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Rusya,i gilter ,Fran
sa Ara ı d Mühim 
Görüşmeler Vaplldı. 

Rusya hariciye komiseri T litvinof fransa hariciye 
ne11n ile iki memleket arasındaki meseleler üzerinde 

görüşmelerde ~ulunmuştur, 
Parls, 20 (A.A.) - Sov · 

Yet h a r i c i y e komseri 

8. L i t v 1 n o f ile Fran · 

•ıı hariciye nazırı arasında 

Yapılan görütmeler neticesin· 

de netredi1en resmi tftblığde 
Fransız • Sovyet slyas,.tinin 

llıüıterek aayeleri müıahade 

Ve Cenevre çerçivui dahi· 

hnde Fransız . Sovyet paktı 
na. sadık kalındığı teyit 

edtlrnektedir. 

Bir Loodra teİgraf ma na· 

ıa.ran bu teblli lngiliz siya· 

•1 ınehaf ilinin görüılerlne ta· 

tna.aıeo uygun ~ulunmak· 
tlldır. H. Lidvtnof 

Belediye, Hususi idare 
Ve Köy İdareler .. 

~a~iliye Vekaleti bu üç id8reyi esash şe~ilde tanzim 
eden bir teşkilat vücuda getiriyor .. 

k iç bakanlık bugünkü teı 
bllauyle günden aüne arlan 

i ~lediye, hususi idare ve köy 
bl erini daha iyi bir tekilde 
lltarabllmek ve çok genlt 
~e - l l b tumu lü tı saha arı olan 
~ elediyelerl, hususi idareleri 
de köy idarelerini bir ıektlde 
ah, iyi tılıyebllecek bir hale 

~ettroıek ve bunları daha iyi 
Grakabe edebilmek için 

~erkez teıktlitıoın takviye· 
ile karar vermtı ve bu hu· 

:u•
1
t• bir kanun projesi ha· 

ıran p " 1 b mı ıtır. rojeye gore ç 
•k•nlıkta bir mahalll lda 

tel 
b er refıllil kurulacak ve 
te~ retsliie köyler aenel dl · 
dı lörlüğü, belediyeler genel 
a rektörlüğü, huıuıi idareler 
l ellel direktörllğü adlarlyle 

ı:tkıl olunacak üç ıhtisas 
b l eıt baalanacaktır. Bu ıu · t: er kendılerlne taallük ed 
'l&k tiirlü itlerle yakından 
lda &dar olacaklar. husuzi 
dı releri , l<öylerin ve bele 
t }'elerın çalıtma proğram'a· 
'Ilı lerJıYakından takip edecek-

bet r. Şubeler hususi idare, 
'tte edlye ve köy idareleri 
~k~urlarınan sicilini tuta 
ke dar Ve bütün itlerin mer· 

~ ~ 'd 'ttin 11 ı are edilmesini te· 
aöre edeceklerdir. Projeye 
h her genel direktörlüğün 
berellcata itler, ayrılacağı fU• 
Feı r \le bu oubelerin vazl-

erı 
llt p ayrı ayrı gösteril mit· 

ro· aöre Jeye b ğlı kadroya 
~I b .. mahalli idareler reisli· 
"ıh ~roau yüz lira asli RVl 

hta lr reh!tn idare inde. 80 
lırll rnaa,ıa bir muavin, 40 
ltt, ttıaaılı bir büro şefi, 35 
llııtı ttıaaılı bir birinci mü 
ttcı YYlı,30 lira maa§lı 3 iki 

ltıGrneyytz, 25 lira ma. 

a§lı 6 memur, 20 ıer Jira 
maaıh 8 memurdan mürek· 
kep olacaklar. 

Hususi idareler genel dı 

rektörlüiü 100 lira maaşl ı 
bir genel direktör, 80 lira ma 
atlı bir geael direktör mua 
vini ve birinci tube direktö 
rü, 70 lira maatlı bir ikinci 
tube direktörü, 40 lira ma
aıh 2 büro ıefi, 35 lira ma
aılı 4 birinci mümeyyiz, 30 
lira maaılı O ikinci mümey 
yiz, 25 ltra maaıh 8,20 lire 

maatlı 14 memurdan mü 
rekkep olacaktır 

Belediyeler genel direktör· 

lüğü 100 lira maaıla bir ae· 
nel direktör, 80 lira maaılı 
bir a~nel direktör muavini 
ve birinci fube dırektörü,70 
lira maaılı bir ikinci şube 

direktörü, 40 1ira maaşlı 2 
büro şe'Ti, 35 lira maaşlı 2 
birinci mümeyyız 30 lırn ma 
aılı 2 ikinci mümeyyiz, 25 
lira maaılı 4,20 ıer lira mn
aılı 8 memıırdan mürekkep 
olacaktır 

Köylüler genel direktölü 
ğü 100 lira ma ıh bir ge· 
nel direktör, 80 lird maaıh 
bir genel direktör muavini 
be birinci ıube dırektörü, 70 
lira maaılı bir ikinci şube 

direktörü, 4u lira mnaılı bir 
büro ıefi, 35 lira maaılı bir 
birinci mümeyyl.z, 30 lira 
maaılı 2 lkınci mümeyyiz, 
25 lira maaşlı 2.20 lira ma · 
ııo l ı 6 memurdan ibaret o la. 
Cd k tır 

Kanun projesi iç Bakanı 
B ~ükrü Kayanın ta&vıbı n 

den geçmiıı ve ba tbakanhğ 
verilmiotir. 

,. •.•.......... ( ...... .. 
i Atatürkün ! 
• • 
i Ulusa f 
• • 
! Teşekkürü i 
• • : Ankara 20 (Hususi) : 
: - Büyük Şef Atatürk : 
: 19 Mayıs bayramının : • • : yıl dönümü münaaebe : 
: tile yurdun her taraf an · : 
: dan gelen heyecanlı : • • : tel yazılarından çok : 
: mütahauls olmutlar ve : 
: ulusa Anndolu Ajansı : • • : vaaıtaaile teıekkür d : 

: mitlerdir. : 
......................... 

Başvekilimiz 

Lgh dış hakanile görüştü . 
Ankarat 20 ( A .A. ) -

Baıbakanımız dCin Londrada 

Lehistan dıı bakanıle ikt 

memleketi alakadar eden 

meaelel~ri görütmüıtür 

Londrada görüşmeler 
Varıova. 20 (Radyo) -

B Bekin Londrada lngiliz sl
yaııi adamluJle yaptığı gö

rüımelere büyQk ehemmiyet 

afetdılmektedir. 
-======--=====-===========oıoı:======== 

İngiltere Başvekili Son 
Nutkun Söyledi.. 

B. Bal~vin nutkun~a: ((Herkes sulh islerken ingilterenin 
si\ahlanmas' çok acı birşey~ir .» Demişt,ı. 

Londra, 20 (A .A) - Bat 
vekil B. Baldvin dün genç 
mekteplileı önünde ıöyledt 
ğl bir nutukta baıvekıl ol,. 
rak bunun son nutku oldu 
duğunu kaydettiktt>n sonra 
ezcümle demtıtır ki: 

- Sulhu sevenlerin sar 
fettıkleri ıa yretlere karıı 

bizim bugünkü silahlanma 

mı:z. esasen çok acı bir ce 
vaphr. Fakat bunun daha 
fenası bazı mehafıllerde sulh 
bir kötü rüya gib• ilan edi· 
liyor. Ve harp iıe akılh 

adamlar için biı idea I ola 
ra k gösteriliyor. 

Büyük Britaoya impara 

torluAu yaıadığı müddetçe 

blz bu sahte ıilahlara kartı 
ıeslerlmlzı yükselteceğiz. 
lmparatorlutun içinde yaıı· 
yan bütün ırklara mensup 
milyonlarca insanın da te· 
lakklsi bu olduğuna kani 

bulunduğum telakkimi iıte 

söylüyorum: 

Hürriyet.. Fakat nizam 
içinde, kanun datreıinde bir 
hürriyet . Bir hürriyet, öyle 

n. Baldvln 
bir cemiyet ki onun içinde 

otorite ve hürriyet avnı ıe 
viyede birer müttefik bu 
lunuyorlar. Böyle bir ıoıye· 
te ki onun içinde devlet ve 
ferd aynı zamanda birer 
gaye ve birer vasıtadır. 

Kralların ilahi hakları na· 
zariyest ortık ölmüıtür. Bu 
gün bunun yerine biz, dev· 
Jetlerin t 'ahi haklarını koy
mak ıstemiyoruz Çünkü 
hiç bir devlete hiç bir hür 
insan tapınamaz. 

lo 
G 

rada B ··yük Deniz 
çit i Vapılıyo .. 

Bizzat ral ve raliçe ıaraf mdan i~are edilen geçit 
resmine 3 O O gemi iştira~ etmiş butunmakta~ır. 

Londra, 20 (A.A.) - in --

giliz Kralının taç geymeıi r avut u k 
münıuıebeti l e Porhementhde 1 
Kral ve Kral!çenhı idare et 

tlği büyük bir deniz geçit isyamn i tir k e~enler için 
reı1mi yapılmaktadır. 

Geçit resminde lngtliz impa bir ma~kff ffi8 teşkiledildi. 
ratorluğu fil osunu her ıınıf 

tan 145 ve ilk defa o 'arakta 
Hindistan, Kaneda, Yenlze· 
lant ve Avusturalyayi kendi 
donenma l arına mensup bi 

rer gemi tem&ll etmektedır. 
Merasimde bu1unacak ge 

milerln yekunu 300 dür. 
~ Dünyanın her tarafıntlaki 
deniz devletlerinin takslma 
tını arzetmek üzere gelen 
17 ecnebi harp gemt&i de 

vardır 

Belgrad, 20 ( A . A. ) 

Arnavutluktaki isyan hare· 

keti bastmlmııtır. Harekata 

ltllrak edenler için huıusi 

bir mahkeme kurulmuıtur. 

f ransamn ispanya elçisi. 
Pariı , 20 (Radyo) - Po · 

puler gazetetine göre Fran· 

sanın lıpanya elçisi yakında 

geri çağırılacaktır. 

i alya Kr 1 Ve Kraliçesi 
Peşteye Vardı ar .. 

-------------------------------------------
Macar kral naibi İtalya kral ve kraliçesi şer f ine bir 

ziyafet verdi. 8 Kont Çiyano da Pesteye gidhor.. 
Peıte, 20 <Radyo) - ltal 

ya kral ve kraliçesi, dün aa 
bah saat 10,30 da buraya 
vasıl olmuılardır. 

Hükümdarlar, istasyonda 
Amiral Horti ve zevcesile 
Macarillan baıbakanı Dara
ni i le Hariciye bakanı B. 
Dekanya ve bütüo kabine 
erkanı taraf ındao kartı lan· 
mıılardır. 

lıtasyonda Senetyen mu 
hafız taburu ve askeri ku· 
mandanlar da hazır bulun· 
muıtur. 

Şehir namına Peıte ıeh 

remeni kralı selamlamııtır 
Avusturya ve Almanya 

sef arethanelerl erkanı da 
kartalıyanlar araaında bulun· 
multur . 

ftalya Krall, Macar aske
ri kumandanı ünlformaaını 

giymittl Macar askeri tara· 
fından Kral ıelamlanmıt ve 
her iki devlet martları ça 
lınmııtır. 

Kral ve Kraliçe halkın 
alkıılan arasında Macar 
askerine istasyonda bir res 
mi g~çıt yaptırmıt ve tıtaı 

yonun resmı salonunda tak· 
dlm meraaiml yapılmıı~ır. 

Kral ve Kraliçe beı altı 

saltanat ara basile ve teırlf at 
usulleri dahilinde Tuna ıa
hlllerinden Kral sarayına 
gitmitlerdir. 

ltalyan mtaaflrler Macar· 
lar tarafından mütemadiyen 

alkıılanmııtır Balkonlardan 
kral ve kraliçeye çiçek ser· 
pllmlttir. 

Peıtenln Mu11olinl 
danında, ıehremtnl, 

bir hediye vermlıUr. 

mey· 
krala 

Kral ve kraliç~, amiral 
Horu ve madamı sarayda 
Ojen Dö Savve. heykeltnin 
göründüğü bır salonda mey· 
dandaki halkın geçıt .-eımi 
ni seyretmiılerdır. 

Ôğleden ıonra, kral ve 
kraliçe, Meçhul asker ibi· 
de•lne ve ltalyan nıezl\rlı
ğına birer çelenk koymuı· 
tur . Saraya avdetinde 
8 . Darani ve B. Uekıınyayl 
kabul etnıittir 

Bu akıam da kral verefi 
ne büyük bir suvare veril· 
mittir 

Bu gün öğle vakti B Da· 
rani ve Dekanya tarafından 
Kont ve Konteı Çlyanoya 
bir ziyafet verilmiştir. 

Roma, 20 (Radyo) - Bü 
ün İtalya gazeteleri bu gün 

, 

Kont Çlyano 
Macar · İtalyan dostlu tuna 
mahsus yazılarla lntııar et· 
mittir. Umumt harpdekl 
muvakkat muhaaamanın 

arızi olduğu ve bir daha te · 
kerrür etmiyeceğl zikredil
mektedir. 

Milinoda münteılr Kor
yera Dellesera razeteıi: 

"Umumi harpdeki mu· 
vakkat muhaııara tıttına 

edilirse, iki devlet ve millet 
büUln ıiyaıetlerlnl doıtluia 

iıtlnad eltlrmtılerdlr,, de
mektedir. 

Belgrad, 20 (Radyo) -
haf ya hariciye nazırı Kont 
Çlyano, trenle Yugoslavya 
hududuna aırmiıttr. Buda· 
peıteye gitmek üzere müte· 
nekkireo seyahat etmektedir. 

Yugoslavya 

ingiltere~en 1 O ~arp tay
yaresi al~ı 

Londra, ~O (A.A ) 
Dey!l Telgraf Yugoılavya 

hükumetinin İnglltereye ıl • 
parit ettiği on muharebe 
tayyareılnden mOrekkep bir 
fUonun teslim olundufunu 
yazmaktadır, 

-~-

Fransa 
Avusturya . 
Konuşması 

Roma, 20 (A.A.) - İtalya 
gazeteleri A vuııturya harici
ye nazırının Paria seyahati 
ıle yakından alakadar ol· 
makta ve Fransamn Avua
turyayi yenl bir Fransız -
İngiliz sistemine sokmağa ve 
kandırmağa çalıeacağını, 
muvaffak da olacağını ümit et· 
mektedlrler. 

• • 
AAAAAAAAAA&A -------SON HATIR • • • • ' 
Y flZ ff N. Halil Bedii Fırat 

Müellifin seve , seve okunacak 
en s~n eseri . . . : 

Milli Ve içtimai Rom n ~ 
• Pek yakında tef ri~aya başhroruz , ı 
-------------------------



Tarkdili Bir 
Bir Arkadaşını Delinin 

1 il. Kaybetti Yaptıkları 
Bet alta ay kadar evvel 

• Aart Adam,, adlı bir roma 
nı gazetemizde tefrika edi 
len, bundan baıka muhtelif 
yazılarını neırettiflmlz 8. 
İhsan Edibin Ankarada öl 
dlt6nü tee110rle haber al 
dık . 

Müıtalt •e deierli bir ar
kadaıını vakltılz kaybeden 
Ttlrkdallnln ac111 çok derin 
dtr . 

Bu acı ile atleıinln teeı 

ı6rlerine lttlrak ederiz. 
Bu acıkla 616me alt ıu 

yazıyı ı6tunlaramaza alıyo· 

ruz: 

Ôyle hld•seler •ard1r ki 
yerslzhklertne raimen insan 
kendini aYUtup, teıelli ede 
biliyor. Fakat ıu tabiatın ba· 
zı itleri icar111ında avuna 
mıyor intan; teaelll bulmak 
çok alç. Bunlar 6yle aman 
11z, 6yle yeniz ve aoiuk ki . 

ÔlOm: Bu bir tabiat ka 
nunu Ye mutlak bir kanun. 
Canbların, yaıayanlann ifaya 
mecbur olduklan bir lf, He~ 
dolan mutlaka 6lecektir. 
Ôlflm bir tekamGl aafba11d1r 
Şu ıartla kt: Her canla; dol · 
malr, bGytlmek, tekamOl et 
mek ııbı aafhalar geçir 
mek ve bu aafhaların lcab· 
ettlrdlil hayati bir takım 

6dttvler yapmak mecburi· 
yetlndedlr. Ve nihayet ken 
dt yerine baıka bir canlı 

bıraktıktan tonra alecektir. 
Bunu herkea kabul eder. Ve 
klmae bu oluılar lrar111ında 

tabiata ltyan etmez, ede 
mn •• etmele de bakin 
yoktur. Fakat bu itler tara 
11ac:la olmayıp ta bu merba· 
leler ektlkılz olur11a hRan 
lıyan etmekten kendini ala 
mıyor. BtltQn bldttelerl, bQ 
tin tabiat kanunlarını Jlk· 
tek 16r01lerlle yerinde bu 
lan bGJtlk Ulht H&mld, çok 
aevdlit karıtını yollarda top· 
rala baraktaktan ıonra, ne 
kadar ltyan etmlpe azdar . 

* •• 
•lhıan Edip., Harbiyenin 

ıon 11nıfında on Gç yıllık tah 
ıll hayatının aon ıonlerial 
yaıamakta iken 16zlerlnl yum 
du lhaan Edip 30 aluıto

ton eıllinde Ankara topra 
tana, bOtün Harbiyeli arka. 
dqlaranın ıözyaılarile bara 
kıldı 

Tabiat, lhıan Edibe bu 
merhaleleri ıeçlrmek fırıa· 
tını vermedi Pek az bir za 
man tonra çok ae•dlil meı 
lellnln feyzini 16recefl, me· 
mlekettne hizmet edecelt •e 
parlak uniformatlle. kendi · 
tini bekllyen, annetlne kavu 
tacata yerde, o•• hayatının 
en blylk, en acı, en 1ıfa11z 
Ye teıelllılz lıttrabıaı b1ra 
ktı Yalnız kendi atletine 
deill blt6n kendini tanıya· 
nlara da bOyOk acılar du · 
yurdu 

Ihsan Edip ••aç fakat ol 
ıundu. Şimdiye kadar yaz 
dalı Jazalarla kendini ta11ıt· 
mıı ve aevdtrmlt bir .. lra -
daıtı. Ne yazık ki fani lh 
tan Edip çok çabuk ve yer 
tiz olarak aramızdan ayra
hrken ebedi Ihsan Edibi ya· 
rada b1rakh, tamamhJamadı. 

Ô m r 6 n tl n en iyi 
bir laında onu alan. 61Qm 
habertaı du1upta 1as1aıı 

•• Frasanm küçOk bir kasa· 
batında aklanı kaybeden bir 
adamın sebebiyet verdlfl fe 
el bir fellket ohr uıtur: 

· B i r birin i Varahyarak 19 M a y ı s O n ü n d e 
Vakttle lngillz krala ye

dinci Edvardın, ıonra beı~n
cl Georgeun hlzmf'tlnde bu 

Hastahaneye Düştüler Gençliğin Duygulan .. 
~~~~~-----~~~~~-

luamuı ve buı6n Franaanın 
Gagny kaıaba11na çekllmit 
olan ffanry Guıllou lıminde 

Çıkan kavgada iki kişi bıçakla «Oıun Atıtürk laradınizin bıanm yırırık il11liy11 

ihtiyar bir adam, uzun m6d 
yelıdiğerini yaraladı. gemi ilı bıraberindı bizı hür bir Türkiyı ııtirdi.• 

dettenberl komıuıu Joıeph Börekçiler mahalleıinden boiaza gelmıılerdlr . 19 Mayıı jimnastik ıen 
Rebrlcard ile kavıahdır. lı Kadir oğlu Ahmetle, Eie Ahmet ~abriyt bıçakla ltklerinde Ltaeden Sarrı Yır-

karnından, Sabri de Ah•nedl calı il ôx. t k 1 te• ıenelerdenberi ıiidOlen mahalleılnden Hamit oAlu e •re men o u un· 
bu kini leıren gece Henry · eline geçlrdlil bir demirle dan Kemal Bailarhnın bl· 

-. Sabri araımda bir mesele 
nln bir muvakkat cinnet ge· yaralamaatır. rer güzel t6ylev verdikleri· 

den dolayi kavga çıkmııhr. y ı ld k i ld çirdlil sırada . bOyük bir fe· ara an ° u ça a "o u· ni ve alkıılaadıklaranı diln · 
llkete ıebep oluyor: Bu kavga gittikçe büyiimüı ğundan ikisi de hastahaneye kü sayımızda yazmııtak, Bu 

Henry, komıuıunu akıam 
1 

ve nihayet iki taraf bofaz kaldmlmıılardır. ıün de gençlerimizin bu nu· 

üzeri kapıda bekliyor; eve -------------------------· tuklaranı siitunlarımıza alayo· 
ı•rdtiini ıarnr 16rmez pen· Yeni polis Gardenparti 
·çereıine yaklaııyer ve içeri 
kurıun 11karak "dOıman., ını Ve jandarma Tehir 
öldGrilyor. 

Bu, oç kııınin ölnmone Kanunu Edildi. 
tebep olan feliketin baılan 
gıcıd1r. Henry, bundan •on· 1 
ra kendi evine giriyor ve 
kar111nı, zorla ipe asarak bo
fuyor ... 

Kamutay encilmenlerinde 
görüıillmeıl biten yeni po· 
liı teıkillt ve vazifelerine 
dair olan kanun projeainln 
umumi heyetin mayii için· Bundan ıonra kendi ölO 

mOntl hazırlamaktadır: 1 deki toplantılarandan birin 

Mutfala koıuyor. Bir ten
cerenin içine benzin doldu 
ruyor. Kapajmı kapıyor 

üzerini iplerle baihyor: Bom 
bo bazarlanmııtar . Buna bir fi 
Ul geçirtyor, flttltn diler ucu · 
nu, ateılemek üzere eline 
alıyor. Fakat, evi ateıe ve 
rmek için bunu da klff g6r
m0yor: t'erdelerl yakıyor . 
Evi tutuıturuyor ve yangın · 

da kendisi de yanıyor 

Y anıına etraf tan yetl,.n 
ler ı6ndilrd01cten ıonra içeri 
giriyorlar ve mutfakta, ka· 
tilin " cehennem makinesi,, 
adını verdiil yanglD kundalı 
ve içi ben-ıtn dolu ıunt bom· 
ba oldutu gibi bulunuyor: 
Henry fttılt ateılemell 
unutmuıtur. Y anıında da ateı 
fıttle teıadilf elmemlt ve bu 
ıuretle bomba patlamamıı
hr. 

Bizde de tatbiki faydah 
olacak bir uıul! 

d6kmtyen bır taaıdıfının bu· 
lunmama11na tmla:An var mı? 
Çtlnktl o nezaketi, dCirüıt 
ahllkı, keıktn zekl11, ince 
16rii1leri ve yerinde teva· 
zuu ile hP.rk~t•n ıevıtılnl 

haklı olarak kazanmıfh. 

M e v z u u n u içti· 
mi yaralarımızdan alarak 
yazdıgı "incir Alacı,, roma· 
nını ve bu tene 11TOrkdıll 11 
nde "Aırl Adam., ve 11 ltır

gan Abli .. adlı b6y0k htki· 
yelerlnt okuyan Bahkeılr 

ıençlerl ona pek iyi tanır
lar Çünkl o haktkatı oldu 
tu ıtbt 161mü1 •e gOzel it· 
16lblyle ıOıltyerek olıun ya 
ztlar yazmııtar. lıat Adıl 
Müttecaplıoilu, incir Alacı 
için: Çok aOzel bir eıer, ben 
tkl defa okudum demııtt. Ne 
yazık ki hazırlamakta ol 
dulu birkaç eserile beraber 
11 Pelerlnlı Melizım.,ı da ya 
rıda kaldı. 

Pek ıenç yaıta ve zama 
n11z 61Qmtle, aileılnl, arka · 
daılaraaı ve keraditinı tanı 

yanlara keder tçinde yüzdü· 
ren Ihsan Edibi unutmıya
catız. O unutulmayacak. O 
baraktalı d'9rln izlerle 16 · 
nQ!lerde yaııyacak. 

Hasan Ali Türker 

de görütOlerek çıkarılma11 
çok muhtemeldir 

Proje ihtiva eltili çok 
eaaıh hilkOmlerle memleke 
tın emniyet teıktllhaı en 
ıailam kir kadro eline ver · 
mekte ve bu kadronun bü 
tün ibtlyaçlannı g6z ön6nde 
bulundurma ktadar. 

Maaılara yapılan samlar 
la da memurların refahlan· 
dırılma11na çalııılmaktadır. 

Soııri tııkilltı ııniıliyır 
Btlha11a Ankara Ye lıtan 

bul gibi kalabahk tehirlerin 
inzibatını temin huıuıunda 

büyük faydalan ıörOlt>n ath 
poliı teıkilita yeni proje ile 
bir mlıli daha ıeniıletil

mektedir Hunun için 937 
bütçeıine 1 O bin liraya ya · 
km tahıtıat konmuıtur 

Bugün için mahdut bir iki 
ıehrimtze mOnha11r kalan 
alta pelit teıkıllta 6nilmüz
deki ıeneden itibaren daha 
birçok vl1iyetlerlmlze teımil 
olunacak tir. 

Oıtımh jındırıı arılı 
Dlier taraftan ıeblr ha 

riclnde emniyet ve aıayiıtn 

muhafızı olan jandarma, 
teıkilltanda da bazı deil · 
ıtkltkler yapılma11 ve jan 
darma efradının tedricen 
daimi jandarma haline ıo · 

kulmuı hakkında da Lir 
cereyan vard1r 

iç bakanlıiının önQmQz. 
deki aylar içinde bunun 
hakkında bir kanun projeıt 
haz1rhyarak Kamulaya nv
kedec@ll anlatılmaktadır 

Jandarma t~ıklllhndan 

937 mail yıla içinde yapıl 

maıı kararlaıtarılan bazı te· 
be düllta karıılamak Qzere 
yenı bOtçede jandarma ge 
nel komutanl ığına genlt 
mıktarda tahsisat verllmlt 
tir. 

Jandarmanın tecbizah da 
ihtiyaçlarını karıılıyacak ka 
dar ıenlıleUlmektedir - Ve 
altı jandarma adudi arttırıl 
dıktan baıka birçok yerl•r· 
de yeniden motosikletli jan 
darma pottalara da thdas 
edilmektedir. 

Yoksullar Birliif bu ayın 
22 inci cumarteıl gQnQ ak· 
ıamı Atatürk parkında bir 
gardenparti verecell karar · 
laıtaralmıtb 

Gardenparti 5 haziran 
cumartesi akıamına tehir 
edilmlt bulunmaktadır. -
Bir Okulun 
DIJnkiJ 
Köy Gezintiai 

Dumlup1nar 11,okulu ta · 
lebeai mlfredat proiramla · 
rmdakl muhtelif mevzular 
Qzerlnde den 16rmek içlD 
dün 61retmenlerlle blrhkte 
arabalarla Karaman köyQne 
gitmltler ve akıam üzeri 
dönmüılerdlr. Oradaki köy 
yata okulunu da ziyaret 
eden ve köy muhitini tet· 
kik eden ve muhtelif konu 
lar Ozerlnde ltliyen talebe· 
ler akıama doiru lcay hal 
kına bir de mGıamere ver· 
mlılerdır. 

MOsamere köylQ kadan 
ve erkekleri taraf andan ali · 
ka ile İcarıdanmıthr . 

Köyl6 ile iyi bir kaynaı 
madan ıonra talebeler ıaa t 
18 de Karaman köytlndea 
a yralmıılardar 

On bııer ıon hapis kırın 
Bir ınn önce akıam ize· 

rt Dinkçiler mahalleılnden 
Balyala Sabahatle, p._mukçu 
köyünden .bakkal Ahmedln 
parkta umumi adaba aykı 
r1 hareket ettikleri ıörüldO 
tünden lcendtlerl meıhud cü
rilmler mahkemesinde on 
beıer ıln hepıe ve para 
ceza11na mahk6m olmuı · 
lardır. 

~ -
Tıııkkür 

Gençlerlml7ln fikren ve be 
denen lnklıafıaa çalııan bir 
liilmlze 15 clld kitap lae 
diye eden inhisarlar ıatıı 
ıubeıi muhasıbi H. Mehmet 
Alıye aonıuz te,ekkilrlerl 
mizl ıunarız 

ldmanblrlili Baıkanhfı 

Müftülükten: 
Rasathane Dlrekt6rldğri· 

nün tesblli vtçhile yarın 

akıam Leyltl Nebttıinnebi 
AleyhisseldUi Vtsstldm ol· 
duğu sayın halkınuıa bil 
dirilir. 

ruz: 

Liseden Sırrı Şükrü Yırca
lımn Nutku: 

Sayın dinleyiciler; 
19 May111n bbl k6bae bir 

idareden kurtararak, modern 
bir rejimin kucaiına atan, 
refaha, saadete kavuıturan, 
lıuklil ve Kurtuluı ıav'aıı 
nın baıladıiı ıtln oldutunu 
t6ylemek o ıOnOn tarihteki 
ve Tilrk milletinin nazaran. 
dakl ehemmiyetini açıkla · 
mala kifayet eder aanarım .. 
Buıün ıontuz bir heyecan 

içindeyiz .. 

Naııl heyecanlanmıyahm 

ki, bölünmez bir imanla do 
lu, aç ve ıuıuz bir yılın et 
ve kemik 1tarçaaı aylarca ateı 
ve demirle çarpııtak Se · · 
nelerce dahili, harici btnbir 
k6ttll6kle, btnbtr dOımanla 

boiuıtuk .. Buı6n bu tavaf 
laran, bu zaferlerin içimize 
verdiii hızla, dimdik ve yep 
yeni bir kudretle varhlımızı 
dünyaya tanıhyoruz .. 

Ôyle bir meıale lata vvur 
ediniz ki sayın dinleyiciler, 
onda yaratmak lıteflyle va· 
tan, yurt ve millet ıevıiıly· 
le çırpınan bir dehanın bil 
tOn aydınlaiı, bOtOn kudreti 
buluntun .. . 

O de~a ki, Trabluıta, Ça 
nakkalede, Sina ve Kafkas 
cephelcrlndr. en gayri müaa 
it ıartlara rafmen kazandı 
lı harikalarla kendini belli 
etmlıttr. 

Bu ıönmez metalenin, Sa 
msundan yurda ııık saçmala 
baıladıiı ıün, çok mutlu bir 
gelecef ia, bir yeniden doiu
ıun ve yQz yıllard1r ı.aııya 

ıelmft bir varhfın ayaklanııı 
nın baılangıç nok tasıdar. 

Ulu meıale temiz ve k t-ı 
kin ıııklariyle, ıontuz bir 
bOrrlyet lmantle yanan, is 
tlklllt ve battl ltUkbalt teh· 
likede olan bir milletin, ıö· 
zünil ve ıönlOnG aydınlata · 

rak, dalga dalı• k6piir0p tam 
3 ıene 4 ayda Karadeniz kı 

yılanndan Akdeniz lnyıları · 
na indi. 

Sayın yurddaılar; 

Bu kadar ıumdlUi vaııf · 
lara bairanda ıakhyıuı 19 ma 
y11ın Türk ileri adımlarm 

dan birinin daha mebdei ol 
dutunu ıözönlne ıetlrlraek 
bu ıOoe verdtflmlz ln1met 
pek gOzel tebarüz eder. 

BuııOn. bütQn millete, gtl· 
zel, hareketli, canlı, uyaoılc, 
dürilst ve merd inıao idea
lini aıılamak hepimize ıu, 

ıtılr, hava ıev111inl duyur· 
mak, ruhumuzdaki temiallk, 

ıailamhk ve ıilzelltk aıkuat 
arhrmak için gösterilen gaf• 
retln açıklanma11na vetll• 
olmaktadır. 

Sizlere tporun deferinde• 
bahsedecek dejtltm 
Şunu ıöylemek tıterlm ki, 

Cumhuriyeti ve Ttlrkllil 
koru1acalr olan kahraman• 
lar, çOrOk vücutlular delil 
çelik bedenlllerdlr. 

Bütln uluı bunu buı .. 
takdir, ederek yeni bir halD• 
leye haz1rlanıyor Hiç ıGP 

heıtz, bu hamlede tam bit 
muvaffakıyetle aona erecek• 
tir. 

Sorarım ıizlere sayın yurd
daıiaram, yicelmek. yarat 
mak ve yükaeltmek için, 11 
milyon genç TOrkOn, baıla· 
randakl Ulu Önder ~tattlrk 
ten ve damarlarındaki aıll 
kandan baıka neye thtty•O 
ları Yard1r? 

Hiç~ bir ıeye!.. 

Necatlbey Öğretmen Okulu 
dan Kemal Bağlarlının 

Nutku: 

Ey bGytlk Ttlrk milleti 
onun tunç yapıla ıençllll; 

Gözlerinizi Samtun ufu 
larına on' tekiz yıl 6ncekl 1 
mayısa çeviriniz. 

19 May11: O ıtln Atat 
Karadenlzln bafrını yarar 
llerllyen ıeml ile beraber• 
de bize bir, ceaur, ıanla 
refli bir Tlrkiye getirdi. 8 
ıençl~r bu To. klyeyl ta ebe 
diyetlere kadar 16tOrecell" 

En bOy6k zafer ıporua y• 
ratlliı tunç ı6idelerde ve ~ 
ilk pazulardadır Spor ya 
bir millet iman dolu 16 
tinde civanmert bir kalp 
ıenlt omuzlara OttOnde ta 

lam, ceıur bir l kafa ta 
Spor yapan bir millet 
ma neplldlr, ıendlr Dal 
ıürbilzdür. 

Bu ıünkO milletler be 
terbiyesini milli da•aları 
en baıına almıılardar. 
ıila tpor medeni milletle 
bir ibadeti olmuıtur. ti 
tereddOt etmeden asrı• 

bir tpor asrıdır dlyebtUri 
Türk milleti yalanız d 

yanın en blyük tav 
mtlletl detti ayni 
manda dinyanın • en ku• 
il en tporcu bir milleti 
V aktlle b6t0n dillerde 
darbımetel halinde ya .. 
olan "Türk ıtbt kuvve 
t6aln0 Cumhurtyet,..ıen 
JeDlclen cihana ha!ırl•tlD 
lallar 

Tllrk mtlletl bugün •• 
topraklaraoda kOkriyen ı 
lllba taaç vOcutlaranı ç 
.-zalannı doya dey.ı. 

lerlalst kabarta kabarta 
redıaı .. lattkbal ıu ıard 
niz 1enlf omuzların oet 
dedır. 

Y aıaıın Kahraman 1 
Mtlleu 

Onun bilyOk Atall 
tunç 1apılı ıeaçltlt. 
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Nesir: 

O Ağlarken 
Ben 
Gülüyordum 
O Giô.lerken! .•. 
Düıünüyordum.. Ne ya

zacağımı neye hangi mev
zua gönül kaptırıp avuna· 
cağımı düıünüyordum . 

Gözlerim bir zamanlar 
beni kimsesiz muhitte yok· 
lıyan ruhuma biraz olıun 
ümit serpen. 

Uzun masanın üıtündcki 

ıazeteye ilitti onu o anla 
rırnda ben çok heyecanı. 
okur .. 

Yaralı kalbime biraz ol 
•un ram olurdum. Görünce 
dünkü heyecanlarım uvandı 
Pür telaı oturduğum ka· 
bepeden fırladım aldım .. . 
Dünkü gibi iç içen yazıları 
aradım.. Bulamadım. Ne 
bulıam. 

"Niıanlanma,, ..... Birden 
bire sarardım kanımın ha 
l'eketi belki de birkaç sani 
h durmuıtu. Ne olduğumun 
btle farkında defildim. Ken 
dt111den geçmtı, nefe11lz dılı 
lutulandım . 

*** 
inanmam diyerek 

dekı bir yı ğın ıarı, 
Penbe, yeıil kağıtlara 
edıyorum 

önüm
mavi, 

feryat 

Ne zam11n ve nasıl 
bu ümıt yılını dolu l<afıt 
Parçalarınm yanına vardım .. 
Ne zaman yarı uğlam vale· 
tlır.ı açtım. Bilemiyorum. 

Muttasıl kendi l<endime 
haanmam, inanmam diyerek 
dün canım olan bugün luy 
lnetaiz kalan o kuyu gibi 
derin yazılan parçahyor sa 

•uruyorum. Penbe renge 
bGrürunüı oda mm dıvarla • 
tında kendimi buluyorum. 
"1üternadi çarpıyorum. Ser 
hoı ta değildim. 
S Evet birıeyin ıerhoıu idim. 
hgtmin kıakançhjımm .. 

Gözlerim kan tabakalan 

"" bürü11müt yarı uzun HÇ· 

latı"' dimdik . Yıllardır 
"'uıtarip yaııyan kalbim. 

Parça, parça.. Ôlmüt bir 
•Gcudun hiletl o an bende 
ldt. 

Daha ıonra lara sükut edi· 

~0'u11ı Dıllm mütemadi bir 
elirneye bağla zalim . 

t Dnıünüyorum Bulundu 
t "rn IDuhtti buzlar 6rtmüı 
"ddelerde kimseler görün

~eı: 0lnıuıken onu bir ıa ";h Yanımda küçük odanın 
L •cık sobasının batında 
Qu1 .... ... uıtum. 

Çı\c~Oca bir sepetin içinden 
ti rdıfı portakallardan bl 
a_ "

110Yuyor kah benim, lcih 
lllleQd· 
tek 1 dudaklarına götüre 
rı •&adet ve onun yolla . 
":an bahsediyordu 

lı eıa inanıyor tecrübesizli 

d,"'1" doiurduğu heyecanla 
b" onun ta uzaklardan na11l 

'"'" k ,.,1... a llğmı yorulmadan, 
dcı •dan nasıl koıtuiunu 

lllnuyord li um. 
'-ı lılertrn ıevildiğime bük 

ediyordu 
'V . 

tı1a1t el nete kim gecenın de 
._lft 1 bu hissime can kat. 

ı. Ve ben artık elemle 

TORKDILI SAYPAı J 

Türk Resim Ve Güzel 
SanatlarSe r gi • 

ı .. 
Belgradda çıkan Poletika 

gazetesi Baıbakan ismet lnö· 
nünün Belgrad ziyereli es · 
nasında Belgradda Prens 
Paule müzesinde açılan Türk 
resim sergisi hakt.ında Yu· 
guslav ressamlarmdan Piyer 
Krljanlçio bir tenkidini ne~ 

retmektedir Bu makalede 
deniliyor ki: 

"Nisan ayında Belgradda 
açılan muasır Türk ressam 
0

hğı sergisi genÇ Türk cum 
huriyetinin ancak onbeı ıe· 
nelik kültürel gayretinin 
mahsulüdür Bu sergi bun -
dan batka. hükumet tarft · 
fından samimi bir surette 
yardıma mazhar olduszu tak 
dirde milıterek bir hamle
nin na11l muvaff akiyetli ne 
ticeler vereceğıni de göste 
rlr .. 

Türk re11amlığı Avrupa
nın genç ressamlıklarından 

biridir . Türkiye Armdan ba 
hıedildiğl zaman bu A ın h~· 
nüz heykeltraılık ıubesi ol
madatını göz önünde bulu· 
ndurmak lazımdır . Genç 
Türk cumhuriyetinin coğrafi 
ve poletlk karakteriyle mu· 
tab :ı kat laaltnde bulunması 

muhtemel olmakla beraber, 
Türk Arının A vrupahhğını 
tebar<iz ettirmek isterim. 
Çünkü bu Ar gerek ekol ve 
gerek ilhanı itibariyle mua 
ıtr Avrupa Armın bütün va· 
11flarını taıımaktadır. 

Osmanh imparatorluğunun 

rimden kurtulmuı saadetin 
cilvelerine gömiilAıüttüm. 
~ ollarıma karanhklar dö· 

ken azaplarımdan kurtul 
mut nurdan nura akandım. 

*** • 
Beyhude yorulan olduğumu 

en parlak devirlerinde inki
ıaf edebilmek için lazım olan 
anane ve imkanlardan mah· 
rum kalmıt oll\n Tirk Arı 
orta ve yeni çağdaki yara
dıt devrelerini sadece atla
mııtır . ,, 

Makalede bundan sonra 
Belgrad sergisine ltlirak ed· 
en Türk re11amlar1 kakkm 
da mütalel\lar yürütülmekte 
ve denilmektedir ki: 

" .. Türk ressamlannın en 
olgunlarmdan biri Bursalı 

Şefiktir Bursalı Şefik tath 
sarımtırak kır renkte peyzaj 
ve natürmort tablolar teıhfr 
etmektedir Ton ve boya iti· 
bariyle gen it düşunen Şef ık 
hauas bir ressamdır . "Kon· 1 

ya" peyzajı ve "Notürmort,. 
tabloları mükemmeldir 
Namık İsmail mükemmel 

bir tablo olan "Ankara Ka 
leıi,. nden baıka dekratlf 
mahiyette olan ve adeta plo 
kat teıirinl yapan "köylü 
ler,. tablosunu teıhir etmlı· 
tir. 

Vecihi güneıli manzara
lar ve deniz ressamıdır. 

Ali Avni tablolarmda 
manzara "parçaları .. nı taı 
vlr etmektedir. Gayet ince 
bir ressam ruhuna maliktir. 

Bu sergide en temiz em 

1 presiy.onlst resum "sakin de· 
re,, ve "manzara parçası,. 

t a b 1 o l a r ı n ı teıhir 

eden Hikmettir. Hıkmet at 
mosf eri fevkalade hlseeden 
ve emin fırça ve vuruıla

riyle reıtm yapan ve ifade· 
ler veren haslet 1ahibi b ir 

re11amdır 

Irak Harbin Güzellik 
Maarif nezareti baş mü- Hakiki manası ölüm demektir Ve göz yaşmm para ıtma-
f ettiC!i kültür işleri Mütarekedenberl bu ka · dig· i yer. 

Y dar zaman geçtiği hal de, 

üzerinde memleketimizde umumi bi r harp tehlikesi 
hala mevcuttur. Şu günler vey, bir türlü rahat yüzü gör 

Niste bulunan Ltlyan Har· 

tetkiklerde bulunuyor de yeni yeni siyasi hadise . me mektedir . Sevimli yıldı 
ler olmaktadır. Bu münue zın Nis civarında, tabii ken 

Irak maarif nezareti teftlt 
heyeti baıkam B. Fazıl Ce-

betle umumi harpteki Jnsan disi gibi güzel ıen bir köt· 
zay iatından bahst"lmeğl fay kü vardı ve o burada türlü 

mali memleketimizin kü tür aüller ve riçekler yet'ıtir-
dalı görü) oruz: e v 

sah.umdaki yenilikle rini gör ki ki · · L 1 - U mumi harpte ölenle me e va t geçırır, run ar · 
mek ve bazı tetkikler yap· J b ' k dl · 1 l rin miktrırı 8,538,000 dir. a ızzat en sı rn~teu o -
mak üzere Iraktan mPmle· d f le b l f Yaralananlar da 19,000,000 ur u . a at un ar onun a-
kelimize gelmtıtt. 1 k b l · k. f ' l dur Ve harbin hakiki ma " iyet a i lyetıne a ı ge · 

B. Faz ı l Cmali evvela An· l Lil nası da ölüm demektir mediğı için, güze yan 
raya gitmiı ve oradn Kültür kötkün etrafmda büyük bir 
Bal, anlığı ile temas ederek ~ • arad satın almıt ve burada 

ı enı Ankarada kütür müeaseıe bir çiftlik inıa ettirerek, ta · 
lerlmizi gezmi~Ur. l vuk, tavşan, ördek, inek, 

Ankarayi gördtlkten son Spanya hatta mini mini domuzcuk 

ra İstanbulda gelerek Üni Kabinesi lar yetiştirmek hevesine ka 
verslte, yüksek okullar orta 
tedrisat ve ilk tedrisat mü 
e11eselerini gezmeğe baş' a 

mıthr • 
Misafir kültür itlerimiz 

hakkında ıu şözleri sövle 
mittir: 

" Türk maarifinin son 
yıllarda gösterdiği önemli 
değtımelerl ve yen ilikleri 
görmek üzere buraya gel 
dım . 

Bu seyahatimden maksat 
Türle maarifinin yeniltklerfnl 
etüt ederek b ir rapor·vücu 
de getirmektir 

Evvela Ankara ya gittim. 
O rada orta. ilkmektep 6 lcC\y 
mektebini Yükıe Ziraat En· 
ıtltüıünü. Siyasal Bilgiler 
okulumı Gazı Terbiye Ens. 
tıtüsünü ve muhtel ıf orta 

okul ve 1 iseleri gezdim Bu 
ralArda yaptıtım tetkikler 
netıceıılnde edındiğım kana 
at bende çok iyi intibalar 
bırakh. 

Ankaradan ıonra Eıkiıe 

hlre g ittim. Eshişehirde açı 
lan çavuş öğretmeni kursu · 

nu da gördüm Bu kunun 

çalıtması çok mühimdir . Çok 
çabuk ve ameli olarak sü 

pılmııtır . 
Valansiya 20 ( A.A ) Fakat emlak sahibi' ol· 

Yeni kab ıne ıöyle teıekkül et- mak, "Yıldız.. olmaia hiç 
mittir: 

Baıvelci , m aliye, iktisat 
ve ticaret nazırı (Soıyalist) 

Juan Negrin , Hariciye nazı 
rı: (Sol cenah cumhuriyet· 
çilerinden} Joııe Glral, milli 

müdafaa •azm: (Soıyallst) 
f ndalecio Prleto adliye na 
zır1, (Bask nasyonalistlerin· 
den\, Manuel de lrujo da· 
biliye nazırı . {soıyallat) Ju 
liana Zagoi maarif ve 11h· 
biye nazm, (komünist), Vi 
cente lribe nafıa ve müna· 
kallat nazı·ı, (cumhurivet 
ıttıhadından), Bernardo Gı 

ner de Los Rols içtimai mu
avenet nazırı, ( Katalonva 
ıol cenahından). Jalme Ay 
guade. 

Yeni kabine, halk cephe 
sini teııkil eden bütün siva 
ıi partilerin mümeuıllerln· 

den mürekkeptir Umumi 
it ittihadı ile milli it kon· 
ferasyonunu kabinf'ye itti 
rak etmemtılerdt. 

Propaganda nezareti, ha · 
riclye nezaretinin bir dairesi 

haline gelmiıtlr 

benzemez, evvela idare et · 
meıini bilmek ve çok para
ya sahip olmak lazım. Za· 
valh Lilyan Harvey alacak· 
!arandan, mühletin uzatıl · 
masını rica etmtı, aflamıf, 

ıızlamııtır. Lakin katı yii 
rekli alacaklılar bu güzel 
yı l dızın hararetli göz yaıla· 
rına aldarmıyarak onu mah· 
kemeye vermlılerdir. Mab· 
kemede, naz ve niyaza bt. 
gane kalmıf , gizel Ltlyan 
cıia derhal borçlaranı öde 
meıini. akıl takdirde, çiftli
ğinde bulunan yumurtalarla 
birkaç aylık gebe olan eıe 
ğine varmcıya kadar herıe 
ıeyln haciz edileceğini bil· 
dlrmltlir 

Zavallı Lilyan bu defa 
baıka bir mahkemeye bat 
vurmuı, fakat oradan da 
arzusu veçhile bir netice. 

alamamıttır . 

Güzel yıldızm, timdi, za 
lim alacaklılarını temyize 
havale etmeıi beklenmekte· 
dir. 

dün gece birkaç ıatır yazı 

nın kalbime döktüğft acıdan 
içtim .. 

Çallı takip ettiği j \ pnr~ar 
da aym mahiyette delild ir 
Kem 1 AtaUlrkün portresin. 
de mükemmel bir potre ka· 

rak tlğl verdiği ve ressam lak 
bakın ından mevcud mua · 
deleyi hallettiği halde "top 
çular,. tablosunda harp illü
strasvonu re11amı üs1ubiyle 
hareket etmektedir 

ı ratle öğretmen yetiıtirmenin 48 y avında olan baıvekil 
Nergin Madrlt ·mebusu, dok
tor ve Madrit üniversitesi 
b ı looji profesörüdür İkttıa· 
di ve mali meselelerde mü 
tehauıı olarak tamnmııtır. 

Taç geyme masraf lan Alrlırnmak, aldatılmak. So· 
nu gdmlyen uçurumların 

derinliği gıbi lmit· · 
Ağlar görmüı . gülmeıine 

gönil dökmüıken dolan bir 
yı ldızın ı1ıklarına kapılıp 

1ağladığını unutan da olur 

mut· 
Varam olAun ben zaten 

doğduğu günden bu güne 
kadar ağ lamağı kendine aıı 
yapan bir canım. iman et 
tim ki daima da ağlar ka 
lacağım .. Yeter ki gühün 
artık ağlamırsın Peltek di li 
hicranlarına haykıran bir 
bülbülü andırmasın . 

KjjD/N 
Neden ogıin vk gibi ba,ı/n11ıa 

koşııp ballı:-ı 

Hasta kalbimi deldin par 
çaladrn knnallw 

Arlık derf 11 acılar benim 
ruhumda yanar 

Söyle neden ruhumu gö:lerl
mi ağlallın 

.4.şkw bana hatıra bem ya
ra kalacaksa 

Gôrıltim içli sevgine Joltıp 
yalvaracaksa 

Ölmem daha mııl<addes 
yö:lerl Jale kadın 

Öleyim e!/cr uönlıim böyle 
scıra racaksa. 

Denıek dünkü feryatlarım 
bu günün doğurecağı haki 
katlara akıy01mu~. timdi 
ıen gülerken ben ağhyorum 

Mtlımfi Ali Kayman 

Şefket dört dahili man 
z:\ ra tablosu teıhir etmıı ve 
bu tablolarda dakik bir tet · 
k ik ile zengin Türk evleri 
nin pitoreskini terııim etmlt· 
tir Şevket bu dahili man 
zara tablolarında ressamhk 
bakımından hatta muhafa. · 

zakardar. 
El ı f Naci "oda köıeıi,. 

ve "kütüphanede., adh tab 
lolarmda ton tathlığı ve re
ssam görütü itibariyle ta 
mamen moderndir 

Nazlı Ziya puantıl bakı · 

mından Ftansız resıtemı Ser 
üslubunda tersim edılmlf 

olan ve fakat Serin zarif 
nftanslarından mahrum bu
lunan "deniz,, tablosunu 

neıretmiıttr. 

Hale Asıtf "portre" sinde 
dikkate ıayandır Hu portre 
ressamlık ve kıırakteristik 

çizgiler bakımından iyi bir 

eserdir . 
Bedri Rahmi resimleriyle 

bizim Tabakoviçi fevkalade 
hatırlatmaktadır. Talakovi 
çden daha kuvvetlidir, fakat 
daha az zariftir . 

Eren Eyüboğlunun tablo· 
larında Lôtun kübizmloın 

izleri görülmektedir. Bu bil· 
hassa "çıpl ..ı k kadın,, tablo · 
sunda hissolunmaktadır. 

Nuru ilah Berk, btli.klı, 

en güzel çareli bu ııuretle 

bulunmut oluyor. 
Raporumda Türk manri

f ınin az zamanda gösterdiği 
büyük ilerlf'ylıinden takd rle 
bahsedeceğim. Bu ilerleyıoln 

bizde kabili tatbik o1an bir 
çok kıtımlarnn aynen alaca· 
ğız. Seyahatimi yalmz kom 
fU ve dost memleket olan 
Tür1<iyede yapacağım!,, 

"tayyareciler,, tabloıunda 

Alman kübizminin tarafta 
udır Bu resim ihtimal har· 
pten sonra Türk arın kü · 
btzmln ilk olarak zuhur et 
tiğl zamanlarda yapılmıf bir 
resimdir. 

Bu !erginin en dıkkate 
değer resimlerinden biri Eı 
refin "köy kızları ve kuzu· 
lar,, ad 11 küçücük resmidir. 
Bu resim safdilane iptidai 
tıırzı ve tdilizml ile, sergi 
de teıhir olunan eski Türk 
arı eııerlerinden minyatürler 
gibi tath bir tesir yapmak 
tadır 

Sabiha tamamen moder 
ndir. Tethlr ettlfl"'iki port · 
rt•den birinde Münib, dlğe· 
rinde de Fran11z ekolünün 
iz1eri sezilmektedir 

Turgudun büylk dekora. 
tıf panosu ne kompozisyon 

1 
ve ne de resııamlık bakımı .. 
ndan muvaffakiyetli bir eıer 
değildir. llftlid, Melek. Ma 
ilk ve diğerleri hususi vasıf 
ve tahsiyetleri olmakla be · 
raber dürüıttürler .• 

Negrin ile Projede der· 
vazifelerine baılamıı lardır. 

Garip ~ir daval 
Nevyorkı.a Samoel Ro· 

benstayn isminde bir adam 
karm a 1eyhine bir dava aç

mıt ve tftlakını istemiıllr. 
Davanın ve talik talebi· 

nln sebebi de ıudur: 
Bu adamın zevcesi sinema 

ı;neraklası imlf, mahallesinin 
sinemasında değlıen htçblr 
proğramı kaçtrmamakta 

imlt Samoel mahkeme hu 
zurunda demittir ki: 

- Evvela, bütçeye mec 
buri olarak yüklü bir slpe 
ma masrafı koyuyoruz. Bun 
dan baıka, ev tılerf yüzüs 
tü kal.yor; bu ıinema me 
rakı yQzüoden uiradıiım 
zararm haddi ve hesabı yok· 
tur. Madam ya sinemadan 
vazgeçer. yahut da ben on 
dan vazgeçerim! 

Mühim bir mesele! , 
Atların kuyruğu kesilmeli 

mi? Kesilmemeli mi?. 
A merikada bu çok mü 

h im bir mesele olmuıtur . 

Bir kısım diyor kı, kuy 
ruiu ke1ik at, kuruklu at 

fngillz gazetelerine göre , 
Kral Altıncı Corcun taç ıey 

me masarıfatı 524.000 ster· 
ltn tutmuıtur. 1821 de Dör· 

düncü Corcun taç geyme 

masrafları 238.238; 1831 de 

Vılyamın 42.299; 1838 de 
kraliçe Vıktoryanın 49,421; 

1902 de Yedinci Edvardın 

193,000; 19 l 1 de Beıtnci Cor
cun 185,000 sterlin tutmuı

tur . 

T enasul hareketi 
İngiliz kömür ameleslnden 

llarri Baçellor iıminde bir 
amelenin zevcesi ikiz çocuk 
doğurmuttur 

Olagan birfey! Fakat bu 
kadının 1937 senesi nisallı 

için bir ikiz daba doğurdu 

ğunu haber verirsek, vaziyet 
değifir. 

Çünkü üç veya dört çocuk, 
amele babayi ıaıırtacak bir 
tenasül bereketi olıa g~rek· 
tir! 

tan daha az koıar! Binaen · 
aleyh bir ıüs için atların 

kuyrufunu feda etmemeli
dir! 

Anlaııhyor ki . Amerika· 
da mühim İf kalmadı. Yok· 
sa, atm kuyruğu hiç kimıe 
nin aklına gelmezdi, defli 
mi?. 
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Belediye 
Riyasetinden: 

Belediye No: 
47 
41 
28 
26 29 
25 
24 

Nevi 
Dükkan 

.. 
" 
" 
" 
" 

Mevkii Mahalleıi 

Demirciler \zmirler 
Mutaflar Hisariçl 
K. Şadırvan Karaoalan 
B. meydana Börekçiler 
Saraçlar içi Karaoğlan 

Uncular Sahniııar 

22 2 oda 8.~meydam Sahniaar 
21 Dükkan K Şadırvan Karaoilan 
19 " H. caddesi H. Gaibi 

18 " » " 
16 " Abacılar Börekçiler 
) 5-17 " K. Şadırvan Sahnisar 

9 " K. Bezirgan Börekçiler 
Yuk erıda numara ve mevkileri ya zıh 13 adet Beledi -

ye akar atının 937 yıla icarma talip çıkmadığından J O gün 
temdıt edilerek 28 5 937 cama günü ıaat l 5 de Belediye 
encümeninde icra edileceii ilan olunur 2 - 1 - 180 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor Merkez Birliklerinin ıenelık ihtiyacı için 10,000 ı 
kilo taze kabak, 70Cı0 kilo ba&da 3l00 bilo taze ıoian 
7-Hazlran·937 pazartuı gütü nal 15 le açık eluiltme 
ııurettle ihale rdllecektfr "'uhe.n o tn btdelleri IOSO lira
dar. Muvakkat ttmlnatları 78 lira 75 kuruıtur lıteklilerin 
ıartnemealnl göımek ü:uıe htı aiın ~e fdı gtçtn gün ve 1 

saatte de teminat maklıluzlarıle Kor Satan Alma Komisyonu 1 

baıkanlığına müracaatları. 
4 - 1 - 181 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor merkez birlıklerlnln senelik ihtiyacı olan 80 bin 
kilo ııığar eu: kapah zarf uııulile 8 - haziran 937 günü sa

at J 5 de ekılltmeye konmuıtur. Muh,,mmen bedeli 24 bin 
liradır. Muvakkat teminatı 18GO liradır. lıteklilerln fatt 
nameainl görmek üzere her gün ve adı geçen günde de 
eksiltmeyi açma saati olan ıaat 15 den bir ıaat evveline 
kadar teklif mektuplarile Balıkeairde kolordu ııahn alma . .. 
komisyonu baıkanhğma müracaatları. 

4 J 182 

Kiralık Dükkan 

~ t (EMlll HASAN 
C'i • 

~l \ DEMiR HIRDEVAT 
n .BO VA YAPI 

' Rlt.ISBER l>UZENİ 

fÜRK.DlLl 

1 - Ekıiltmeye konan ft ıtadyomun elektrik ıantralı 

yanındaki blyGk kap111dır . 
2 - Keılf bedeli: aekiz yüz kırk dört lira yirmi dört 

kuruıtur. 

3 - Ekıiltmeye tıtirak etmek i.tiyenJer )'62de 7 ,5 dan 
teminat vermeye mecburdurlar. 

4 - - Ekıiltme 24 mayıı pazartesi günü ıaat 18 de 
Halkeviode Bölıe Heyetinde yapılacaktır. 

5 - Şartname ve keıflnt görmek iltiyenler Bölge Baı· 
kanlığına müracaat etmelidirler. 

6 - İlan bedeli ve keılf ücreti m6teahhlde aittir. 
4-1- 178 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

, 

21 MAYIS ~J7 

... . . . . . . ., 
fll Bci11kesir Emanet-111 
flİ cisi Ahmet Gümüş jj 
11 

Her hafta çarşamba günleri Ba/Jke- •

1

., 
s~rd~n İstanbu/a hareketle pazar gün/e- I 

•• n doner. Hafta arası ve müstacel sipa- •• 

il rişleri telefonla (20724) de bildirildiğinde il 
12 saat zar!Jnda sipariş gelir. 

l•ı•ı ıJalıkeslr posla ve telgraf cıdresi; ı•ı• 
. BALIK.ESiR EMANE1CISI AHMET GÜMOŞ 
/STANBUL.... JS1'ANBUL BALIKE' fR 01'ELi .. . . .----. . ·~==· ~ .. . . . . . •:: " 

irinci Sart: 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL'AL 

Basım Yeri il Baıın evi 

1 

.... 
... 

1 
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le 

ıl 

1 


