarafına yon

tuyor, hiç kimse devletle meşgul ol
muyor: kimi istifade peşinde, kimi şe
ref, kimi de yiyip icserek keyfetmek 
hevesinde. Sizinki gibi bir vahşete an
cak Afrika.da tesadüf olunabilir... Ne 
sanat, ne ordu, ne denizcilik .. Bir tek 
meşgale: başkalarını yüzmek, ve bu da 
yetmiyormuş gibi kötü yüzmek ... 

İşte Lö For böyle cüretle, 'Üçüncü 
Roma hakkında duyduğu gururdan do-

layı Petroyu inciteceğinden korkmak
sızın konuşuyordu. Sanki Petronun a· 
daletsiz, harisçe, karma karıpk düşün
celerindeki bütün girinti ve çıkıntıları 
biliyordu .... 

Azizlerden Serj'in resmi önündeki kü
çücük alev daha şimdiden kan.dilin ye
şilimtrak çamını yalıyor, pencerenin 
altında nöbetçinin ayak sesleri akse
diyor, fakat Lö For cinaslı bir şakadan 
sonra, yine ısrar ediyordu .ı 

- Sen zeki bir adamsın Peter ... , Ah, 
ben hemen her tarafı dolaştım, haya

tlilnda bir çok insanlar gördüm ... Sana 
kılıcımı ve hayatımı verdim... (Sıcak 
bir dostlukla Petronun düşünceli, sü
kiınet bulmuş, şu bir kaç gün zarfında 
sanki bir çok yılların tecr:.ibelerini ya
şamış gözlerine bakıyordu) Sana sadık 
ve zeki insanlar lazım Peter... Acele 
etme, sabırlı ol, sana ne ana, ne de ba
ba düşünen ve ateşe atsan arkan sıra 
gelecek olan yeni adamlar buluruz ... ve 
boyarlar yine eskisi gibi mevki için, 
şeref için kavğa ede dursunlar... On
larla yapılacak bir şey yoktur .. Onla
rın omuzları üstüne yeni başlar koya· 
mazsın ve malik oldukları başları kes
mek hususunda da hiçbir vakit geç kal 
mış olmassın ... Sabret, kuvvetlen, bo
yarlarınla uğraşmak için henüz çok za
yıfsın .. Daha çok zaman zevk edecek, 
gürültü edecek, güzel kızlarla gülüp 
eğleneceğiz .. Kanın henüz gençken is
tifade etmeğe bak, elinde ne imkanlar 
var: Çarsın ... 

(Sonu var) 
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a ızda • bakır 1 
Geçen gün Ulwı'da Ergani b k 

madeni hakkında o gii:&cl anke~ ::. 
kurken, or daki kıymetli cevherden 
kanınızda d bulunduğu, bil 
hatırınıza geldi mi? ınem, 

Hayat sahibi olan ciamin t 
ktbinde bakır bul ndulYund ebur-

d . . A ""'ti> an, 
~. en bı.~tmıah ı hayat~ olduğu 
gruı ta ıı ayatmuzda da 1.. 1 
b . h--.:ı· uzuın u 
ır cev t:ın.ıır. Nebatat bak .. 

rinde yetift · leri topr an "':i
0
;;: 

d.~ do~a çekeri TI:ı ll2viyetle
~m en l§lek k ı a birikti· 
~Ier. ~~~ ki lann ba,,.tmıda 
bile ım bir i · vardll'. 

Harranlar bakın kendilerini ı,... 
leJ'en nebatattan alni . Onların 
bazılarında bak mad • teoeffü&. 
leri için mutla.ka JWnmıhld.r BeMle
miği olan hayYanlarm lra~a he
moglobin olmayınca teneffüa ede
modikl ri gibi daha küçük h&yTaılA 
lardan bazı! nnm terkibinde baka 
bulunmaymca nefeş alamazlar. 

lnaanlara d
0

a b w, yemeklerden, 
hem neb tlardan, hem ba}'Tanlar
dan gelir. Her gün her öyünde ycdi
iimiz ekmekt , ariır etind , koyun 
etinde, fa.aulycnin tazeainde ve ku
nMUada, mercimekte ve içkilerden 
tarabda bnkır vardır. 

Bakmn çoğu bi:ac zarar verir, ba
kırdan yeımok kap nnm ka yı bo
zulunca bak.- bizi zehirler aıne., ye
~lerinıizıde her gen 2 ili. ınili
ar11111 bakır ha!l'ifthrırw z 
bozw\11'. 
Kanmıadaki bakırın nıik.d 

0,185 ile 0,229 mil~ arum':1 
detifir. D ki Vaea(İ heeabla ka~ 
nmıtSda 0,2-07 miligram be.kır bu
hmnıa6ı lbmıd . Bun kande. ilk 
iti kırmızı kiirec.ikl olui-j teeıbit .. ,c. ___ _ 

. ~ da yodiği-
mn ınetaboli aına 
'TM'el, yani ka.nmıızda bakır bulun-

t ffüs tamam olamadığı 
. lerimiz de neaiçleri bee-

lıy . Ba«D'm kan içinde yeri 
b~ bellidir. IC.mru:aı Direclklerin 
İçinde pek a& olduğu lı-alde daha 
IMi,ük lnemı kanm wyundadır. 
U~nn içinckı, neaiçler a

.. Mnda bakır ke.ııdakinden daha 
~-· Va.ati heeobla ve gittikçe 
togalare: , dalakta 1,78 miligram, 
~a 2,4,böbreklerde 2,97, be-
7ind• daha çOk 3,51, karaciierde 
en 90k 5,11 miJigraım bakır •ardır. 

Vatıua, lN malignyD&ar Ergani ma
Clen.ir:ıdeki iki b.çak milyon ton ba
kırm. yaıııncie ineenm "leceğini ge
tiren sarılardır: Hepeini toplaeamz 
bit- aramın onda 1 ir buçup kadar 
IHr fOY· 

Fakat, ehemiyet mikdarm çoklu
lunda değil, az mikdann gördüğü 
biiyük ittodir. Her gün bir adamm 
idrariy~ 0,48 den 0,8 miligrama ka
dar bakH' çıkmaaı bu madenin vücu
d\ll!Wuan içinde dönüp dolattığmı 
ve İf gÖ!-düğünü anlatır. Beynimizde 
de göze çarpacak milu:lıırda bulun
~ ~z ve vücudumuzun 
itleme.ine hakim olmak için de ba
kıra ihtiye.cmuz olduğlmu gösterir. 

Balıı:rrın dah -n· · · A-·"l nn bü .. . a ınu ım l§ı Y'-"-._ a-
-~me yarıuna..dır. Çocuk 

~nın karnındayken dört ayirk
~= ~~~ığa U.do.r, karaciğerlc-
d 

' . tün YÜcud mı ağırlığm-
an bır kj1~--- • • b 

1 20 .1. 
~ nu ete mıı-

g'l'anı, Yani bü~!L _.:ı __ .:ı_1_!_ • 
ı.etk pek s~ -.ıDüJUa.aıuıe nıs-

çok ntabette bakır vardır. 

YEŞ i L 
- Domani Ciınmiy İ 1s • • d birinin adın . e g ısının e 

ı verdı ve l k . 
ıniş olduğunu aöylecı. . B °:!iY~~a gıt-
limize gülüyordur ıtJ•~ı bızım ha-

- Hal.bu.ki . . . bulu .... 
o §lmdı ka k . . h 

.urlanıyorl Ac 1 ~ ıçın a-e e etınc1· . 
henüz herif el' . .. ıyız. Hayslop, 

unıze du~ı: d ğ ' ld' Onu tanıyoruz h . r·-Ş e ı ır. 
' epsı bu d . Hedefimize eriŞlnelc . n a.n ıbaret. 

harekete geç.meli · ıateraek, hemen 
yız. 

- Emrinize amadey' U 
B k 

un, stad 
- en şu anaatteyi.ın k' · . 

:;likkati çekmemek · . 1
• Doınanı 

ıçın ak..,..... · · 
:ıin tamamlanmas d -r-AO servısı-• ın an 1 f' 

bb.. . . eve ırara te-
şe us etmıyecektır. li 
polis gelinceye kadar lok~n k~ ve 
le. Sizi tanımaları iyi oı.n tay~ozet
nızı boyayın. az. çları-

- J o'yu da beraber alın On d 
da bırakın. Polialer geli~c ku ışar-

~"- e açmaya teşel.llJ\.lti eden olursa yakasın ,_ 
· d a san.tt>ın 

Sız e yanınıza bir tabanca · 
• pasapor

tunuzu ve fazlaca para alın. 
- Ne o, yoksa düğün hazırlı·gı 

yapıyonmn? mı 
Viv: 

- Ne yapacağız, Ciınmi? Dedi. 
- Saat kaç? Altı buçuk. Bu aqaın 

11on defa olarak metr dotel ....J.:: ti 
•vnın o:y_-

• 

Yedi sekiz aylık olunca be.k:rm 
binde msbeti 11 miligrama d\iter. 
Demek ki büyÜdükçe bakıra ihtiyaA 
cı azalır. Fakat doğduğu vakit yeni
den ve çok büyÜyeceğinden karaci
ierde bakırın niabeti gene 14 ın.ili
ııram olur ve iki Yat kadar böy
lece devam eder. 

Diri fakat pek cılız olarak doğan, 
ancak bir kaç saat Yatayabilen ço
cuklann karaciğerlerinde bakır nia
bcti. binde sekiz miligramdır. De
mek ki bakır çocuğun yallll% büyÜ

meai İçin değil, Y•§Aya.bilmesi için 
de lüzumludur. Anasmdan yahud 
babasından frengili doğduğu için 
YafB:ramayan çocuğun karaciğerin
de pek çok, 23 miligram bakır bulu
nur. Bu da o ha&talığın lilzwnundan 
fazla bakır biriktirdifini ve bunmı· 
la çocuğu zehirlediğini gösterir. 
Sağlam çocuk iki yaıına geldikten 

sonra on iki yatına kadar büyümek
te devam edeceğinden karaciğerin
de binde daima J 1 miligram bakır 
bulunur. On üç, on dör yaşına gel
diği vakit büyÜmesi artık yavaflıya
cağı için ka~aciğemdeki bakır nia
beti hinde yediye düıer ve tam bü
yÜyÜnce binde 5,51 de kalır. 

- Ya ihtiyarlıkta ne olur, acaba 
ihtiyarlık bakırm eksikliğinden mi? 

Diye sorabilirsiniz. Bu ölçüler da
ha pek yeni, ihtiyarlara henüz aıra 
gelmemiı ... 

G.A. 

lzmirde ~ok feci bir 
<inayet oldu 

Bir adam karısını 

biçakhyarak öldürdü 
İzmir, 4 (Telefonla) - Bugün ıeh· 

rimizde kıskançlık yüzünden feci bir 

cinayet i lenmiftir. Hadise şudur: 
Çukur çeşmede oturan Mehmed Ali 

adında bir zat karısı gUzel Sultan.anın 

bazı uygunsuz hallerini duymuş ve 

bir müddetten beri karısını adım adım 

takib etmeğe başlaml§tır. Nihayet bu
gün Sultananın bir yabancı eckekle a -
Uikadar olduğunu görür görmez üzeri
ne atılmıt ve birkaç yerinden bıçakla
mak suretile öldürmüttUr. Bundan ıon 
ra katil .zabıtaya giderek tealim ol

muştur. 

Sirkecide güzel bir park 

yapıla<ak 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Sirkeci 

iata.syonunun bulunduğu yerin güzel

leştirilmesi ve burada bir park kurul
ması için hazırlanan programın tatbi
kine başlanmıştır. Sirkeci istasyonu 
ile istasyon önünde ve cadde arasında 
bulunan birçok eski binalar yıktırl
maktadır. Rıhtımla istasyon arasında 
güzel bir park yapılacak, istasyon ö -
nündeki cadde ile rıhtıma ve yolcu sa
lonuna giden yol asfaltlanacaktır. 

DEFTER 
Yazan: Margörit Randü 
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nayacaktır. Delillerimi toplayacağmı, 
sonra Gullic'le anlaşacağım. O, diğer 
lüzumlu vesikaları Domani'nin büro
sunda bulacaktır. Geceden evel ital
yan, Dakers ve Ballara.t kodetie tr.kıl
mış olmah. 

- Ya paramız? 
- Endi9e etme? Parasını nerede 

sakladığını bildiğim için, polisin gör
mesinden evel yirmi bin sterlinimi ce
be atacağını. 

Tasavvur edilen baskın o akşam ya
pılamadı. Hayslop Jo ile beraber lo
kantaya gittikten sonra Cim.mi, tam 
Skotland Yard'a gitmeye hazırlanı
yordu ki telefon çoldı. 

Jo Plumer'in sesi: 
- Bir uşak bana Hayıloptan bir 

mektub getirdi. 
-Oku. 
- "R.e telefon et. Hazırlıklar baş-

lamıştır. Beyley bana adamımızın has
ta olduğunu ve bu akşam hizmet etmi
yeceğini söyledi. Gullic'i bulmadan 
önce biraz daha beklesek iyi olur, çün
kü ne olacağını bilmiyorum." Hepsi 
bun<lan ibaret. 

Cimmi Viv'i vakadan haberdar etti. 
O da müfetıtijC telef.on e«neaini tav-

GÜNÜN POLİTİK M E S E ı· E L E R İ 

Dünyaya sulhu nasıl 
Henüz sul.h etmek Jı:abildir. 
Beyninde benli% aaliın bir fikri, 

yüreğinde biraz sevgiai, içinde bir 
parça cevheri olan ve bu verimli ve 
zengin toprağa sağlamca baeıp bqı
na da gök yUzünUn mu mavi yiUdi· 
nü alarak insan gibi y•f'K""'k Usen 
yaratılmış olduğunu his edenler, bü· 
tün bu gibiler, hepimizi abdallaftır
makta bir malzeme olarak kuıllarul
mak istenilen - ve nihayet mezba
haya sürüklenmenin teveekillü i
çinde - dünyayı timarhaneye dön
düren kadere mutavaati hür ferdler 
sıfatiyle red etmelidirler. 

Evet, henüz sulh etmek, sulhu yap
mak daima kabildir ve sulh - tarihi 
dolduran kahramanca gayretlerden 
biri ile - &On dakikada kendine au1h 
yap~lacaktır; zira bizler köpekler 
gibi gebermek ve dimağımız bom 
boş ve içimiz korku dolu, sürüler gi
bi düşünmek üzere yaratılmrş deği
liz ... Başkcr türlü düşünenler ne ha
yata, ne de hürriyetlerine llyiktir
ler - ve onların zalim bir ceza, pef

lerindedir, ve bu uzak değildir. 

F akat sulhu korumak için har
be 'hayır I" demek kafi de

ğuoır. Sulh maddi ve canlı bir haki
kattir ki sözlerden ve prensiblerden 
maada §eylerle beslenmek i•ter. İm
di, bütün diplomatik manevraları· 

mı.ıda dürn düz noktalardan bafka 
ne vardır? Sulh arz, teklif, milıak.c
re ve tesis olunur ... 

Fakat işin daha kötüsü vardır: 
Kötü talebeler olan sağcıları ister
seniz bir tarafa bırakılm ve hemen 
sola geç.elim. Orada bir barışçılık 
bulabilir miyiz? ... Bir çok bar.IfCı
lıklar ke~ederiz, fakat bu, içinden 
çıkılması iktiza eden bir marazdır. 
lleri partilerin birleştirilmiJ bir 
mezhebleri - daha doğru&u onları 
yerlerinde tepindirrneyip hareke'k 
geçirecek bir tek mezhc<>leri - ol
madıkça bir fey yapamıya.caıklardır. 
İrtica ve faşizm, demokra.il.erin 
kudretsizliğinden ve onların şefle
rindeki zaaf~an iyice silSıhlanmıf o
larak meydana çıkıyor. 

Bu hususta herkes ittifak ediyoc. 
Fakat anlaşmazlıklar neler-iiir? Bit 
de onl'ara bakalım. 

Yeni bantçı bana fi>yk de4i: ' 

"- Hitler bcynimi.ıe ~ 
cek. Sar' dan sonra İspanya; İa.pan
yadan sonra Avusturya; AvYı&turya
dan sonra Çekoslovakya. Sonra s.ö-
mürgeler, Alzas - Loren ~ yalıtm· 

banliyö .... lşte hepsi malUınunuz ol
du. Zaten daha önce, bunları merha
le merhale, Mayn Kampf'ta izah et
miştir. Ma.hvedileceğimizl mille*• 
ne vadetmiştir. Beyannameler"imza
lamıştır. Onda Bismarıkın açık IÖz· 
lülüğü var<lır. Zira mürailik ahl&k
sızlığın fazilete iade ettiği bir aay
~ıdır. Nazizmin ilk prenaipi ise be
şer! cömerdliğe hiç bir tavizde bu
lunmamaktır. O size, sizi öldürece
ğini bağıra bağıra haber verdiği hal· 
de siz ona inanmıyorsunuz 1 

Kuvvete kar9ı tek iU!.ç tudur: Da· 
ha büyük bir kuvvet ... Demek ki tay
yareler, toplar, mukaddes ittifak! 
Çenber içine girmeğe razı olmaya
lım. Yüksekten ve kuvvetli konuşa
lım. Faşizmlerin mihverini kırmak 
için demokrat devletler blokunu ya
pahm. İcab ederse bütün iç progra-

siye etti. Cimmi telefonu açmak üze
reydi ki gene telefonun zili çaldı. Jo 
heyecanla şunları söyledi: 

- Şim<li B. Hayslop önümden sanki 
şqtan kovalıyormuş gibi k~rak git
ti. Size haber vereyim diye bana bir 
göz işareti yaptL 

- Peki, Jo. 
Cimmi, tırnaklarını dişlerine vura

rak dü9ünüyordu. Viv'e dedi ki: 
- Domani muhakıkak korktu ve kaç· 

tı. Onu nerede bulacağımızı a~lama
dan evel polisi rahataız etmek beyhu
dedir. Hayslopa itimadım var. Fakat 
Jo'nun söyledikleri ooıuma gitmedi. 
Gene acaib feyler oluyor. 

Beklenmedik bir haber 
Cinuni ve Viv, sırayla sa.baha kadar 

telefon başında nöbet beklediler. Fa
kat Haysloptan bir haber çıkmadı. 
Sabahın birine doğru Jo telefon etti, 
ve Granada kapanmış olduğu için eve 
dönmesine müsaade iste<li. 

Ertesi sabah gazeteler .zabıta sütu
nunda okurlarına heyecanlı bir haber 
veriyorlardı. 

MARUF BİR METR DOTELİN 
İNTİHARI 

Cimmi gazeteye göz atınca hayret
le haykırdı. Henüz uyanmış olan Viv, 
ne olduğunu anlamak için omuzu ile· 
tünden gazeteye baktı: 

"Londra elitinin çok iyi tanıdığı, 
meşhur Granada lokantasının mahir ve 
sevimli metrdoteli Sinyör Sezar Do
mani'nin dün akşam saat '!lokuz radde
lerinde, Viktorya köprüsünden kendi-

i lôn etmeli ? 
Fransada partiler 
~ .. arası oda 

tt ........ 
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-Yazan-

Jan Noşe 
mımızı bırakırız, zira dıf politika 
her ııcye ha.kimdir, ve her feyi tan
zim edecektir. İlk önce taktik: Şim
di karşımızda delilerle aramızda ö
lüm ve dirim mücadelesi vardır. İlk 
hazır olanlar galib çıkacaklardır." 

~ 

Buna eski barıtçı •u cevabı verdi: 
-"Harbde ne galib, ne mağliıp 

vardır, diyebiliriz ki harbler ne su
retle hazırlanırta hazırlansın neti
ce harbdir. Bu bloklar ve bu mih. 
verler size hiç bir şey hatırlatmıyor 
mu? Bu :manasız s'iUihlanma yarışı 
milletleri nereye götUrüyor, farkın
da değil misiniz? Çember içine a
lının19 olduklarını .anan bu ordu
lar, panik araaında bu birlik, bütün 
bunların korkunç tecrübeıini daha 
evvel yapmamaışmı idik? 

"Bizler barışçılığımızın hiç bir 
tarafını unutmadık. V eresayı da 
Rur'u da yapmış olanlar bizler de
ğiliz. Avrupanın içinde çalkandığı 
bUyük karıtıkhğın mesulleri Kle. 
menaolar, Puankarelerdir. Ve bun
ların uaulleri bugün bize kurtu-
1 uş çaresi olarak gösterilmek iste
niyor .. Karfı tarafta bir millet ta
assuba kapılmıştır, çünkü tam on 
ıene onun ekonomisini yıkmak, ti. 
midlerini ve imanını kırmak için 
akla gelmez tedbirler dilfünUimüt· 
tür: Orada diktatorya miithi§ bir 
ıefaletten doğmuştur. Şimdi Alman 
milletinin mlimc1lsili, Briyan'ın bir 
takım hayalet - devletleri - ki an
cak yirmi yıllık milliyetçilikleri ve 
tahammül olunmaz maddi varlıkla
rı vardır - kendine bağlayarak hu. 
Jcuki yollardan gitmek suretiyle m
IMı etmek istediği muahedeleri k\.W· 
vetle talhi:h e-tmektedir ... 

B iz bunun için dövÜ§mek itı

temiyoruz. Bizce, 1914 de 
batlamı9, 1918 de yan durmu' olan 
harb şüphesiz zahmetli bir şekilde, fa
kat tekrar harbe başlıyacak olsak 
uğrıyacaklarımızdan daha az kor. 
kunç bir tarzda kaparunaktadır .. 
Harb haatahkların en fenasıdır. 
Biz harbin hiç bir rizikoeunun üze
rimize almak istemiyoruı 1" 

••• 
İki tezi de bütün bitaraflığunla 

naklettim. Bu tezaddan ister iste
me~ kurtulmak, ve kurtulmak için 
de ılk önce onun ne olduğunu anla
mak lazımdır. Bütün mütevazi va
tan_d~tların, bütün parti ileri gelen. 
lerının vazifeleri bu davayı ele al
maktır. Ancak bu davada ortaya ko
nulduğu bu ifadesiyle hallolunma.z 
gibi görünmektedir. · 

Fa,kat henüz vakit varken bu mc· 
ıele~i bi tara!lıkla, 1<>ğukkaJ11lılıkla 
tenvıre çalışmak herkcein vazifesi-

sini Taymis nehrine atarak intihar et
tiğini haber aldık. 

Bu civarda vazife gören bir polis 
mem~ru, Mdiseden bir kaç dakika ön
ce, Sı1}yör Domaninin tl!~klıli~ ~nzi
yen bır adam görmüştür. Bu adam çok 
şa~kın bir halde gôrünüyordu, ve polis 
memuru kendi~ine dikkat ~erken par 
maklığrn üı.;tüne tırmanmış, lcendisini 
suya atmıştır, Ortalığın pek karanlık 
olmasına rağmen, cesur memur derhal 
nehre atlamakta tereddüd etmemiştir; 
fakat onun ve orada bulunan bir motor 
u sandalın bütün araştırmalarına rağ-

men zavallı adam bulunamamı~tır. 
Cesed bir kaç saat sonra bulunmuş

tur. Bir romorkôrün pervanesine ta
kıldığı anlaşılan cesedin yüzü tanrl
mıyacak o.surette parçalanmıştır. An
cak ölünün üzerinde bulunan vesika
lar ve polis memurunun ifadesi hüvi
ye_t! hakkında ~üpbe bırakmamaktadır. 
Dıger taraftan Granadadan öğrendiği
mize göre, Sinyör Domani , direktörü 
Beyley'e hitaben bir mektub bırakmış
tır. Bu mektubta, maddi v~ziyetindeki 
zafiyetten bahsetmektedir. ' Yüzbaşı 
Bey/ey, bize bu mektubta mühim bir 
ifşada bulunduğunu, mektubun polisin 
elinde olduğunu söylemiştir. 

Sinyör Domani bekardı ve lokanta
nın ikinci katındaki bir dairede otu
ruyordu.,. 

Haberi ikinci bir defa okuduktan 
sonra Cimmi gazeteyi karıaına uzattı. 

Viv : 
- Nın..,ct, b•da old", diy<>cdw. tık 

dir. Bunun için de sulh davasına 
yepyeni mUtalcalar getiren, ve şu 
halde, muhtemclı ameli ve kati bir 
bal tarzı temin etmesi mümkiln olan 
fU noktalar Uzerindeki. ccvablarını 
ietiyoru.ı: 

1 - Enternasyonal politikaya aid 
bütUn resmi tezlerin, aulh hakkın. 
da zerrece müsbet prtlar göeter~n 
harbi red ile iktifa ettiklerini tctı
lim etmiyor muıunz? 

2 - Bilhassa dU.,Unmüyor musu
nuz ki. (birinci tezin neticcıi olan) 
sil~hlanma yarııı ile (ikinci tezin 
neticesi olan) her ne pahasına olur
sa olsun harb etmemek arzusu her 
hangi bir anta,mazlığın önüne geç
meğe milsaid vasıtalar değildir? 

3 - Sanmazmııınız ki diplomasi 
inceliklerini bir tarafa bırakıp bu 
dünyada milletlerin hayat ve me. 
matlarında bathca !mil olan me11e
leleri ele almak zamanı artık gel
mi,tir? BugUnkU bUtUn miıtikler 
ve ideolojiler her ,eyin· intiha11 o· 
lan hakikati - yani ferdt ve mlij
terek ekonomik menfaatleri - giz. 
!emiyorlar mı? 

4 - Bu takdirde tek sel!met yolu 
umumi mUnakaıafarla biltUn dünya
yı bir araya toplayıp milletler iı
te-klerini tetkik ederek barı!Çı mll
zakerelere mevzu • y&f)mak değil 

midir? 
5 - Kabul etmek llizım değil mi

dir ki bazı milletlerin hakikaten 

ilk maddeleri yoktur ve bu madde. 
lerin - bUtiin harb endüstriıini 

kontrola -ve icab ettiği zamana boy
kota tabi tutmak kaydiyle - yeni 

baştan tevziini tetkik etmelidir; 

ve bu tarz herkeİin beklediği en

ternaır,onal nizamı tarih eaaslara 

mUatenid olarak kumıağa. mileaid
dir? 

6 - Tuavvur e-tme.ankiniz ki 
bunda hiç kimsenin iakSr etıniye
ceği bir Avrupa hublwnwı ııiWMi 
vardır? ... 

İstanbul surlannın 
muhafazası 

latanbul, 4 (Telefonla) - Şehircilik 
mütehaaeıaı Pro6tun taveiyeai üzerine 
İatanbul ıurlarından 96 kale ile 14 ka
pı ve türkler tarafından yapılan Top
kapı, Ycdikule ve Boğazdaki hiarlar 
tamir ve muhafaza edilecektir. Bunla
rın çok harap, tamiri imkinaız ve tari
hi kıymetleri olmayan yerleri yıktırı
lacaktır. 

·Eminönü meydanının vaziyeti 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Valide
hanınm istimlak muamelesini ikmal 
için 160 bin lira ayrılmıştır. Bu han 
yıkıldıktan ıonra hanın karıısında ka
lan binaların çirkin bir şekilde gözük
memesi için bir proje hazırlanft111tır. 

önce gene bir oyun oynadıklarııu aan
mııtım. 

Cim.ini ona ıert bir bz '•t atfetti. 
- Benim yanımda bütün öğrendik

lerine rağmen hali uyuyormuaun? Ta
bii bu bir oyundur. Mesele apa,ikir. 

Cim.mi kalktı vıe acele giyinmeye 
başladı. 

- Cesed ona aid olmadığından ken
di hüviyetini meydana çıkarmak için 
ne kadar tedbirler almıt olduğuna dik
kat etmedin mi? Ya bu şartlar içinde 
Hayslopun ıükutunu nasıl izah eder
ıtiniz ? 

- Doğru, ben safdillik ettim. Ne
reye gidiyoruz ? 

- Mektubun muhteviyatını öğren
mek üzere Beyleyi gönneye. Bari 
Hayslop'un ba.fına bir §.IC!Y gelmiı ol-
masa. 

Viv .ordu : 
- Vadettiğin gibi Bettiye haber ver 

meli değilmiyiz ? 
- Hayır, 9imdilik &una lüzum yok

tur. 
- Haytılop hacıyatmaz gibidir, diif

ae de gene kalkar. 
Cimmi: 
- Umarım, dedi. ÇUnkU l)omani'ntn 

hayatta olduğundan eminim. Kim bilir 
nereye saklanmıftır. 

Rezayir, yüzbafı Beyieyi hüsnüni
yetine ikna ettikten 1<>nra, gazetelerin 
bahsettikleri ifıaat hakkında ondan i
zahat istedi. Her halde bu iftut inti
harın gayc-t makw bit Hbebini tetJcil
edebiliroi. B~y~ bnıakıkn '\l!Mi1talac 

. 
-S-

Çocuklar ô emi 
B1r kiiçüğün yıldönümü ı.. se

betiU yapılım bir toplantıc!a Ç w ...ı.
ların teu.düfi misafiri olduı.1. o
cuklann alemi dik.knte !Uy.... ir 
Memıdir. fakat mü§ahedelcr~ u w•ze 
~mdan ba9hyarak nakle ey • ..ı : 

O gün on bir ya§mı trunru. . an 
küçük kız, sabahleyin hamar t llir 
ev kadını idi; &açlarını &anmş, .. ._a
rını aıvamı§ ortalığı süpürüyCtı- ; r.ıa • 
aalan, kanııpe kolltı.rmı ciı_lı:Yor, 
m.Mafirlerini kabul edeceği g .. n rına
amın yaptıklarını ekaikaiz tal(ıid e
diyordu. 

Onu ııktam üstü, arkadaılarmı 
beklediği sırada gordüm. Yüzünü 
gözünü yıkamıf, aaçlarma kordela
sıru takttırf, en temiz clbiae&ini 
giymİ§, kunduralrmı - aabııhleyiıı 
cilaladığı ma&alar gibi - parlatout
tı; çay aofraaını kuruyordu. Kadeh
lerde, tabaklaNla, çatallarda en e
hemiyet&iz bir lek görıe elindeki. 
bezin ianesile bu kusuru da derhal 
izale ediyordu. 

Odasına ve aofraama bu kadar iti
na gösteren bu mini mini ev kadmıt
nın arkadaılarmı kar§ılayıtı bir hi -
diee oldu. 

- Ne için zahmet ettin ? 
Fakat gelen hediyelerin paketleri 

derhal açılıyordu: İtinalı ev kadmı 
§İmdi gene çocuktu. Eline tutUJhar· 
duğunuz ıeker kutusunu ıöyle~ bir 
kenara bırakıp size aadece tefekkür 
eden çoc::uia nasıl çocuk diyebilini· 
niz? ... 

Davetliler tamam olur olmaz aol • 
ranın batına geçtiler. Şimdi gene 
çocuk olmuılardı. Çünkü mae&Dlll 

üatü pastalar, kurabiyelw, fekerı.
melerle dolu idi. 

iki küçük kız birbirine dargınds. 
Bunlar yanyana otW'lna.k iatemedi
ler. Ev &ahibi izah etti: "Barıttmnak 
için çağınnıttım !,, lki dargın kaııtı
lıkh ıülümaüyor, fakat ellerini llll& -

tıp banımıyorlardı. 
Sofranm üstünü bofaltıp ka'Md.1-

lar. Gramofon çaldılar. 
- Sen alaturkayı mı, al&frangafl 

mı aoverain ? 
- ikisini de • 
-Sen? 
- Alafrangayı. 
-Ya sen? 
- Ben ikiain.i de sevmem, 
Anca.k, kaenyet Avrupa m..aik. 

tarafdarı idi. 

Da.ha sonra, bahçeye indiler. Ve 
bütün manasile çocuk oldular. ~iı
nyor, çağırıyor, kofUfUyor, etrafı 

çıilıklarile dolduruyorlardı. 

Bir ağlatma i§ittik. Bir erkek ço • 
cuk diğer bir erkek çocuğa, bir bil
yayı paylataınnmaktan dolayı yum. 
ruk YUrmUf, burnunu kanabnıttı. 
Çocukların alemi biz biiyükler 

aleminin küçük bir örneği değ;l mi
dir ? 

Bizler de hazan bir bilya iç.in yum
nıklqınz - N. Baydar 

23 Nisan yaklaııyor ... 
Cumhuriyetin 15 inci y1• 

hnda yavrularınızın kutlaya
cağı bu bayram evvelki se
nelerden çok parlak ve ıen
likli olmalıdır. 

Yurdun istikbal umudu o
lan miniminilerimiı:e §en bir 
bayram geçirtmek için tim • 
diden hazırlanalım. 

ve Granadayı idare eden komüsyon şir 
ketinin evrakı, lokantanın hakiki &a• 

hibinin Domaniden başkası olmadığı
nı isbat ediyordu. Bir kaç sene evvel 
"Granadanın iflas arif esinde olduğunu 
öğrenince Domani burasını bu komüa-
yoncu firmasının delaletiyle satın al
mış, başına Beyley'i müdür tayin et· 
miş ve orada metrdotel sıfatiyle çalıı
maya devam etmişti, 

Beyley : 
- Lokantanın mali vaziyetinin iyi 

gitmediğinden haberdar değildim, di
yordu. E6asen ben hesabları ancak kıs
men görüyorum. Domaninin lokanta 
aahibi olduğunu aklımdan bile geçir
memiştim. Ona ara sıra işler dolayısi
le çıkıştığıın olurdu, Meğer adam iste
diği anda beni kapı dışarı etmeğe mük
tedirmiş. 

Cimmi, Do~ni ile evelce yaptığı ko 
nuşmaların Ştmdi kendi üzerinde de 
aynı tesiri yaptığını itiraf etmeden 
başını salladı. 

- Lokant~n?n ne olacağını bilmiyo
ruı:ı. D~~ının tüccarlara değilse bi
le, ıJlerının Yolunda gittiğini gören 
bir çok hususi şahıslara borçları var. 

Cinuni eski zabitin safiyetine için
den gülümsedi . 

- Her halde borçları onu çok ü-ü
yor olmalıydı. Çünkü öle-:eği a h:r;ım 
bütün alacaklıları namına cekler dol
durmllf. Bankada karşılığı olmadı'.'.;ı
na göre bu cekleri ne diye doldurdu
ğunu bir türlü anlıyamıyorum. 

(Sonu \'Sr) 



vı;us 

Zonguldakta Çelikel lisesinin temeli 
törenle atıldı 

Bina ağustos sonuna 
doğru bitnıiı olacak 

Tören çok hararetli oldu 

MerslnH Aluned 
şehriMize çoğr.ıdı 

Anpa birindliklerile 

ilffrak ede<Ktir 

Kadıköy ve Üsküdar subı 

Satlnalma projesi dün 
Kamutaydo görüşüldü 

Zonguldak, (Hususi) - Kültünever tüccar· 
lanmızdan B. Mebmed Çelikel'in 60 bin lira 
aarfiyle ıehrimizde bir liae binaaı yaptıracaiı· 

Menin, (Hususi) - Mersinli 
Abmeclin Ellonyada yapılacak 
Avrupa süret birinciliği müa
bakalanna baz1rlık kampına a
lmmuı kararl&f1Dlttır. Bu vazi
yet federuyondan gönderilen 
bir telgraftan anlqılmıttır. 

Genç güreıçi bugünlerde An
karaya hareket edecek, ve mas
rafı federuyon tarafından veri
lecektir. 

U.Cüdar ve Kadıköy MI fİl'ketİ im
tiyazı ile tesi.ıerinin eatın almmaeı... 
DIL...4iaiı' mulmftlenin twiiki hakkuı
daki kanun projft.i; ~ cWıili
ye. nafıa ve büdce encümenlerinden 
geçmit w ruznameye almm19 ~ dün 
görüşülmüştür. 

Hükümet, mucib sebebler liyiba
sında. IJİrketin kuruluıundanberi ge
çirdiği safhaları anlattıktan eonra, 
aatm almanm a,ağıdaki l&f'tlar altm
d avaki olduğunu izah etmektedir. 

nı bildirmittim. Kültür hayab· 
mızda büyük bir botluiu doldu
.vacak olan yeni lise binumm te
meli binlerce kİ§inin cotkun te
zahüratı arumda atıldı. Bu mü
naaebetle tehrimiz müsteana bir 
bayram pnÜ yq&dL 

Vali Halid Aksoy, temeli atarken 
bir söylev vererek, Mehmed Çelikelin 
yurd ve kültüraeverliğini tebarüz et
tirdi ve sayın tüccara te,ekkür etti. 
Bunu kültür direktörünün teıekkürü 
takib etti. Gece bu mesud gün ıerefi
ne orta okulda bir müsamere verildi. 

Mehmed Çelikel de kürsüye gele
rek tunları .öyledi: 

""- Aziz lcarde'1erim, 
Bugün hayatımın en mt!sud günü

lllJ yaşıyorum. Mt!llJlelcetimizde bir 
lise açılmasının şiddetli bir ihtiyaç 
haline geldiğini gördiJm. G~H yıl -
Jerda, Kültür Bakan/ılınca bir bina 
bulundulu takdirde lise açılacağı va
dedildiğini öğrendim. Binayı yaptır• 
ımak arzusunu duydum. Valimiz, bu 
dileğimi KültiJr Bakanlığma arzetti
~r. KiJltür Balcanımn .sayın Sal/et 
Arıhnın, bu teşebbiJsümiJziJ büytlk 
bir alika ve memnuniyetle hrşıladılc 
Jarmı teblir buyıırdulclan zaıma çok 
lll!Vindim. KiJJtür Bahnlılnnnın y#Jlc 
aet nidlerine güveaerelr, bu binayı 
yaptırmak aıretiyle a»m/ekft HltiJ
riJDe, Atatürk devrinin ve eumbariyet 
neslinin çoculclarına, ltilçiJ.t bir hiz
mette bulunmak isttdim. Vi1'yetlmis
de bet sabada biiy#Jk «1erln kuna 
nli ve parti bq.bnmm: Halid Ak.soy 
hm şevk n Jıavwtt verdi. TtnlH!I ba
sırlığına ba~ladım. Valimizia ellniy
Je temeli atılan binamn, turmrn yar
dımiy/e ağustos sonlarım dolru bi
tecektir .-ilim ya11ıldı1ıt .. aonn KiJJ
tlr Balcanlıfıaıa yük.sek nidlmnin 
tecellisi bizi h dileğimi• lianııiu 
knqtuncalctH'. TalümJn ba binyı 
y•Ptırmat JıhJMt n feminl bana 
ba•ttirmiş olmasından dolayı • .m
riz fa/ısım baklunda gömrilen bü
yilk iltifat ve teveccDb/ere hrşr de
rin bir bahtiyarlık beyecaaı lçJDtle 
aibayetsiz ~Jcraalarmu anederim. 

Ula Ônderimizin }'Obek mane
riyat/arına srğınarak, bepiaizi 6% yiJ
rektea sevgiler "' sonm.z saygılarla 
•limlırım. aziz kardeşlerim.. 

Merzifonda muhtelif 
~alışmalar 

Merzifon (Hususi) - Orta Anado
lanun giizeI kazalarından bi.ri olan 
Merzifon gün geçtikçe inkipf etmelrı
tedir, burada halkın ba9lıca IDefCUl ol
duğu itler arasında ziraat, dokumacı
lık ve ,arabçıhk vardır. Son }'lllarda 
Turhal ,eker fabrittasmın Ç&lJtlDMı 
burada pancar .ziraatiılli &rttinn.ıftı:r. 
Şimdi, çok çiftçileriınU tarlalanna ıa
dece pancar ekiyorlar. Fabrikanın 70 
tane ekim makinesi bütün mıntakada 
İf yapmaktadır. şelıriınizde dokumacı
lık epey ilerlemiftir. Hamam takrmla
n, perdeler, yatak çar§afları, ama ör
tüleri her.keei memnun edecek vui
yettedir. 
Şehrimizde belediye çalıımalan da 

artmıttır. Şehirde modem binalar ya
pılmaktadır. Belediye güzel bir park 
bir de mubaha yaptınıuştır. Şehrin ıu 
ihtiyacı da tatmin edilmek üzeredir. 
Belediye, bu it için 15 bin lira ayırmıt. 
belediyeler bankasından 70 bin lira is
tikraz yapmıttır. Şehrin sıhhatini dai
mi tehlikeye dütürecek kadar bozuk o
lan ıu iti bu suretle düzeltilecektir. 
Su itine derhal başlanacaktır. Kua
mızda bir de elektrik fabrikası vardır. 
Kilovatı 22 kuruftan elektrik veril
mektedir. 

Merzifon, kütlür bakmıından büyük 
varlık göeteren bir kazadır. Kuaba
mızda dört ilk ve bir de orta okul var
dır. Ayrıca bir de amerıkan ku: kolej~ 
vardır. 

Adana'da Türkku~u 
Adana, (Hususi) - Şehrimiz Türk

kuıu talebeleri yakında tecrübe UÇU§

larına ba§layacaklardır. 

Turğutluda banka ihtiya~ 
Turgudlu, (Hususi) - Çiftçinın ça 

lqma mevsimi gelmit ve para ihtiyacı 
fulalapnııtrr . .Şehrimizde İt Banb
anım J>ir Fbe açması için merkeôn 
ricada buJlaııulmU§tur. 

11111111111111111111111 

Vali ve 

Celi kel 

kürsüde 

Meh•I Çelikel 

KiMDiR? 
Hıyılını ınlalıyor 

Bir çocuk 
haşlanarak öldü 
Edremid, (Hususi) - Şehrimizde 

çok feci bir hidiae olmuftur: Mesru
re adında bir kadın iki çocuğunu ev
de bırakarak kotnfuya gezmeğe git
miıtir. Çocuklar odada oynarken, so
banın üstünde kaynamakta olan suyu 
ve sobayı devirmişlerdir. Bayan Mes
rure ve komşuları biraz sonra çocuk
ların acı feryadlarıru duymu,lar ve 
derhal eve k0f01Utlardır. İçeriye gi
renler çok feci bir manzara ile karf ı
J.apnııtardrr. Soba devrilmiş atetler 
saçılmiftu, kaynar w ile haşlanan 5 

yaıındaki Suad odada baygın bir hal
de yatmaktadır. 

Zavallı yavru hastahaneye kaldı
rdmı§U da kurtarılamamıştır, dikkat
siz anne hakkında takibata ba§lan
Ml'JtIT. 

Kastamonuda stadyum 
park ve meydan yapdacak 

B. Melımeı ÇeUkel 

İmar işleri 
• • 
ıç ın 

Kastamonu (Hu
suıt muhabirimiz
den) - Vilayeti
miz 938 ıeneıi va· 
ridatı 1,058,521 li
radır. Adt büdce 
yeldllıu 729,256 li
radır • Fevlı:alide 

b ü d c e yekf1nu 
Zonguldakta temeli atılan li- 329,265 liradır. 

seyi yurda armağan eden yurd- Yollar ve köprü· 
.. B Mehm t Çelikel ler hariç olmak Ü· 

~ver _ıuccar • • .e • r:ere imar için alt-

mektebler ve hastane 
tahsisat ayrıldı 

Satın alınacak müe11esenin malt 
vaziyeti göz önünde tutularak 9irke
te son ve lı:ati olarak 10 sene müddet
le aeneri 40 bin liralrlı: taksit verile
ceği bildirilmi1 ve pek üzüeü müza
kerelerden eonra firket vekiletin bu 
teklifini kabul ederek hazırlanan bağ 
lı satın alma mukavelesini imza et
miştir. 

Stın alınacak müessesenin 1580 nu
maralı belediyeler kanununun 157 in
ci maddesi mucibince İstanbul bele
diyesine devri lazımgeldiği nazarı iti
bare alınarak satın alma mukavelesi· 
nin nafıa vekaleti ile İstanbul beledi
yesi ve şirket arasında akid ve teati 
edilmesi muvafık görülmüttür. Bu 
sebeble müzakerelerde ve mukavele
nin imzasında 1atanbul belediyesi de 
ittirik ettirilmittir. 

Satınalma bedelinin katt mikdan
nın teıııbitinden evvel İstanbul beledi
yesine yaptırılan kıymet takdirine 
göre yalnız boru febekeainin kıymeti 
450 - 500 bin lira arasında bulunmut
tur. On senede senevi 40 bin lira tak
sit olarak firkete tediye edilecek o
lan 400 bin lira bedel % 5 faiz hesa
biyle 308 bin liralık bir resülmale te
kabül eder. Bu itibarla ödenecek be
del ehven görülmüıtür. 

Şirketin son bet ıenelik san haaı
lltı vasatisi 78 bin liradır. Müessese 
belediyeye intikal edince müdüriyet, 
idare meclisi ve sair müetferrika mas
rafları olmıyacağından saft hasılat 
mikdarınm 90 bin liraya çıkacağı muh 
temel görülmektedir. Binaenaleyh 40 
bin liralık taksitler ödendikten 90IUa 
bakiye kalacak saft hasılat Mıyun te
mizlenmesi için yapıı.c:ak filtrelere 
ft teaiıatuı ıslMum wf.edilebilecek• 
tir. 

3 - Satın alma mukavelesinin tae
dikine dair kanunun eeaab biikümle
rine gelince.: 

2189 aayıh 'kanana mOıttenf den im
tiyaz ve tesisatı aatm alımmt olan 
Terkoa Su Şirketinin idaresi 2226 nu
maralı kanunla 1atanıbul belediyesine 
bağlı sular idaresine deonedilmiftir. 

Şehirde bilQmum au ifletme ve 
tevziat işlerinin belediyenin vazne
leri arasına ithal edilmesi gerek ka
nuni icablar ve gerekse talarruf bakı
mından lüzumlu görüldüğünden bu 
defa satın alınan Uıküdar ve Kadıköy 
su tesisatının da mezlı:Qr idare tara
f mdan idare edilmesi maksadiyle ka
nunun 3 n.cü maddeei tedYin edilmit-

tir. 

.kimdir? Nasd yetitmıtür? Bu- mıt bin lira ayrıl
nu qağıdaki satırlarda bizzat mı,tır. Yoiıar inşa Kutamonu •tadında yüzücüler 

Şirketin satm alınmasına saik olan 
başlıca aebeb; halka bol "f'e temiz au 
verilmemesidir. Bu hususun temini i
çin müstacelen filtre tesisatının ve 

kendi ag-zmdan dinliyecebi- atı ve tamir için 55,~. lira ayrılmıt-ı 
tır. Bunlardan .anra büdcede en faz-

niz : la tahsisat, 24,000 lira ilk mektebler İski lipte 
" - 1882 de Ereflide doldum. Ba

bam Hacı Huan tü.ccardı. llk ve riifcli
ye tahsilimi bitirdikten sonra babamın 
yanında ticaret ifine atıldım. Bütün 
emelim kimeeye boyun eğmeden ani 
kendi tqebl>Üıl ve alın terimle ite gi
ripnekti. Bu makaatla 1322 de Zongul
dağa geldim. Sermayemin hepli iki bin 
ku.ruttan ibaretti. Bunun da bin kuru
ıunu ild arkadqtan ve 880 kuruıunu 
da Sırma abla adrıtda bir kadından fa
izle ödünç almıttım. tık önce acbzecilik 
aht verifine bqladım. Genel barba ka
dar dokuz sene .zarfında ticaretim iler
lemitti, bakkaliye üzerinde it yapıyor
dum. haylice sermaye edinmittim. Se
ferberlik çıkınca ötede berideki alacak
larım yüzünden, kazandığım iki bin al
tın lirayı ceçen sermayem tamamen 
kaybolmq ve bir miktar da borçlanmıı
tmı. Bu vaziyet beni hayal sukutuna 
dütürec:ek yerde bana dalia büyük me
tanet ve azim verdi. Umumi harbta Ka
radeniz layr1annıdan Zonguldağa geti
rilen cıda maddeleri ticaretine girittim. 
Nakliyat eanaamda büyük, küçük de
niz vaartalariyle ve bin bir türlü tehli
kelerle mücadele ederek, Allahm yar -
dı.mı ile iflerim yeniden inki§afa bqla
dr. Bu sefer toptan ve perakende hu 
nevi eıya üzerine, bilhaua bakkaliye 
eıyuı ve inpat m1tzemeli ve unculuk 
ile ticaretimi ceniılettim. Şimdi de ti
carete bu auretle devam ediyorum. 

Bu iflerde muvaffakiyetimin yegine 
sırn, dür'Ulltltik ve hakka riayettir. Tah
lile pJaeltlı·a--. 1- 1"1..,... 

intuı ve 22,000 lira haatahane iqa ınas 
rafı olarak ayrılmıttır. 

Büdcenin taadikinden ıonra he
men faaliyete geçilerek memleketin 
iman için çalıplacak ve üç sene zar
fmda memleket modem bir stadyom 
güzel bir park, bir cumhuriyet mey· 
danı ve bir Atatürk anıdiyle ıüalen
mit olacaktır. 

Valimiz Bay Avni Doğan vil!yete 
aid bazı işler hakkında veklletlerle 
temaı etmek üzere 'u günlerde An
karaya gideceklerdir. Ankarada bir 
haf ta on giln kaldıktan sonra tekrar 
JChrimize döneceklerdir. 

dığı:mdan her an istirap duyanın. Bu
nun için oğlumu lise tahlilini bitirince 
ekonomi ve politika tahsili için laviçre

ye gönderdim. 

Kazandığım sevgili yurdumda mem
leketime ve yurddaılanma faydalı ol
mak idealim olmuttur. İıte bu gaye ile 
bir lise binası ~pıp memleketime arma
ğana karar verdim. Bu dakika hayatı
mm en zevkli ve sevinçli iruıdır. Bu hu
auıta büyüklerimizden, gördüğüm tak
dirklr teveccüh ve tetyikler de benim 
için unutulmaz bir bahtiyarlıktır. Bu 
hayırlı işin temel atma töreni yapılır
ken duyduğum heyecan iıe paha biçil
miyecek derecede büyüktür. BUttin te
mennim burada yetitecek yavrulann 
ymda yararlı .e dejeeli 1IMUI' okmar
ds." 

spor 

İskilip, (Huauıi) Kasabamızda apor ~alıtmalan yeni olmakla 
beraber büyük bir hızla ilerlemektedir. ilk it olarak bir saha te
min edilmittir. Sporcularımızm bir re1111ini gönderiJOlwn. 

Bursada böcek tohumu 

Buru (Hu ... t) - Böcekçilik em- yonlariyle temastan sonra TrKya ve 
titüMindeld tohum klflağında bu sene Anadolunun diğer koza mıntakalan
(80,000) kutu tohum muhafaza edil- na tohum gönderilme,e bqlanacak
miftir. Tohumlar her sene bir niun- tır. 
da klflaktan çıkarılırken bu eene ha- Bu mikdara; klflll lrana göoderi
vaların müsait gi-..ıesi dolayuiyle t (30,000) kutu tohY1D d.ı.il edilW
nİlm ortalarına kadar kıtlakta muha- se bu yıl (110,~ kutu böcek tdMı-
f~ ectiteıcek:t:k. Cw.rctalci ı1ll8t .._ b11ır1aınm•1CO 

bul)U müteakib şebekenin ıslah ve tak 
"f'iyeai esas tutulduğundan ~letmeden 
mütnıellit hasılatın mutlak surette bu 
işlere tahsisi keyfiyeti kanunun 4 ün
cü maddesinde sarahaten kaydcdil
mi,tir. 

Fevkalade ahval• ve şerait tahtın
da taksitleri kallılayaak hasılat te
min edilemediği takdirde dahi taksit
lerin belediye tarafından ödenmesi 
lazımdır. 4 üncü maddenin son fıkra
sı bu hususu temin edecektir. 

Bir idare tarafından işletilecek o
lan Anadolu ve Rumeli cihetlerindec 
ki suların tevzi ve satış tarifeleri~ 
vahdet temin eylemek ve abonelerle 
sular idaresi arasındaki bilcümle mü
natıebatı tanzim etmek üzere bir tali
matnamenin ihzarı ve 2443 numaralı 
nafıa te§kilat kanununun 11 inıci mad· 
desine tevfikan nafıa vekaletince ta.
diki kanunun 5 inci maddeaiyle kabul 
edilmiştir." 

M ukaveleyc gı(>re tir ket: 
A - 17 teşrinievel 1304 tarihli im

tiyaz mukavele ve şartnamesiyle son
radan hükümetle akdeylediği zeyil 
mukavele ve itilifnamelerle inşa ve 
tesiı etlnÜJ olduğu Göksu bendi ile 
Budakdere su kanalını, isale teaiu
tmr, ıu şebekesini, tevzi borularını, 
ana ve yangm musluklarını ve tedi 
fabrikasiyle orada mevcud ( 1uattal 
dahi olsa) bütün makinelerini, terşih 
ve taıfiye havuzlariyle su depolarını 
mağaza ve tamirat fabrika ve atclye
leriyle bunlarda mevcud makina, alat, 
edevat ve yedeklerini, suların terfi ve 
tevzii işlerine müteallik blitün alit ve 
edevatı, bütün binalarını ve bu bina
larla idare merkezinde mevcud ""' 
bağlı envanterde yazılı müstamel 'ft 
gayrimüstamel her tlirlü alit; edeqt 
ve mobilya e,yasmı, Jirketin uhde.in
de bulunan bütün araa.ları, her türli1 
nakil vasıtalarını, hulasa 1 k:inunuea
ni 1937 tarihinde mevcud olup get'ek 
doğrudan doğruya şirket nmuna ~ 
gerek firkete izafeten muvuaa ~ 
tiyle bafka şahıslar namına maı.,.. 
yed bulunan menkul ve gafı io:ııenhıl 
bütün mallarını, 

B - İmtiyaz akidlerinden daim 
aaır ve fert her tiirlii baık w m ~ f 
atlermi. 

Atağıda yazı~ı bükünler dıtiF~ 
de ve 1 temmuz 1937 tarihinden ınm
teber olmak üzere belediyeye her tlr
lü düyun, taahhüd ve vecibelerden MI 
olarak bu mukavelenin imz•ı tarihin
deki bal ve vuiyetleriyle blıkiimeıe 
de"#ir ve temlik etmiştir. 

Kanun projesinin ikincl madc:W
ne göre bu satın alma muluwdeei, 
damga resimlerinden muaf olduğ• gi
bi, bu anlaşma ile belediyenin öden. 
mesini üzerine aldığı resim w ~ 
lardan affedilecektir. 

Usküdar ve Kadıköy sularının ;,. 

letme itlerini, İstanbul sular idaresi, 
2226 numaralı kanun hükümleri daire
ıinde idare edecektir. Bu idare Ü• 

küdar Te Kadıköy su 'irlı:etinin haiz 
olduğu hak ve imtiyulardan fayda
lanacaktır. 

Uıküdar, Kadıköy '\llC çevresi su 
teaislerinin işletilmesinden temin e
dilecek olan gelirden işletme IDMl'af· 
lan ve taksit bedelleri tmn ~ 
dendikten sonra, fazla kalan h.llit, 
tesisatın ıslih ve genişletilmesine bar 
canacaktır. Ancak hasılatm elde edil
memesi, 11irkete verilecek taksitlerin 
ödenmemesine aebeb olmıyacaktn. 

Anadolu ve Rumeli cihetinde IU 

tevzi ve satıfiyle alilı:alı hükümleri 
ihtiva etmek üzere bk sene içerieift. 
de bir talimatname hazırlanacak w 
bayındırlık bakanlığının ta.d~ 

yürürlüğe girecektir. Bu talimatna
menin tatbikine kadar tef'lııos wlen 
tevzileri hakkındald talimMıa .,_ 

muamele yapılacaktır. 

Kanun, netri twitıinden m•t ıtM 
olacaktır. 

Kastomon•dll 

Adliye • .... 

biaalin 
Kastamonu, (Hususi muhabirimle

den) - Öğrendiğime göre, Adtjye 
vekaleti bückeıine Kaatamonuda ya
pılacak adliye ıarayı için 38 bin lira 
konulmuftur. Bv bina inıbiearlar bi
naıı ile yanyana ve cumhuriyet mey
danına kar,ı yapılacaktır. 
İnhnarlar idaregi binasını 'imdiye 

kadar ana temin edemediğinden yap· 
tıramamalcta idi. Amnın bu y.ı isin
de v~ tıcmirı edileceği ve inta
ata hemen baflanacağı biber'•••• 
-..&.~ 

• 
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Suni inci 
NASIL BULUNDU? 

Sunt incinin binbir gece masallar1na 
benziyen merakh bir hikôyesi vardır 

Onu bulan 
tam kırk sene 

Japonyalı Mikimito 
durmadan çalışmıştır 

ULUS 

Üç çeyrek asır kadar oluyor; Ja
~~n~an~ .!~~yalar ve sarmaşıklarla 

.-················································································--
~ Suni İncilar çıktığındanberi, tabii incilerin fiyatı be4te : 
: dört düşmüştür. Suni inci ihracatı, günden güne çaial- • slu kuçucuk bir Japon şehrinde sa

man ~ap.larından yapılmış çatılı mü
tevazı. hır evde, dokuz çocuklu çalış
ka~ .hır şehriyeci yaşıyordu. Otokişi 
Mı~ımoto uyanık, zihni daima yeni 
keşıflerle meşgul bir adamdı ki mem
leketinde tarihe karışmış zamanlar
danberi kullanılan el değirmeni ye
rine hububatm ununu çrkarmak için 
bir makine icad etmişti. Fakat fakir
di, ve yaptığı ticaretten kazancı az
dr. 

Ailenin en büyük çocuğu Kokişi 
küçUk yaşta iıe atıldı. Genç n ipon
ların, kimonolarının eteğini bellerine 
kaldırarak pirinç tarlaları kenarmda 
kelebek avladıkları yaşta o, seherle 
beraber uyanarak mini mini bir ara.ba
yı ite ite sokak sokak dolaşır ve 
ıebze satardı. 

Her sabah, takunyalarını tıkırdata
rak pazara giden Tomabaşı kadınları, 
~u ince endamlı ve çevfk satıcı çocu
gun canlı hareketlerinden ve tiz ba
ğırışlarından tanu, çalışkanlığına ve 
&atıcılıktaki maharetine hayran olur
lardı. Onun, yırtık pırtık kimonosu al
tında öyle üstün ve serbest bir hali 
vardı ki Çin efsanelerine göre bin 
yılda bir doğup tanrıdan aldığı il
hamla büyük işler gören müste5na 
doğuşlu çocuklardan biri olduğu an
laşılırdı. 

Tabiidir ki ışı gücü başından aşan 
Kokişi'nin mektebe gidecek vakti 
yoktu. Yalnız akşamları, duadan son
ra, küçük aile odasında cedlere mah
aus mihra.bda pişmiş topraktan ya
pılma li.mba yakılınca, hususi bir 

-dershaneye gidip, orada, kendisi gi
bi okumağa geç kalmış olanlarla bir
likte yazı öğrenirdi. 

maktadır. Japonya 1936 da 8.000.000 Yen kıymetinde 
•uni inci ihraç etmittir. Ve •enato azalıi(ına kadar yük•e· 
lip imparatorun •olra•ında yemek yiyen fakir halk çocu
ğu Mikimito, yüreği rahat; gelip ruhunu alarak bir i•trid
yenin genit denizi.erde bin bir renkli parıltılarla yanan 
ılık kabuğu içine götürecek olan ölüm melekelerini bekle
mektedir .. 

~ ................................................................................ .. 
Yazan: Marie Louİ•e Lede 

Heyhat 1 Kıymetli bir inci bulabil
mek için kaç kere dalıp kaç tane is
tridye avlamak lazımdır 1 Hatta, za
man olur ki, bu işte bütün bir ömür 
tüketenler hiç bir şey kazanamadan 
gözlerini dünyaya kaparlar .. Ve şunu 
biliniz ki, kıymetli bir inci gerdanlrk, 
en az bir insan hayatı pa.hasındadır. 

... İyi bir inci avcısı olabilmek için 
avcılıkta gözü kör, kulağı sağır ol
muş, omuzlara bütün ağırlığı ile çö
ken büyük bir su kitlesi altında ne
fes almadan dakikalarca çal~ilecek 
bir meleke hasıl etmiş olmak lazım
dır. Kulağa şarıl şarıl dolan su kulak 
zarını patlatır ve tuz, yavaş yavaş, 

gözleri görmez eder. Dalgıçlar, deni
.ze dalıp çıktıktan sonra, ekseriya bu
runlarından ve kulaklarından kanlar 
boşalır. O zaman, onları sambuklarrn 
güvemesinde şöyle bir kenara çeker
ler, ve sonra, işe yaramaz hale gelin
ceye kadar halat b""ma nöbetçi diker
ler ... Hesab edilece .~ olsa bir inci ger
danlığa paha biçilememek lazımdır. 
Fakat zarafete düşkün zengin bir ka
dın nazarmda bir kaç inci avcısı ha
yatının ne chemiyeti vardır, ve kaç 
kadın. boynundaki gerdanlığın değe
rini bu bakımdan düşünmU.tür ı.. 

Revue Je• deux Monde•'dan 
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inci avcıları ıahilden afılıyorlar 

ren yapılmıştır. 
Krizantemlerin açtığı günlerde ya· 

pılan bu törende, Mikimito sirenaları 
beyaz eLbiaelerini çıkarıp ananevi gi· 
mooolarını giymişler, kolları çiçekler 
ve incilerle dolu, girip istiridye tanrı· 
larına adaklar adamıtlardır. 

Artık kurbanların ruhları sakin, ve 
parlak indlerde mcdfundur. Vazife 
yerine getirilmiştir. 

Ve, Mikimito, yüreği rahat, gelip 
ruhunu alarak }?ir istiridyenin genı' 
denizlerindeki bütün iltimalarla yanan 
ılrk kabuğu içine götürecek olan ölüm 
meleğini beklemektedir. 

9 • 
nısan 

Alman lmparatorlull 
gini elarlk 
1161 edlllyor 

Klqenfurt - Avuaturya - 4 (A.A.)' 
- Hitler bugün buraya gelmit ve hal· 
km coıkun tezahüratiyle karplannı1ftır 

Hitler, kıtaatı tcftit ettikten aonra 
belediye daireıine gitmittir. 

Kokişi, babaundan ticaret zihniye
tine ve icad fikrine tevarüs etmifti. 
ırkından da bUyUk milletleri meyda 
na getiren, her 'eye, zamana, engelle
re ve ölüme galebe çalan o tükenmez 
aabra, o efsanevi inada ve o fe.da~ar
hk itiyadına. Babadan oğula ıntıkal 
eden ve her şeye rağmen tahakkuk e
decek olan bir ideale karşı yılların 
ve maddi kuvvetlerin ne ehemiycti 
vardır? Mikimoto da idealini seçtik
ten sonra onu hiç bir şey yolundan 
alıkoyamıyacaktı. 

Mikimito, Japon milli servetinde 
mühim bir kaynak olan incinin ehe
miyetini biliyor onun ne gibi acılara 
mal olduğunu takdir ediyor, suni su
rette inci istihsal ederek dalgıçların 
işkencesine de nihayet vermek bulya
larına dalıyordu. Buna nasıl muvaf
fak olacaktı? Bunu bilmiyordu, fakat 
fikir zihninio kurcalayıp duruyordu. 

Okyanoa aJalanmn ıahillerinde inci avcıları B. Hitler bu aktam bir nutuk 8Öyle
mittir. Nutku bütün sokak ve meydanla 
ra konulan hoparlörlerden dinlemek ü
zere Klagenfurta 100 bin kişi gclmltm. 

l . . . 
ncı, ıncı ... 

Orada milli din ve anane muhayye
le kudretini o kadar geliştirir ki bu 
kudret en manasız, ve zahiren en ba
•it meselelerde bile neşeli bir faaliyet 
halinde tezahür eder. 

Kokişi büyük bir iş adamı olduğu
nu çabucak meydana çıkardı; on altı 
Yatında iken, bir gUn, İngiliz donan
nıaeı Toba limanmda demirleyince 
Kolri,i b"· ·· h · · ta utun fC rın ve cıva. ının -
%e Yumurtalarını bir kaç saat içinde 
;oplayıp tayfalara ve yumurtasız ka
l an halka •attı. Tam bir hafta müddet-
e ~ kurnazca monopolün sırrını 
mu,~faza ..ıı •• k . 
tık "'lerek eve her gun esesı 

ku;r ~~ dolu olarak döndü. Sonra, 

d ettnı ıınamak isteyen her faaliyet 
a aını g·b· . 

1. . 1 ı politikaya atılıp şehir 
mcc ıgıne · . busl ~ ıeçıldı ve daha sonra me-

n d
ugha natnzedliğini koydu. Fakat o-

u a a P 1 b. 
ticaret, do ağ~ a~, daha dayanıl~d z beır 
ri · ugu vilayette eskı en -

ıcra olunan ha . . i . 
ci tic . rıkalı bır t caret, ın-

aretı ce21'---"· rd 
'l.IÇUıyo u. 

Bir RerdCllll .. k • 
ıırın ıymetı 

İncinin ın . . 
ile bir olma~ntcı dünyanın menşeı 
cennetten ~ımdır. Şarkda inciye 
rıların &On çı a ~erler. İnciler, tan
yer yüzCine 1l"lllaganları, Havvanın 

ge irk 1 • k harikalarla d 1 en a ıp getırere , o, 
hud binlerce 

0 ~ Aden körfezine, ya
hu, Japon kı/ı:a~an beri inci avlanan 
ya3ı mı idi? ına attığı cennet eş-

İncil, eski Çin ki 
hep incilerde .. ta~ı~rı, tarihçi Plin 
rememişlerdi ve:1~llıih ~.,e öve biti
unutulmuş çağlard ltrıa ~ci tarlaları 
Mikimito işte bu anberı şöhretli idi. 
kan açtı. raya gelip bir dük-

Mikimito, doğduğu .. . . 
takım insanların bUy·~Undenberı, bır 
rın uçlarına bafh ha~~ •alapuryala
rak, servet peşinde d ~ardan kaya
rını, ve hazan ot enıze daldıkla-

. uz tnctre d . r ~ 
kadar ınip, bir kaç dak"k erın ıge 
göz sapsarı, yarı boğul~u a ao~a, ~ 
otuz yaşında ihtiyar, faJt!~ sagır •. kor, 
sular sızan ve içinde bir h el.lenn~e, 
leyen parlak kabuklarla azıne gız
tekrar çıktıklarını gönnUt~apuryaya 

Bir tesadül 
Fakat tesadüf ona yardım etti: 1890 

da, Tokyo endüstri sergisini gezer
ken dinlediği bir zooloji mütehassı
sınm konferansı dikkatini celbetti. 
Doktor Kaşisi Miçukuri'yi konfe
ranstan sonra görerek konuştu. Dok
tor ona suni surette inci yetiştirme
nin, yani istridye kabuklarını inci 
yetiştirmeğe zorlamanın imkanından 
bahsetti. Mikimito kararını vermişti: 
İcab ederse hayatını bu işi tetki1ke 
hasredecekti. Tereddüd etmeksizin 
bütün işlerini tasfiye ederek Ago 
körfezinde küçük bir adaya çekildi; 
hulyası ile baş başa, tetkiklerine ko
yuldu. 

incinin doiu4u 
Bol bol inci istihsal edebilmek için 

Mikimito'nun baş vuracağı üç usul 
vardı: 

- Yenilmeğe mahsus istridyeler 
nasıl yetiştiriliyorsa inci istridyele
rini de öylece çoğaltmak; 

- İncinin teşekkülüne sebeb olan 
tufeyli enfeksiyonunun sebeblerini 
fazlalaştınnak; 

- İntihaıb edilecek bir tahriş unsu
ru vasıtasiyle bizzat insanın yapacağı 
bir müdahale sayesinde istridyede is
tenilen reaksiyonu husule getirmek. 

Mikimito, bir çok tecrülbelerden 
sonra son usulü en münasib olarak seç
ti. 

- Fakat, istridye kabukları içinde 
inci nasıl hasıl olur? 

_ inci, istridyenin içine yabancı 

bir cisim girmesiyle guddelerindeki 
muhatı gışanın yaptığı ifrazlardan 
husule gelir. 

Farzediniz ki istridyenin içine bir 
kum tanesi girmiş ve gelip guddeleri 
yanma yerleşmiştir. Guddeler, bu su
retle tahriş edilmiş olduklarından, 
sedef suyu, yahud aragonit denilen 
ve billurlaşmış kireç kaymağından 
başka bir şey olmayan hususi bir mad
de ifrazına başlarlar. İnciyi meydana 
getiren bu madde, kum tanesinin et· 
rafında, seneler zarfında toplana top -
lana tertemiz bir inci imal eder. 

Demek ki Mikimito'nun yapacağı 
da istridye kabuğunun içine böyle bir 
çekirdek koyabilmekti, Ve iş1n sırrı 

da bunda idi. Ago körfezindeki kü
çük adada yalnız başına tecrübeleri
ne devam eden Mikimito, yedinci ıo· 

ne sonunda bir incinin zuhuruna şa
hid oldu. Fakat bu inci koyu renkli, 
biçimsiz ve kıymetsizdi. CC6areti kı
rılmaıksızm, Mikimiıto, tecrübelerine 
devam etti. 

Mücadelelerle, araştırmalarla, sabrı 
tüketen tecrüıbelerle yirmi yıl daha 
geçti. Zaman oldu ki soğuk veya eri
tici cereyanlar muamelede bulunan 
istridyelerini mahvetti. Buna dostla
rın, akrabanın şakalarını, istihzalarını 
da katınız ... İyi bir iş görmek niyetiy
le insanları bırakıp inzivaya çekil
mek nedir, bilirmisiniz? Böyle bir 
inzivadan iki türlü çıkılır: Muvaffak 
olarak, yahud .... ölerek. 

Nihayet, bir akşam üstü, körfezin 
suları inci renginde sakin uzanırken, 
Mikimito sahile indi; dosdoğru, fa
kat bin itina ile, bir aşk mülakatına 
gider gibi, sessiz adımlarla denize 
gitti, ve yalnız kendi bildiği bir nok· 
tada denize girdi. 

Evine döndüğü zaman avcunda. 
parlak, toparlak, beyaz,. cilalı enfes 
bir inci vardı. 1913 senesinde idi. Mi
kimito'nun yıllarca devam etmiş olan 
gayretleri nihayet mükafatını gör
müştü: Zahiren tabii inci kadar ~ü: 
kemmel ve kusursuz olan suni ıncı 

doğmuştu ... 

Yalnız kadınların çalıftıiı bir 
endüıtri 

İşte o gündenberi, uzaklardaki Ago 
körfezinde, şafak ışıkları altında de
niz pembeleşirken, dalgaların tepe
sinde beyaz ve zarif bir takım haya
letler belirip kaybolur; bunlar, ya· 
zın, deniz kıyılarında yüzen istridye 
sürfelerini avlamağa giden yüzücü 
kızlar, Mikimito'nun sirenalarıdır. 
Bu suretle, milyonlarca• istridye sür
fesi tutulup demir telli kafeslere ko
nup, üç yaşına gelinceye kadar deni
ze "ekilir'' ler. Bu sürfelerin kabuk
ları kafi derecede katılaşınca, bUJllar
dan herbirinin muhatı gışası içine, gud
delerin yanına, incecik yarılarak mi
ni mini bir sadcf parçası yerleştirilir. 
İnci ifrazı gelir, bu sadef parçasının 
etrafında belirmeğe başlar. Bu öyle 
ince bir ameliyedir ki ancak fevkala
de hafif ve maharetli kadın elleri 
bunda muvaffak olur. Sonra yaralar 
dezenfekte edilip istridyeler, tam ye
di sene kalmak üzere, gene sallara 
bağlı tel kafc6ler içinde denize bıra
kılır. 

Fakat muamele t;ununla bkmiş ol 

ma:ı. Bilakis devamlı bir itina hat
lar. Her hangi bir ~hJike - soğuk 
bir cereyan, tufeyliler getiren bir 
akaşivo, istridye yeyicisi hayvanlar 
hücumu - ha§ gösterir göetermez sal
larm. yeri hemen değiştirilir Da.ha 
sonra, i'ltridye kafesleri kenara çeki
lip içindeki kabuklar birer birer fır
çalanır, muayene edilir. Bütün bu iş
leri görenler hemen kamilen genç 
kızlardır. Dalgıçlar, yıkayıcılar, fır
çalayıcılar, deliciler, gerdanlık dizi
ciler Mikimito tarafından, on dört 
yaşlarında köylerden alınıp ölünceye 
kadar bu işlerde kullanılan kü~ük Ja
pon kızlarıdır ..• 

Hakiki inci mi, yalancı 
mi? 

inci 

Fakat Mikimito, keşfi mahsulleri
ni piyasaya sürünce adeta bir ihtilal 
koptu. Tabii inci ticareti ile mefgUl 
olanların hepsi yeni incinin yalancı 
olduğunu dünyanın dört köşesine i
lan ettiler. Adenkörfezindc-ki sambuk
larda inci avlayan bütün körler, sa
ğırlar, otuz yaşındaki ihtiyarlar i.şe 
karıştılar. Bu icad onları denize da
lıp gözlerini ve kulaklarını kaybet
me pahasına kazandrkları ekmek pa
ralarından mahrum mu edecekti? 

Mikimito aleyhine tüccari ve fen
ni bir dava ikame olundu. Dünyanm 
bütün alimlerine müracaat edildi. Ve 
hepsinin vardıkları netice aynı oldu: 
Fen bakımından suni inci ile tabii 
inci arasında hiç bir fark yoktur. Ta
bii incideki tufeyli çekirdek istrid
yeye tesadüfen girmiştir, diğerine ise 
insan eli ile konulmuştur. Tek fark 
bundadır. Alimler soruyorlardı: "To
humunu sahibi almış bir kestane ağacı 
ile bir karga ağzından toprağa dü§C
rek yetişmit bir kestane tağacı arasın -
da fark var mıdır?,, 

Bu sefer incideki çekirdek mese
lesi münakaşa edildi: 

- Suni incilerdeki çekirdekler 
büyüktUr. 

- Fakat tabii incilerde de öyle 
büyük çekirdekler vardır, ve en bü
yük mütehassıslar bile bunun o dere
ce farkında değillerdir ki... 

Fenni bakımdan dava tamamiyle 
kazanılmıştır. 

Fakat ticari bakımdan, hala, tabii 
incileri diğerlerine üstün bulan inci
ciler vardır. Ve bu yüzden uğradık
ları zarar da büyöktür ı Diifüoünüız 

ki su.ni incilıerin zuhurundan beri ta
bii incilerin fiatı bette dört düpU.
tür. Suni inci ihracatı günden güne 
çoğalmaktadır. MC9elA bir buhran yı
lı olan 1936 da Japonya, 8.000.000 yen 
ki-ymetinde •uni inci iıhraç etmiftir. 
Bu böyle olmakla ıberaber, tabii inci, 
suni inciden on kere fazla fiatla alı
nıp satılmaktadır. Bu vaziyete bakı
lırsa incicilerin büsbütün haksız sa
yılmamaları lazımdır. Diğer taraftan, 
bazı ilimler 'u mütaleada bulunmak
tadır: "İçinde büyük çekirdeği bulu
nan tabii inciler iıtiena tefkil eder
ler. Bundan dolayı aııl inci tabakala
rı onlar da daha kalındır. Mikimito
nun incileri vazife sahibi incilerdir 
ki yedi sene çalıtarak bir ind vücuda 
getirecek~erdir. Halbuki tabii inciler 
için böyl.ie mahdud bir zaman bahiı 
mevzuu değildir; onlar on ıene, ya
hut da11a fazla zaman uğraşıp, bir 
artist gibi, en güzel incileri yaratır-
lar ... ,, · 

Milı:imito incileri hakkında aon 
sözü aöyliyecek olanlar ne Uimler, 
ne tacirlerdir: Kadınlar ..• 

lıtrid ye mabedi 
Şimöi, seksenlik bir ihtiyar olan Mi

kimito, Japonyanın en nüfuzlu f&hsi
yetleri:nden biri, - denildiği gi,bi - inci 
prensf, zengin, mefburdur. Gogaşo 
körfea:i ile Palau adasına yerleftiril
miş olan ve sayısı onu bulan istiridye 
Çiftliklerinde her ıene S.000.000 iıti
ridye ekilmektedir. Mikimitonun Lon
dra, Pariı, Nevyork, Bombay, Şikago, 
San Franıiıkoda mağazaları vardır. 

Japonyadaki müeueselerine ıuni 

incıyı durmaksızın ıslah çareleri
ni aramak üzere bir en&titü ilave 
edilmiştir. Mikimito, 1932 de, japon 
ihtiyarlarından mürekkeb bir heyetin 
huzurunda, istediği kadar güzel bul
mamı' olduğu 720.000 tane inciyi ate
~ attınnııtrr. 

Japonlar Mikimitoyu bir dahi ola
rak kutlar, ve ona, dünyanın en büyük 
mucidlerin.den biri, kendi millt en
düatrisinin mucidi uyarlar. .Mikimi
to senato azalığına kadar yükselmif, 
Liyakat ni,anı ile teltif edilmif, İm
paratorun aofruma davet edilen Oll İh· 
tiyardan biri olmu§tur. 

Mikimito, o k~ük ada.ında, inci av
larken ölenlerin hatrraaını anmak için, 
bir mabed İnf& ettinnif ve burada, 
l'SoD MiM, onlar adına büyük bir tö-

Alman imparatorluğu gitnii 
Berlin, 4 (A.A.) -Alman ajan• 

bildiriyor: B. Gobbelı, neşrettiği bir 
beyannamede, plebisit gününün arifni 
olan 9 nisanı "büyük alınan impara
torluğu" cUnü olarak ilin etmektedir. 
Bu taıihı gün, 9 nisan tarihinde tam öğ
le vakti Viyana belediyesinin binaaı. 
nm balkonundan ilan edilecektir. 

Dahili üıikra= ! 
Berlin, 4 (A.A.) - 4 nisandan 19 

nisana kadar bir milyon marklık dahi
lt bir istikraz kaydi açılacaktır. Bu iı • 
tikraz Avusturya içindir. 

Papa ile Almanya arasında 
çıkan hiidiae 

Vatikan, 4 (A.A.) - Papa, politik 
lcatolizm mevzuu hakkmda cuma ak· 
tamı Vatikan radyosunda verilen kon. 
feranım meauliyrlini kabul etmediğini 
bildirmelrtedi r. 

Çinliler nü galib, 
japonlar mı ? 

iki tarafın haberleri 

birbirini nakzediyor 
Tokyo, 4 (A.A.) - Şantung'un ce

nubunda cereyan eden muharebe hak· 
kında jaPonlar tarafından verilen taf· 
silat çinlilerin bu hususta söylediklo
rine katiyen uymamaktadır. 

Japonlar Tairşwang'ı pazar aabahı 
aldıklarını, Çinlilerin 20.000 kişi za
yiat verdiğini, neticede Lunghai ti· 
mendifer hattının şark kıamma hi· 
kim bulunduklarını ve şimalden, garb
tan ve ,arktan doğrudan doğruya 
HıufOV'u tehdid ettiklerini iddia ey· 
lemektedir. 

Japonlar aynı zamanda Hanşvanıg'ı 
da zaptettiklerini de ıöylemektedir • 
ler. 

Çinliler ise bilakis bu iki ,ebri 
zaptettiklerini bildirmektedirler. 

23 Niıan 1 
---.. ~r;,;,;;,:: ........... 
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Bir 
bldnçonun 
tahlili 

(Ba!jı 1. inci sayfada) 

de etmiştir: 
"Dışarıda görülen ve kısmen suni 

esaslara .dayanan bu kalkınmaya rağ
men geçen yıl memleketimizdeki eko
nomik va.r;iyet, normal temel ve çerçe
veler hududu içerisinde gçmiştir. Fil
hakika, memleketimizdeki ekonomik 
vaziyetin sağlamlığında ve ilerleyiş a
dımlarındalci kuvvet kaynağı, başımız
daki e~iz, yüksek Şef'in dirayet, irade 
ve dehasından ilham alan hükümeti
miıin isabetli tedbir ve direktifleri da
hilinde çalışaıı halkımızın kabiilyeti 
ve yurdumuzun tabii servetlerini işlet
me imkanlarıdır. 

Bu kıymetli ve bahası büyük mem
baların verim kabiliyetidir ki bize, ta
bii esaslara dayanarak artan, genişle
yen bir iş hacmi; daiına yükselen bir 
ekonomik inkişaf seyrini sevinçle gör
mek bahtiyarlığını vermektedir.,. 

İktısadi kalkınmanın iki cebhesi 
vardır: dışarıda mallarımızın daha çok 
satılması, içeride istih.lakin ve tasarru
fun artması. 

Raporda da tevsik edildit,i üzere 
1937 dış ticaretimizin hacmi. ll 7 mil
yonu ithalat ve 138 milyonu ihracat 
olmak üzere 252 milyon liradır. Bu 
mikdar yedi yıldır elde edilen en bü
yük rakamdır. İhracatımızın, ithalat
tan 24 milyon lira fazlalığı büyük bir 
başarının ifadesidir. 

ihraç mallarımızın artan cinsi hubu
bat ,maden, pamuk ve yün gibi geniş 
istihlak &abası ve beynelmilel piyasası 
bulunan, satış imkanları bol mallardır. 
Hacimle birlikte bu vasıf ciheti de gü
venilecek bir mevzudur. 

İçeride istihlakin ve tasarrufun art
masına gelince; hızla tatbik edilen en
düstri programı da memlekette mamul 
mikdariyle işçi sayısını artırmaktadır. 
İtina ile tatbik edilen hayatı ucuzlat
ma tedbirleri bir yandan .L ur kiye hal
kının hayat seviyesini yükseltiyor, bir 
yandan da iş hacmini genişletiyor. 

Bunu lş Bankası gibi memleketin 
iktısadi. faaliyetinde rolü büyük olan 
bir müessesenin rakamlarında müşahe
de bize en doğru fikri verir 1937 yılın -
da bankanın umumi muamelat yekunu 
46 milyon lira fazlalaşmıştır. lkrazat 
yekunu ise işin açılış hacmini takible 
geçen yıla göre 13 milyon lira artmış -
tır. Buna kar_şılık mevduatın da yüksel
diğini görüyoruz. Tasarruf mevduatı 

dört buçuk milyon ve diğer mevduat 
on iki buçuk milyon olmak üzere 1 7 mil 
yon ~rtışla bankanın mevduat yekunu 
89 milyon lirayı bulmuştur. 

!ş hacminin en sıhatli ölçüsü olan bu 
rakamlar üzerinde fazla durmiyacağız. 
Yurdda ticari alanda kredi hareketinin 
en geniş mekanizması olan Türkiye lş 
Bankası, Ekonomi muhitinin kendisine 
gösterdiği itimad ölçüsünde vazifesinin 
arttığını her zaman duymuştur. Bu yeni 
yılda da görüyoruz ki kasa mevcudu üç 
milyona yakın bir artışla otuz milyona 
çıkarılmış ve disponilite yani taleb
leri karşılama nisbeti her yere göre 
yüksek bir hadde çıkarılmıştır .. Banka
nın ihtiyatmm da üç buçuk milyon lira
ya yükseldivini kaydetmeliyiz. 

Üzerinde fazla durmadığınuz mu -
vaffak rakamları küçük hacimde olarak 
diğer ticaret bankalarında da görmek
teyiz. Bununla da hükmedebiliriz ki bu 
neticeler bir vaziyetin değil, Atatürk 
rejiminin memlekette yarattığı büyük 
kalkınma tedbirlerinin eseridir. Ancak 
milli bankamızın mümtaz unsurları ku
rruluşundan beri olduğu gibi bu yıl da 
zekıl ve gayretlerini memleket hizmeti
ne vererek bu iyi neticeleri elde etmek 
bahtiyarlığına ermişlerdir. Bu şerefli 
mazhariyeti daima iftiharla taşıyan ve 
taşıyacak olan bir nesil vardır. 

Büyük Önderin, sayın Celfil Bayar 
eliyle 11 Bankası kadrosu içinde yetiş -
tirdiği bu nesil, salahiyet ve mesuliyeti 
ahenkleştirerek her şart içinde vazife
yi başarma kabiliyetini kazanmıştır. 
Milli bankamızın çatısı altında inkişaf 
eden bu zekalar, son yıllarda sayısı ve 
cinsi artan müesseselerin başında mu
vaffakiyetle çalışmakta~ırlar. 

Onlar, fazilet ve iffetle başardıkları 
işlerle övünürken bütün memleketle 
biriikte, her şeyi büyük kurtarıcıya 
borçlu olduklarını da unutmamakta -
dırlar. Kendilerine katılarak geçen bir 
yılın muvaffakiyeti önünde, türk in
kılabı ve onun yaratıcısını minnetle 
anacağız. 

Milli tesanüdün iktisadda birer 
cüz'ü olan şirketlerin ve bur yarı res
mi teşekküllerin muvaffakiyetleri her 
yıl olduğu gibi 1938 martının da un
gin hadiseleri olmuştur. Bu sütunlar
da belki bunların en büyüğünü tahlile 
imkan buluyoruz. Ancak en büyük 
eserin önünde de bu hızın genişliğini 
hatırlryarak, siyasette, ilimde olduğu 
gibi iktisadda da bizi en ileri hamlede 
muvaffak kılan büyük dehayı ve onun 

Harl<IJe Yeklllmlıl 
Mısırda kaqllamak 

l~ln yapllan proGram 
(Başı 1. iDci sayfada) 

kanhğında İskenderiyedeki tikkler 
namına Dr. Aras'ı kargılamak için bir 
heyet teşkil olunmuıtur. Türkiye ha
riciye vekili büyük tezahüratla karşı -
!anacaktır. Aras'm ziyaretinin resmi 
programı tudur : 

İskenderiye'ye varışta Vekili, ma
halli erkan ve protokol muavini kar§l· 
lıyacak:tır. Limanda ve garda bir polis 
müfrezesi tazim resmini ifa edecektir. 
Vekil lskenderiyeden Kahireye husu
si vagonda gidecek ve Kalıirede dış ba
kanı ile bakanlık erkanı, vali, büyük 
memurlar ve kumandanlar tarafından 
karşılanacak ve asker müfrezesi mızı -
ka ile selam resmini ifa edecektir. O 
gün sarayda hususi deftere ismini 
kaydettir.ecek olan Vekil, Başvekili 
ziyaret edecektir. Ve Vekil aym 10 un
da saat 12.30 da kral tarafından kabul 
edilecek ve sarayda öğle yemeği veri
lecektir. Akşam dış bakanr bir ziyafet 
verecek ve ziyafeti büyük bir kabul 
resmi takib edecektir. 

Ayın 11 inde saat 11.30 da dış ba
kanlıkta muahede teati merasimi yapı
lacak ve akşam Türkiye büyük elçili • 
ğinde bir ziyafet verilecektir. Ayın on 
ikisinde elçilikte öğle yemeği verile
cek ve akşam Za.faranda Başvekil tara
fından bir ziyafet verilecektir. E u ziya 
feti kabul resmi takib edecektir. Vekil 
ayın 14 ünde fransız vapuru ile hare -
ket edecektir. 

Bluma geniş 

selôhiyet veriliyor 
(Ba!jı 1. inci sayfada) 

tarafından temerküz ettirilmesi, türüst 
lerin faal bir tarzda kontrolu, dış ti· 
caret için zaruri olan ilk madde alım 
ve satımlarının kontrolu, ihtiyar işçi
lerin tekaüdlük haklarının verilmesi. 

Fransız bakanlar· meclisi pro
jeleri kalml eui 

Parie, 4 (A.A.) - Havs ajansı tebliğ 
ediyor: Nazırlar meclisi bu Wah top
lanarak maliye projelerini h1~: bir de
ği~iklik yapmaıdan kabul etmiştir. 

Bir maddelik bir kan~n projesi ha
linde tanzim olunan bu, projeler öğle
den sonra cumhur reisitnin başkanlığı 
altında toplanan nazırlaır meclisi tara
fından tasdik olunmuş ve parlamen
toya da tevdi edilmiştir. 

Madde ile hükümetin istediği sali
hiyet l.7.1938 tarihine kadar kararna
melerle aşağıdaki hususilan karşıla
mak üzere hükümet tara.fundan lüzum 
görülecek tedbirin alınma:sına dairdir. 

Bu hususlar §:unlardır: 
1. - Milli müdafaa icapla:rı, 
2. - Altın karşılığının korumnası, 
3 .• Milletin finans ve ekonomik dü

.ıelmesi 

Bu salahiyet mucib sebebler proje
sinde sarih surette tahdid edıilmiş olan 
çerçeve dairesinde tatbik edilecektir. 
Bu esbabı mucibe layihası üç. kısımdan 
müteşekkildir: 

1 - Şimdiki vaziyetin bir tahlili, 
2 - Şimdiki tedbirlerin tesbitinde a

mil olan prensipler, 
3 • Bu prensiplerin tatbik tedbirle

rine aid tafsilS.tlı malfünat. 
Bu malılmat da Uç grupta toP.lanmış-

tır: 

1 • Büdce ve hazi!'" e muamelaıtı, 
2 - Kredi ve para, 
3 - Ekonomi ve sosyal politika, 
Daha önce neşrettiğimiz esas pren· 

sipler bu üç fasıl içerisinde taksim e
dilmiş bulunmaktadır. 

Parlamento /inanı komfoyonu 
da projeyi kabul etti 

Paris, 4 (A.A.) - Meclis finans ~o
misyonu, başvekilin beyanatını dinle
mek ve müteakiben mali projeler:i mü
zakere etmek üzere ıaat 16 da tO!Plan
mıştır. 

Bu arada meclis radikal sosyalist 
grupu hükümetin mall projesini Z2 re
ye kar~ı 28 reyle tasvib etmiştir. Bir
çok aza mUstenkif kalmıştır. Toplan
tıya 80 kadar mebus iştiark etmıişti. 
Sosyalist grupu projeyi ittifakla tas
vib etmiştir. 

B. Blum, kendi grupunda saat 18 de 
beyanatta bulunmuştur. 

Neticede meclis finans komisyonu 
geniJ aalahiyetler kanunu layihucnı 
18 reye kar'ı 25 reyle kabul etmiftir. 

. 
ideallerini tahakkuk ettirmekte baş o
lanları saygı ile selamlamak milli bir 
vazifedir. Türk gençliği her zaman bu 
vazifeyi duymuş ve yerine getirmekte 
de asla geri kalmamıttır. Muvaffaki -
yetlerin sırlarından birazı da bu duy-• 
gunun içindedir. 

Kemal 0NAL 
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Katalonya İspanyadan 1 8. Şuşnig 
çıldırmiş ! 

tecrid edilmiş vaziyette ! (Başı 1 inci sayfada) \ 
rayında muhafaza eden adamları gör
dük.,, 

(Ba§l 1 inci sayfada) 
olmuştur. 

Dün saat 18 e doğru hüküme~iler, 
görülmemiş bir şiddetle mukabil ta
arTuza geçmişler ve on bin ki1iye ya
kın bir kuvvet ile yirmi kadar tankı 
muharebeye sokmuşlardır. Frankist
ler, bu hücuma göğüs germişler ve 
muharebe, süngü muharebesi halini al 
mıştır. Neticede korkunç bir çarpış
madan sonra, lejyonerlerle fashlar, 
hükümetçileri püskürterek birçok e· 
sir almışlardır. 

Muharebe, Leridanın garbında, şi· 
malinde ve şarkında şiddetle devam 
etmiş ve eski şehrin ufak sokakların
da son mukavemet noktaları iskat e
dilmiştir. 

Şehir tamamile ele geçiyor 

Nihayet Fas kolordusu, Lerida ka
lesini, istasyonu ve şehrin yukarı kıs
mını işgal etmiştir. Gece aynı kolor
du kuvvetleri, şehri tamamiyle ele 
geçirmiş ve şehir içindeki bazı muka
vemet merkezlerini iskat eylemiştir. 

Sol cenah kuvvetleri, Bieskas • Le
rozo yolu üzerinde ilerliyerek Vese
ra'yı geçmişlerdir. 

Daha cenubta, diğer kuvvetlerimiz, 
Naha yolunun cenubu şarkisinde bazı 
köyleri ve strateji noktalarını zaptet
miştir. 

H ükümetçi mukavemeti 
kırılıyor 

Lejyoner kuvvetleri hükümetçi mu
kavemetini kırarak Joinel köyünü al
mışlar ve ileriye Paras köyüne doğru 
harekete devam etmişlerdir. 300 esir 
alınmış ve 10 tank zaptolunmuştur. 

Sağ cenah kuvvetleri, düşman istih 
kam hattını kırnuş, bazı mevzileri zap
tetmi şve iki düşman fırkasını ezmiştir. 

Teruel mıntakasmda ve Guadıla -
jara cephesinde bir çok düşman hü
cumları geri püskürtülmüştür. 

Frankistler müthiş bir müda
Joo sistemini de zabtetıiler 

Frankistler Leridaya doğru ilerle
dikleri. esnada milisler tarafından ihti -
mamla vücude getirilmiş olan ve altmış 
kilometreden fazla uzunlukta çifte hat 
ile derin tayyare meydanını ihtiva eden 
müthiş bir müdafaa sistemini ele geçir. 
mişlerdir. 

En son teknik esaslara göre vücu -
de getirilmiş olan bu tahkimat, gözle 
görülmüyordu. Tahkimat kubbeleri 
toprak seviyesinin pek az fevkine çıkı
yordu. 

Muazzam bir tesisat 
Bu çifte hattın milyonlarca pezeta

ya mal olmuş olduğu tahmin edilmekte
dir. Bu çifte hat, mitralyöz yuvaların· 

dan, betondan kubbeler altındaki ba
tarya mevzilerinden mühimmat depo -
!arından, yeraltı dehlizlerinden, müte
harrik atış merdivenleri ve blok havuz
ları olan çimento ve çelik ile örtülü si -
pederden mürekkebtir. 

Bazı sıçan yolları, betondan levha
larla örtülmüştür. 

Dört tayyare meydanı cumhuriyet· 
çilerin bütün hattı devamlı olarak ne • 
zaret altında bulundurmalarına medar 
oluyordu. Bu tayyare meydanlarının 

birinde uçuş için çimentodan pistler ve 
bir kaç metre derinliğinde sığınacak 

yerler vardı. 

lıpanyol harbının en şiddetli 
muharebelerinden biri 

Lerida muharebesi, ispanyol harbi· 
nin en şiddetli ve en beklenimiyen mu
harebelerinden biri olmuştur. lki ta
raf, dörder gün, şehrin civarında adını 
adım !jarpışmışlardır. 

Segre nehrinin sağ kıyısına yerleş
miş olan frankistler, sol kıyıda bulu· 
nan hükümetçilerin üzerine boyuna 
miüet ve obüs yağdmnışlar ve tayya
releri aralıkisız bir surette bombardı
man etmişlerdir. Cumhuriyetçilerin 
açmış oldukları ateş gece gündüz üç 
kilometre derinliğinde bir sahayı bo
yuna yalıyordu. 

Lerida' nın askeri bak1mdan 
kıymeti 

Askeri bakımdan Lerid-9., istisnai bir 
kıymet arzetmez, fakat hükümetçiler 
altı günden oeri yv.z kilometre kadar 
ricat etmiş CinY.a nehrinin mukavemet 
için hayret.ıo; değer bir surette tahkim 
edilmiş olan kıyılarını, hemen hemen 
muhaı~be vemıeksizin, terketmiş ol
ıiukları halde münhasıran pisikoloJik 
bir takun mülahazalara binaen ü.mid· 
sizce bir mukavemet göstermeğe karar 
vermişlerdir. Hükümetçiler ,orada ka
in olan ve bir mukabil taarruz tertibi 
ne hiç de elverişli olmayan Lerida ö
nünde cebhe almı~lardır. 

Frankistler neden erken 
taarruza geçnıe'diler? 

Frankistler1 Leridanın geçen p_er-

F rankocularla beraber harb eden 

yabancılardan iki tip 

Madrld ılddetle 
bonıbardıman edildi 

50 kişi öldü 
birçok yaralı var 
Madrid, 4 (A.A.) - "Havas a

ansmm muhabiri bildiriyor:., Dün 
a.lqam yapılan ve saat 18 den 20 
ye kadar devanı eden tiddetli bir 
bombardıman neticesinde 50 kişi 
ölmüş ve bir çok kişiler yaralan
mıştır. 

Birçok obü&ler ilkbahar güne
şinden istifa.de ederek gezmeğe 
çıkanlarla dolu olan şehrin bqlı
ca ııokaklarına düşmiiftür. 

Kortes sarayı Givarında bulunan 
birçok binalar harab ohnuştur. 

General Miaja matbuata beya
natta bulunarak Frankist topçu 
kuvvetleri tarafından yapılan 
bombardnnanm başlıca hedefi hal
km maneviyatını kırmak olduğu
nu çünkü Madrid cebhelerinde 
hali hazırda henüz hiç bir faaliyet 
kaydedilmediğini söylemiştir. 

Fransaya mültecilerin 
akını devam ediyor 

(Başı 1 inci sayfada) 
şembe günü düşmüş olması halinde Fakat havaların fenalığı bunların sı
vukua geleceği muhakkak o1'an felaket 

nırı aşmalarına engel olmaktadır. 
engiz pisikolojik çarpışmaya müdafi-

Fransız memurları, bu mültecilerin 
lerin yapmış oldukları fedakarlığın geçmelerini kolaylaştırmak çarelerini 
engel olmuş olduğunu kabul etmekte- yerinde te~kik etmek üzere sınıra git-
dirler. Fakat frankistler, bugün fayda- mişlerdir. • 
sız olduğu anlaşılan bir istical ile ya-
pılacak bir tttarruzda binlerce insan Memleketlerine iade olunan 
feda etmekten ise şehri kuşattıktan 

sonra zaptetmeği tercih etmişlerdir. 

Frankistler ilerliyorl.ar 

Saragos, 4 (AA.) - Franko kıta
lan T ortoıa istikametinde ileri hare • 
ketlerine devam etmektedirler. Kata
lonya ispanya cumhuriyetinin diğer 
kısımlarından tamamiyle tecrid edil • 
mi! bir vaziyettedir. 

Doğu kıyısına doğru cebri yürüyüş
lerine devam eden General Valinonun 
kıtalarr şimdi Tortosaya 9 kilometre 
mesafede bulunu.yorlar. Şerta mevkii 
bu kıtalar tarafından işgal edilmiştir. 

Baroostro düştü 
Bilbao, 4 (A.A.) - Aragon cephe

sinde harekatta bulunan Franko kıtala
rı Barbaıtro ve Bolyano'yu zabtettik
len sonra ileri yÜrüyÜşlerine devam e -
derek Eııera nehri üzerindeki elektrik 
f abrikalanm işgal et.mi!lerdir. Katalon 
yanın en mühim endüstri merkezlerine 
elektrik temin eden bu fabrikalar fran· 
kocuların eline geçmİ§ oluyor. 

Barselon' daki ingiliz tebaası 
tahliye ediliyor 

müisler 
Dün sabah bin altı yüz muharibi 

nakleden iki kafile, Scrber'e hareket 
etmiştir. 

5440 milis neferi, mUtalealan alın
dıktan sonra memleketlerine iade o· 
lurunuştur. Lüson'da toplanan 6000 
mülteciden yalnız 250 si Frankonun 
nezdine gitmek arzusunu izhar etmiş
tir. 

Aragon vadisi yakınında kain Lan
tea dağında kuşatılmış olan kırık ü
çiincü fırkanm akibeti henüz meçhul 
bulunmaktadır. 

Yeni gelen mülteciler 

Paris, 4 (A.A.) - Havas ajansının 
bildirdiğine göre, yeniden iki yüz is
panyol hududu Gavarni ch•arından 
geçerek Fransaya iltica etmi~ir. 

Frankist ispanyaya gidenler 

Hendaye, 4 (A.A.) - Lüşondan ge
len 250 ispanyol beynelmilel köprüden 
geçerek frankist İspanyaya girmişler
dir. Bu mülteciler Katalonyaı::lan gel
mişlerdi. 

Berselona, 4 (A.A.) - İngiliz Herdr ""---------------.... 

Ankara Borsası 

Aynı muhabir Şuşnigin anşlustan 

sonra uzun bir zaman tamamiyle bit
kin b\r halde kaldığını fakat muına
ileyhin takriben on gün önce Alman
yaya nakledildiğini yazmaktadır. 

Rivayet edildiğine göre nasyonal • 
sosyalistler tarafından yapılan heye
canlı tezahüratın bıraktığı intiba Şuş,
nig'in deli olmasına sebeb olmu~tur. 

Londra, 4 (A.A.) - Deyli Herald'
ın Prag muhabiri bildiriyor: eski A
vusturya başvekili Şuşnig'in gizli dos
yası nasyonal - sosyalistler idareyi ta-
mamiyle ele almadan önce Prag'a ka
çırılmıştır. Fevkalade mühim vesika· 
ları ihtiva eden bu dosya yakında İn
giltereye naklolunacaktır. Çünkü Çe. 
koslovakya hükümeti bu dosyayı elin
de bulunduran zatın Çekoslovakyada 
emniyet altında olmadığını, alman ca
sus te~ilatmın faaliyetini bir kat da
ha artırmış olduğunu bildrirmiştir. 

Vesikalar arasında, alman politika· 
sının içyüzünü gösteren Bertesgaden 
mülakatına dair mufassal bir rapor bu
lunduğu gibi, ilhaktan evel Şuşnig ta
rafından tevkif edilen nasyonal sosya
list Tavs ve Leopoldun tevkıiflerinden 
sonra nazi merkezinde yapılan tahar
riyatta ele geçen ve Almanyanm Çe
k oslovakyada bir hareket hazırladığı
nı ispat eden kağıtlar da bulunmakta 
idi. 
Rayştağın bilançosunda Avus

ıuryadan gelen altınlar 
kayıdlı değil 

Berlin, 4 (A.A.) - Dün neşredilen 
alman devlet bankasının bilançosunda 
bu bankaya devredilmiş olan milli A
vusturya bankasının 534 milyon altını 
kaydedilmemiştir. 

Devlet bankasının altın stoku eskisi 
gibi 70 milyon mark olarak gösteril
mektedir. Halbuki bankaya milli A
vusturya bankası tarafından 243 şiling 
yani 162 milyon mark yatırılmıştır. 
Diğer matlup haneleri geçen hafta

ya nisbetle 423 milyon artmıştır. 
Sanıldığına göre bu artma bilhassa 

Viyanadan gelen altın ve döviz dolayı• 
siyle hasıl olmuştur. 

Kağıt para tedavülü 813 milyon art
mıştır. Bu paranın büyük bir kısım: 
kuvvetli bir ihtimalle şiling yerine 
mark konulmasında kullanrlacaktır. 

Bravnav, 4 (A.A.) -Alman gençlik 
teşkilatı reisi nazır fon Şirah Hitlerin 
doğduğu yer olan burada bugün se.ku 
bin kız ve erkek çocuk önünde söyledi
ği bir nutukta, Hitlerin doğduğu şehir 
olmak itibariyle Bravnav'ın bütün al
m;ın gençliği için bir kibe olacağını 

söylemiştir. 

Bütün alman vilayetlerinin 455 bay
rağı şehir meydanında dalgalanryor
du. 

Alman peskoposları plebisit 
hakkında beyanatta 

bulunmu.yorlar 
Bedin, 4 (A.A.) - Alman peskopos

ları, 10 nisanda yapılacak olan plebisit 
münasebetiyle Avusturyanın Alman
yaya irtibatı lehinde henüz hiç bir be
yanatta bulunmamışlardır. Yalnız Ful
da ruhani dairesinin hasta bulunan 
p~skoposunun yerine kaim olan vekili 
müstesnadır. 

Alman peskoposlarına "almanlık 

vazüelerini" hatırlatmak için burada 
Viyana baş peskoposu Kardinal İnniti
er'in ikinci mektubu neşredilecektir. 
Bu mek.tubta Avusturya peskoposları -
nm yapmış oldukları beyanatın Vatika
nın tasvibine arzedilmemiş olduğunu 

kaydetmekte idi. 

zırhlısı buradaki ingiliz tebeasınm bo
şaltılması için İspanya hükümetiyle te
masa gelmiştir. İngilizlerin yakında 
Barselon'dall' alınacakları zannedil
mektedir. 

4 - 4 - 1938 

ÇEKLER 
Kapanış 

Şimdiye kadar bu ihtarın hiç bir te
siri olmamıştır. Zira Almanyanın bti -

, yük merkezlerinde plebisit lehinde hiç 
bir nümayiş yapılmamıştır. 

Mısır seçimi 
bitti 

(Başı 1 inci sayfada) 

menfaatlerine istismar edilmesi, 
4 - Hµkümetin tazyiki. 

Seçimin kati neticesi 
Kahire, 4. (A.A.) - Anadolu ajan

sının husus! muhabiri bildiriyor: Se
çimin kati neticesi: Hükümetçiler 93, 
Sadiler 80, müstakiller 62, Vefd 12. 

18 mebusluk için yeniden seçim 
yapılması icab edeceği tahakkuk et
miştir. 

Dl§ Bakanı istifa etti 

Kahire, 4 (A.A.) - Dış işleri ba· 
kanı istifasını vermiş ve istifa kabul 
edilmiştir. 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Briiksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Budapelite 
Bükre:i 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Açdıs 

628.-
0.78925 

25.66 
15.0190 
4.~20 

87.0225 
3.4468 

63.6942 
1.4278 

22.64 
12.7388 
ı.9689 
4.18()4 
3.9810 

106.21 
34.4235 
2.7356 

23.86 
3,09 

628.-
0.78925 

25.66 
15.0190 
4.6920 

87.0r.IS 
3.6648 

63.6942 
1.4278 

22.64 
12.7388 
1.9689 
4.1894 
3.9810 

106.21 
34.4235 
2.7356 

23.86 
3.09 

ESHAM VE T AHV1LA T 
Açıhıt Kapanış ---

1933 tilrk borcu I 
1933 ikramiyeli 

19.45 

Erıani 100.-
Sıvas-Erıurum 

hattı İs. I 95.-
" ,, ,, IV 95.75 

UskUdar Kadıköy 
Su ıtirketi 40.-

19.50 

100.-

95.-
95.75 

40.-

Alman zimamdarlarının ne gibi bir 
tavır takınacakları büyük bir alaka ile 
beklenmektedir. 

Müşahidler, alman peskoposlannm 
sükUtu karşısında alman zimamdarla • 
rmrn ne gibi bir hattı hareket kabul e
deceklerini büyük bir alaka ile bekle -
mektedirler. Müphidler, Almanyarun 
Şvarzs Kor gazetesinin son tehdidleri
ni ika ederek konkordatoyu feshedip 
etmiyeceği sualini irad etmektedirler. 

Lord Londonderri Almanya ile 
anlaıma tavsiye ediyor 

Londra, 4 (A.A.) - Eski hava nazı
rı Landonderri tarafından dün "Biz 
ve Almanya., isminde neşredilen bir 
kitabda Almanya ile bir anla~ma akde
dilmesi tavsire edilmekt e ve bilhassa 
şöyle denilmektedir : 

Kabine iki güne kadar aynı başve- "' ~ 
kil tarafından tadilatla teşkil edile- ______________ ,_, 

"Anlaşıldığına göre askeri kuvveti 
gittikçe büyüyen ve teşkilatı günden 
gilne müessir olan Almanya, bilhassa 
kaybettiği müstemlekeler hakkındaki 
talebleri ileride is'af edilmediği tak -
dirde hiç bir şey önünde durma.mağa 

cektir. 
Dış Bakanlığı B. Ahmed Galib ta

rafından i~gal edileceğinden bahsedil 
ınektedir. 

Çocuk halta•ı 23 Niıanda l hazırlanmaktadır,. 
bClflıyor Muharrir Göring'in dostudur ve bir 

--------------- kaç kere Hitlcr tarafından kabul edil· - - -- mi§tir
1 
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H 1 K A y E 

YÜZÜK 
Yazan : Pol Elbogen • • Çevıren : Hılmıet Tuna 

Kompartıman arkadafımla evveli 
havada? sudan behıetmiştik. Sonra o 
b~. bır yüzük gösterdi. Ve bu yü
z~g~n çok eski olduğunu söyledi. Bu 
y~zuk, hetından geçen bir macera yü
zunden kendial için enteresan imit 
yoksa başka bir değeri yokmu,, müta
laasında bulundu. Bundan on bet y 1 
evvel ilk defa İtalyaya seyahat ett' ~· 
.zaman bu .yüzügü satın almı9 ve :k: 
ay sonra bır karnavalda biJ~ı..- k 
d" . d ' cu"'re en-
~swı~ ~n ancak bir felaketle ayrılabil-

dıgı hır kızla tanıştıgw ını ila~ ve tt" 
.. B"l . e ı. ... ı mem sıze nasıl t . 

Y
im > ç k .. 1 asvır ede-

... ~. ~~e qir kızdı ki, derhal o
na gonlumu kaptırdım y· . .. 

da b
. . ırmı ur ya-

tın ır kız, düşününü bi s 
Kafa.mm içi alt üst oldu zN r ke.r~ 1 

h hı . · e onun ıy1• 
ce esa anmıt ı..,ele . . 

k 
. s. rını ve ne de 

pe ınce olan diploınathw d. . 
cek mevkide id" gını ilfüne
ri le ko .ım. Onun kızıl aaçla-
./y d"" .!u ~vı gözlerinden ba§ka bir 
s UJUnemıyord B . 
kiki rikkat ·1 um: u itıbarla, ha-

k 1 ı e sahtesı arasında ve ge-
~e a bden gelen samimiyet ile kafa 
t:ıcr:ıf :~an sa~i~iyet arasındaki fark: 

.. e? ~~ızdım. Esas itibariyle 
pek korli korüne hareket eden bir a
dam olmadığım halde ı'kı' 1 

1 
• yı eonra o-

nun a evlendiğim zaman, k d' h mı . . en ı ıraı· 
b. n pençesı ıçinde kımıldayamıyacak 
ır vaziyete girmittim. 

m.Bir çok yıllar bu kadınla mesud bir 
·L ~t geçirdim. Ufak tefek ne kadaı' 
ı-!'tı)ilarnn vana, hepündea as ıes
tun. O ho9lanmryor diye. U.ttl alp. 
rayı bile terkettim; snrrilr kolekaiyo
nu yapıyordum, istemediği zevksiz 
b~lduğu için ondan da vaz ~eçtim. Bu 
böyle olmakla beraber, 0 da, benimle 
anlaJmış olduğuna delalet edecek ve 
buna beni inandıracak tavurlar takın· 
:ı-kt~~ ıeri kalmadı. Ev idaresi için 
endısıne bıraktığım paradan tasar
~f ve bana faydaları dokunabilecek n; aaflrleri her an kabul ve izaz etme· 
~i~1. bilen bir kadrndr. Kendlıine ver· 
zer~~ ufak bir para ile gayet tık ge· 
kes . Haarlı çok memnundum. Her-

D 
bize grpte ediyordu. 
ostlarım · 'h na bi ın ıstı zah hayranlıkları-

1 
Ç aldırıt etmedim. v ••• ım yük 

ıe dikçe UL • ..__,. • 
dınııı al ~ &Belıyordu. Sevdllim ka-
rını yer~ lldiilne genitleyen arzula
kat kat ıne getirdikçe saadetim de 

artıyordu 
Bunun ark · 

hldiseyl de :ndan celen korkunç 
milsade edin: e kısua anlatmama 

Karımın dah 
den iki •.• ; a benimle evlenmez-
hibiyle mtın~ çalı9tıtım firma sa
eden nıelctubl tte oldufunu isbat 
man, büyük b ~ ele ~eçirdilim za. 
törlüiüne tayı.r tu~n beniiz direk
vür, hiddet .,:11 •dilnıittim. Tehev
Fakat IOn karar fafkınhk içinde idim. 
ı:JIDı ana ve baı::ı verdiilm için, ka
dikten sonra iS~nın yanına ıönder
hurdaya dönıntıı ie azmettim. Bir 
inan için artık ~an benim gibi bir 
mamıttı. Yalnız sev Y~tı.n manası kal
def ve pyeıini :aıını, i•lerimin be· 
kalmamıttım, istif Y~~f olmakla 
mi de kaybetaüttı:., ettıtım için iti· 
ti 1 • Her teY bitmit· 

Şimdi itte bu lriltee' 
yuklar bir halde, ölüaıı~te ve yarı U• 

makta ceçirdiiim L ~inıklnları ara-
• • &Of b' 

gecesını tekrar hatırı d ır eyl\ll 
yunda tatkın f&fkın :O hll. Nehir bo
na istediğim reçetey' latıyor ve ba
dığım hekimlerden ~~1'11leyen tanı
bütün ömrümce 1. arıyordum. 

e ıme •lltb • 
tım. tikin, bu anda bU il almamll-
öl ümtı iıtiyordum... t 11 Yarhğımla 
Odanın içinde saati 

hıçkıra ağlıyarak dola te1rrce hıçkıra 
ha • • ı tan yar~. y~ın bır halde balını . ıo~ra. 

çöküverdı.rn. Bir müdd t n ü:ıerıne 
dirrıe geldiğim zaman e 1ri sonra ken-
de bir feyin kımıldadr~nı 1ibt1itim
Yan tarafında ufak b' ,.~lııettim. 

ı . ır ....,ak 1 
ınıştı. çınde, sarımtırak b. açı -
dolu olan ufacık bir . ır aq lle 
ğer bu ~~zilk blr ze:i~l~ ~~ı. Me
Bunun böyle bir fey ld 1anii!. 
yordum. Meğer ben ö~~W:~ bllmi
tıyor-r .. ,um. Uzun nıuan e ~e ta
dığım yolu, mukadderat :=er!_ ara-

Cv.ter-

mi,ti. 
• İşin artık tevil ve itiraz kabul eder 

b~r tarafı kalmadıiı için, kendi ken
dımle müzakereye giriştim: 

.. K.~r~u~an felce uğramış, bu yılan 
gozu. onunde donakalmı' bir halde, 
kendıme, bu sadakatsiz, riyakar, ya
lancı mahluka böyle bir hareket hiç 
değer mi? diye sordum. Bu kadın, 
"kendisi için bir erkeğin ölmü9 oldu
ğunu" son nefesine kadar övünerek 
tekrarlamıyacak mı? Kendin ondan 
bin kere daha değerli değilmisin? 
O senin ilk aıkındı. Niçin son aJkın 
olsun? diye düşündüm ve üzerime 
çullanan korku ile gün ağarırken bu 
yüzüğü bir kasaya kapadım. 

Onu, epey zaman oluyo~ ki, tekrat 
tatıyorum. Yeniden evlendim. Haya· 
tımdan memnunum. Karım hem güzel 
hem gayet nazik bir kadındır. Zehirin 
lali yüzükte olup olmadığını soruyor· 
ıunuz. Rica ederim, benim gibi halk· 
tan ir insanın zehirli yüzüğe.ne ih· 
tiyacı var 1? Bundan on yıl evvel ağır 
haata bir köpeğimiz vardı. tstirabı 
son•uzdu. Bu zehirle onun bu dünya· 
daki acılarını ilelebed teakin etmek 
istedik. Fakft muvaffak olamadık. 
Çünkü, yüzükteki ,i,eciiin içinde bu· 
lunan 'ey zehir deiil, tekerli su imiş. 

lstanbulun bir günlük et 
vaziyeti 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Bugiln 
mezbahada keeilen ve kKilmit ola
rak fehre cetirllen kauplrk hayvanla
rm cinel •e mlkdarı 9udur: Karaman 
460, daihç 121, kıvırcık 41 kuzu 2635 
keçi. 2~, 11~ır 129, manda ıi, dana 30 v~ 
baş ıtıbarıyle yek&ı 3494 dür. 

Geçen ıene aynı cilnde lıtanbulda 
kesilen veya kesilmit olarak getirilen 
kasaplıldırın yek\mu da, 898 l kara. 
man, 170 i dağlıç, 2627 ıi kuzu, 5 i ke
çi, 90 ı sığır, 12 ai dana, 7 si manda, 12 
ıi malak olmak üzere 3821 di. 

Mısır çarşısı muhafaza 
edilecek 

lstanbul, 4 (Telefonla) - Belediye 
tarihi değeri olan Mısır çartıaının ol· 
duğu gibi muhaf azaaını kararla,tır

mıttır. 

s 

' J 

• 
' 

Dünkü çapraz kelimelerin 
balledilmit tekli 

....... ...&..-L...L-.L...J-1.-

Soldan Af• ve 7uhrıdan aı•il7•: 
1- Beysir • TllyUl manto. 
2- Baharlı bir nebat • Bilyllk 
3- Bir erkek ismi • bi si:rinmi" 
~ DefL 
5- Be7U • Şairin 7Udılı· 
7. Xadı kH~e bir C-71?· 
•· Adua bavaliai. 

uı.;us -- " -

i~Ktll•Z•lml 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazartesi : Ankara Eczanesi 
Salı : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Çuıamba : Halk ve Sakarya " 
Perşembe : Eie ve Çankaya Eczaneleri 
Cuma : Sebat ve Yeniıehir • 
Cumartesi : İstanbul eczanesi 
Pazar : Merkez 

HALK ve YENl 
Sinemalarda matineler 

H~rıiJıJ 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumart~ıi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi cUnlerinden başka 
H A L K ıinemasında bersün halk 
matineleri: 12.15 

Film deiiıme sünleri : 
P a z a r t e ı i ve C u m a •• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yancm ihban: (1521), - Telefon, müra
caat, ıehir: (1023-1024). - Şehirlerara-
11: (2341-2342). - Elektrik ve Havaıazı 
Arıza Memurlutuı (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Ta k ı i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
n: (2806, 3259). - Yeniıehir, Havuzba
ıı, Bizim takıl: (2323) - Havuzbaıı: 
Güven taksi: (3848); Birlilı: taksi: (2333) 
- Çankın caddesi. Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk ve ıon 
Seferleri 

Sabah Akıam 
ı 1 k Son 
sefer sefer 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 

K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7,2S 23.00 

Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

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

Ulus M. dan Keçibren'e 6.30 21.00 
Keçioren'den Ulus M. na 7.00 21.30 

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

Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUlus M. na 7.00 23.00 

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

Yenışet:\l"'den Ulua M. na 7.00 23.00 
8. puarı"ndan Aklcoprii'ye 6.45 7.so 
Akköprilden S. puarı'na ı.oo 0.45 
A U. Meydanı Ue lstaıyoa anımda bu 

bq dakikada bir sefer olup trea u
manlan seferler daha ııktır • 

§ U. Meydanı ile Yeniıehlr, Bakanlıklar 
Cebeci, Sımanpaıan ıraaında Mat İ 
den 20 ye kadar vaaati her beı dakika
da: saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada: saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam aeferler vardır. 

§ Akşamları Uluı Meydanından saat 23 
deki son Hferlerle bua1arıa 'Ulu Mey
danma dönilıleri ıinemalarm daiılıı 
aaatleriae tlbidirler. 

Poıta Saatleri 
Poıta Aat 1 il a kadar lstanbul cihetine 
mektab kabul eder. 
Teahhütlil 11 e kadardır, 

Tren Saatleri 

H17darpqa'71 : Her sabah l..ZO.Her 
akpm 19,15 ve 19,45 
de (Mb, perpmbe, CU• 
mart•i Toroe sürat.) 

llUlllUD battma: Herdn 9.35 (Kı,.._ 
ri, Sıvaa, Ama.·ya bu 
hat llHrind9dir,) 

Diyarbakır hattı : Herıtln 0,40 
Zonıuidak battı : .. 15.00 
Kmkkale'yc rayotobila • 16.0S 

GÜNDELiK 
Hicri .1357 
Sefer: 4 

s. o. 
Gl1neı: 5 36 

Rumi· 1S54 
Mart: 2S 

s. o. 
Akpm: 11 38 

İstınbuldı bir sahtekirhk iıi 
İstanbul, 4 (Telefonla) - İstanbul 

müddei umumiliği bugün bir t:ıhteklrw 
bk me1elesinc el koymuıtur. Mesele· 
nin mev:1uu ıudur: Onıarjils isminde 
bir evrak takipçisi, Alipap banmın 
bulunduğu mıntakada kadastro yapı· 
hrken sahte bir hüccet uydurmut ve 
tanıdıklarından Andirya isminde bir 
kadını araya koyarak hanı bu kadm il· 
xrine teıcil ettinnittir. Teıcilden eon 
ra hüccetin ıahteliği meydana çıkmıt 
ve it müddei umumiliie akaetmiıtlr. 
Andirya hakkında da tevkif kararı ve
rilmittir. 

Marsilyadan gelen bir 
vapurda kaçak eşya 

lıtanbul, 4 {Telefonla) - Marail • 
yadan limanmıza gelen bir vapurda rll· 
sumat muhaf a:ıa ınenıurları arattırma 
yapmıılar, birçok kaçak e§ya bulmut • 
lardır. 

Konya vapuru lzmlre gitti 
İstanbul, 4 (Telefonla) - l:ımir ve 

Pire seferlerine tahsis edilen Konya 
vapuru lıtinye havuzundan çıkmıt ve 
seferleri için k6mllr atmııtır. Yar:ın 
lzmire ve oradan Pireye ilk lef erini 
yapacaktır. 

Tesekkür 
Etim, Y. Z. E. mütedavil sermaye 

itletme &miri, Alf red Knop'un cena· 
ze merasimine ittirak etmek nueketi
ni gösteren blltlin dost ve arkadqla
rına, en aamlml tefekkilrlerimin ibla
ğına muhterem guetenizin taTUIUtu• 
nu rica ederim. Emma KDop 

• 

·-Y<>-

Meksika hükümetiyle petr 

tröstleri arasında harb 

o 1 
kümeti, lüzumlu görülen bir re. 
nu, hem de tamamen barış yo11 arın -
dan yürümek şartiyle, yapmıştı r. A· 
caba, birkaç cansız hukukçu ve dev-
Jet adamı, nihai kararı almakta n çe· 

lyon-kindiği ve korktuğu için, 75 mi 
luk bir kütle, hakkını aramaktan men 

Meksika hükümetiyle amerikan ve 
ingiliz petrol tröstleri arasında harb a-1 
çılmrttır. Muazzam 1ervetlerin müsa
deresine resmen karar verilmittir. Fa
kat ingilizlerle amerikalıların mağlub 
oldukları hükmünü vermekte acele et· 
miyelim. Meksikayı iyi tanıyan biri 
bana geçen gün diyordu ki: 

- Burada "hayır'' hayır demek de
ğildir. Bir dava hiç bir zaman kati su· 
rette kaybedilmiş olmaz, çünkü inkı
lab kanunlariyle, kanunların inkılapçı 
tefsirlerini biribirine karıştırmamak 
lazımdır. 

Meaeıa din aleyhtarlığının takib et· 
tiği seyre dikkat ediniz. Evvelce, bütün 
kiliseler kapatıldı, papaslar kovuldu ve 
hapse atıldı. Bugün, katedraller ve ki
liseler, hükümetin yardımiyle, biribiri 
ardından açılmaktadır." 

Hiç bir memlekette, buradakinden 
daha dindar bir halk kütlesi görmedim. 
Köylüler ve iıçiler, kilise mihrabları 
önünde göz yaşları dökerek yerlere ka· 
panır, kadınlar heykelleri hararetli bu· 
ıelere gark ederler.Tapmak ihtiyacına 
kuvvetle sahib olan bu millette, ezilen 
din daha büyük bir kuvvetle canlanmıt-
tır. 

Meksikanın inkılablan her 1eyden 
önce meksikalıdır. Bu volkanik arazi 
üzerinde inkılapçılık kronik bir halde 
dir. Bir zelzeleden fazla telip dil§mek 
kimsenin aklından geçmez. Akai isti· 
kamette ikinci bir zelzelenin her teyi 
yerli yerine koymuı için duvar çatlak
larını tamir etmeye Ulsum ıörmezler. 
Devamlı bir iıtikraraızlrkta muhakkak 
bir muvazene vardır. Burada keçiyolla
n ve el sürülmemit yollar kıyamet gi· 
bidir, fakat bazı yollar da harikulide 
muntazamdır. Hilkümet memurlan, 
zaman zaman çiftlikleri taksim ederler, 
Fakat mlllk shibine bir makbuz verme-
yi unuturlar. 

Mekaiko, lnp halindeki pek çalc bl
nalan •e binlerce otomobiliyle bulana 
hayret verir. Hattl trajik bile burada 
garibtir. Evvelce hilkümet mcrkesinin 
sokaklarında idam edilenlerden bazıla
rının boynuna "yanlıtlıkla kurguna di
zilmittir'' levhası takılnuıtır. 

Birkaç sene so petrol trlSıtlerine 
"pardon, yanlıı a milsadere edllmit" 
tir" denilecektir. 

Zevahire aldanılmana, tlmdlkl kav· 
ga, yerlinin beyaza kartı milcadelesl· 
nin bir safbaamı tetldl edebilir. 

Yilbek bir memur bana : 
"İıpanyolların bu istilbı ne f ell

kettir 1 diyordu. Korte• gelmemi! ol
saydı biz karıJl!W1Ut kalacak ve bugün 
Japonya bdar kudretli olacaktık." 

Bir zaman Amerika emperyallmıi 
burada teıı, uyandırmaktan ceri kal
mıyordu. Dolar politikasının Meksika
yı ıtandardize ettiilnden bahaedibDit
tir. Bunun aslı yoktur. Eaki Aztek 
memleketi değipez gibi görünmekte
dir. Amerib hududu geçildikten sonra, 
yeni endiyenlerin memleketine giril
mit olur. Birletik devletler iktıaadt ve 
mali bakımdan Meksikayı ilhaka çalıt
nııttır. Bununla beraber yerli, dolanıı 
istila ettiği mevkileri adım adım tekrar 
fethetmededir. Bu asır on altıncı uır 

istilicılanna kartı yerliniri intikamım 
ıörmektedir. • 

Runelt bu cereyanı farketmiftir. 
Onun için ilk önce tröıtlerle müteunid 
gl:Srlinmek istememiıtir. Vqinston ve 
onun Meksikoclaki mümeuill, ibtiWm 
ilk aafhaaında çok ihtiyath bir müphid 
tavn almrtlardır. F..ki köy uilzadeli 
B. Runelt, hiç de ıevrnediti anlqılan 
büyük it adamlanna bu auretle bir o • 
yun oynamaktan memnun muydu? 
Reaml Amerika b8ylece çok elbtik bir 
siyaset takib etmektedir. 

Mekaika parası, Vqingtonun futa 
mikdarda gümüt satın alı:naaı sayesin
de düfmekten kurtulmUftur. Amerikan 
iç politikası da bu maU tavn dikte et -
mektedir. B. Ruzveltin seçim müıteri -
leri gUmU§ para ile ıeçinir •e hükü
metten kurun muhafazasım ister. Mek
llka pezoau, Amerikada pmilı piyasa
aau dütürecek kadar kıymetinden kay· 
betmemelidir. 

Sonra Birletik devletlerin Ren'i Pa
lifiktedir. Amerikalılar Japonyadan ve 
onun Çinde ve diğer yerlerde huırla • 
dıldan anflualardan korkmaktadırlar. 
Pasifik Okyanosunda bir cebhe birliği 
lbımdır. Eaaaen Meksikanın amerikan 
demokrasisiyle japon emperyalizmine 
karıı iıblrlifi etmeal güç delildir. Nt. 
bayet Meksika, cenubt Amerikanın 
"fqism'' leri ve "diktatörlillderi'' kar· 

LiJ Jumalda 
Piyer Siyotey 

mi edilecekti? Bu kargaplığın ya-
tıfJDUını temin edecek bir kara r, B. 
Çemberlayn'in iddia ettiği gibi ' ha-
kikaten "beynelmilel itimadı d eria-
den derine sarsabilir miydi?,, 

Berlin - Roma mihveri 
. 

IHll 

Yazıyor ehemiyeti 
Deutsch.e Allcgemeine Zeitung, 

diyor ki: "Çemberlayn'in nutkunda 
pıında cumhuriyeti temsil etmekte· doğrudan doğruya hiç bir teahhüde 
dir. giritmediğini, bazı harb hallerinde 

B. Ruzvelt bu itibarla timdiye ka· muayyen devletlerin eaaaen zaruri 
dar tröatleri kurban ederek bir dostlu· bir tekilde hama sürilklenc:eklerini 
ğu muhafaza etmeği tercih etmi§ti. Fa- ve bu arada İngiltere ve Fransanın 
kat amerikan petroluna yapılan vaz'ı· beraber yürümelerinin kuvvetle muh· 
yed lüzumundan fazla olmuştur: Kıy· temel olduğunu ileri sürdüğünü ha· 
metten düşmüt istikraz halinde göate • tırlatarak bu vaziyet karşısında va.zi
rllen karşılıklar hayalt bir takastan bat· yeti töyle hulisa ediyor: 
ka bir fCY değildir. Bu itibarla, nihayet "Son hadiseleri müteakıip Almanya
Vaşington, gümilş para satın alınması- nın ve dolayısiyle Berlin. Roma mih· 
nı durdurarak, ve Londranın telkiniy- verinin ehcrniyeti artınca tngilterenin 
le notalar göndererek harekete geçti. fransız dostluğuna daha ziyade itibar 

Devlet veya işçi sendikaları bu mu- edi,ine ppamak gerektir. Asıl n ... 
azı:am servetleri nasıl itletecekler? Bu rı dikkati cellbedecek nokta, ingilw 
yolda evvelce yapılmı• olan te9ebblisle- baıvekilinin, Avrupada bir harp kop
re aid reami raporlar bu buıueta bir fi. tuğu takdiroe, harba ıebebiyet veren 
kir vermektedir. Ziraat1n kollektif itle- ihtilafla all.kaaı olmayan devletlerin 
tilmeai. hazine için bilyUkbir yük te9kil bile mücadeleye ailrükleneceğini tak· 
etmistir. dir etmit olma&ıdır. Almanlar bu haki-

Evvelce aermayedarlann verdikte- kati çoktan takdir ettikleri içindir ili. 
ri paralan bu defa devletin ikraz etme- Hitler'in idarKi altında, daima bir 
ıi lbımdır. Hem dünya fiatlan dli§mck .. barıt poltikası,, takip etmi!Ierctir. 
tedir. Eski idarelerin hatiları yerine Hayret uyandıracak nokta ise, bu nut
fimdi ıendikalann hatiları geçmiıtir. kun, bazı kimaeler tarafından Alman
Yerli, ecdadmm sünet Tanrıaını zevk- yaya müteveccih bir ihtar telakki edil· 
le aeyretmelt için iften kaçınmaktadır. miş olmasıdır, :1ira. eğer nutuıkta bir 

Dünyanm en sensin memleketlerin- "ihtar., mevcud ise, bu, aynı derecede 
den birini tqldl eden, pamuk, petrol. lngiltereye de 'amildir. 
altm. gtımilf, bakıra malik olan, biltiin İngiliz politikası deği§medl 
ikliml~ri içinde cemeden Mebiara, re- Frankfıırter Zaytung diyor ki: 
faha erişmek için lilzumlu her ıeye ma- "Biz alınanlar, bu fikre tamamen it-
liktir. Fakat aervetleri heba etmek için tirik ederken- bütün eheıniyetine rağ
idarelere birbiriyle yarıJ etmi§lerdir. men sadece Çekoalovakyayı dütünmii-

yoruz. Eluen Çeaıberlayn'in nutku. 

Almanya bir çok meseleleri ihtiva etmektedir. 
Buna rapnen. bizce mühim olan buı-

, larma temM etmemittir. Mumafih 
mev.zuubaha mceele ne olura olauıa. 
alman millcd, hakkın tanlllG*IDl .. te
menni" delil, "taleıb., eder. tnıaiıtere-

İngiltere ve Çeko•lovakyanm 
htlklill meselesi 

nin §imdiye kadar bu manida bir revi-
26 tarihli alman ıueteleri, hemen ziyon politikası takib ettiği hakkı~ 

müNıuıran ingiliz bafvekili Çember- daki iddiaların bizi tatmin vı tesk · 
layn'in nutkiyle mef&UI olmaktadır- ııı 
lar. Bu huıuıta VöllıdKher Beobab- etmediiini söylediğimiz zunan, Möa.-

yö Çemberlayn'in kumamuı ıerektir. 
ter di10r ki: .. tnıilll bafvekllinin Çe- Ancak bundan eonra da aynı JCkildc 
koelovakyaya karfı hi.ç bir teahhüde ıiriflDldiğini •e eHMn giremiyeceği- çalıtılacağı vidine çok fazla ebeauyet 
ni, zira bu takdirde Pnıc ve Pariai veroiğimizi de gizleyeaıeyis.n 
Çekoılovakyada yqıyan Uç buçuk Çekoslovakyada parti 
milyon alman ve diler ekalliyetlere birleşmeleri 
kartı ineafuz •• barıtıız bir politika Aynı gazete, diğer bir makalede Çe-
takibine tCfVik etmit olacaktır. koelovakyanın dahili vuiyetiyle mct-
Çekoslovakyanın teahhüdlerl &ul olarak alman çiftçiler birliği ve al· 

Prag, bütün Avrupaya karıı muaz man hıristiyan soeyal partilerinin, su
.zam bir mesuliyet altına girmit d~ det partisine iltihak ettiklerini kayde
mektir. Zira timdi, ancak Sudet al • diyor ve diyor ki: 
mantarının hayati menfaatlerini göz "Müphem vaidlerin, hatta yarım 
önünde bulundurmak ve onları tatmin tedbirlerin zamanı, artllk geçmi,tir. 
etmek suretiyledir ki orta Avrupa ni· Bunun farkına varılıyor mu? Bize öy· 
zaınını kurmak mümkün olacaktır. le geliyor ki, son hidiselerin şiddoti. 
Yirmi yıla yakın bir zamandanberi son seneler içinde yokkığunu utançla 
yürünen yolları birdenbire terkedip tKpit ettiğimiz bir aklıselimin doğu
bqka ve yepyeni bir istikamet üze· munu tesri etmiJtir. Geçen haftalar i
rind~ Uerl~menin kolay olmryacatını çinde lngilterede, Sudet almanları i· 
~kdır etmıyor deiiliz. Ancak böyle çin adllet taleb eden seslerin yllksel-

b~.r karar, değil sade siyaai icablar yü- diğinl duyr.luk. 
zunden, fakat aynı umanda Tuna Bu sesleri, tıpkı Prag tarafından 
havzasının geopolitik ve ekonomik verilen vaidler gibi, bUyUk bir soğuk 
durumu clolay11iyle de verilmelidir kanlılıkla kaydediyoruz. Biıtün bun 

Ce 
.,, lar, on aene evci vuku bulmuı olsaydı, 

vabsız kalan ıualler iberimi:ıde bUyilk bir tesir icra ederdi. 
Berliner Tageblatt. diyor ki: Fakat bu&ün. Orta Avrupada, bütün 
''Çemberlayn isyanı baıtırdı, mu- almanlığın hak ve ihtiyaçlariyle meı

halefeti susturdu,, serlevhalı altında. gul olmağa kadir bir devlet sivrildiğin 
nutkun metnini huliaaten nakletmek denberi bu tahavvül mana ve ebemi 
tedir. Bundan ba,ka, cevabaız kalan yetini kaybetmiftir.,, 
sualler" batlıklı bir dlier yazısında, _ 
nutkun merkezi sikletinl "otomatiz- il'! Bakanlık mahalli idareler 
mi inkir,, prensipi teıkil ettiğini ve ~ 
b 

Direkto" r·u· 
unun gayet vazıh bir tekilde formü-

le edildiğini, zira bu noktada tngilte- İç bakanlık mahalli idareler genel 
re emniyetinin mevzuublıbl olduğunu direktörü Faik rahatıı%lığı dolayıailc 
hatırlattıktan sonra Çek01lovakya ve onbqgün izinalmıttır. B. Faikin h·in
milletler cemiyeti mevzularına temas 1i bulunduğu müddet içinde mahalli 
ediyor ve niıhayet 'Awıturya mesele- idareler genel direktörlügünü vekilc
aine vararak. Çemberlaya'in bu huıuı- ten hukuk ınilpviri B. Ekrem yapacak 
taki mütalealarına cevab veriyor. Ga- tır. 
zete diyor ki: -----::::::::---------

"An9lua tahakkuk ettikten 10nra 
gerek lngilterede gerek bqka menıle 
ketlerde, meeelenin revizyon yollariy· 
le de halledilecelini aöyliyenler oldu. 
Şu halde neden tam yirmi sene, b6y· 
le bir imkinın tahakkuku yoluNla ak
la gelmiyecek ıüçlUkler çıkarılmı..
tı? Alman milletinin aabriyle daha ne 
kadar zaman oynanma1' isteniyordu. 

Çemberlayn timdi neden bir i.hti
llf tan bahsediyor? Ceneıne mile11ese
ıi, ne derece Aciz ve lnıdretala oldu· 
ğunu ispat ettikten 10nta. A.lmln bü. 

lzmlr Enten11SJM111 
Fuar1na haz1rlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 
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Tlrklyı glreı 

11mplyonlllu 
mlsabakalın 

•• 5 .......... ... 

Gtıret federasyonu memleketimizde 
yapılacak pmpiyonluk müsabakaları 
hakıkmda bölge bqkanhJdanna fU ta
mimi göndermiftir: 

El• l~IClll•ıı lllr 

dlm 111111 ılıılJor 

5 kuruşla 
Aç bir çocyOu 
doyurabilirsiniz 
Çocuk Bairpne Kurumu genel 

Vilôyetler 
Pa.zarhkla elektrik 

inıaatı 
Yq meyval~m dıt ülkelere iJa. merkui her aene oldu&u ıtbl ba tene Kan Valiliiinclen s; 

raç imkinlarmı ar.,tırmak mabadiy- de Ankara Jlk okullarmdaki nyıf ve 1 _ Kan. Sarıkamt, Ifdır elektrik 
le iktiud ve ziraat vektletlerinin. zi. lri=ıeeiz («503) çocup her cUn et- leri için tayin olunan ekailtme müd
raat ve it ban.kalarmm allkaclar tef 1i ılC&k öll• yemeli vennektedir. Blr deti içinde teklif olumm pey muva
ve milteha••ları tarafmdan 1936 yı- çocutun bir 6giinlilk yemeli ekmeli fık ve haddi J.&.yık görillmedijinden 
lında istihsal mahalleri esaah bir eu- ile beraber bet kurut tutmaktadır. Her it 26 cUn müddetle pazarlıia bırakıl· 
rette tetkik edilmiftl. lkinci bet ae- ntandq kuruma bet kurut yardım et- mıttır. 
nelik sanayi pliııma girmit olan heye- mek ıuretiyle yokrul bir yawuya kan 2 - Karı pbrinin idrolik elektrik 
tin raporlarmda bulunan itlerden Y&f ft can vermif olur. teri•tı 296.400 liradır. 
üzüm ve kavun ihracı tecrilbelerlne •urumun dın.ı.a- •e _..__,___ 3 _ Sarılmmıt phrinin lokomobil 
1937 mahsul yılında blıtlanmzttu'· SL - ~ .~... siratı 800 1 r 71 kuru 
tandardize edilmit M>fralık elma ile buhlnan kumbaraların& bet kurut M· elektrik te 1 ıra f-

Dön utırlık kilçfik Uinlardanı 
Bir defa için 30 lınınat 
tkl defa için 50 lınınat 
U G defa için 70 lınınat 
Dört defa için IO lmnll ahmr. 
Denmb lriiGtlk iıtnlarm her defau 
için 10 lnmat almır. Mesell 10 defa 
netredilecek bil nan için 140 lnmat 
alınacaktır. 
Bir kolaJrlık olmak ben. ber utır. 
kelime aralarmdaki botlaklar miiatea
na SO harf itibar edilmiıtir. Bir lriiçiilr 
illa 120 barftea ibaret olmahdır. 
Dört utırdan fula ber •tır içhı &7· 
nca 10 kanq almır. 

elma kurusu ihracını temin için T. mak auretiyle yapılacak yardım da bu tu~. _ Ifdır ,ehrlnin Jokomobilli e-
C. Ziraat Bankası ve Omnipol firma- ıtkel ,,..bach temin eder. lektrik tesisatı 84692 lira 63 kunıftur. Satılık: 
sınm ittirakiyle terle edilmiı olan 5 _ Kan tebrinin elektrik taisa-
tiirk meyvac:ılık tir ketinin. luu adiy- 1 tı toptan veya klrgir toprak ahpp it- Sabbk bal-y enitehir Küçük Eaat-
le ((Tümel) in Rize viliyetinin pazar 1 AILlrl T • S. O. llJ' aseff leri ayrı dl ferleri ayırı ihale olunur ta otobüa durap civarmda bakılı mey-
kazuında 90fralr.k elma evi ile elma • e _ Kars. Sarıbmlft Iğdır ayn i- vatı manzaralı 2 odalı eri ve kuyuıu 

cuk sarayı caddesi B. Abidin anıa .. ._• 
nı No. 6 1909 

Kiralık - Kavakbdere Güven 
peratifi binalarından 18 No. lu fev 
ade manzaralı 6 odab her ıeyi UUIUllll 

bahçeli mürtakil ev. Avukat Saiın 
kant Tel. 1272 - 3406 1667 

Kiralık apartıman - Atatürk bul 
varında yeni yapılan Tuna apartıma 
nmda ticaret prketlerine ikamete el 
ritli daireler. Kapıcıya 3123 TL m .. 
caat. 1700 

Kiralık - Demirtepe Maltepe 
aında ufalt üzerinde k6prilye yakın 3 

j No. yeni apartmanın üat katı kiratıcktl• 
6 oda havagazı vardır. 1788 

Kiralık - Yenitehlrde Yüksel 
9 No. Genbark aparttmanmm 1 dair 
bottur. 4 oda 1 boldur. 3715 telefon. 

1795 

"Serbest ve Greko - Romen Türkiye 
siket pmpiyonluiu müsabakaları 4 ve 
5 haziran 1938 de Ankarada yapılacak
tır. Büyük Şef Atatürkün öz malımız 
ve millt sporumuz olan güre,e verdik
leri ehemiyet; milH bünyemizin, bu a
ta sporuna olan ümiyet ve muhabbe
.tiyle miltenuiptir. Yurdun her bölge
ıinde (alaturka gürq) ve (karakucak 
pret) namı altında bu güzel spor ya
pılmakta, türk yiiitliiinin .e ahlikı
lllD sembolü gibi alika ile sevilmekte
dir'. Şimdiye kadar ueul ve kaidelere 
dbi olmadan yapılan güre, 1938 ıene
ıinden itibaren bütün bölgelerin itti
rildyle ananevt kıymeti ve ehemiyeti 
td:Jarib ettirilerek yurdun her yerinde 
,apılacak; bölge. gnp ve Türkiye 
tmJPiyinluğu unvanını ihraz eden her 
ıiıldetteki ıporculara madalyalar wri
lecellltir. Bölgelerde yapılacak milla
balııalar ve prtları ekli talimatnamede 
bildirilmittir. Saym bölge bqkanlan
mn bu euah yurd lfinde gösterecek· 
Jeri altka ve p~ bu tümullü ve 
memleket için çok deierli tefebbüail 
muvaffak edecektir. Büyük Şefin emir 
n ilhamiyle yapılan her İf gibi bu te
flllıbülün de deierli idare Amirle.~* pyretiyle bqarılacaima emınız ... 

kurusu imaline aid teeiutı ıiparif et- d ~. ·bi ~ · wıı bal. d bale olun u ... ıı .-.,ıı .-.u ın e vardır. Tl. 2640 1851 
mit olduğu haber alınmıttır. Ankara Ticaret•• Sana7i Oclua 461104 lira 34 kurut olarak ihale olu- ..,.!_._._ Mob.l alı bi oda ki 

Sa._,_,_ araa- Yenitehirde yol ufal- AITllllK - ı Y r r 
Tilmel tirketi önümüzdeki maıMul Ri~uetincl•n ı nur ve toptan teklif tercih edilir. uua d ~ . da :ı-:: 

20 
tır. Demirtepe Necati bey caddesi N 

Yılından itibaren Pazar kazalmda k:ül- 7 - Toptan iıbale olunduğu takdir- tında otobüs ur••· cıvann y~u 27 1834 Sicilli tlcantin 209 numanrmdll 1450 trelik T k · liyetli miktarda iatihsal edilen demir de iıtenine "20 dahilinde Nafıa Ve- derinliği 70 ceman me e • Kinlık veya sablık _ Kavakhd 
elma cinıinden 90fralık kısımlarm ==n:ı~~::e~S:-:. ~ kaletine tudilra gitmit olan Tuzluca, çift apartmwı yapılabilir. Bllok bap ·Güven kooperatif evlerinden bil 
resimde olduğu oibi standard undık. Kalı.maD• Arapçay. ıusu.z ve Selim Tl. 2640 850 konforu cami ıınıra3·b bir ev hem "iııU4 •- tarihli alellde heyeti umumiye içtima- 1 t...o. "k t1 d h •- ..... 
larda diyagonal tarzda latif ederek ına aid zabıtname ile idare mecli9i •e kasabaları e e.-.l;rı tesi• arın an eı Sablık - Saymakadın iıtuyonuna hem de devren aatıldrtır. 1103 No. 
dıt ülkelere gönderecektir. müraldp raporlarının ve billngonun hanci biri yaptırılacaktır. yakın ev bağ bahçe ucuz satılacak (10 telefonla müracaat edilmeli. 1755 

Sofralığa elverifli olmıyan qağı vaki olan talebe mebni dairede mlhfua 8 - NafC: Vekiletince ta~di~ edil- nisana kadar) Meclis Matbaasında Kiralık kat - Kavaklıdere fran 
kalitelerle uilmit ve berelenmif, ku· veeaike müıteniden 4.4.938 tarihinde mit yukar yazılı Uç felırın osya- Mehmet Erçerife müracaat. Yahut sefareti k&J'f18111da dört' oda 40 · 

1 da kab kl temcit edildiii ilin olunur. 1908 smdaki evrak tunl1ırdır. TeL (2181) 1675 3843 numaraya telefonla müracaat. ru ve yenikti olan arın u arı· Proje. kqif. fennt ,artname. husui 
1764 nı IO}'&cak ve göbeklerini mihanilri ,armame. Baymdırlık itleri genel Acele aatıbk analar - YelÜfehir 

veaaikle oyarak tekerlek teklinde Ankara Ticaret" S...:ri CM... ,.mıamesi. eksiltme ,.rtnamesi. mu- Sellnik caddeainde malmildürlüğü kar-
kurutacak ve bunlan da ecnebi mem· Riyaaetinc:lea ı kavele projesidir. tıaında 423. 592 metrelik analar. Tt Kurslar : 
leketlerine ihraç edecektir. Sleilli ticaretin 208 numarumcla H · 699 9 - Taliplerin bu itleri yapabile- 1538 komiıyoncu ayn. 1 müaeccel bulunan Ankara elektrik 

Verilen malOmata göre 1936 aene- türk anonim tit'ketinin 2S. Mart. 938 cetini ıörteren 1938 takvim aeneıi Sablık araalar _ Yeniıehir. Sellnik 
sindelngiltereye 282 bin ton. Alman- tarihli alel&de heyeti umumiye içtima- için Nafıa Vekaletinden abnıt olduğu Karanfil. Meırutiyet cad. Cebeci. Mal
yaya 119 bin. Framaya 37 bin. Belçi- ma aid zabıtname ile idare mecliei ve ehliyet veıikaıı ile 1938 senni tica- t d uhtelif .. .-pta arsalar H. Abcı-
kaya 34 bin. ÇekOllovakyaya 25 bin. ret ocları vesikası. epe e m r-
Hollandaya 19 bin. tweçe 13 bin. miirakip raporlarının ve billnçonun 10 - Muvakkat teminatı 24310 lira- oğlu Tel. l538 1749 

vaki olan talebe mebni dairede ma.hfus 
Norveçe 2 bin ton 90fralık ve prap- veaaike mu.teniden 4.4.938 tarihinde dır. Satılık - Keıkinde motar ile mUte-
bk elma idbıa1 olunmuıtur. tercil edildili illn olunur. 1907 11 - Dosyası Kan •e İstanbul Na- barrik valab 8 tonluk un fabrikuınm 

Elma kurmuna ıelince: Elma ku- fıa mUclilrliiklerinde olup Kanın 14 msıf millkiyeti KHkinde fabrikacı Ağa 
ik lira 80 kurut Ifdırm 4/20 Sarıkamı- oğ. Murtafa Ekinci"ye. 1773 

§~~~~!L~~ [~~~~~:~:~:~] ~~t;;~~;;; ~=:~~;~:: 
elma kurusu ihraç edilmektedir. El- ..ıı-:-• 
ma kurusunun en mUıhim alıcısı Al- Talebe alınacak cümeninde ve Kars uaiu.u encUmen Acele aatıbk ev- Yanım yerinde 
manya. Holanda. Frama. ineç ve in· oc:lumda toplanacak komiıyonca ya- Doiuznevi yanında 2 katlı 5 odah ev eh-

a.L.lllln umplyonu gllteredlr. Almanyanm elma kuru8U Harlt Olmla ~ ı pılacaktır. !balesinin icrasına Kan ven fiyatla. H. Ahcıoilu TL 1538 
.... P idbalttı 11 - 19 mil70D libre. Hol.a. Dahnl Endlmenl ..ıtbiyettardır. 1816 

danm 4 - 9 milyon, Franranm 2 - 4, Bu J'llcla haristen •frda JUdı (1806-Ml) l90.1 
!...W, (Huem!) - 1.unbul bi- laıiJterenin ı. 2 milyon libredh'· tutları tatıYan oldrlar; okuı-& 

lılncl JrGme futbol (B) takımları ara- aJnwn1d1rdır. 

emel& tertib edilen mUabablar 800& l - Kapl " ır..ı ·-ı..ı itin 

Sabhk 2 --- Eyi tesll erki '" 
clzeldir. lstlyealerin Ankara Muriki 
Muallim Mektebi karpmda 10 No. la 
...ı. lafrat'• m8A ıurıtan. ıe• •ımit ve tannn't bir mlilMim\ls o- le birer birer ,_.rek l-"11 .ı.,.. Anlrarada bulunanlu; Aotı-.. aol· 

Jan ı.tanbul Spor blflbllnh genç bol pmplJ'Glllufunu da ~da b- raya ham okuluna, Ankara haricinde 
latbolcuları trtaabal pnpiyonlufu. nnacafma muhakkak nazarıyle ba- bulunanlar ela bulundukları yeıJerin 1 - 44319 lira 54 kuruıluk bedel Kiralık: 
mı blanmıttır. kılabilir. Bu kulübümüzün maddi bir ukerlü: tubelerine mUncaat 141ecek- kqlfli Midyat kazuı bükümet kona-

Blr aç rene ""81 Ttlrldye pmpi- takım ~~lrlıklar ihtiyar ederek !erdir. lmm 1937 mali yılı zarfında inp e- 0...... kiralık daire - Kontratın 

Daktilo kunu - 45 inci devrı 
nisanın ilk hafta11nda batlrYor. lıte 
ğiniz saati angajman edebilmek i 
timdiden namzet numarası alınu. 169 

Steno kurıu - 4 ilncll devrerine nl 
sanm ilk haftasmda batlrYor. Alma 
talebe aayw mahduddur. Şimdid 

namzet numırruı almayı unutmaymu. 
1«596 

Almanca, franux.a, insilizce 
leri- Uç aybk bir sömestr'e mukabi 
linde 10 lira alınacaktır. Bir defa 
mahıuı, fevkalide tenzilittan irtifa 
ediniz. 1697 

Biltiin bu dersler için Yenlhal ar 
smda Yenihamam apartımam kat 
Arar liaan okulu. daktilo ve steno 
lan direktörlüfilne müracaat Tel:371 

1698 

iş verenler: 

Mürebbi,e ...,_ - Bir 
mürebbiye aranıyor. 3843 
telefonla mllracaat. 

JODU olmı bu kulilıbln çalıpıalannda kapalı Ji.ıDDMtÜC salonlarmda munta- 2 _ Kayıd ve laıbul muameı..ı an- dilmek üzere kqiıf bedeıl olan 44.319 bitmesine 5 ay var. 3 oda, hol, banyo 
eon tene bariz blr inkipf g6se ~ _..,,an ~llfD'&lan •pol' kurumu bat- CÜ 1 tenm\\1ıs 938 aQnUne kadar cSe· lira 54 kurut &zerinden 16-3-938 tari- 62.5 lira kapıcı ıu ev rahibine ait. Ço-
a.ktadır kallı Adnan Mendresin nuarmdan d ktl hinden itibaren 15 gün müddetle ve -----------------------1 

J'utbol ·faaliyetinin ymmda atle- hçmemlf ve lltanbul balgeei blfkan. ~:ıı ~ r. kapalı .sarf uruliyle eksiltmeye konu-
tlmDe ve diler ıpor pıbelerine de ay- hlma gtinderdili bir mektubla bu ku- A) s7...iı lite muunu bulunmak ft larak ihale cUntl olan 1 niun 9~ CU• Bina tamir ettirilecek 
m eıhemiyeti veren ve aeesiz oldup IUıb üzerine balgenin allkMmı ve n• 1 k 1 iban nni Imak. ma cilnii raat birde yapılan elıailtme-
bdar •erimli bir ıurette çallf&n bu sarı dikkatini celbeder mahiyette tak- o~n .;am ~ kktl1TıuV:.ke~ ~Jbhl he- de hiç bir taraftan almdıfı garillme· Nallıhan ~- 1 

hl&bBmllze canlı uzuvlar bakımın. dirklr ibareler kullanmıttır. t1 d (~arb kul • ) ka- dilinden 2490 sayılı kanunun 43 Un- Kefif bedeli 981 liradan ibaret bu-
dan tıtanbul Lieeel. lpk Te l11tlklll Bundan altı yedi il'/ evıvel Ankara- ye 1 e~ ~ prer ctı maddeli mucibince ihalesi 10 ~ lunan Nalhban h111111I mulıalebe bina-
U..leri kaynak olmaktadır. ya gelerek Altmordu n Demlrçan. r~) Dilt r~ ark ilk ubele- mllddetle usatılara.k U niran 1!>38 pa 

Sabık ıpor kuruma blıpanmus Ha- kaya kulUbiyle muvaffatdyetli maçlar • de e~ harb :uıunl.n 6I urtnl cUntl uat birde yçılacaktır. smm tamiri açık elıailtmeye konul· 
Jld Bayrak bu kulilblm umumi reisi- ympan n Ankara muhitinde 'de çok rın il:,.;~ (&»38) 1899 • 2 - lluftkkat teminat mikdarı muttur. 
dfr. ıempatilr mirler bırakan rarı riyehlı ren 1 

• 3323 lira 96 kunaftur. 15 nisan 938 cuma cUnıU ıut 15 de 
1931 t.ıanbul Voleybol mllaabaka- gençleri kuandıklan ton muvaffaki- 3 - Bu • aid fenni f&ltnllDC• ke- ihalesi yapılacaktır. 

Jarmda en kunetli raklblerini sıra i- yetten dolayı tebrik ederiz. tifname model ve proje gibi evr-!'ı Ebiltmeye girmek için 73 lira 58 
mirbiteler bedelrb olarak llardın kunıtluk muY&kat teminat itMı li

UYanıt· Senetifünun 
1891 

BatJuarı: A. Ihsan Tokı& 

47 renedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık rerlmli gazetenin 
ADJrarada ratıt yeri ADA ltltabe'ridir. Senelik abone 10 Un. 592 

P@lJN ·tfüt1BARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KURU$ f 

YARlN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDIR 

T.C. 
AKrlANKASI 

Fabrikalar defterdarbiı ile nafıa mllclUrliliü da- zandır. 
irelerinden aranacaktır. i i k f ·11; aı 

~ lastik 1... 4 - lıteklilerin mimar veya mil· Şartnames n ganne ve ta sı t -Dit fi • .a. --L :.-.eyenlerin huıuıl muhasebe •r _., bendir olmaları veya resml ceride ile - -~ 
Aekeri Fabrikalar Um- Müdir illn olunan talimatnamede yazılı eh- memurluprua milracutları talip o-

liii S.tm Alma ~ 1 llyet ve dikaldini lbru etmeleri tut· ::::~;;: ~:u~ü "(:To)na ~::e-
Adet Eb•ad Cimi 

10 6X32 Dıt llstik 
13 5X30 • • 
21 600X20 • • 
5 5.5X,17 • • 

14 26X 3. 25 ve 26X3,5 ,, ,, 
80 • iç llltik 

Jılu.h'"""en bedeli ( 400) lira olan 
miktar ve eb•adları yukarda yuılı al
tı kalem iç ve dlf hurda llrtikler ar
kerl fabrikalar umum mtıdiirUliU AA
kara ratm alma komiayamanca 18-4-
938 puart•i güntl rut 14 de açık ar
tırma ile ratılacaktır. Şartname para
ıu olarak komiryoncluı verilir. Talip 
lerin muvakkat teminat olan 30 Ura 
ve 2490 rayılı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki ~le mtskar cUn ve ra· 
atte lııomlryona milracaatları. (8«55) 

1781 

T abib allnacakhr 
Aak.t , .......... U- l&clir .......... 

Ankara yatmunda Kayq ve D~ 
yozptta çalıttmlmak kere lki tibib 
alınacaktır • 

XabW tutıanm atrenmek i9tiyenle
rin ietida ile nianm yirminci ptl ak· 
,amma kadar umum mildtlrliile müra
c.atlarr. (tOO) 1703 

..... 1111111ıııııııııııııııııııııııa. - -i 1fıtRRACENIH OOZDESt 5 = N:,alanda Halk liDemamnda 5 - -.......................................... 

tır. 

5 _ Me.sk6r inpat için Maliye Ve- 50 1.. 1 L .1. f 1 L 
klletinden ganderilen 39.750 liralık ••JYll la •lr JIP iri ICla 
tllariratm Mıl bedeli keffi olan 44319 
lira 54 kuru,. iblli edilmediii takdir
de .ad geçen kefifnamenin 6-10-11 - Garnn ıtua meme.sinde yeniden 
inci maddelerinde yazılı ıap sıva ve yapılacak olan ı n45 lira 11 kuruı be
renkli badananm yapılmuı lmklnı deli ketifll eW hayvanlık jandarma a
olduiu takdirde bu itler de bu me- hırı kapalı sarf usuliyle ebiltmeye 
yanda yapılacaktır. Ve 1050 aayılı konulmuftur· 
mubuebei umumiye kanununun 83 - 1 - Jl'.biltme giinU 25 nisan 1931 pa· 
ilndl maddesinin H. fıkruma teni- zarta! cUnU saat 15 de teebit edilerek 
kan bedeli ihale mikdarınm lfllll•ll- Sürt hiikümet konağı içinde villyet 
niln miltellhhide teminat mukabilinde makamında yapıılacaktır. 
•vana verilecektir. 2 - İstekliler evrakı fenniyerini Si-

6 - ihale defterdarlık dairesinde irt Nafıa müdürlüiünde okuyabile
yapılKak ve lıteklilerin teklif mek- ceklerdir. 
tublarmı tbale gilnilnde aaat 12 ye 3 - Muvalıakat teminatı 1294 liradır. 
kadar defterdarlık makamında top- 4 - latekliler rami gazetenin 7.5. 
lanan abm ratmı komieyonuna verme- 936 IÜD ve 3279 rayılı nüahuında çı
te mecbur oldukları il&n olunur. kan talimatnameye ,are "Vaikalarını 

hazırlayıp 2490 aayılı kanunun 32 inci 
Su projesi yaptlrdacak maddesi mucibince teklif mektupları

m birinci madclecle yazılı rUıı ve raat
ten bir saat evellne kadar komiryon ri
yuetine ıöndermeleri mecburidir. 

ıc.......a.ledi~ı 

Poeuda gecikmeler kabul edilmez . 
(839) 1777 

On bin nüfuslu Karaman ka
sa merkezine 28 kilometre me
saf eden getlrllecek olan enafı 
ııhhlyeyı 1ıa1s içme suyu plin Müllendls tıyı fen 1ne1111ru 
ve projeei yaptmlacağmdan 
bedeli Nafıa Vekiletinden tu- •lllJOr 
dik edildikten eonra tediye e- Nifde Belecli1• Ri,uetinden ı 
dilmek prtiyle ha itte ehliyeti MUıtakbel tehir pllnmm tatbikıi i
olan ea mütehueular:mm 15 çin 150 lira maqlı mlihendir •eya bir 

-~ da kliflerhıi Bel fen memuruna ihtiyaç vardır. Talip o
giin -.nm te e- lanların •eraiki ııemntyeleriyle Niğde 
dlyemür.e bOdlrmeleri. ( 1807- belecliyerlDe mtlracutlan ilan olunar. 
M2) 19°' (1799) 

Kirahk sinema binası 
Nijde Belediye ReisliiiDclen ı 

1 - Bir senelik muhammen icar 
deli ( 500) lira olan bulvar üzerincl 
kiin belediyemize ait Zafer ıin.am..,. 
nm üç 1enelik icarı 28 mart 938 tari 
hinden itibaren 15 gün müddetle artı 
maya çıkarılmıttır. 

2 - Artırmaya 11 nisan 1938 tari 
ne müradif pazartesi cUnG Ulllt 14 
belediye encilmeoinde bqlanılacaf 
dan taliplerin o cUn Niğde beledi 
encilmenine mllracaatları. 

3 - Artırma ,artnameaini ıarme 
iftiyenlerin Niğde. İrtanbul ve A 
ra belediyelerine müracaatları ilin 
lunur. 1798 

Elektrik tesisatı 
Akhiear Belecli,e Riyaaetindenı 
1 - Şehir elektrik fC'beke tesi 

iti tebekenin ikmali müddetinin n 
aanlığmdan 14 nisan 1938 tarihine 
aadif pertembe gilnU saat 14 de ihal 
olunmak üzere yeni haftan ve 
zarfla eksiltmeye çıkarılmıftır. 

2 - Şebeke ifleri: Putrel. mal 
ve Montaj itleri ayrı ayrı da ihale 
dilebilir. 

3 - Umumun kepf tutpı 3 
lirL 

Putrelin ı 9094 Ura 53 kurut ve 
tajın 10404 lira 30 kurut ve malze 
nin de 12367 lira 50 kuruttur. 

İsteklilerin kanuni tarifat dairffi 
de belediyemize milracaatları ilin 
lunur. 1865 

PASTiLLERi SİJİ 

BOGAZ HASTALIKlARiE 
ÖKSÜRÜK, NEZLE 

VE GRİPTEN 
KOAUA VE TEDAVi 
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5. 4 - 1938 

Bir memur ahnacak 
Adliye Vekaletinden : 
Ceza işleri kaleminde açık bulunan 

45 lira ücrete memurin kanunundak· 
evsaf ve şeraiti haiz ve hukuk fakültı 
. d e 
s~ne evam etmemek kayıt ve şartiyle 
bır memur alınacaktır. Müsabaka imti
hanı 6.4.1938 çarşamba günü saat 14 d 
yapılacağından talip olanların i t'de 

k .. b. s ı a 
ve evra ı mus ıteleriyle birlikt 
k A • • d e nıez-

ur gun en evel ceza isleri kal . .. 1 . A • emıne 
muracaat arı ılan olunur. (1947) 1905 

Y:. Bayind~rhk~ Bakanhoı ... 

Mahruti ~adır alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

22 nisan 938 cuma günü saat 15 de 
~nkarada nafia vekaleti malzeme ek
s~ltme komisyonu odasında ceman 5100 
lıra muhatnrnen bedelli 60 adet mahru
ti çadırın kapalı zarf usuliyle eksiltme 
si yapılacaktı .. 

Mu~akkat te~inat 382,50 liradır. 
Eksıltme Ş;artnamesi ve teferruatı 

Ankarada nafia vekaleti malzeme mü
dürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektublarını tali
matnamesine göre vekaletten alınmış 
malzeme müteahhitliği vesikası ile 
birlikte aynı gün saat 14 e kadar ko
misyona vermeleri lazımdır. 

(893) 1887 

Asfalt kaplamah şose 
inşaatı eksiltme ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Ankara civarında Ankara • İs
tanbul yol~nun ıı +ooo _ 18+550 ki. 
lometrelerı arası ile Et" ~ . ımesgut yolu 
ve D~~en yolundan ayrılan harb o
kulu ıltısak yolu ve Çubuk ba . 
1 .. h ra1ı yo-
unun munte assında yeniden yapıla 

cak dört yüz tnetrelik yolun asfaltlı 
kaplama ~e te ferruatı inşaatı kapalı 
zarf usulıyle münakasaya çıkarılmış
tır. Bu yolların keşif bedeli ceman 
(209.937) lira (79) kuruştur. 

.. 2 ~ Münakasa 18.4-938 tarihine 
musadıf pazartesi günü saat on altx
da. n~~~a ve~letinde şose ve köprüler 
reıslıgı ~ksıltme komisyonu odasrn
da yapılacaktır, 

3 - Münakasa şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (525) k 
k b·ı· uruş 
_a 1 ınde mezkfir reislikten alınabi

lır. 

• 4 - Münakasaya girmek istiyenle
rın (11747) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve vekaletimizden alınnıış 

938 yol parası 
Ankara ValiJiğinden : 

müteahitlik vesikasiyle bu nisbet ve 
ehemiyette asfalt yol inşaatı yapmış 
olduğu ve bu i~ için kifayet edilebile. 
cek makine ve teknik teşkilatı mevcud 
olduğuna dair şose ve köprüler idare
si reisliğinden alınmış vesika ibraz 
etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rifatr dairesinde hazırlıyacakları ka
palı zarflarını ikinci maddede yazılı 
vakitten bir saat evveline kadar ko
misyon reisliğine makbuz mukabilin. 
de vermeleri muktzi olup postada o
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

(831) 1807 

Boru tamiratı 
Dahiliye Vekaletinden : 

1 - Vekalet binasında yaptırılacak 
(835.5) lira (80) kuruş keşif bedelli 
tecrıd ve şakuli boru tamiratı işi açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 16 Nisan 1938 cumar
tesi günü saat 11 de vekalet binasın· 
da toplanacak satrn alma komisyonun 
ca yapılaca~tır. 

3 - Muvakkat teminat (626) lira 
(69) kuruştur. 

4 - İstekliler bu işe ait fenni: ve 
hususi şartnamelerle keşifleri leva
zmı bürosundan parasız olarak alırlar. 

5 - İsteklilerin ikinci maddede ya
zılı gün ve saatte teminat paraları ile 
birlikte vekalet satm alma komisyo
nuna gelmeleri ilan olunur. (890) 

1794 

Projektör tesisatı 
Dahiliye Vekaletinden : 

ı - Vekalet binasının ön, cephesin
de yaptmlacak {4306) lira (41) ku. 
ruş keşif bedelli harici projektör te -
sisatx açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 11-Nisan-938 pazar
tesi günü saat 15.30 da Vekalet bina
sında toplanacak satın alma komis • 
yonunca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (322) lira 

(98) kuruştur. 
4 - İstekliler bu işe ait resim ve 

fenni ve hususi şartnameleri ve mu
kavele projesiyle sair evrakı levazım 
bürosundan parasız olarak alırlar. 

5 - İsteklilerin ikinci maddede 
yazılı gün ve saatte teminat paraları 

ile birlikte Vekalet satın alma ko • 
misyonuna gelmeleri ilin olunur. 

(799) 1663 

~. Vakıflar Umum Md. 

_ 193~ ~ali yılı yol mükellefiyeti nak • 
d~yes~nın 6 ura ve mükeııenyeıi bede- Istanbulda satılık arsa 
nıyenın 8 gün olarak kabul ve nakili 
mü~ell~fiyetin ilk taksidi ağustos -938 
ayı ~pt~dası ikinci taksiti kanunusani 
939 ıptıdası v 'k' 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Muhammen kıymeti Metresi Cinsi 

Lira K. 
1 .. e ı ı devreye ayrılmış o-
~n ~e mukellefiyeti bedeniyenin bi- 3014 85 Arsa 
rıncı devresi 1A 1 24118 80 
ni sani 938 s ey u 938 başından teşri- ı - Depo, dükkan, garaj, han, çar-
ci devrenin ~?una ka~ar _üç ay ve ikin- şı ve saire yapmaya elverişli ve için· 
yıs 939 ısan 939 ıptıdasından ma- de do"'rt masura suyu ile beraber Ga· 

sonuna kad "k' 1 
bit edilmiş old ~ ar ! 1 ay 0 arak tes- !atada yeni cami mahallesindeki va-
IUmu olmak iiz:rgu. 1:lakadarların ma- ~ıf arsanın tamamı satılmak üzere 

(917
) c ı an olunur. 

. 1891 

Kapalı zarf usulile 
J\.nkara Vaı·ı· ~ · _ ı ıgınden : 

arttlrma 

Cinsi Miktarı 
Hacmi 

M3. D3. 
Muhammen 

L. 
Vahit fiatı 

K. 
Çam 
Köknar 3641 208 S 15 

1 - Bolu ·r 7 079 3 85 
devlet or-

1 nıde merkez ilçesinde hududları şartnamede yazılı Dimbilt 
&4•anından 

telik devrik numaralanmış 3641 M3. 208 D3. ba denk 7877 adet keres-
iki ay içinde ç~ ve 7 M3. 079 D3. ba denk üç adet devrik köknar ağdcı on 
tırmaya k lç ardınak Uzere 30 glin müddetle ve kapalı zarf usuliyle ar· 

onu muştur. 
2 

- Artırma 5-4.938 ta ·h· ·· d'f ı il .. t 15 d b 1 bük .. binasındak' rı ıne musa ı sa I g nu saa e o u umet 
ı orman id . 

3 - Beher . aresınde yapılacaktır .. 
köknarın 385 ~ayrı ınarnnı nıetre mikabın muhammen bedeli çamın 515 ve 

uruştur. 

4 - Muvakkat teın· 
5 _ Şartnanı ınat 1408 lira 46 kuruştur. 

t t b ı A 
e ve ınukavelename projelerini görmek istiyenler Bolu ve 

s an u ve nkara 0 . 
··d·· 1 .. ~ .. tlnan baş mühenıiis muavinliklerıne ve orman umum 

mu ur ugune nıliracaat 
edebilirler. (895) 18215 

Emlak ve Eytam bankasından: 

F.sas No. 

23 

Acık arttır • .. ına ve peşm para ile satılık tarla 

Mevkii ve nevi 
Mikdarı 

Metre 2 

Ankara Demirlibah ·. 
Ymd k

. Ko çe cıvarmda Ha . e i a-a es ı zrna . . 
k Yenı Bozkurt un fabrı-

Depoziti 
T.L. 

ası yanındaki tarla 
5773 

578 
Yukarıda yazılı tarla 21 4 

ile ve arık a t . · · 1938 perşembe günü saat on birde peşin para 

t 
:s. • r ırma usulıyle satılacaktır 

steklılerın 0 gün di zi · 
fı ile bankamız E la po ~o. akçesi, hüviyet cilzdanı ve iki vesika fotoğra-

nı k servısıne glemeleri. .(940), 1901 

ULUS 

24-3-938 tarihinden itibaren iO gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle mü
zayedeye konulmuştur. 

2 - thalei katiyesi 12 nitlan 938 
sah saat 16 da Beyoğlu vakıflar mü
dürlüğünde ihale komisyonu huzuriy 
le yapılacaktır. 

3 - İstekliler muhammen kıymeti 
üzerinden % 7 ,5 nisbetinde teminat 
makbuzlarını veya banka mektupları
nı 2490 No. 1I kanunun tarifatı daire
sinde hazırlayacakları teklif mektup
lariyle beraber ihale saatinden bir sa
at eevline kadar Beyoğlu Vakıflar 
müdürlüğü ihale komisyonuna verme
leri lazrmdır, 

4 - Harita ve şartnamesini gör -
mek ve fazla m~lfimat almak istiyen
lerin her gün Beyoğlu vakıflar mü
dürlüğü Akarat ve Mahlfilat şubesine 
müracaatları. (833) 1709 

Satıhk arazi 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Polatlı kazası dahilinde olup Mu

hatlr çiftliği denilmekle maruf 11796 
dönüm 2 evleği havi vakıf arazinin 
peşin para ile mülkiyetinin satılması 
30 mart 938 gününden 28 nisan 938 
gününe kadar 30 gün müddetle açık 
artırmaya konulmuştur. 

İhale 28 nisan 938 tarihine tesadüf 
eden perşembe günü saat 16 da ikinci 
vakıf apartmanında vakıflar umum 
müdürlüğü varidat ve tahsilat müdür
lüğünde yapılacaktır. Taliplerden 367 
lira teminatı muvakkate alınacaktır. 

Bu teminat ya banka kefalet mektubu 
ve yahud vakıflar veznesine makbuz 
mukabili yatırılmış nakid olacaktır. 

Satış şartınx görmek isteyen talibl«;
rin ihale gününe kadar her gün yuka
rıda adı geçen müdürlüğe müracaat-
ları. (856) 1768 

~· A. Levazım Amirli(li 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Alpullu civarındaki kıtaat için 
70.000 kilo sığır etinin kapalı zarfla 
eksiltmesi 29 nisan 938 saat 15 de 
Vize askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

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

Koyun eti ahnacok 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Ankara garnizon mües~eseleri 

için 50.000 kilo koyun etinin kapalı 
zarfla eksiltmesi 18 nisan 1938 saat 15 
de Ankara Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da 

yapılacaktır. 
2- Muhammen bedeli 22500 lira, ilk 

teminatı 1687 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektupları
nın saat 14 e kadar komisyona verilme-
si (848) 1778 

· .. '. .. ··p .. _'· T T · 
. , . . . . . . .• 

EtimesuHı inıa edile<ek Lojman 
binasımn kapah zarf usuliyle 

eksiltme ilanı 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1) - Ankarada Etimesğutta inşa e· 
dilecek 51684 lira 75 kuruş keşif bedel
li Lojman binası kapalı zarfla eksiltme 
ye konulmuştur. . 

2) - Muvakkat teminat 3834 lıra 24 
kuruştur. 

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

4) - Şartname ve planlar 258 kuruş 
be<iel mukabilinde Ankarada P.T.T. 
levazım• müdürlüğünden İstanbulda 
P.T.T. ayniyat şube müdürlüğünden 
alınacaktır. 

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

6) - Taliplerin bizzat diplomalı mü 
hendis veya mimar olması ve y~ud 
diplomalı mühendis veya mimarın bu 
inşaat ve tesisatın fenni mesuliyetini 
deruhte eylediğini ve mukaveleye bu 
şartla imza koyacağını havi bir teah
hüdnamesini ibraz etmeleri lazım

dır. 

7) - Talipler teldif mektublariyle 
.muvakkat teminat makbuzu~u veY..a 

banka teminat mektubunu ve diğe-r ka
nuni vesaiki ihtiva edecek kapalı zar
fını yukarıda ilçilnc:ü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kıadar Anka
rada P.T.T. umum müdürlüğü binası 

içinde toplanan eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde tevdi 
edeceklerdir. 

(905) 1889 

Münakasa durdurulması 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

• 
Lôciverd kumas 

ah nacak 
M. M. Yeki.leli Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Her bir metretine tahmin edilen 

fiatı (400) dört yüz kuru' olan 5500 
metre lkivert kumaı kapalı %arf usu· 
liyle satın alınacaktır. 

2 - !halesi 7.4.938 perşembe günü 
saat 15 dedir. 

3 - İlk teminat (1650) bin altı yüz 
elli liradır. 

Ankarada Ulus, İstanbulda Cumhu
riyet gazetelerinin 29 - mart· 938 tarih 
Ii nüshalarında intişar eden 75 ton U. 
maktab demir ilanı görülen lüzuma bi 4 - Evsaf ve ıartnamesini almak is

tiyen bedelsiz olarak her gün öğleden 
1896 sonra satın alma komisyonuna müra

caat. 

naen ibtal edilmi§tir. 
(923) 

Münakasa durdurulması S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı 'kanunun 2. ·ve 3. üncü maddele-

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
Ankarada Ulus, İstanbulda Kurun teklif mektublariyle birlikte ihale sa:

gazetelerinin 30 - mart - 938 tarihli atind.en en az bir saat evel M. M. V. 
nüshalarında intişar eden 5000 M. kur- satı nalma komisyonuna vermeleri. 
şunlu kablo ilanı görülen lüzuma bina~ (747) 1571 
en ibtal edilmiştir . 

(922> 1895 Kı~ık elbiseli kllftll ıh111e1k 
Münakasa durdurulması M. M. Vekaleti aatm alma Ko. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
Ankarada Ulus, İstanıbulda Akşam 

gazetelerinin 29 - mart - 938 tarihli 
nüshalarında intişar eden 50.000 adet 
fincan ilanı görillen lüzuma binaen 
iptal edilmiştir. (921) 1894 

Münakasa durdurulması 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

Ankarada Ulus, 1stanbulda Cumhu
riyet gazetelerinin 29-3-938 tarihli 
nüshalarında intişar eden 13 kalemde 
kurşunlu kablo ilanı görülen lüzuma 
binaen ibtal edilmiştir. (920) 1893 

Münakasa durdurulmaS1 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
Ankarada Ulus, lstanbulda Akşam 

gazetelerinin 29-3-938 tariıhli nüshala
rında intişar eden 105 ton bakır tel i
linı görülen lüzuma binaen ibtal edil-
miştir. · 

(919) 1892 

M. M. bakanhğı · 

Yün çorap ipliği ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Ahna Ko

misyonundan : 
1 - Bir kilsuna tahmin edilen fiatı 

(250) kuruş olan (16000) kilo yün ço
rap ipliği kapalı zarf usuliyle satın a
lınacaktır. 

2 - Şartnamesi (200) kuruş bedel 
mukabilinde her gün M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınabilir. • 

3 - İlk teminatı 3 bin liradır. 
4 - İhalesi 23 nisan 938 cumartesi 

günü saat on birde yapılacaktır • 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yaztlx vesikaları ilk teminatlariyle 
birlikte teklif mektublarmı ihale saa
tinden en az bir saat evel M. M. veka
leti satın alma komisyonuna vermele
ri lazımdır. (901) 1888 

80 ton mazot alınacak 
M. M. Veki.leti Sabn Alma Koıniı

yonundan: 
1) 80 ton mazot kapalı zarfla eksilt· 

meye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 5400 lira o

lup ilk teminat parası 405 liradır. 
3) İhalesi 18-nisan-938 pazartesi gü-

nü saat 11 dedir. . 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazıl ıbelgeleriyle teminat ve teklif 
mektuplarını ihale gününde en geç bir 
saat evveline kadar M. M. V. Satın al
ma komisyonuna vermeleri. ( 899) 

1830 

Boru ve trampet 
malzemesi ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen . fiatı 
1116 lira 48 kuru' olan 17 kalem Boru 
ve Trampet allt ve malzemesi açık 
eksiltme ile ea.tm alınacaktır. 

2 - Eksiltme 7 Nisan 1938 perşem
be günü saat 10 da M. M. V. satın al· 
ma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 83 lira 75 kuruştUf. 
Şartname ve liste M. M. V. satm alına 
Ko. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanunt 
teminat ve 2490 sayrlr kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgele~le 
birlikte eksiltme gün ve saatında M. 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

~746) 1557 

1 - Her bir metresine tahmin edi
len fiatı (275). iki yüzyetmiş beş kuruş 
olan 10000 ila 15000 metre kışlık elbi
selik kuma' kapalı zarf uıuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 12.4.938 sah günü saat 15 
eledir. 

3 - İlk teminatı (3093) üç bin dok
san üç lira 75 kuruştur. 

4 - Evsaf ve prtnamesi (207) ku
ruş mukabilinde M. M. V. satın alma 
komisyonundan verilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
saydı kanunun 2. ve 3. üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atmdan en az bir saat evel M. M. V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(769) 16~3 

Kundura alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bir çiftine tahmin edilen fiat 

dört yüz yetmiı kurulJ olan (150000) 
çift kundura kapalx zarf usulü ile sa.. 
tın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi (35) lira 25 kuruş 
bedel mukabilinde satılmaktadır. Ta -
lipler her gün komisyona müracaat 
edebilirler. 

3 - İlk teminat: (31950) liradır. 
4 - İhalesi 14 niaan 938 perşembe 

günii saat on birde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele -
rinde yazılı vesikaları ilk teminatla
riyle birlikte teklif mektuplarını iha
le saatinden en az bir saat evvel M. 
M. Vekaleti satın alma komisyonuna 
vermeleri lazımdır. (770) ' 1660 

Kışlık elbiselik ahnacak • 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko

misyonundan : 
1 - Her bir metresine tahmin edilen 

fiatı (275) iki yüz yetmiş beş kurulJ o
lan 67.000 metı:e boz kıfltk elbiselik 
kumaş kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. · 

2 - İhalesi 18.4.938 pazartesi günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (10462) on bin dört 
yüz altmıf iki lira 50 kuru!ltur. 

4 - Evsaf ve prtnamesi (922) ku
ruı mukabilinde M. M. V. satın alma 
Ko.nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. cü maddelerin
de gösterilen veaaikle teminat ve tek
liıf mektublariyle birlikte ihale saatm
dan bir saat evet komisyona vermele-
ri. (829) 1742 

Hôki ıayak kumaş 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Her bir metresine tahmin edilen 

fiatı ( 425) dört yüz yirmi beş kuruş 
olan (19000) on dokue bin metre haki 
kumaş kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 11.4.938 pazaı:teıi günü 
saat 15 dedir. 

3 - İlk teminat (6056) altı bin elli 
altı lira (2!i) kuruştur. 

4 - Evsaf ve prtnamesl 404 dört 
yü.z dört kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Ekıiltmeye iierceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. ilncü maddele
rinde gösterilen ve&aikle teminat ve 

-11-

teklif mektublariyle birlikte ihale sa· 
atından en az bir saat evel komisyona 
vermeleri. (748) 1572 

Koşum atı al.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan : 

İki tane fayton koşumu at pazarlık
la satın alınacaktır. Satılık hayvanı o
lanlar hayvanlariyle birlikte her gün 
saat 9 dan 16 ya kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna müracaatları. (861) 

1750 

Kaputluk kumaı ahna,ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Her bir metresine tahmin edilen 

fiati üç yüz on beş kuruş (315) olan 
56.000 metre boz kaputluk kumaş ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul

muştur. 

2 - İhalesi 20.4.938 çarşamba günü 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatI on bin yetmiş 
(10.070) liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi 882 kuruş 
mukabilinde M. M. V. satın alma ko
misyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve 3. cü madde
lerinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atmdan en az bir saat evel komisyona 
vermeleri. (828) 1741 

Halk ticaret biletleriyf e nafdl 
edilen enalar hakkmda 

D. D. Yolları U. Müdürlüğündenı 

Halk ticaret bileti yolcularının 
meccanen nakil hakkmdan istifade 
eden muayyen mikdardaki bagaj ve 
numunelik eşyaları, ancak kendileri
nin de bulundukları katarlarda mee
canen nakledilir. Her hangi bir sebeb
le yolcusunun bulunmadığı katarlar
da halk ticaret biletlerine müsteni
den kayıdlı olarak nakledilen bagaj 
ve numunelik eşyalar meccani nakil 
hakkından istifade edemiyecekleri 
için seyriseri ücretine tabi tutulur. 
Sayın yolculardan bu hususu nazarda 
tutmaları ve seyahat esnasında muva
salat istasyonunun değiştirilmesi ve
ya başka katarla seyahat lüzumu ha
sıl olduğu takdirde bagaj ve numune
lik eşyalarını usulen istirdat ederek 
yeni muvasalat istasyonuna veya ka
tara göre tekrar kaydettirmeleri rica 
olunur. (906) 1890 

.·· G~mrok" ve:. tnhisorlaKB:· 

Uyuşturucu maddeler inhisan be
dellerini be§ sene zarfında ödemek 
üzere aldığı 1934 ve daha evvelki 
seneJr mahsulü konıinye afyonla.mı 
bakiye üç senelik taksitlerini defa
ten ödeyecektir. 

Uyuıturucu maddeler 
inhisarından : 

Senelik satışlarımızın yüzde 30 una 
iştirak ettirilmek suretiyle bedelleri 
ödenmekte olan 1934 ve daha evelki se~ 
neler mahsulü konsinye afyonlarm iki 
senedenberi verilen taksitlerle takri
ben nreıf bedelleri tediye olunmuştur. 

MezkO.r afyon sahiplerine mahza bir 
yardım olmak üzere geri kalan üç se· 
nelik taksitin 1 nisan 938 tarihinden 
itibaren defaten ödenmesine karar ve
rilmiştir. 
Alakadarların ellerindeki ayniyat 

makbuzlarının sıra No. !arına nazaran 
aşağıda gösterilen tarihlerde h~anbul
da idaremize müracaatları li>:ı.umu ilan 
olunur. 

İstanbul haricinde müesses oldukla
cı için bizzat müracaat edemiyecekle
te aid olan bakiye bedeller bundan e
vel yapıldığı gibi banka vasıtasiyle 
kendilerine havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını 
ibraz edemiyenlerin müracaatları tedi
yatın sonuna bırakılacaktır. 

No Tarihi 
1000-1015 1.Niı;an_g3g 
1016-1030 4 " " 
1031-1045 5 .. .. 
1046-1060 6 " 
1061-1075 7 " " 

:g~:::fg~ 1: : " 
1106-1120 12 " .. 
1121-1135 13 " " 
U36-U50 14 ., 
1151•1165 15 " 
1166!-U80 18 ,, " 
1181-1195 19 .. 
1196-1210 20 " 
1211~1225 21 .. 
1226-1240 22 
1241-1255 25 " 
1258-1270 26 h 

1271-1285 27 " 
1286-1300 28 " 
1301-1315 29 " 

501- 520 2.M~~ıs 
521- 540 3 
541- 560 4 " 
561- 580 5 .. 
581- 600 6 : . 
601- 1520 7 " •. 

(1570-796) 

Gün 
Cuma 
Pazarteıi 
Salı 
Çarşamba 
Perşeroıbe 
Çı;;ır.._ 

.Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 

Perşembe 
Cuma 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Pcr§embe 
: uma 
ı:>azartcsi 
'alı 
arşamba 
erşcmbe 
uma 
umartesi 
1654 
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Kadııılıtı bir gok tbUıctl me

•ı pkkatlerden kurtaran en birin-em ı el ıevıi!lmbclir. Adet pnyınJa. 
nmızda eamiyetle 1NJ1NHhr .. 
Taravet ve let:afetiaimisi artbo 

yır, gürbü.% evlid sahibi eder. Asabt hatabklardan, nbim, ne. 
le ve iltihaplarından, aybafı &in. ıancı ve bfmtılanndan 1m
rur. En ince elbiselerimiz altmda aesilmu. lptidat pJd1 olan 
bezler ve pamuk tamponlar mikrop ve fel&kıet J119M1dır. Sab· 
nınız. Adet zamanlannda yalnız FEMtL ve BACDII kuJ.Jan.. 
makla ııhatinizi ve yuvaıuzm uadetlııi ıicorta edinis. 

1886 

= 
§ Türk Hava Kurumu ---

----------
~BÜYÜK PİYANGOSU= -

Hava kurumu 1 

İnJaal ve su lesisah 
Türk Hava Kurumun.dan: 

İhalesi 26.3.1938 cumartesi günü 
sat 12 de yapılacağı bildirilen İnönü 
kampı makine dairesi inşaatiyle su 
tesisatı eksiltmesine talip zuhur et
mediğinden, münakasanın tehirine 
karar verilmiştir .. 

Kati ihalesi 9.4.1938 cumartesi gü
nü saat 12 de ve ilk şartnamesi daire
sinde yapılacaktır. Yalnız binanın 
teslim müddeti 10 nisan 1938 e ka
dar uzatılmıştır. İsteklilerin belli 
gün ve saatte vesikalariyle birlikte 
Ankarada kurum merkezine müra-
caatları. l& f; 

Sıhat bakanhğı 
·' .. . ~l..:i.. • ·-

Fen memu.rları ahnacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Veka

letinden : 
İskan umum müdürlüğü için vila

yetler iskan işlerinde istihdam edil
mek üzere 150 lira ücretli fen memur
luklarına ihtiyaç vardır. Talip olanla
rın bilfunum vesaik ve şimdiye kadar 
bulundukları vazife ve işlere aid ev
rak ve üç adet fotoğrafla bizzat veya
hut bu vesaik ve evrakı göndermek su
retiyle Sıhat vekaletine müracaatları 

ilan olunur. (857) 1779 

· Zayiler '"" · 
Zayi Sigorta depo ilmühaberi: 

Viktorya dö Berlin Sigorta Ano
nim Şirketi tarafından 20 mart 1928 
tarihinde Bayan Bedriye Saminin ha
yatı üzerine akt ve tanzim olunan Bin 
beş yüz T . Liralık ve 1227737 numara-

= 6. cı ketide 11/Niıan/938 dedir.... := lı sigorta mukavelenamesine aid de-= = po ilmühaberi zayi olmuştur. Mezkur := Bu keşidede: = depo ilmühaberi hali hazzrda kimin = 200 1 l k k tl l _ yedinde ise, hukukunu isbat etmek § .000 ve 50.000 ira ı mü ifa ar a : - üzere Viktorya dö Berlin Sigorta şir-= 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 = ketinin İstanbulda, Galatada Kürekçi= liralık ikramiyeler vardır. lerde, Manhaym hanında kain türkiye 
:= Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayilerinizden := müdüriyetine veya Berlinde kain 
- kt - merkezine, işbu ilanın tarihi neşrin-= almanız kendi menfaatinizi izaııdır. 590 _ _ _ den itibaren altı (6) ay zarfında mü-

Saçları 
dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklen

mesine mani olur. Komojen saçların 
köklerini kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. Tabii 
renklerini bozmaz, latif bir rayihası 
vardır. Komojen Kanzuk saç eksiri 
maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

LlNIMANTOL KANZUK 
ROMATIZMANIN KATI 

DEVASIDIR 596 

.. ı 111111111111111111111111111111ı11111 h .. - -
§ Dr. Bôsıt Ürek § - -: Cebeci Merkez Hastanesi : 
E İç Hastalıkları mütehassısı 5 
§ Her gün hastalarını Y enişe- ; 
: bir Meşrutiyet caddesi Ürek: 
: apartmanında saat 13 den;: 
: sonra kabul eder. Tel: 1694 : 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' ...................................................... 1 

or 
Fenni kireç ocağı yapıp çalış- f 

mak üzere ortak aranıyor. Ulus ! 
~arşısında kahveciye müracaatla- i 
rı. • .. , .......... !.~ .~ : .. , ........ . 

Avrupamn bayat, kurtlu çocuk gıdaların
dan sakınınız! Yavrularınızın midesini 

abur cuburla doldurmayınız! 

Ta bit, saf, lezzetli 

çocuklar bayılıyor. Çok iştihalı ve severek büyürler. Bu saf özlü 
unlar vitamini bol, gıdası çok ve kalorisi yüksektir. Bütün çocuk 
doktorları buna şehadet eder. Avrupada daima diplomalarla musad
dak birinciliği kaza~unıştır. Bu kadar yüksek evsafa malik tabu gı
da ancak H A S A N Ö Z L O U N L A R I D I R. 

Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Paiı~tes, Mısır, 
Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar, Ozü Unlarını 

Çocuklarınıza Yediriniz. 1884 

... 11•0•.ç•eş•id ~~i:~n ~il~:~~~~~. ~~l~I için~e sa-
lon yeşillikleri, manolyalar, süs fidanları, vesaire ... vesaire 

.. ___ Ortaköy Ankara Bahçesi. Gülcü Vasil 1885 

-:rfl Hllllf il lllfll llllll lllll lllllllHll lll IJlll IJll 11111 llll IJJlllHllJlf I llJlfF racaat etmesi rica olunur. MezkUr 
müddetin mürurunda, numarası bala- ------------

Kohinor 
Size inci 

kokulu bir 
gibi dişler ve güzel 

ağız temin eder . 3-6399 

• 
T.I BAHKA~I 

1'938 
Köçük Cari He&aplar 

ikraml'ie pl&nı== 
4 ldef 1000 llrahk-

8 il 500 " 

4000 llrı 

4000 ,, 

16 il 
250 

" 
4000 il 

76 il 100 ,, 7600 il 

80 50 - 4000 il ,, il 

200 ,, 25 ,, 5000 il 

384 ,, -28600 ·,, 
........................... 111111 ............................... . 

Kuralar: 1 mart~ 1 haziran~ 1 ey
lôl, l birincikanun tarihlerinde 
-;ekilecektir. .............................. , ...... ,, ............................ .. 
En az 50 lira mevduatı 

bulunan hesaplar lıura

lara dahil edilecektir. 

da muharrer sigorta mukavelenamesi
ne aid depo ilmühaberi keenlemyektln r 
ve mefsuh. addedilerek yerine nusha DIŞ TABlBt 

yı saniyesinin tanzim edileceği ilan 
olunur. 

Viktorya dö Berlin 
Umum Sigorta Anaonim Şirketi 

1897 Türkiye Müdüriyeti 
ZA Yt - Ankara belediyesinden al

dığım 45 No. lu araba plakasını zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Ankara Gölbaşı nahiyesinde 
Hüseyin oğlu Salih İşlek 

lS.98 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haı
talannı kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımam No. 1 

3-6949 ..._________________! 

1 

..................... 11 ....... .. 

Bir memur 
aranıyor 

Türkçe satış kısmımızda ça· 
lışacak bir memura ihtiyaç 1 
vardır. Akba'ya müracat e
dilmesi. Telefon 3377 1880 

ULUS -19. uncu yxl. - No.: 5990 

İmtiyaz sahibi ve Ba§muharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

Baı, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün agnlarmızı derhal 
keser, icabında günde üc kaıe ahnabilir. 1s41 

Ziraat bakanhğı 

Gaz ve benzin ahnacak 
Ziraat Vekaleti Satm Alma Ko

mİ&yonundan : 
1 - Kapalı zarf usuliyle 1500 tene

ke gaz yağı, 1100 teneke benzin sa
tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7510 lira, ilk 
teminatı 563,25 liradır. 

3 - Eksiltme 6.4.938 de saat on beş
te ziraat vekaleti binasında yapılacak
tır. 

4 - Şartnameler Ankara ziraat ve
kaleti satın alma komisyonundan 1s
tanbulda ziraat müdürlüğünden para
sız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin teklif mektubları
nı tcminatlariyle birlikte muayyen 
günde 2490 sayılı kanunun 2. inci ve 
3. i.incü maddelerinde zikredilen vesi
kalarla eksiltme saatından bir saat ön
ceye kadar komisyona vermeleri. 

(720) 1560 

Jandarma 

Çamaşırlık ve astarlık 

bez alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Sa

tm Alına Komisyonundan : 
1 - Bir metresi yirmi beş kuruş 

değerlenen 21900 lira değerinde 80000 
metreden 95 .000 metreye kadar vasıf 
ve örneğine uygun çamaşırlık ve as -
tarlık bez 11-4-938 pazartesi günü sa
at onda kapalı zarf eksil tmesile satın 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan para
sız alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek isteyenlerin (1643) liralik ilk 
teminat makbuzu veya banka mektu
bu ve şartname ve kanunda yazılı bel
geleri muhtevi teklif mektuplarını 

belli gün saat dokuza kadar venniı 
olmaları. (794) 1662 

Ök&ürenlere ve 
göğüs nezlelerine Katran Hakkı Ekrem g 

Q\ -
==================================================• 
YENİ SİNEMALAR HALK 

BU GÜN BU GECE 

Seyircilerini sonsuz ve tatlı heyecanla 
sürükliyen mevsimin en güzel fransız

c:a sözlü ve musikili filmlerinden 

UYKUSUZ GECELER 
Baş Rollerde 

Pierre Renoir - Gaby Morlay 
Fransızca sözlü 

Seanslar: 2.45 - 4.45 - 6.45 Gece 21 de 

......... -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -~ınur 

:ŞU GÜN BU GECE 

Fedakarlık • Heyecan - Kahramanlık 

Aşk ve macera filmi 

ZENDA MA.HKÜMLARI 

Baş Rollerde 
Ronald Colman - Madeleine Carole 

D. Fairbanks Jr. 

Halk matinesi 12.15 de 

KADINLARDAN BIKTIM 
Seanslar: 2.30 - 4.30 • 6.30 - 'Gece 21 de 

.... 
1 u. 
'° .... 

===========================================• 

ın, ha at, otomobil, cam igortaları ya 
Halil Naci Mıhcıoğlu, Telefon: 1230 I · ı ·r· Anafartalar cad. No. 111 Tel.: 2089 

• "Ünyon" Ankara acentalığı 1334 


