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Balkan antantı konseyi 
bugün Atina'da toplanıyor 
Atina gazeteleri toplantı dolayısiyle çok 

· hararetli neşriyat yapıyorlar 
. Alina, 14 (Hususi) - Balkan antantı konseyi

nın toplantısmda bulunacak olan Türkiye, Y ugmı
lavya "·e Romanya Dış Bakanlariyle, Balkan antan
tının matbuat konse);ndc bulunacak olan matbuat 
delegeleri Sclaniğe gelmi~lcrclir. Delc"asyonlar 
smırd~ıı ~tibarcn Türkiye, Yugoslavya v: Roman
ya el~ilerı tarafından karşılanmışlardır. 

Konsey çalışmalarına yarın ba~lıyacaktır. Top

lantı için lazım gelen hazırlıklar tamamlanmıştır. 
Elen gazetelerinin yazdıkları: 

Gazeteler, Balkan antantı konseyi toplantı~ma 
ve ayni zamanda Balkan antantı matbuat konfe· 
ransına iştirak için gelen ve bu akşam Sclanik 'ten 
geçmekte olan delegeleri hararetle selamlamakta
dırlar. 

Katimerini gazetesi ezcümle diyor ki : 
Balkan antantı konseyinin Bükreşte yap tığı toplantıda B. 

Stoyadinoviç, Dış bakanımız Tevfik Rüştü Ara" ve Metaksas 

" Balkan antantı, hayatının dördüncü senesine 
(Sonu 5. inci sayfada) 

lla~betke 

BALKAN ANTANTI 
Falih Rılkı ATAY 

Balkan antantının konsey top
lantısında bulunmak üzere Atina
ya hareket eden Dış Bakanımız 
Tev~ik. ~tü Araa ıazetecilere 
demıttır kı: 

- Bu topantula Balkan antan
tının ~-e.>cudlar içinde en .ağlam 
te§ekkul olduğu görülecek ue tu
bit olunacaktır. 

Bu hüküm, geçenlerde batlıca 
Avrupa gazetelerinden birinde 
yugoJau - bulgar anlCJ§mCUı ile 
Balkan antantının /ilen nihayet 
bulmuı olduğunu yazan oldukça 
akh başında muharriri hayrete dü
§Ürecektir. Fakat Balkan antantı 
hakkında iflas tahminlerinin tari
hi yeni değil~ir: .. Ven~z~lo.~'un. A
tina' daki sinır numayışı uzerıne 
de kötücül kalemlerden aynı sa
tırİarın dökülmüş olduğunu hatır-
larız. 

Garib tesadüf olarak konsey 
reisliği bu ıef er Tevfik Rüştü A
raı tarafından Yugoslav~~.B~v~
kili Stoyadinoviç'e g7ç~!1 • gı~ı, 
arsıbalka:nik basın bırlıgının ı~ 
Jımumi toplantısı da bu defa Atı· 
na'da olacaktır. 

Anlaşmalar sağlam bir temele 
· üıı.terek 

dayanmıyorlarsa, yanı !'1 l' •• 

imam Yahya 
Filistinle 
beraber 

Yemen imamı Yahya 

Berut, 14 (A.A.) - Yemen İmamı, 
Filistin arab yüksek komitesine gön
derdiği bir mektubta, Yemen'in Filiı· 
tinle birlik olduğunu bildirmekte ve 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Küçük antant 
daimi konseyi 

Biltrq. J 4 ( A A.) - HtıtHU 
ajamı bildiri~: Kaplı antant 
daimi lroflN~ nMrt llüla,,.. 
tfİtd• , • ., • ....,. '9ir İftİnul """•"" 
--~.Ç·--~ 
7f#llll ,.,,,,,,... a. tıoplanf'CÜ 
ol"1I 6a ,._,.,..,..,,,_ lıiiçülı an-

tont "•.,,.,'-" amamdarlan 
.on /aôJUCl.,. karpanda amu-
mi aiycui 11ayeti tetkik eyliye
cektir. Yan resmi mahalil, bu 

toplantıdan küçük antantın 1 
yeni ue parlak bir teyidini 
beklemektedir. 

---------
• Yarının hava -

cılığında mü -
lıim bir mevki 
..dan bir para -

fÜt(Ü tayyare • 
nin kanadı üze

rinden kendi -
sini para§ Ü tle 
boşluğa doğ -
ru atarken ••• 

• 
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Altıncıda spor ve 
memleket haberleri 

HER YERDE 5 KURUŞ 

1 Suriyede Nümayişler 

Antakyanrn güzel bir manzarası 

Konsey kararına karşı 
mitingler yapıhyor 

Türkçe konuşanlar, şapka 
giyenler hakarete uğrıyor 

lstanbul gazeteleri Suriye'den Hatay hakkında dün yeniden 
hususi telgraflar almışlardır. Bu telgraflarda Suriye'de türklere 
karşı yapılan tazyikin çok artbği görülmektedir. lstanbul' daki 
arkadaşımızın bildirdiği bu hah erleri aşaği koyuyoruz: 

Halep, 14 (Hususi) - Konsey ka
rarından IOrlr& Suriye'de nilmayifler 
gitgide daha ebemiyetli bir hal almıya 

batlamıttır. Hemen 26 klnunusaniden 
beri sık sık dükkanlar kapanmakta, mi· 
tingler yapılmakta, aokaklar dolqıl -
maktadır. BUnlarm yanında in&ıbata 
toplamak. protesto telgrafları çektir • 
melı: te ehemiyetli bir mevki almakta • 
dır. Konaey karan aleyhine olmalı: üze
re bqta İskenderun Müdafaa Cemiye· 

r-----------------------~ 
Havacılık 

• • • 
sevgısını 

aı·ttırmalıyız 

ti olmak üı:ere tekmil Vatani kütleal 
fubeleri, propaganda ve netriyat büro
ları ve esnaf tetelckülleri geceli gün • 
dUzlU faaliyete aevkolunmuıtur. Müte
madiyen nutuklar verilmekte, bu nu• 

tuklarda Suriye'den bir karıt toprağın 
terkedilmiyeceli. ,...teı.rlı ve teı.k 
telgraflarla etrafa bildirilme.ktedir. Heı 
cUn her Suriye ,ehrinde Vatani kulil• 
bilne Şam'dan bir resmf tebliğ gelmek· 
te ve bu resmi tebliğlerde Sancağın son 
vaziyeti ve hükümetin mukarreratı bil
dirilmektedir. 

Tiirkçeye karfı cephe aldılar 
Hama, 14 (Hu.mi) - Suriye'de 

türk diline kartı vataniler tarafından 
adeta bir cephe alınmı,tır. Türkçe 

( Sonu 5. inci aaylada ) 

Fıkra 

Tarilı ve gazete 
Tarih okurken, zabtettiği şehiı nll

fuslarrnı öldüren şark fatihlerine ne 
kadar lanet ederiz. Hele bunlar ter• 
cüme edilmişlerse ve türlr kumandan
larına aid iseler, adeta türk olu· 
şumuzdan utanacağımız gelir. Haki· 
katin ne olduğunu, veya siyasi ve a• 
keri zaruretleri düşünüp, tarihia 
hükümlerini tetkikten geçirmek ak• 
lımıza bile gelmez. 

nıenf aatleri müdafaa edıp m~şte· 
rek ihtiyaçlara cevJ.b v~rmıyor
larsa, onları gazete edebı.~a~~arı· 
nın lif ız inancaları ayakustubat~
tamaz. Balkanlar barışında . . -
kan devletlerinin menfaatler~ ~ır 
hakikat midir, ve mütterek mıdır, 
deg~· ı 'd' ? Bı'rle~en bu devletler 
.. ı mı ır. .-,; I bu 

sındaki ve cihan barışının deva· 
mındaki menfaatleri arasında te
zad vardır. Bunlar kendi bölgele
rinde ve Milletler Cemiyeti içinde 
aynı davayı gütmektedirler. An
tant devletlerinden herhangi biri
ni ayrı bir devletle meselesizleşti
ren anlaşmalar, antant cephesi 
için ancak kuvvet telakki olun
mak lazımgelir. Çünkü Balkan 
antantı bir a 1 e y h değil, bir 
leh antantıdır: o, milli emniyet· 
lerin ve bölge barışının müdafaa. 
sından gayri hiç ~ir te~ düşün-

Mekteplere havacılı 
dersleri konuyor 

Bir de ne komünist, ne sosyalist, 
bilakis Franko cephesine misafirlik 
eden, yalan söylemesine imkan değil, 
fakat asla lüzum olmıyan bir lngilİ1ı 
görmenin hikayesini dinleyiniz: •·
Franko askerlerinin, akşam llstü gir• 
dikleri bir köyün 300 kadar erkeğini 
ertesi sabah mitralyözle kurşuna diz· 
diklerini gördüm. Kumandanları ile 
bir otomobilde köyden hareket ediyor• 
duk: •çın hakiki ve miışterek ~ an im 

lnenfaati müdafaa etmek ıınk b 
'9a.r mıdır yok mudur? Mesele hu-

, · · bu rada.dır. Yoksa arasıra sınır -
~anlan da olabilir; münakaşalar 
da. çıkabilir. Biribirlerini nıuay· 
Yen tehlikelere kar~ı müdafaa ~t
~eği teahhüd eden anlaşıl<lar, hıç 
tupheıiz, biribirlerinin tasavvur· 
larını, te•ebhüslerini ve tedbirle-
1"' • l' 
Fnı daha yakından takib ederler. 
I akat, nihayet, realite, kendi şart· 
arını cebreder. 

._.Balkan antantı devletlerinin ne 
Qı 'b' rı ırleri zararıua menfaatleri, 
be de Balkan barışının korunma-

ez. Aksi emellerı tasf ıye eden 
~erkesin de kendisi ile el ve itbir· 

1. "'nı' de kabul eder. 
ıgı . . A. 

Balkan antantı k?nseyının tı-
l ntısını selamlar, ve bu 

na topa Tevfik Rüştü Aras'ın 
t lantının d op . .., · kuv,·et ve ayanıtma 

b · ettıgı . d. te şır . . d bulunınasının, ıım ı-
gösterısın e . · nde pek fayda-

k
. 'han havası ıçı , . 
ı cı .. he etıneY1Z· 

lı olacağına şuP 

PiLOT MEKTEBi 
Havacılık sevgisinin genç nesle ta

mamen aşılanması; her şeyden evel 
memleketin müdafaası ile yakından ala
kalı olan bir meselenin en kısa bir za· 
manda ve radikal olarak halledilmesı 
için Kültür Bakanlığı, Türk Hava Ku
rumu ile işbirliği yapmayı kararlaştır
mış ve mekteblerimize havacılığın bir 
ders olarak konulmasını muvafık bul· 
muytur. 

Kültür Bakanhğınm bu hususta ver· 

KURULUYOR 
diği kararın ilk tatbik eseri olarak, Ga· 
zi Terbiye Enstitüsü, resim ve iy ıube· 
ıi talebeleri tayyare modelciligi ög· 
renecekler ve mektebin programlarına 
ginni§ olan bu dersten imtihan vere

ceklerdir. 
Ankara elişi öğretmenleri 25 kişilik 

gruplar halinde hava kurumunun mo
delcilik atölyesinde dersler alacak ve 
öğreneceklerini talebelerine gösterecek--

(Sonu 5. inci sayfada) 

"-Fakat bu adamların suçlarr ,,. 
idi? diye sordum. 

'' - Komünist imişler 1 
''-Fakat bunun tahkik ediln»t1i1N 

imkan yokdu. Askerleriniz köy• dahı 

dün akşam girdiler ... 
'' Konuşmayı kısa kesmeği i!lt._ 

yen kumandan dedi ki : 
"-Her köye garnizon bırakacak k .. 

dar askerim yok!" 
Bağdatta 90 bin insan kellesinden 

ehram yapma hadisesini veya ef53nesi
ni maziye bırakınız. Gazetenin bu ha· 
vadisine ne dersiniz? - Fatay 
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araş kurtuluşu 

B. Hasan Resit Tankutun 
-> 

H;alkevinde verdiği söylev 
Maraş'ın kurtuluşu yıldönüm ü münasebetiyle Anlurra Halke

vinde tertip olunan ftlaraş gecesinde IUaraş Mebusu 8. Hasan 
Reşid Tanhuı'un verdiği söylevin ili;. lismını dün koymuştuk. 
Bugün de son kısmlarını neşre diyoruz : 

Bazı milletler nasyonalizmi yalnız 
ırki esaslara dayandırırlar. Onların e
kolü eski tabirle etniktir. Bazıları on
lardan daha geniş düşünerek akraba 
ırkların hepsinden bir Ras grupu yapar. 
Bütün o camiayı benimserler. Bunlar 
rasiyal ekole tabidir. Bazıları bunları 
asla düşünmiyerek yalnız kültürü esas 
kabul ederler. Ne şekilde olursa olsun 
nasyonalizmi reddeden sosyolojiler de 
vardır. Bize gelince: Cümhuriyet Halk 
Partisi, programında bizim milliyetçi
ıliğimizin esasını şu şekilde tesbit et
miştir: Dil, dilek, kültür birliği. 

Şu halde türkçe konuşan, türk ide
allerine gönül veren ve türk düşünen 
her ferd bizdendir ve bizimdir. Camia
mıza karışmış olan kimselerin fizik 
bünyesi dil, dilek ve kültür birliğimi
ze derhal intibak edebilmek için ne gi
bi hususiyetler lazmı ise zaten hepsini 
haiz bulunuyor. Alpin ırkın bütün ev
ladı proto türk kaynağından taşıp ya
yrldığı icin içimize karışır karısmaz 

onların dilimizi, idealimizi ve kültürü
müzü sevmemesine imkan yoktur. Bu
na rağmen kendihi kavim hususiyetle
rinin cazibesine kaptırmış bazı vatan
daşlar da bulunabilir. Onları kendi hal· 
]erine bırakmak affedilmez suçlardan
dır. 

O yurddaşlara da türk tarihini ve dil 
tezinin artık düsturlaşmış hakikatleri 
içindeki büyük manayı kavramağa ça
lışmalarınr tavcıiye ederim. Türk nasyo
nalizmi realizasyonunun seyrinde sade 
hakikate, mantığa ve beşeri hayata isti
nat edivor. Onun kindir ki sağlam ve 
şereflidir. Bunu en beliğ bir şekilde i
J:ah edebilmek icin türk milletinin kur
tarrcısr ve türk mi11etnin banisi olan 
Ulu Önder A t~•iirk'ün şu cümelesini 
tekr<ırhyacağım: 

Ne mutlu Türküm diyene. 

Milli kültiir 
Sırası gelmişken biraz da milli kül

türden bahsetmeme izninizi isterim. 
Kül tiir; fikir mahsulü olan her şe

yin genel adıdır. Bunun realizasyonuna 
ve hayata tasarrufunun neticelerine si· 
vilizasyon derler. Şu halde bir milletin 
öz medeniyetini ancak kendi kültüriyle 
ölcmek doğru olur. Dilde ve medeni
yette olduğu gibi kültürde de yabancı 
tesirler bazen faydalı, bazen muzır ne
ticeler verir. Bunun icindir ki müte
fekkirler milli kültürü işliyen eleman
ların asliyetine dikkat ederler. Bozarın 
motifleri milli ruhun ve milli düşünce
lerin katralarr oldukca onun kanatla
riyle hcvecanlanan benliklerin insirahı 

yoldaki toplantrlarm manası derindir. 
Çokluğumuzu birleştiren kutsal bağla

rın ucu bu küçük toplantılardan başlar. 

Biribirlerini sevmiyen insanlar eğer 

yüksek bir muhabbette ortak iseler o 

sevginin tezahürünü bir arada ve dost

ça yapabildikleri için hususi kinlerini 

ve düşmanlıklarını aşındırıp azaltabi

lirler. Gelecek sene gene bugünü kut

larken Maraş yerli havalarından bır

kaçmı koro halinde ve polifonik olarak 

okuyabilmek idealimiz olsun. 

Bizim elle-rde, ta Sümer türklerinın 

devrine uzanan bir sin sin oyunu ve ha

lay dediğimiz bir nevi raksımız vardır. 

Boş zamanlarımız bunların etüdüne tah

sis edilsin. Maraş müdafasınx yapan 

kahramanların çocukları 1 Siz kültür a

lanında da kahramanlık gösterebilirsi

niz. 

Sözümü bitirirken kendimizi bugün

kü toplantımızla karşıkarşıya getirmek 

isterim. Tamam 150 maraşlı kimimiz tah

sil kimimiz hizmet maksadile fakat hep 
memnun ve bahtiyar Ankarada toplana. 

bilmişiz. Bugünkü topluluğumuzun çehre 

sinde okunan şey temizlik, nezahet, ne· 

şe ve bahtiyar!ıktır. İçimizde on yedi 

yıl evvelini hatırlamıyacak gençler de 

var. Onlar da beraber olmak üzere bu 

mazhariyeti kime borçlu olduğumuzu 

zevkle, minnetle biliriz. Onu, Atatürkil 
ana hm. 

Egeli gençler bir 
nıecınua çıkaracaklar 

Ankaradaki Egeli gençler "Ege Bü

tünü,, adında bir mecmua çıkarmaya 

karar vermişlerdir. 

İktısad Vekilimiz Celal Bayar'ın 

yüksek himayeleri altında iki yıldanbe

ri Ankarada zaman zaman toplantılar 

tertib ederek güzel Ege mıntakasınm 

hususiyetlerini canlandıran Egeliler 

Kurumunun bu son teşebbüsü çok ye

rinde bir ihtiyaca cevab olmak üzere a

lınmıştır. Mecmuanın idare işlerini, 

Hukuk Fakültesi mezunlarından iki 

genç üzerine almıştır. 

Hiç bir iddia ile ortaya atılmayan 

bu edebi mecmuanın ilk sayısı 20 şu· 

batta çıkacaktır. 

Gezici Tapu 
memurları 

Proje Adliye encüme
ninde tetkik ediliyor 

Gezici tapu sicil memurları hakkın· 
daki kanun projesi adliye encümenin· 
de tetkik edilmektedir. Büdcenin encü
menin proje üzerinde yaptığı tadillere 
göre, tapu ve kadastro umıun müdür -
lüğiince tayin edilecek nahiye merkez
leriyle köylerde tapu işleri gezici tapu 
memurları tarafından yapılacaktır. 

Gezici tapu sicil memurunun ne va
kit hangi köye veya nahiye merkezine 
gideceği en az on gün evvel o köye 
\ e köyün bağlı olduğu nahiye ve ka -
za merkezine mutad vasıtalarla ilan e. 
dilecektir. 

Gezici tapu sicil memuru, gittiği yer 
de gayrı menkullerin vaziyetini iyiden 
iyine tetkikden son.ra işin dosyasını viHi
yet tapu komisyonunca tetkik edilmek 
üzere tapu müdürlüğüne veya sicil mu
hafızlığma gönderecektir. 

Tescili yapılan gayrimenkul hak
kında bunların bulunduğu nahiye mer. 
k ezi veya köy haricinde ve fakat bağlı 
oldukları kaza dahiJinde bulunanlar ta 
rafından askı tarihinden itibaren üç ay 
ve bu kaza dışında bulunanlar tarafın. 
dan altı ay içinde vilayet tapu komis
yonuna itiraz edilebilecektir. 

Gezıci tapu sicil memurları tara
fından tescil e<iilecek intikal işlerinde 
köy ihtiyar meclisleri veya makamına kd 
im olan merci tarafından verilecek ve. 
raset ilmühaberleri veraset ilamları bük. 
münde olacaktıı. 

Bir köye çıkacak olan gezici tapu 
sicil memurlarına o köyün bina ve e
razi vergilerine aid defterlerin tasdikli 
bir örneği en ku;a bir zaman içinde sa.. 
lahiyetli memurlar tarafından verilecek. 
tir. 

Bu memurlar keşif yapmak veya i

kametgfilıta takrir almak hususlarından 

dolayı ücret almıyacaklardır. Ancak gi. 

dilecek yer nakil vasıtasına ihtiyaç gös. 

terecek mesafede ise nahiye veya köy

de mutad olarak mevcud vesıtalardan is

tifade edilmesi alakalılar tarafından te 

min edilecektir. 

Gezici tapu sicil memurlarının yap 

tıkları muamelelere dair bütün evraka 
ve tapu senetlerine pul yapıştrrlmıya.. 
caktrr. 

lstanbulda 

ULUS 
Gazetemizi lıtanbul okuyuculanmız 

Köprü' de, Kadıköy iıkeleıinde gazeteler 
aabaıı KEMAL'de erkenden bulurlar. 
Beyoğh.ında Haıet ve fubelerind. de U
luı satılmaktadır. 
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Ceza kanununda 
değişen madde er 

yürürlüğe girdi 
Müebbed ve muvakkat 

dair yeni hükümler 
ağır hapse 
nedir?· 

Türk aıeza kanununun bazı mad delerinin değiştirilmesine dair olan 
kanun, neşri tarihinden muteber ol duğundan yürürlüğe girmiş bulun .. 

maktadır. 

Değisen maddelere göre bir 
türk, aşagı haddi üç seneden eksik 
olmayan bir cezayı müstelzim bir 
suçu yabancı memlekette işler ve 
Türkiyeye dönerse türk kanunla
rına göre ceza görür. 

Suç, üç seneden daha az hürriyeti 
bağlayıcı bir cezayı icab ettir!yorsa suç
lu hahkmda takibat icrası mutazarrır 

şahsın veya yabancı hükilmetin şikaye
tine bağlıdır. 

13 üncü madde de değişiklikten 

sonra şu şekli almıştır: 
Ağır hapis cezası müebbed veya mu

vakkattir. Müebbed ölünceye kadar çek· 
tirilir. Muvakkat 1 seneden 24 seneye 
kadardır ve dört devreye aynlır: 

A - Geceli gündüzlü yalnız olarak 
bir hücrede,. 

B - Yalnız geceleri bir hücrede, 
C - Bu devrede mahkfim geceleri de 

tecrid edilmiyebilir ve geçirdiği. her üç 
gün dört günlük mahkfimiyete karşılık 
tutulur 

D - Üç devrede arta kalan müd
det mahkuma serbest şartlar içinde ıe
çirtilecektir. Adliye vekaleti lüzum gö
rürse bu müddette mahkumlar arasında 
bazı ekipler tertib edebilecek ve bunla· 
n bazı işlerde çalıştırabilecektir. 

Değiştirilen 29 uncu madde 
Kanunda yazılı olmadıkça cezaların 

arttırılıp eksiltilemiyeceğinde ve eczayı 
arttırıp eksiltme sebeblerinden bahset· 
mektedir. 

Buna göre hakimin tetkik ettiği suç· 
ta cezayı azaltan veya arttıran sebebler 
nazara alınmadan, o fiil hakkında ne ce
za tertib edilecekse tezyid ve tenkis key
fiyeti onun üzerinden hesab edilecektir. 

Yeni 61 inci madde teşebbüsü tarif 
etmekte ve cürme teşebbüs eden phsa, 
fiilinin husule getirdi~ neticeye göre, 
muhtelif cezalar tertib olunmaktadır. 

Yeni 62 inci maddeye göre: 

Bir kimse i1lemefi kastettiği cürmün 
icrasına taallQk eden bütün fiilleri bitir· 

mi§, fakat ihtiyarmda olmayan bir se
bebt~n dolayı o cürüm meydana gelme· 
mi§ ise kanunda yazılı olmıyan yerlerde 
fiil ölüm cezasını müstelzim olduğu tak
dirde mütctebbis hakkında yirmi aene
den aşağı olmamak üzere muvakkat a
ğır hapis ve müebbed ağır hapis cezasıru 
müstelzim olduğu takdirde on beı sene· 
den yirmi seneye kadar ağır hapis ceza
a hükmolunur. Sair hallerde o cürüm i· 

I 

çin kanunen muayyen olan ceza altıda 
birinden üçte birine kadar indirilir. 

Cürüm ve kahalıata iştirak 
Yeni 64 üncü madde şöyle tadil edil

miştir: • Bir kaç kişi bir cürüm veya kabaha-
tin icrasına iştirak ettikleri takdirde fiili 
irtikab edenlerden veya doğrudan doğ
ruya beraber işlemiş olanlardan her biri 
o fiile mahsus ceza i~e cezalandırılır. 

Başkalarını cürüm ve kabahat işle

meğe azmettirenlere dahi ayni ceza hük
molunur. Ancak fili icra edenin onu iş· 

!emekte şahsi bir menfaati olduğu sabit 
olursa azmettiren şahsın cezası, ölüm 
yerine yirmi dört sene ve müebbed ağır 
hapis yerine yirmi sene ağır hapistir. 
Sair cezaların altıda biri indirilir. 

Yeni 65 inci madde şudur: 
1 - Failin zihninde cürüm veya ka

bahat ikaı kararını uyandırarak veya fiili 
irtildib karanın teyid veyahud fiil işlen· 
dikten sonra müzaharet veya muavenet
te bulunacağını vadederek, 

2 - Cürüm veya kabahatin ne suret• 
le işleneceğine müteamk talimat ve tari
fat ita veya fiilin işlenmesine yarayacak 
iş ve vasıtaları tedarik eyleyerek, 

3 - Cürüm veya kabahat işlenmeden. 
evvel veya işlendiği esnada müzaharl't 
veya muavenetle icrasını kolaylaştırarak 

Cürüm veya kabahate iştirak eden şa· 
hıs, filli vakıa mah&U$ olan ceza, ölüm 
cezası ise on beş seneden aşağı olmamak
üzere muvakkat ağır hapis ve müebbed 
ağır hapis cezası olduğu takdirde 12 se· 
neden 20 seneye kadar ağır hapis ceza .. 
siyle cezalandırılır. Sair hallerde kanu· 
nen muayyen olan cezanın yarı8I indiri· 
lir. 

Bu maddede beyan olunan fiillerden 
birini işleyen kimsenin iştiraki inzimam 
etmeksizin fiilin irtikabı mümkün olı:nı:· 
yacağı sabit olan ahvalde o kimse yuka· · 
nda gösterilen tenzilattan istifade ede
mez. 

Yeni 94 ve 95 inci maddeler şöyle 
hazırlanmıştır: 

Madde 94 : Cezası tecil edilen malı· , 
kfun hazır ise mahkemenin reisi cezanın · 
tecil edildiğini tefhim ettikten sonra ye
niden bir 6UÇ işlediği takdirde 95 inci 
madde hükmü dairesinde tecil olunan ce
za çektirilmekle beraber sonraki cürüm 
cezasının dahi p.rtlarına muvafık oldu· 
ğu takdirde, tekerrürden dolayı arttırx-· 
lacağıru kendisine ihtar eder. 

nasyonali1me doğrudur. FakatmütefeK· ................................................................................................................... . 

Madde 95: Kabahatle mahkfun olan 
kimse hüküm tarihinden itibaren bir se
ne zarfında bir cürümden dolayı para ce·' 
zasından başka bir cezaya veya evvelce 
hükmü veren mahkemenin dairesi dahi
linde diğer bir kabahatten dolayı hafif 
hapis cezasına ve cürüm ile mahkfun o
lan kimse dahi hüküm tarihinden itiba
ren bei aene içinde işlediği diğer bir cü
rümden dolayı evvelce verilen ceza cin• 
sinden bir cezaya yahud hapis veya daha 
ağır bir cezaya411ahkfim olmazsa evvelki 
mahldlmiyeti infaz edilmiş sayılır. Aksi 
halde her iki auçun cezası ayn ayn ten• 
fiz olunur. 

kirler ve sanatkarlar bu memleketin ta
rihini, dilini, coğrafyasrnr iyice tetkik 
etmezlerse ve memleketi tanımazlarsa 
bizim iç benliğimize ve fikri varhğımı
za ancak tecıadüfi olarak tercüman ola
bilirler. Böyle olunca gençliğe düşen 

milli vazife yasadıkları yerlerin kültür
le ilg ili hallerini ve hususiyetlerini bü
yük bir dikkatle ve büyük sevgi ile tet
kik etmektir. 

Rejyonalizm 
Rejyonalizm siyasi sahada ne kadar 

muzır ve tehlikeli ise kültürel sahada 

o kadar faydalı ve lazımdır. Bir Maraş
lı sanatkarımız yarpuzlu derelerin ılık 

ıtrrnda cıvıldayan aşk perilerini mese
la: herhangi yüksek bir şairin göziy le 

değil, fakat kendi ve Maraş göziyle tet
kik edebilirse, Alişarrn kekik dolu ya
maçlarındaki çobanın üzletinde yaşı

yan büyük sessizliği ve yıldızlara bağ
lı hülyayı terennüm edebilirse Ceyha· 

nm gözünde harelenen renk aleminde
ki füsunlu manayı tesbit edebilirse ve 
mesela müdafanın o günkü psihizminin 

nazmım ve heykelini yapabilirse büyük 
türk kültürünün mühim bir parçasıaı 
hazırlamış olur. Bölgelerden bu yolda 
toplanan motifler milli: kültürün umu
munu yaparlar ve böylece ferdçilikten 
cemiyetciliğe geçmiş bulunuruz. Bu 

Petrol ve altın 

Avrupa gazetele-

ri haber veriyor· 
lar ki dünyada itsizlik gitgide azal
makta ve petrol ile altın da bu yıl bir 
istihsal rekoru yapmaktadır. 

Bu haberi verdiğimi2 bir arkada§: 

"i§sizler silah fabrikalarında çah§ı· 

yor, altınla silah alınıyor, petrol da 

gelecek harb için stok yapılıyor." 

dedi. 

Halbuki i§sİz insanların İ§ bulma

sı, altmıo kıymetleri yükseltmesi, 

petrolun nakli en kolay yakılacak 

madde olarak çoğalması iyiye çekile

mez mi? 

Hayır, çünkü bütün gazeteler dün

yanm gidi§İni karanlık görmeğe her• 

kesi alıştırıyorlar. 

Bu hava iç.inde insanın beyazı, 

pembeyi, mav:iyi, cihanın bütün altın) 

larma ve petrollarına üstün tutacağı 

geliyor. 

Politilmya ve politika 

adamlarına dair 

Andre Maurois, "Bir hatıra defte-

rinden parçalar,, ba§lığı altında §U 
fikirlerini ne§rediyor: 

• Güzel mısralar güzel hialerle 
değil, güzel kelimelerle yapıldığı gibi 
iyi politika da doktrinlerle değil, fi
illerle yapılır. 

• lnsanlarm tarihi, muvazenesiz

lik devirlerini takib elen durluk de

virlerinden husule gelmi§tir. Biz tim· 

di muvazenesizlik devirlerinden biri

ni geçiriyoruz. Bu kazadan, hiç ol

mana bir felsefe çıkarmamak fazile
tini göaterelim. 

• Valery, bir gün b1U1a• ''İnsanlık 

. iki büyük hastalığın ıstırabını çeki

yor, dedi. Bunlardan biri anane ve 

diğeri terakkidir.,, Bu öyle bir para

dokstur ki dalgalanmaların zarureti

ni anlahr. 

• Oiplomaai, önünden kaçınılmaz 
hal tarzlarını kabule §ayan zevahir
le aüslemek sanatıdır. 

Hayata dair fildrler 

• Hayat bir elbiseye benzer: kir-

lendiği zaman sü

pürülür. Delindiği 

uman yamalanır ve 

böylece kabil ol

duğu kadar giyimli kalınır. - Baltac 

• Büyük bir gayeye doğru, uzun 
bir yoldan, bir doatla birlikte yürü
mek çifte aaa.dettir. - Sainte-Beuve. 

• Hayat çok güç bir şanat eseri
dir ve bu eaerin bazı taraflarında mu
vaffak olmak da bir hünerdir. 

Frak yiiz elli ytı§ında 

Suvarelerde giyilen frak, moda o
lali 150 aene oluyor. 

Gittikeç fazla giyilen bu elbiae 
1787 de Fracque adını tatıyaıı ve §ık• 
lıktaki garabetleriyle tanmmıt olan 
bir genç, o zamanların r esmi elbisesi 
redingotun ön peılerini keserek bir 
auvareye gitmi§ ve kendisine taf&l"ak 
bakanlara bu yeni §ekildeki ceketin 
Londrada çok moda olduğunu söyle
miştir. 

Fransada ilk giyenin adı ile anı
lan bu elbiae de, itt böylece, resmi 
kılık olmuştur. 

"Moda,. dediğimiz gülünç çehreli 
müstebid, kaidelerini ekseriya bu gi
bi garabetlerden alıp hepimizi hük
müne tabi tutmaktadır. 

....._H_A_V_~ 
Meteoroloji Enstitüaünden aldığ"ımı• 

malftmata göre dün 9ehrimizde hava 
umumiyetle bulutlu geçmiı; ve auhunet 
•ıfırm üstünde ancak 3 dereceye lrao
dar yükselebilmi~tir. Dün yurdu• 
Trakya, Ege, cenub Anadolusu, orta 
Anadolunun garb ve orta kısmıları ili 
Erzurum ve Kars çevreleri yağışlı geÇ'" 
miı;tir. Yağış orta Anadolu, İstanbul "', 
Karsta kar, diğer yerlerde yağmur şek• 
linde olmu§tur. Hava dün wnumiyetl• 
3-5 derece arasında soğumuştur. En dil"" 
şük sııhunet Karsta olup ı;ıfırm attın• 
da 7 derecedir. En yüksek suhunetlet 
ise srfınn üstünde Antalya ve Adanndıı 
17, Yalova ve Dörtyolda 19 derecedir. 



Roosevelt ve Amerika 
adliyesi 

A merika yüksek mahkeme.iaİD 
ıslahı hakkmda Cumhur baıka· 

nı Roosevelt tarafmdan yapılan tek• 
lif, Mecliste yetmiı bete kart• üç JİiS 
on beı gibi büyük bir ekseriyetle ka• 
bul edildi. Bu teklifin ıünıul ve ebe
nıiyeti üzerinde geçen sün asa~ 
dunnuıtuk Mesele ıudur: Aınert . d .. rt 
cumhur bafkanı Rooaevelt, ilk 

0 

&enelik deverıinde New Deal denil~n 
iktısadi kalkınma programını tatbık 
ederken her adımda yüksek nu.Jıke
lllenin muhalefeti ile karıılafb• Do
kuz azası olan bu yüksek mahkeme· 
Ye Amerika anayasası, parlamento 
\'e ayan tarafından kabul edilen ka• 

1 · ı h""k "" ·· addebDek sa· nun arı hı e u umsuz 
ı .h. · · · · y ni kaza ku•· a ıyetını vermııtır. a 
\'etini teşri ve icra kuvvetleri üzerine 
nıürakip vaziyetine getirmiıtir. _A"!'"e
rika yüksek mahkemesi bu sali.luye
te dayanarak bazen ferdlerin hakkı• 
nı ve hüriyetini, bazen de Amerika 
ittihadını teıkil eden devletlerin bak• 
larını ve salahiyetlerini ihlal eder ba· 
hanesiyle Roosevelt'in Meclisten ~e 
ayandan geçirdiii kanunlan tatbık 
ettirmemiıtir. 

ikinci devrede Rooaevelt'in Ame-
. d • · t=-e~ aanıl· nka anayasasmı egıf .. ..,_ ıı.a •• 

mııtı. Halbuki Cumhur baık~~· böy: 
le külfetli bir te19bbüae gınwece~ 
yerde Amerika yüksek mahkemeli· 
nin teıkilatmı deiiıtirmeie karar 

• 1• Yu""kaek mahkemenin sala• 
vermıı ır. 

hiyetlerini tayin eden anayasadır. Fa-

kat tetkilatı. yani kaç azadan ter~
küb edeceii meclis tarafından taym 

edilir. Rooaevelt §Öyle bir teklif yap
mııtır: Yüksek mahkeme azaamdan 
yetmit yaımı dolduran her az&, tam 

maaıla tekaüd olabilir. Fakat tekaüd 
olacftğı yerde vazifesinde devam et· 
mek isterse, Cumhur Baıkanı, mah
keme heyetine yeni bir aza ili•• et• 
meye salahiyettardır. 

Meclis tarafından kabul edilen bu 
kanun ile Amerika yüksek mahke
mesinin dokuz azası derhal on beşe 
iblafr ecı· ı: .. cır. Cünkü dokuz azanın 

albaı y•t~•• bet ya9mı geçtiğinden 
baalar istifa etmedikleri takdirde 
mahkeme heyetine altı aza daha ta• 
yin edilecektir. Bunlar da Rooaevel• 

tin İr"Liır.ai ve iktısadi ıslahat hıııkkın
daki fikirlerini kabul etmİf ha
kimler olacaiından ve kanunla· 
rı o yolda tefsir edeceklerinden 
yüksek mahkeme bundan böyle 
bir enrel olmaktan çıkacaktır. Yani 
Rooaevelt mahkemeyi kaldll'IDıJ'or• 

Salahiyetlerini darlaıtınnıyor. Fakat 
teıkilitmı deiittirerek kendiıine en
gel olmaktan çıkarıyor. Belki de yar
d1111c111 vaziyetine getiriyor. 

Rooaevelt'in bu hareketi Anclo
aakson ananesine uygundur. Bir aaır 
eve), lngilterede ıslahat tetebbüaiin· 
de bulunan liberaller, Lordlar kama· 
rasınm muhalefeti ile kartılaflDC&, 
aynı tekilde hareket etmitl~di. Lor~
lar kamarasını ilga etmedıler. Sala
hiyetlerine dokunmadılar. Fakat 

kendi fikirlerini terviç eden yeni ye
bi lordluklar ihda• ederek kamarada 
-ekseriyeti temin etmeye çalıttılar. 
lngilterenin siyasi tekamülünde en e
•eıniyetli bir adım olan 1832 ıslahat 
laviha., bu tekilde kabul ve tatbik e-

llilaafttl. 
O •mnan Lordlar kamarası ln

•n~. emlak, arazi aabibleriaia 
•• 8lld ari.tokrasinin kalesi idi. Şim· 
MI .. Amerikada yüksek mahkeme 
............. bankacılana, aermaYe-

1ıa1 ...... ol;..uttur· 1832 senesinde 
k~!afta kalesi içinden fethedilmit" 
ai. Roo..welt n.' yapb Ne yapacak? 
laıı._ kaleye kartı nasıl harekete

:9eeık? derken o da kaleyi içinden 
et~ Meğer Kristof Ko-

lo.ııaa.·... J111Durtası kadar kolay· 

lıııl19 - 4'. Ş Earner 

NlŞAN 
il' .. Aakert fabrikalar umum müdürU 
k Uto.generaı Eyüp Durukan kızı Bn. 
~ 1!8 f eı- Durukan ile topçu teğmen 
1 ~kael'in nişan merasimi General Er:P Durukanın Yenişehirdeki evinde 
-...ra edilıni9tir. Her iki tarafa saadetler 
"ıleriz. 
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, __ 

jlspanya'da hükümetçiler bütün 
cephelerde şiddetli bir taarruza 

kalkmak niyetindeler 
Portekiz 
vaziyetini 

değiştirmiyor 

Bombardımanlar netiusinde harab olan Madridden bır manzara 

Londra, 14 (A.A.) - Madrid müda
faa komitesi tebliğ ediyor: Asilerin }a
rama bölgesinde Madrid • Valensiya yo
lunu müdafaa eden hükümetçi mevzileri 
yarmak için yaptıktan hücum püskür
tülmüştür. Hükümet kuvvetleri, mu
vaffakiyetli bir hücum neticesinde Use
ra ve Karabançel'deki mevzilerini ıslah 
etmişlerdir. Hükümetçi tayyareler, üç 
asi avcı tayyaresini düşürmüşlerdir. Hü
kümet bir kararname ile, siyasi bir par• 
tiye veya sendika teşkilatına mensub ol· 
mıyan bütün radyo verici istasyonlann 
işlemesini yasak etmiştir. Yasağa rağ
men işleyen radyolar müsadere edilecek
tir. Madrid'de bulunan yabancı gazete
ciler B. Blum'a telgrafla müracaat ede

rek Malaga'da sivil hallan katliimına en· ı 
gel olmasını isteW.lerdir. M 

Madrid müdafaa komiıeainin ISlr hükümetiJ 
Uluslar 

Metaksas 
kabinesinin 
başardığı 

işler 

hükümeııen uıedikleri 
Müdafaa komitesi aziamdan üç kiti 

başbakan B. Largo Kaballero'ya bir mek· Ve 
tub göndermişlerdir. Bu mektubta, Uç 
aydanberi kuşatılmıt bulunan Madrid K 
şehrinin müdafaası için hükümetçi milis- urumu 
ler tarafından sarfedilen kahramanca 
gayretler anlatıldıktan ve bunun, kuv
vetlenen hükümetin, bütün milletin ve 
sadık milislerin eseri olduğu kaydedil
dikten sonra Malaga'nm zabtının ve ]a
rama taarruzunun, hükümetçi kuvvetle
rin bütün cephelerde şiddetli bir taarru
za kalkmasını icab ettirdiği söylenilmek
te ve bunun için şu Uç tedbirin tatbilıci 
istenilmektedir: 

1 - istisnasız herkesi muallim bir 
hale getirmek ve muazzam bir ihtiyat 
kurmak üzere mecburi askeri hazmet u
sulünü kurmak, 

2 - Mühim mevkilere 'üpheli un
surları yok edecek sadık sivil memurlar 
getirmek, 

3 - Bütün cephelerde tek kuman
danlık usulünü kurmak. 

Millt it konfederasyonunun orpııı 
olan gazete, yalnız Madrid'in müdataa
aı lüzumunun umumt seferberlik illnı· 
na kifi bir sebeb olduğunu yazarak 
hüklimeti hemen bir karar vermefe ça
ğırıyor. 

.iıilere göre 
Kordoba radyosu dün '!ece Franko 

kuvvetlerinin Aranga'yı ele geçirdik • 
terini ve bu suretle Madrid • Valenıd
ya yolunun tamamen kapandığını bil· 
dirmiştir. Asiler bugün bu bölgedeki 
mevzilerini tahkim etmiflerdir. Hilkll· 
metçilerin dün Karabanael'e yaptıkta
n hücum püakürtülmüttür. Bugünler • 
de harekitın siklet merkezi ]arama 
bölgesindedir. 

Ktınfmazlık ifi H Porıeki:ı 
Lizbon'dan bildiriliyor: Siyaat mah· 

filler Portekiz'in kanpnazlık komite• 
sindeki vaziyetini makul görmekte, 
Portekizin komitenin işini bozmak için 
değil, kendi topraklarının yabancılar • 
ca kontrolu milli izzeti nefse aykırı bir 
şey olduğu için buna razı olmadığını 
aöylemelctedirler. 

Son vaziyet 
}arama bölgesinde çarp11malar 

devam ediyor 
Talevera de la Reina, 14 (A.A.) -

Havas muhabiri bildiriyor: General 
Franko tcuvvet'erinin hücumlan, hava• 
nm bozulmasına rağmen devam etmiş
tir. Maamafih yağmur yoktur. Arganda 
etrafında şiddetli çarpışmalar berdevam· 
dır. Madrid, 14 (A.A.) - ]arama mın
takasrnda muharebe devam etmektedir. 
Asiler, son haberler ile deva~ surette 
hücum eylemekte fakat nebnn aol ~yı
l nna mevzi almış bulunan cumhunyet· 
ail · bir adım geri çekilmeden muka• ç er ıse, 

vemet göaternıektedirle~. 
Madrid' de 84 e•irın • 

Muhakeme•ı bafl.adı 
Madrid, 14 (A.A.) - Bu sabah, ~11ı: 

. buıurunda, kinunusanıde 
mahke~;:jeya yaodan hücum eanaaın
Cerro · . . • mubakemell
da elir edilen 84 kıtının 
ne batlanınııtır. 

Kahire, 14 (A.A.) - Mısır bükü· 
meti, Milletler Cemiyetine kabulünü 
taleb etmeai zmmında Irak hükümeti 
tarafından kendisine yapılan davete 
mülbet cevab vermittir. 

Cenevre naaıl karııladı. 

Cenevre, 14 (A.A.) - Mıaır büldl
metini Milletler Cemiyetine girmeğe 

davet eden Irak hükümetinin samimt 
notası, burada hayretle kartılanmışur. 

Çünkü cemiyet azatundan !lir devletin 
aza olmıyan bir devleti alenen Cenev· 

reye namzedliğini vazetmeğe davet et· 

mesi ilk defa olarak vuku bulmaktadır. 
Irak'ın bu daveti yalwı prk arab 

devletlerinin bir teaaııild Meri olarak 
tel&ldti edilmektedir. 

Bu münasebetle İtalyanın Cenevre
ye iltihakı, daha doğrusu Habeıiatan 

delegelerinin Milletler Cemiyetinden 

uzaklqtırılmaaı meselesinin Mıaır'ı ka

bul etmek için toplanacak umumi heye
te mevzuubahs olacağı hatırlatılmakta

dır. Çünkü bu toplantıdan önce fevka

lide olarak toplanacak olan umumi he
yet delegelerin aaWıiyetlerini gözden 
geçirecektir. 

Zannedildiğine göre, Habeşiıtanrn 

delegeleri uzaldaıtırılacaktır. Bir riva
yete göre de bütün hükümetler, İtalya

nın Habetistandaki hakimiyetini tanı
DUf oldukları için Negüa Cenevreye 

delege göndermiyecektir. İtalyan • ha

bet anlatmazlığı dolayıaiyle ortaya çı

kan güçlüklerin gelecek mayıs ayında 
tamamiyle zail olmaaı da ihtimalden 
uzak değildir. 

A 
o A) \; 

tına, 14 (Hususı - Metakaaa ka-
binesi 6 ayı doldurmut olduğundan, 

bütün gazeteler bu müddet içinde ba· 
fUıl&n işleri uymaktadırlar. 

Eaki Venizelist basın da dahil ol· 
duğu halde, yazdıkları makalelerde 
Metakaas'ı alkıflıyarak: diyorlar ki: 

1 - Anarşi ve ihtilalin önüne ge
çildi; 

2 - Memlekette asayif ve eımıiyet 
teessüs etti; 

3 - Devlet, sermaye ile mesainin 
1ıraaına girdi ; 

4 - Finana itleri düzeltildi; drah
mi kurtarıldı ; 

5 - Tealihat ve tahkimat iti tamam• 
!anmaktadır; 

6 - İçtimai yardım itine milyonlar 
tahsis edildi; 

7 - Her ıınıf halkın me.eleleri hal
ledildi; 

8 - Çiftçiye yardım edildi; bol to
hum verildi; 

9 - Ekilen arazi mikdarı 600,000 
dönüm arttı; 

10 - 1,600,000,000 drahmiliık taaarruf 
yapıldı; 

11 - Millet baygınlıktan uyanarak 
yeni hayata girdi; 

12 - Hepimizi bu yeni doğuıun he.. 
yecanı aardı. 

Bu hakikatleri körlerle münafıklar 
göremez. Millet yaptığı mitinglerle 
M. Metaksaa'a kartı beslediği sevgi ve 
itimadı meydana koymuştur. Yapılan 

işler ( 4 ağustos) inkılabının ehemiye
tini göstermeye kafidir. 

Sıhat Vekilimiz dün geldi 

Bh mlcldntenberl lstanbulda bulunan Sıh11t ve içtimai Yardım Vekili Dolc· 
t•' Relik Sa,nm diJn ıfllhrimiH d6nmaı ve istasyonda Vekilet ileri gelen·e

riyle do6tla11 taralından brşrlanmıştır. Resmimiz vekili istasyonda g6steriyor. 

l ihml/tuhl4 
Suriyedeki tahrikçiler 

CUMHURIYET'teki batyazısmda 
l1mail Müft.ak Mayakon, Suriye Bat• 
vekilinin reialiii altında PariM giden 
heyetin, Cenevrede kabul edilmiı o
lan Hatay iıtildiline aykırı talebler 
ileri aürdüiü hakkında sızan haber
leri mevzuubahs ederek Hatay istik· 
lalini dolambaçlı yollara bqvurarak 
sakatlamak iatiyen bu zihniyetin ne 
derece aakat olduiunu anlabyor ve 
Suriyede bu zihniyetin ya§&makta 
olmasmı ne son Cenevre kararlarını 
vücude getiren büyük siyasi muvaze
nenin, ne de bizim hattı hareketimiz
de imil olan ciddiyet ve samimiye··n 
Şam politikacdarmca hen'"z layı:c e 
anlaşılmadığına delil addederek di
yor ki: 

"Acaba Suriye zimamdarlan hatay
lılara verilen ıeyin tam bir is•ik) 1 ol
duğunu ve esasen başka türlü olm sı 
imkan dahilinde bulunmadığını h "'
nüz anlıyamadılar mı? Eğer ornda 
bunun hilafma bir telakki, bir hny 1 
v~r~, boı yere bir haylı vakıt geçi
rılmıı demektir. Her kopardığını kar 
saymak ıiyaaeti eski diplomasin'n 
çok iltifat ettiği mtırifetlerd•di. Anc k 
bu siyaset bilhaua bu meselede re
vacı olmıyan köfü cılız ve miskin bir 
metadır. Bu metaın müıteriai kalma
dığı gibi piyasan da kapanmııtrr. 
Eğer Suriye zimamdarlan henüz 

Cenevre müzakerelerinin nasıl çetin 
ıerait dahilinde ve ne büyük bir uina 
ve irade kuvvetiyle neticeye vanldıiı
nı bilmiyorlarsa Pariate bilhaua buna 
sorup öğrenmeli ve memleketlerine 
dönerek itlerine ona ıöre düzen ver 
melidirler. 

.•• Bugün bürolarda hazırlanmakta 
olan projeler dün verilen kararların 
tekil ve kıyafet almaamdan ibaret
tir. Yeni yapılan ve yapılacak hiç 

bir teJ yoktur. Naul ki, defitecek 
veya defittirilebilecek hiç bir teJ 
olmadıfı ve olamIJ'acafı cibi ••• 

e 

HALA ANLATAMADIK MI? 
ÇOCUKLAR! KORUMAK 

T AN'daki bat yazwnda Ahmed E
min Yalman latanbul belediyeainin 

Galatadaki "çoc:uldan kurtarma J'UI'• 
du"nu aitayifle anlatıyor, buradaki top 
....... , 83 çoc:ujım .. kadar iyi tart
lar içinde yetiıtilderini, bu ıuretle 
keneli haOerine bırakılsa muhakkak 
ki kötü J"Ollara .ürüklenecek olan bir 

çok yokaal yavrularm, bu tefkat ku
cafmda yurda yararlı birer ferci ha

line ıeldilderini ka,.dederM diyor ki, 
"- MemWcet auça karf1 ....ı. Md

lere bu kadar muhtaç olduiuaa SÖN 

Adli,.. e-...lıimm ba yurd üzerinde 
ehemiyetle duracafmı ümid ederiz. 
Çoaak JD11hlwmıl..U.clen bahaecliliyor. 
Çocuk için böyle lııir ruhi tedavi yeri bu
hanmadlkça JD11bkeme ne yapar? Bqün. 

kü "Süb,.an" hapishane koiutlarma 
ceza diye cönderilen her çocuk suçlu 
amıftan kurtanlm••ıf, bilüia zorla 

buraya Yaklattmlımt ve •blnut dzmek· 
tir. Adliyenin yalmz J8fAlllA mur.hm 
ödemesi euretile bu yurdcWô aalib iın-

kinlanndan daha yüz auçhı veya auçlu
luia namzed çocufa iıtifade ettirmek 

mümkündür.'' 
Adliye Velciletinin, Saibk Ye içti• 

mai yardım Vekiletinia dikkatlerini 
bu süzel içtimai tetebbüM celbetm .. 

yi Yazife biliriz. 
Çok muYAffaki,.etli netice veren ba 

tefelıı.üa, s-iflemeli, meıaııılıeketin ..... 
ka ,. ....... de kurulacak~. bu 
SÜJlkÜ bapiahsceleria çok çirkin çocuk 

koiuflanam ,.erini almalıdır." 
e 

TERCOME F AALIYETI 

AKŞAM'cla NwııUıah Ataç, "sevini. 
lec:ek pyler" batbiı albndaki mu..ıa .. 
minele, aon zamanlarda tercümeye kar
fi memlekette görülen büyük aJika 
" bir çok meflıur carb eaerlerinin d::. 

mize çevriliıini mamauaiyetle kayded..,. 
ken, bir yandan cb adapte yerine sadık 
tercüme yolunun tercih ecti:m...ine doi· 
ru bir t......,W sörüldüiünü ~liiyor ve 
diyor ki: "tercüme edebiyabmn ıenitı.. 
meye bathımıt olmaaına aevinelim. ı ... 
san sevindikçe sevinilecek teJI• ar
tar.'' 



( Yabancı Gazetelerde OkuduKlarımız J ingiltere 
ve 

U zun müddet Ok· 
yan us filosuna 

kumanda etmif ve şimdi FRANSANIN 
ile 3100 ton araemda ve 
"kontrtorpilyör '' adını 

verdikleri fevkalade aü
ratli gemileri vardır; ha

Almanya 
de fransız donanmasının 

Gene 1 Kurmay 
tcfliğine tayin e· 
dilmiş olan ami· 
ral Darlan geçen· 
lerde Ren'de söyle· 

HARB DONANMASI 
kikatte ise bunlar, 
her hangi bir de
nizci devletin aü
per destroyerleri-

İngiltere yalnız garb devletlerinin 
garaııti edecek bir pakt 

çalışmaktadır 

sınırlarını 

hazırlamağa 
diği bir nutukta Fransa bahriye politika
sı hakkındaki düşüncelerini açıkça izah 
etmiştir. Amiral Darlan, bu nutkunda 
fransız donanmasının terkibini üç şar• 

ta bağlı tutuyordu. : 
Fransız bahriyesinin kuruluşu, ev· 

veli, Fransanın coğrafi vaziyetiyle te· 
lif edilebilecek bir politika icabları
na, ondan sonra, yabancı bahriye ter• 
kiblerinin kuvvetlerine, ve nihayet 
devletler arasındaki münasebetlere 
bağlı olduğunu söylemiştir. 

Amiral bu nutkunda demiştir ki : 
- '' Bugünkü vaziyet, fransızlara yal 

nız kendilerine güvenmeği emretmek· 
tedir. Bu itibarla Avrupanın en kuv· 
vetli bir donanmasından daha üstün 
bir donaniaya sahih olmak mecburiye· 
tin deyiz. 

Hakikatte ise, Cihan harbinden son· 
ra, Fransa hemen hemen tamamiyle yep 
yeni ve Britanya donanması müstesna 
bütün Avrupa donanmalarına üstün 
bir donanma yapmıya sevkedilmiştir. 

1930 anlaMması ve Fransa • 

F ransızlar, 1930 daki donanma and· 
laşmasına girmemiş oldukların· 

dan, kruvazör, destroyer ve deniz altı 
gemileri inşaatında hiç bir tahdide ta· 
bi tutulmamıtlardır. Halbuki, tngilte• 
re, Amerika, ve Japonya tahdid altına 
ahnmış•ardı. 

Bundan dolayı, hareket serbestile• 
rini genit ölçüde kullanarak, hafif kru· 
vazör, destiroyer ve denizaltı gemile
riyle ticareti harbın ve nakliyatın em 
niyeti bakımından fevkalade elverişli biı 
muharebe aleti meydana getirmeğe mu
v;sffak olmuşlardır. 

Va~İnl(lon anlaşmasi ile: 

Fransızlar, uzun bir fasıladan 

sunra 1933 de kızağa koydukları 
Ye şimdi de bitirlimiş olan 26000 tonluk 
Dünke. k, muharebe kruvazöriyle, büyük 
harb zırhlılarının inşaatına ilk çığrı aç
mış oldular. 1922 Vaşington andlamasın 
da, İngiltere, Amerika. Japonya, Fran

sa ve İtalya için büyük harb zırhhfarı· 
nm kuvvet nisbetleri 5: 5: 3: 1,75: 1,75. 
olarak tesbit edilmişti. Fransa o günler· 
de, donanmasındaki büyük zırhlıların 

azlığını, ancak karadaki techizatından 
hiç bir fed&.karhk yapmamağa mukabil 
kabul edebileceğini bildirmittL 

Bugünkü fransız donanması 

B ugünlrü franaız donanmumda 
602000 tonluk modren malzeme 

vardır. Buna, ayrıca S0.000 ton eski ge· 
milerle iDfB edilmekte veya inpu taa
vib edilmit olan 163.000 tonu katmak 
lbmıdır. 

815,000 tonu bulan bu mikdar atağı 
daki ge:.1i planına taksim edilmektedir. 

Harb aaffı gemisi olarak, Cihan har· 
bında inşa edilmiş olanı "Bretan,, ''Lo· 
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ran,, ve ''Provans,, adındaki üç zırh· 
lıdır. Bu gemiler, son yıllarda esaslı 

bir surette modernleştirilmiş ve 22,000 
tonluk büyük zırhlılarla ehemiyetli bir 
ölçüde muharebe kudreti kazanmışlar· 
dır. 

On tane 34 santimetrelik ağır topla 
teçhiz edilmiş olan bu gemiler, orta• 
daki taretin kaldırılması dolayısiyle 

teçhizat bakımından diğerlerinden bir 
paraç kaybetmiş bulunuyorlarsa da bu· 
na mukabil, tayyareleri, daha büyük SÜ• 

rat ve seyrüsefer kudretleri ve ihtimal 
ki, daha kuvvetli zırhlıları vardır. 

Bu üç gemi, son yıllarda daha ziya
de ehemiyet kesbetmiş olan okyanos 
filosunun özünü teşkil etmektedir. Es· 
kiden fransız donanmasının siklet mer· 
kezi Akdenizde idi. Geriye kalan 6 ta
ne eski dretnot, esas itibariyle mekteb 
gemisi olarak kullanılacaklardır. 

Dünkerk ve Strazburg 

F ransanın, aynı zamanda bütün 
dünyanın en yeni dretnotu olan 

''Dünkerk,, sekiz tane 33 santimetrelik, 
oı. altı tane 13 santimetrelik topu ve 
28 tane tayyare topuyle teçhiz edilmiş· 
tir. 

Bu zırhlı, 30 deniz mili süratinde 
(saatte 56 kilometre) olacak ve güver
tesinde dört tayyare taşıyacaktır. Dün 
k~rk'in e~ olan Ştrasburg'un 1938 baş· 
langıcında bitmesi ihtimali vardrı. Bun· 
dan başka, fransızlar, iki tane 35,000 
tonluk zırhlıyı tezgaha koymuşlardır; 
bunların birinin adı "Rişliö,, diğerinin 
de "Jan Bart,, dır. Bunları beşinci bir 
zırhlının takib etmesi ihtiamli çok kuv· 
vetlidir. 

Böylelikle fransız donanması, mev· 
cud dretnottan bakımından da Vaşing· 
ton andlaşmasında derpiş olunandan 
da fazla bir kuvvete varmış olacaktır. 

Yeni kruvazörler 

S on on yıl içinde tezgahtan indi· 
rilmiş ve her birinin 20,3 &antİ· 

metrelik sekiz tane ağır topu olan 
yedi tane 10,000 tonluk ağır kruvazör, 
bu sınıf harb kruvazörlerinin bulun· 
dukları Akdenizdedirler. 

Fransanın 5900 ila 7600 ton arasın· 
da 11 tane hafif kruvazörü vardır. Bu 
kruvazörler arasında 200 tane mayn ile 
teçhiz edilmiş olan "Emil Bertin"in aü. 
rati 40 mil (saatte 74 kilometre) dir. 
Bütün hafif ve ağır kruvazörler, ıö
ğertelerinde 2 ili 4 tane tayyare taşı· 
maktadu. 

Fransa 'nm destroyerleri 

F ransa, "süper dcatroyer"ler saha· 
ıında son yıllarda en başta bulun-

maktadır. Fransızların, büyüklükleri 2400 

ne üstün hafif 
kruvazörlerdir. Yukarda da kaydedildiği 
gibi İngiltere, Amerika ve Japonya 1850 

tondan daha büyük destroyer inta e
demezlerdi. 

Fransa, bu tahdide bağlanmamıt ve 
hiç bir donanmanın karşılarına. ayni 
kudrette bir zırhlı çıbramıyacağı 32 
tane küçük kruvazör yapmı~tır. 

Fransız donanmasının 900 ili 1800 
tonluk 45 tane modem destroyeri var
dır. 

Denizalb gemileri 

C ihan harbından eonra en büyük 
hamleyi fransızların denizaltı 

donanması yapmı:ı;tır. Son günlere ka· 
dar, bu donanma en başta yürüyordu. 
Şimdi 140 tane denizaltı gemisi olan 
sovyet donanması onu kat kat geçınit 
bulunuyor. 

Eskileri ve inşaat tarzlarında fran
sızların bir çok şeyler öğremniş ol· 
dukları 11 tane eski alman denizaltı 
gemisi ile birlikte ''Surkuf" kruvazör· 
leri de dahil olduğu halde 111 tane de· 
nizaltı gemileri vardır. 

ÜLKÜ 
HALKEVLERI MECMUASI 

16 üdürü M. Fuad KöpruJ u 
Sekizinci cildin son sayısı 

olan 48 inci numarası başlıca 
yazıları: 

Musahabe (Ş. A. Kansu), 
türk kobuz'u (A. Caferoğlu}, 
Tuhfetül mahdum (Orhan Şa
ik), İslam coğrafyasında Antak· 
ya (Sadi Selen), Prehistorya (H. 
Bruil), Özlenen alem • Şüphe 
••tiir'' (Coşkun Ertepınar), köy 
tetkiki (A. Süreyya), Orta za. 
man islim dünyasında maliye 
(A. Mez), Merkantilizm (Said 
Aydos), notlar ve iktıbaslar 
bibliyografya. 

80 sayfalık den!:İ 25 kurus. 

JcENGEL 
KiTABi 
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T İİT~eye ,eviren 
Nureddin Artma 

Zarif bir kab 

içinde nqredilcli 

Her yaıta iıuanı alakalanJıran 
bu ıriizel kitabı mutlaka 

okuyunuz 

B üyük Bri

tanyanın dı' 
politikası bakı· 

mından aon za
manlarda iki mü· 
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him hidıse vardır: Fransa ya yeni bir 
elçi tayın edilmesi; Almanya ile gorÜf· 
meıerın başlamış olması. 

Hiıkümetini .J::$erlinde ternail etmek· 
te oıan Sir Err Phipps şimdi onu Pa
riste temsil edecektı.. liu zat franaız 
görüşüne çok mı.itemayil olara.k tanıl• 

maktadır. J:.'ena niyetli kimseler, bu yer 
değiştirmeyi, yerme ingiliz - alman ya• 
kmıaşması tasavvuruna daha muzahi.: 
bir başka diplomat göndermek arzuau· 
na atfetmekte gecikmediler. Bu farui
ye şunu itibare alınamaktadır ki: bizzat 
meıoul devlet adamları arasında tcmaa· 
ların bu derece sık olduğu bir zaman
da bir elçinin şahsiyeti ve hususi t•· 
mayülleri gitgide daha az kıymet ifade 
etmektedir. Üstelik, Fransaya, Fransa
yı ve fransız görüşünü seven bir ada
mın tayin edilmesi pek tabit görülme
lidir. 

1 kinci hadise, B. von Ribbentropun 
İngiliz dıt bakaniyle ebemiyetli mü

zakerelere giriştiği bir sırada B. Ant· 
hony Eden'in Londradan ini olarak ha
reketidir. Genç bakanın· bu istirahat 
seyahatini epey. zamandanberi karar
laştırmıt olduğu muhakkaktır. Yalnız, 

İngilterenin tedafüi vaziyette kaldığı· 
nı bildiği bu görüşmelerde hiç bir acil 
taraf görmemiş olduğu içindir ki ıeya• 
batini geri bırakmamıştır. 

Dış Bakanının seyahati esnasında, 

kendisine Lord Halifax vekalet edecek, 

ve Hitlerin mümesaili müzakerelerıni 

onunla yapacaktır. Lord Halifax, cer-

manofil olduğunu veya daha doğrusu 
• çünkü bir ingiliz ancak İngilterenin 

menfaati baknnından fransız veya al
man doetu olabilir • Almanya ile anlaş

manın lüzum ve faydasına kani bulun
duğunu gizlemiyor. Şüphesizdir ki 
B. von Ribbentrop, Lord Halifax'ın 

şahsında daha müsaid bir dinleyici bu

lacaktır. Fakat sadece bir dinleyici. 
Lord Halifax ancak bakan vekili ola

caktır, bu itibarla Almanyanın mümea
ailiyle yaptığı görüşmeleri arkada,ları
na anlatmakla iktifa edecektir. 

Tabiidir ki B. Halifax, B. Eden'in 
tutamıyacağı vaidlerde bulunmaktan çe 
kinecektir. 

Diğer taraftan, B. Eden'in tahef va
ziyeti memleketinde çok kuvvetli kal-

maktadır. İngiltere, bir ideal aahibi olan 
fakat onu realitelerin önünde eğmesini 
bilen bu genç, gürbüz, faal ve ıporcu ba· 

kanı sevmektedir. B. Eden Fransada sa
nıldığından daha sup1drr. Ve B. Eden'in 
her iyi İngiliz gibi esef etse bile, ideoloji· 

tini fıiliyata feda etmiyeceğini aaıursatj 
bir paikoloji hatbına dÜfmÜf oluruz. 1 

Pek fazla Kmpati bealemec:liditi f.-' 
fist İtalya ile bir uzlaıma ~ 
auretile bize bunu bir k~rre daha ıöeo 

termit değilmi dir ? 
lneiliz politikaaımıı bu ıünkil cer• 

yanlarım anlema1r içın ıu iki noktaYJ 
ıöz önünde tutmak liaımWr. 

B irinci nok'8: Lonwada, ingiliz pcıı.; 
litika,amı, Almanya ile claQ lllll 

bir anlaşmaya doğru aevk etmiye mey• 
lerden bir parti daima mevcut olmuıtur ... 
bu &ün de mevcuttur. Bugünkü kabinep 
nin içinde bu zihniyette olan ..-....:tanlq 
aöylendiğine &öre JUnlardır : s.ir Jolua 
Simon, Sir Samuel Hoare, B. Cbambe_. 
lain, B. Runciman ve nihayet Lord Ha 
lifax. Fakat burada söylemek liznndım 

ki İngilizler hiç bir zaman Almanlan 
istihkar etmemişler, hiç bir zaman onla
ra karıı kin bealememişlerdir; bilik~ 
Hitler rejiminin siyaat usullerini pek ay. 
kın bulaalar bile, Alman milletine ka~ 
hakiki bir tüdir hiui be8lemektedirle11ı 
İngiltere, Abunyaya ka111 ciddi bir mu
huamaya, ancak bu devlet kendisini h• 
kikaten bu neticeye zorladığı takdirde 
&irecektir; 

ı kinci nokta : B. Edenle B. Hall-
fax arasındaki zıddiyeti tebaıils 

ettirmek nafiledir. Bu iki devlet adamını 
ayıran nüanslar ne olursa olsun, İngilt~ 
rede, garbi Avrupayı 1'ati aurette teabit 
edecek bir garb paktı akdedilmesine he
men umumi bir temayül vardır. 

Bu yeni Lokamo Londrada ıu s~ 
bebler dolayısiyle çok arzu edilemekte
dir: 

1 - İngiltere ancak bugünler, aktü

elle alikalanır. Ancak ıekil aldığı zaman. 
dır ki tehlikeyi nazarı itibare almaya ra• 
zı olur. 

2 - İngiltere, her türlü tark kombl
nezonlanna karşı pek itimadaız davran-

maktadır ve Fransanın da şarka karp 
bir tcahhüd alllllf olmasına esef etmek· 

tedir. Avruparun bütün prlunı hali ol· 
dukça kanıık addetmektedir. Ve bu ta

rafa aürüklenmeaine müsaade etmemek
tedir. Avrupanın garbini fimdiden or

ıanize etmek mümkün olduğu ve bu i
tibarla bunun yapılmMı İcab ettiği kana
atindedir. 

İtte Manı ötesinde dütünceler bu 
merkezdedir. Londra, her ıeyden önce 

ıarb devletlerinin aımrlannı, yani Al
manyayı bütün ıarb koqulanndan ayı· 

ran, amırları ıaranti edecek bir pakt ha
zırlamaya çalıımaJctadır. 

ye dönüp onu öldürür mü, ne dersin? diye 
sordu Movgli, moruk, bunun ölüm demek 
olduğunu söylemişti. 

Baghira , yere düştükten sonra Movgli
ye doğru dönerek bağırdı: 

sen kendi izini bağırarak söyle. 
Movgli, kendi izi üzerinden koşarak de

di ki: 
Başı aşağıda yürüyen Baghira, 

ENGEL KiTABI 
- Bulduğumuz zaman anlanz, dedi, o 

bir tek ayaktı; (bununla bir tek adam oldu
ğunu söylemek istiyordu) sonra elindeki 
nesnenin ağırlığı yüzünden ayağı yere daha 
fazla batıyordu. 

- Burada bir başka ayak izi var; gelip 
onuhla buluşuyor. Bu ikincisi daha ufak bir 
ayak izi; tabanları da içeriye doğru dönük. 

Bunun üzerine Movgli de oraya fırlaya
rak baktı. 

- Şimdi, ben küçük ayak, kayaya gel~ 
yorum; kayanın altında sağ kolumun üzen. 
ne yaslanarak oturuyorum. Okumla yayım 
da tabanlarımın arasındadır. Uzunca bekli
yorum. Çünkü ayağımın buradaki izi deriıı-
dir. Yazan: Çeviren: 

Rudyard Kipling Nurettin ARTA.il 

- Şimdi moruğun doğru söyleyip söyle
mediğini göreceğiz. Eğer bu sivri uçlu nes· 
ne ölüm getirirse bu adam ölecektir. Arka
sından gidelim. 

- Evvela bir av öldür, dedi Baghira, kar
nı aç olanın gözü iyi görmez. İnsanlar, gayet 
ağır yürürler. Cengel en ufak izleri bile kay
betmiyecek kadar ıslaktır. 

Evvela çabucak, bir av bulup öldürdüler. 
>'akat eti yiyip sularını içmeleri gene üç sa-

at kadar sürdü. Ancak, ondan sonra idi ki a
yak izinin ardından yurumeğe başladılar. 
Cengel halkı, hiç bir sebeble, yemekte acele 
etmemek lazım geldiğini gayet iyi bilirler. 
~ Sivri uçlu nesne, adamın elinde geri-

Movgli: 
- Bu, yaz şimşeği kadar işikir, dedi ve 

her ikisi de iki çıplak insan ayağının izleri 
arkasından süratli bir takib yürüyüşüne gi
riştiler. 

- Artık koşmağa başlamıı, dedi Movgli, 
ayak izlerinin arası fazlaca açılmış. 

Islak toprakların üzerinde bir hayli git
tiler. 

- Peki ama, burada niçin bir tarafa sa
pıyor? 

- Bekle! dedi Baghira ve çevik bir atla
yışla ileriye doğru atıldı. 

Bir izi takib ederken, onun karıştığı yer
de kendi ayak izlerinizle onları birbirine ka
nştınnamak için yapılacak şey böylece sıç
ramaktır. 

- Bu bir gond avcısının ayak izi, bak 1 
Okunun yayını çimenlerin üzerinde sürükle
miş. Bunun için birinci ayak izi hızla beri ta
rafa sapmış. Büyük ayak, küçük ayaktan 
saklanmış, 

- Bu doğru, dedi Baghira, şimdi birbiri
mizin geçtiği yerlerden gezerek izleri büs
bütün kanştmnıyalım. İkimiz de ayn ayn 
birer izin peşinden gidelim. Küçük kardeş, 
ben büyük ayağun, sen de küçük ayak gond. 

Baghira, geriye esas izin bulunduğu yere 
sıçradı. Movgli de ormanların küçük adamı
nın küçük ve tuhaf izinin üzerine eğildi. 

Baghira, ayak izlerinin teşkil ettiği zen
cirin arkasından adım adım yürüyerek: 

- Şimdi, ben büyük ayak, burada beri 
yana dönüyorum. Burada, ayağımı bile kı
mıldatmağa cesaret edemiyerek kendimi ka
yanın arkasına gizliyorum. Küçük kardeş, 

Kayanın arkasındaki Baghira da: 
- Ben de, elimdeki sivri nesnenin ucuna 

bir U14m üzerine dayayarak, bekliyorum. Fa
kat değnek kayıyor, çünkü burada taşın üze
rinde çiziıkler var. Sen, kendi izini söyle kl
çük kardeşi 

Movgli hafif bir sesle: .. _c 
- Burada bir iki çubukla büyük bir oaa 

kınlmıı, dedi, bunu bağıra bağıra nasıl IÖ1." 
liyeyim. Bu gayet aşikar bir şey. 

Ben, küçük ayak, şimdi sesler çıkarıp.~ 
rültü ederek gidiyorwn ki büyük ayak DCJP 

duyabilsin. 
Oğlan, kayanın yanından ayrılarak ağa9İ 

ların arasına doğru gitti. O taraflardan s:• 
.. gıt• gelen bir çağlayana yaklaştıkac sesını, 

tikçe, yükseltiyordu: ,Sonu var) 
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aaı bir 
. diplomat 

Salyada çıkan bu/garca Slovo gaze· 
tesi Faal bir diplomat başlığı altrnda 
yazdığı makalede ezcümle diyor ki: 

"Sovyet Dış işleri komiseri B. Lit
'17inofdan sonra, dünyada türk dış baka• 
nı B. Rüştü Arastan daha faal bir dip
lomat b lmak ·· t•• o daima hareket u guç ur. , 
halindedir. 

ı · · daha henüz skenderun meselesını 
halletmişti ki italyan dış bakanı Kont 

Ciano ile görüşmeye gitti. . 
Şimdi de sıra Balkan devletlerı kon· 

seyinin konferansına gelmiştir. .. 
k smi ınuza· 

Konferansta yapılaca re . 
1 ~ ·cab ettır· 

kereler önceden bir ııazır ıgı 1 

lllektedir. İşte yorulmak bilmez Rüştü 
"'laka

Aras, B. Stoyadinoviçle olan mu 
tında bu işle meşgul obnuştur. 

B. Rü,ıü Aras ve 
bulgar • yugoslav paktı 

~. - """yazı
Bu başlık altında, yaz\li~ .,..., 

sında La Parole Bulgare gazetesi, dış 
'f il e fırsatbakammızın muhtelı ves e v 

lardan istifade ederek, bulgar • yugos· 
. d d du-gu mem

lav paktının akdın en uy 
· d mam·ş 

nuniyeti tekrarlamaktan gerı ur • 
olduğunu hatırlatarak diyor ki: 

ı'Üçüncü defa olarak ve bu defa 
R .. t•· Aras bul· 

bulgar toprağmda, B. uş u ' 

Göbbelsin nutku 
ve Pananın gazetesi 

Vatikan, 14 (A.A.) - Asservatore 

Romano gazetesi, Burgos hükümeti nez· 
dinde mümessil bulundurmıyan papalık 
makamı ile bolşevizme karşı mücadele 
etmeyen katolik kilisesini tenkid eden 

Dr. Göbbels'e itiraz ederek eliyor ki: 
"Papanın nutkundan ve Almanya, 

Fransa, Hollanda, Belçika ve İngiltere 
piskoposlarının yazdıkları mektublar
dan sonra kimse kiliseniII bolşeviklere 
karşı aldığı vaziyetten şüphe edemez. 
Burgos hükümeti nezdine mümessil 
gönderilmesi meselesi hakkında yapılan 
bu hücum. hiç bir esasa istinad etme· 

mektedir. '' 

Bu ~~zete, papalık tarafından çıkarı
lan y·lhktan da anlaşıiacağı üzere Vati
kan i!e BuL .;os hükümcti arasında müna

ı:ıebat kurulmuş o1 duğunu ilave eylemck
t. i ı ir . 

Şebinkarahisarda 
temsil'er 

ş. Karahisar, 14 (A.A.) - Muhiti
mizde bulunan yoksulları giydirmek ve 
doyurmak maksadiyle Halkevinin sos· 
yal yardım şubesi gösteritler yapmak
tadır. Dün akşam hedef piyesi temsil 
edilmiştir. Temsilden epeyce hasılat 
elde edilmiş ve bu suretle yoksul yav-

rular sevindirilmiştir· 

yeni bir sırıkla atlama rekoru 
Nevyork, 14 (A.A.) - Amerikalı 

üniversite talebesi Gerguar Varoff, ye
ni bir sırıkla yüksek atlama dünya re· 
koru kurmuştur. Eski dünya rekouru 
ancak 4 metre 3-4 santimetre iken, Va· 
roff, 4 metre 39 santimetre atlamıştır. 

azetecilerine bulgar - yugoslav 
gar g · d" .. 1 · · a 1 t paktı hakkındakı u§uoce erını n a • 

ını::r~akt hakkında ne düşündüğü su

aline şu cevabı vermiştir: 
"Bu hususta birkaç defa fikrimi 

söyledim. Sulh ve anlaşma içinde. yaşa
mak istiyen iki devletin bu yenı mu
vaffakiyetinden seviniyorum. Balkan 
paktı gibi, bu yeni pakt da sulhun mu
hafazasxnı gaye edinmiştir. Bildiğiniz 
gibi, biz Balkan devleti azası olan dev· 
Jetlere, bu pakt hakkında istimzacda 
bulunuldu ve biz de muvafakatimizi 
bildirdik. "Balkanlar balkanlılarındır,, 
prensipinin tahakkuk etmesi için şim
diye kadar çalrsmaktan asla geri dur
madım ve durmıyacağım.,, 

Balkanların vaziyetini çok iyi bilen 
bunca şahsiyetlerden sonra B. Rüştü 
Arasın beyanatı da, Belgrad paktının 
büyük kıymetini bir kere daha tebarüz 
ettirmektedir. Bu mütalealar, iki akid 
devlet tarafından en müsaid bir şekilde 
karşılanmaktan geri kalmıyacaktır. 
Bulgaristan ve Yugoslavya, sulhçu e
serlerinin tasarlanmış ve tahakkuk et
tirilmiş olduğu manada herkes tarafın
dan anlaşıldığını ve takdir edildiğini 

görmekle mesutturlar. 

Suriyede 
nümayişler 

(Başı ı. inci sayfada) 

konuşanlar, hakarete uğramaktadır
lar. Sokaklarda türkçe konu§anlar, 
§apka giyenler gibi tecavüzlere ma -

ruz kalmaktadırlar. 

Anıalı:ya' da toplantılar 
Humus, 14 (Hususi) - Antakya'da 

Adalı Hacı Mehmet oğlu Rasim bele
di ye reisi Edhem Civelek Kuseyri Sa
lahaddin, Kuseyri Doktor Mithat, Er
meni mebus Müses Derkalosyan, avu

kat İzmirliyan, mebus Sadık Maruf, 

Malmüdürü Sadık, kaymakam Abdül

kadir Esved, Jandarma kumandanı yüz
başı Münir, komiser Karabet, Radi Az
mi, Salih Ali İlmi, Sancak maliye rei
si Hüsnü Cebbare. Maliye müfettişi 

Fuad, Usbetülamelül Kavmi cemiyeti 
reisi Zeki, Ersurni Nuri İskif, Mü<ldei· 
umumi Şamlı Emin Caferi, ŞamJr Sa
lahaddin, Huybuncu Memduh Selim 
aralarında sık sık içtimalar yapmakta-

dırlar. 

Bu içtimalarda Sancakta arab tezi
nin müdafaası ve türk tezinin iptali 

için tertibat almak, mesela protesto 
telgrafları çekmek, mazbatalar topla • 
mak gibi usullere ve konsey kararını 

acaip tefsirlere tabi tutarak halk ara • 
sında Suriye lehinde yapılacak propa
gandaların esasları hazırlanmaktadır. 

Dük dö Vindsor 'un halası 
Londra'ya döndü 

V iyana, 14 (A.A.) - Kont ve kon
tes Of Hard, Londraya hareket etmiş
lerdir. Vindsor Dükü ile ingiliz elçisi 
ve zevcesi kendilerini istasyona kadar 

uğurlamıştır. 

Balkan 
.antantı 

konsey· 
(Başı 1. inci sayfada) 

girmektedir. Bu antantı hayatının dör
dünciı senesine kadar antantı te§kil e
den devletler arasında kardeşçe tesa • 
nüd samimi teşriki mesai hususlarında 
bir misal gibi alınacak bir pakt oldu • 
ğunu isbat eylemiştir. Balkan antantı 

memleketlerinin bu dört sene içindeki 
kazançlarr, çok büyüktür. 

Sarsrlmaz surette biribirlerine bağ· 
lı olarak diplomatik sahaya çıkan bu 
dört memleket, aynı zamanda umum! 
sulha da yardım eylemektedir." 

Gazeteler BB. Stoyadinoviç, Rüştü 
Aras, Antonesko çe Radulesko'yu se • 
lamlamakta ve bu iki Romanya devlet 
adamının Yunanistanx resmen ilk defa 
olarak ziyaret ettiklerini kaydetflden 
sonra her dört devlet adamının faali • 
yetlerini tebarüz ettirerek haklarında 
sitayişlerde bulunmaktadırlar. 

Gazeteler, aynı zamanda, türk mil • 
letinin büyük sefinin Selanikte doadu· 

• b 

ğu evi Atatürk'c hediye eden Se1anik 
belediyesinin bu hareketini de bu vesi· 
le ile bilhassa kaydeylemektedirler. 

Gazeteler, Balkan antantı matbuat 
birliğinin kurulu§u tarihçesini de yap· 
makta ve bu eserin ehemiyetini ayrıca 
tebarüz ettirmektedirler. 

Bitaraflık kanun 
projesi kongrede 

Vaşington, 14 (A.A.) - Senato dış 
işleri encümeni dün yeni bitaraflık ka
nunu projesini gözden geçirmiştir. Dış 
işleri müsteşarı M. Mur hükümetin te. 

zini izah ederek demiştir ki: 

-" Amerikanın siyasi şeklini, ka
nunun sıkı çerçevesine sokarak önden 

tayin etmeğe imkan yoktur. Bunun için 
ben, ger.!k Avrupa ve gerekse Asyada 

bir karı§rkhk çıktığı zaman vakayie 
karşı durabilmesi için reisi cumhura 
vasi selfilıiyet verilmesi taraftarıyım. 

Kong<:e azaları ise bilakis ekseriyet 

le yeni bitaraflık kanunu ne kadar kati 
olursa memleketin o kadar güçlükle har 
be girccegi k.anaatindedirJer. Bu iki gö
rüş gelecek hafta açaılması kararJaş
mış bulunan kongrenin konuşmaları es 
nasında çarpışacaktır. 

Küçük it~yan prensi 
vaftiz edildi 

Napoli, 14 (A.A.) - Dün öğleden 

sonra Napoli baş piskoposu, kendi eliyle 
küçük veliahdı mukaddes su ile yıkamış 
ve çocuğa Viktoriç - Emmanuel . Al • 
bert • Charles • Theodore - Humbert -
Boniface - Amedee • Damiens - Benoit -
Janvier - Marie ismini vermiştir. Mera
sim, P iemont prensinin odasına bitişik 
olan çocuğun odasında yapılmrştu. 

M ukaddes su, Napoli belediyesi tara

fından hediye edilen altından bir lenger 

içinde getirilmiştir. Merasim esnasında 

küçük prens, Piemont prensesinin nedi
melerinden prenses Bossi Pucci tara
fmdan tutulmuştur. Merasimde Pie
mont prensesi de hazır bulunmuştur. 

Mekteblere İmam Yahya 
havacılık Filistinle 

ersi eri beraber 
onuyor 

(Başı ı. inci .sayfada) 

lerdir. Tatil zamanlarında Ankara dı· 
şmda bulunan el işleri muallimlerin
den yirmi beş kadarı modelcilik kursu
nu geçirmek üzere İnönü kampına de
vam edeceklerdir. 

İlk ve orta mekteblerle liselerde ço
cuklara tayyareciliği sevdirmek ıçın 

bir havacılık kütüphanesi açılacaktır. 

Bu maksadla on, on be§ eser hazırlana
caktır. 

Hava edebiyatı: 
Genç nesilde mekteb k.itablarr, ga

zeteler ve mecmualar vasıtasiyle hava
cılık sevgisini yaratmak ve yerleştir
mek için Türk Hava kurumu, bava ede
biyatının teşekkülüne çalışacaktır. Ku· 
rum, kendi mecmuasından başka, mem

leketin bütün gazete ve mecmualarını 
bu sahada kendisine yardımda bulun
maya çağırmaktadır. Türkkuşu ~ubele
rinin gördüğü alaka, bilhassa böyle ye· 
ni bir çığır açılmasından sonra daha 
çok artacaktır. Halkevi sahnelerinde 
havacılığa aid piyeslerin temsil -edil
mesine ehemiyet verilecektir. 

Piloı mektebi : 
Türk Hava Kurumu, bu sahadaki ça

lışmalarının yeni bir eseri olarak bir de 
pilot mektebi açmayı kararlaştmruştrr. 
Burada motörlü tayyare uçuşu öğreti
lecektir. Bugün Hava Kurumunda pla· 
nörcülük ve teknik uçuş öğrenenler bu 
müessesede motörlü uçuşu da öğrene

cektir. 
Mektebin inşa projeleri mimar Eg

li tarafından hazırlanmıştır. Hava Ku
rumunun binasının arkasına kurulacak

tır. 

İnşaata önümüzdeki ay i~inde başla· 

nacaktır. 

Mançukoda bir 
tiyatroda yangın 

Londra, 14 (A.A.) - Mançuko'da 
Antung şehrinden bildirildiğine göre bir 
Mançuko tiyatrosunda vukua gelen yan
gın neticesinde 700 kişiden fazla kimse 
öbniiştür. 

Şimdiye kadar 650 cesed bulunmuş 
ve vahim suretle yaralanmış olan 28 ki
şi de hastahaneye kaldırılmıştır. Yangın, 
tiyatro civarında 30 eve de sirayet etmiş 
VE' hala büyümekte bulunmuştur • 

Cenevede bir haydut 
çetesi muhakeme 
ediliyor 

Roma, 14 (A.A.) - Ceneve cinayet 
mahkemesi, "Nervis çetesi•• ismi altın
da tanınmış olan haydutlar grupu efra
dının muhakemesine başlamıştır. Bu 

çetenin reisi Francesko Ruggiero, a
merikan gangsterlerinden Dillinger ve 
Alcapon'un arkadaşı olmakla iftihar et• 
mektedir. 

(Başı 1. inci sayfada) 

Filistin anlaşmazlığının halli ıçın bir 
sureti tesviye teklif eyl.emek ve İngil
tere kıralı nezdinde tavassutta bulun
mak üzere bu mesele hakkmda Suudi 
Arabistan ve Irak kıralları ile işbirligi 
yapmak arzusunu güddüğünü ilave ey
lemektedir. 

Sanıldığına göre, Yemen İmamı, a
rablık • yahudilik meselesini enternas
yonal politika sahasma koymak ve a
rab dünyasında bir birlik vücuda getir· 
mek istemektedir. 

Çinde vaziyet 
Şanguay, 14 (A. A.) - Kuming

tanc'ın ~r.kezi icra komitesi pazarte
si günü Nankinde toplanacak ve Şan
Kay • Şek de o gün tekrar vazifesine 
başlıyacaktrr. 

Merkezi icra komitesinin, şim<iiye 

kadar güdülen iç ve dış politika pro

gramını tasvib edeceği tahmin olun
maktadır. İcra komitesi keza, Çin kur· 

tuluş cemiyetinin istediği bir milli bir

lik teşkili meselesi hakkında da karar 
verecektir. 

Adli ıslahat projesi ve 
B. Landon 

Nevyork, 14 (A.A.) - 1936 senesin

de Reisicüınhur namzedi olan Landon, 

yüksek mahkemeyi ıslah hususunda B. 

Ruzvelt tarafından kongreye verilen 

kanun projesi hakkında söylediği bir 

nutukta ezcümle demiştir ki: 

''- Bu işin demokrat cumhuriyet

çi partilerinin çerçevesini a:;tığından 

eminim. Memleketin istikbali, tehlike

ye girmiştir. Bu hususta milletin bir 

karar vermesi lazımdır. Ben kongrenin 

konuşmalarına hürmetkarım, bir kere 

de milletin reyini sormak şarttır. 

Paristeki inşaat işç · erinin 
isteci.aderi 

Paris, 14 (A.A.) - Paris civarı in· 

şaat işçileri sendikası ikincikanunun 

15 inden itibaren hesab edilmek üzere 

gündelikleri yüzde 15 nisbetinde arttı

rılınasını istemeğe karar vermiştir. 

Bu işte hakem olarak işçilerden mil

li inşaat federasyonu katibi Marçel Ar

raşar seçilmiştir. Patron odalarınca da 

bir hakem tayini için 24 saatlik bir 

mühlet verilmiştir. 

Fransız ve mgiliz ordularının 
futbol takımlan ara&10da maç 

Londra, 14 ( A.A.) - Fransrz ve 

ingili.z ordularının futbol takımları a

rasında yapılan maçta franıuı:lar sıfıra 

karşı 6 golle ingilizlere galib gelmiş

lerdir. Birinci haftayımda fransızlar 

sıfıra karşı 1 le galib vaziyette bulun

makta idiler . 

t:::::= 
Tefrika No: 16 

M a ça Kızı 
Yazan: PUŞKiN 

Saat tam on bir buçukta, Herman, geniş 
tllerdivenleri çıktı ve iyice aydml.~tıl~ış o
lan antreye girdi. Kapıcı orada degıldı. Her-

f 1 d bekleme odası-
tnan çabucak yukarı ır a ı, d k · _ 
nın kapısını açtı ve bir lambanın ~ltm ka, .~r 

Bunlardan birinde kırk yaşlarında kadar, 
şişman ve pembe yanaklı, ve göğsünde bir 
nişan parıldayan yeşil fraklı bir adam ter
sim olunmuştu. İkinci levha genç ve güzel, 
kıvrık burunlu, şakaklarına doğru kaldırıl
mış podralı saçlarında bir güJ bulunan bir 
kadının idi. Her köşe ve bucakta porsel ~n
den berjeler, Leroy'run dıvar saatleri, küçük 
küçük kutular, yelpazeler ve geçen asır ni
hayetine aid, Montgolfier cihazlariyle Mes
mer soyunun muasırı, birçok biblolar ve ka
dın eşyası göze çarpıyordu. 

Herman paravanın arkasına geçti. Orada 
bir demir karyola vardı. Sağda karanlık o
danın ve solda koridorun kapısını gördü. 
Bu kapıyı açtı ve zavallı evladlığın odasına 
çıkan helezoni dar merdiveni fark~tti: Fa
kat geri dönerek, karanlık odaya gırdı. 

mez bir karar vermiş bir insanınki gibi, mun
tazam çarpıyordu. Saat biri ve sonra, ikiyi 
~~a:; nihayet bir arabanın uzak gürültüsünü 
ışıttı. O ~a_man, Herman, kararına rağmen, 
heyecan ıçmde kaldığını sezdi. Araba yak
~~~t.ı .v~ durdu. Araba basamağının indirildi
gını ışıtti ve evde patırdılar duydu. Uşaklar 
koşuştular; bir takım sesler duyuldu. Oda
lar aydınlandı. Üç ihtiyar maiyet kadım ya
tak odasına girdiler, ve ihtiyarlıktan ancak 
ayakta durabilen kontes de bunların arka
sından göründü ve Voltaire üslubunda bir 
koltuğa kendini attı. Herrnan delikten ba1a
yordu. L_izaveta f vanovna. kontesin yarun
d?n geçtı. Herman, omm helezoni merdive
nın basamaklarım hızla çıktığını duydu. Piş
manlığa benziyen bir şey yüreğini titretti, 
sonra, o da geçti. Hennan taş gibi katılaştı. 

Herınan bu tuvaletin bütün iğrenç safhala- ' 
nna ~e!irci oldu. !'lihayet kontes gecelik 
en tansı ve takyesı ile kaldı. Y aşma daha 
uygun olan bu elbise ile kontes daha az çir
kin, daha az korkunçtu. 

Bütün yaşlı kimseler gibi kontes de uy
kusuzluğa müptela idi. Pencerenin kenarın
da bir koltuğa yerleştikten sonra kadınlara 
izin verdi. Mumları götürdükleri için oda ge
ce kandili ile aydınlanıy-ordu. Kontes; sap-
sarı, sarkık dudaklarını knnıldatryor ve sağ
dan sola sallanıyordu. Fersiz gözlerinde tam 
bir düşünce yokluğu okunuyordu, ve, böyle 
sallanışına bakınca bu ürkünç kocakarının 

bu hareketinin, iradesi eseri değil, esrarlı 

bir elektrik cereyanından gelme olduğu &a
nılırdı. 

r bır uşa gor· 
1 bir kanapeye uzarunş uyuyan 

dü. Herman, sağlam ve hafif adıml~la ~şa-
tın ·· · · d · B ·· ük salonla mısafır o-onun en geçtı . uy d lamba 
dası ıkaranhktı. Bekleme odasın a 
bulanık bir aydınlık veriyordu. ~.eL!?::f 
kontesin odasına girdi. Eski putlar onun e 
alt dT nıyor-ından yapılmış bir gece kan 1 1 ya 
du; Çin halıları gerilmiş dıvarlar boyunca 
Soluk ipek kumaslarla örtülmüş koltuklar, 

b
rengi uçmuş sırm~alar ve kuştüyü yastıklarla 

eze · · la sıra .. la rımış sedirler gamlı bır tenazur . 

'vakit yavaş yavaş geçiyordu. Her taraf 
sessizdi. Salondaki dıvar saati gece yarısı· 
nı çaldı. Evin diğer saatleri de, biribiri ardı
srra gece yarısını caldılar. Sonra, her şey 
sükGta avdet etti. Herman, ayakta, içinde_ a
teş olmaY,an bir s<;>bay~ day~yordu. S~ı~
di. Kalbi, neticesı talie bagh, fakat degış .. 

Kontes bir aynanın karşısında soyunma
ğa başladı. Güllerle süslü hotozunu başın
dan çıkardılar; kısa kesilmiş bembeyaz saç-
larım meydana çıkaran podralı perukasını 
aldılar. Etrafına adeta bir firkete yağmuru 
ya~ıyordu. Gümüş sırmalarla işlenmiş sarı 
elbısesi şişkin ayaklarının üzerine düstü. 

Bu ölü çehresi, ani surette, ifadesini de .. 
ğiştirdi. Dudaklar kımıldanmaz oldu, gözler 
canlandı. Meçhul bir adam kontesin önünde 
ayakta duruyordu. · 

Boğuk, fakat anlaşılır bir sesle: 
(Sonıt var) y nmıştı. Madam Löbrön tarafından Parıste 

______ a_P_ıl~nu~s. -=i.::.:ki - lı boya levha göriinüyordu. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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[ S P O R J 
Muhafızgücünün 

dünkü av binişi 
Hava müsaid 

bi.nis , 

değildi buna rağmen 
eğlenceli geçti 

• 
Muhafız Giicii 
binici
leri dün lwva
nın bozuk ı·e 

)-. .. rlcrin ~:umur-
lıı olnıasma 

ı-ağnıe11 Arı l ··ı -
ra civarında 

zevkli bir biniş 
yaptılar. 

f 

Muhafız Güçlü biniciler, bu mev
sim pro~raml:uının son av ui •.• .,. •• ıi, Jün 
yaptılar. S.ı.bahl~yin Akköprü ~ıvarın. 
da Güçten ve atlı spor kulübünden alt
mış kadar sporcu taplanmıştı. Fakat bi. 
nicilerin gt:sen haftaki talis.zlikleri 
yine devam ediyordu. Hava yine bozuk
tu. Gür.lerden beri devam eden yağış, 
civarı fidet3 bataklık haline getirmi~ti. 
Bu yüzdı:n, av koşusu yapmak imkanı 
bulunamadı. Biniş, mtısait yerlerde sür. 
atli ve döı tnal yapılarak bir gezinti ha
linde oklu. 

Saat onda A.kköprüden har.ket ed·. 
}erek Oı man çiftliğine gidildi. Bura
d .ı itibaren }Ol terkedilerek Ağlı üze. 
rinden Söği.:t özüne varıldı, Binişin tn 

canlı ve n• çelı kısmı da bu oldu. Ağıl 
civarı ol.:.:~ça kuru oldu~un<lan bura
da az :,ir mesafe içinde seri bir biniş 

yapmak kabil oldu. 
Söğüt özü çiftliğinde hazırlanan 

m .. s:ılaroa bir müddet dinleniıdi, çay 
ve sıcak şarap ıçildi. Bundan so:ıra Jan 
c' ta karakolu, Fidanlık yolu ile eski 
koşu yerme kadar g l;nerek binişe ni
hayet verildi. Fakat dağılan binicile
rin hiç biri, haklı olarak, binişe daya. 
namamıştt. 

Önümüzdeki haftalardan itibaren 
Muhafız Gücünün yapacağı b:nişleı, u
zun yürtıyüşleı olacaktır. En son yürü
yüş Ay-ışa yapılacak ve 110 kilometre 
sürecektır. 

}' ukaı·da diinkii binişe 

iştirak e en biniciler, cı.~cı
~ da .'iiiif.·:,ı ·;::ıii <.:ifıt:ğin

de ist"rahat. 

Istanbul' daki maçlar 
Fener Anadoluyu, G Saray İstanbul 

Sporu, Beşiktaş Hilali yendi 
İstanbul, 14 (A.A.) - Dün yağan 

kar ve yağmur futbol meraklılarına bu· 
gün maçların yapılamıyacağı kanaatini 
vermişti. Fakat bugünkü güzel hava me
rak'ıların sahalara koımasına bir vesile 
oldu. 

Taksim stadında hatırı saylur bir ka· 
}abalık vardı. 

İlk müsabaka ikinci kümeden Do
ğanspor ile Kasımpaşa arasında yapıl

dı. Kasımpaşalılar hasimlerini dokuz ki
_şilik bir kadro ile yakalıyarak maçı 4 • O 
kazandılar. 

Fener - Anadolu ma{·ı 
İkinci müsabaka Fenerbahçe ile Ana

dolu takımları arasında oynandı Bütün 
oyun imtidadınca on kişi ile ve fazla gol 
yememek için çalışan anadolulu'ar bu 
gayretlerinde az çok muvaffak oldular. 
Birinci devre sarı • laciverdlilerin 4 • O 
galebeleriyle neticelendi. 

İkinci devrede Anadolulular büsbü .. 
tün müdafaaya çekilerek oynamağa baş
ladılar ve bu sistemlerini 25 inci dakika· 
ya kadar gol yememe~ suretiyle idame 
ettirdiler. Fakat Esad'm attığı beşinci 

ME M L E K ET T E 

s K E K • 
1 N 

Ankaranın en bajrındır g ·· zel 
bir kazasıdır 

eskin, (Hususi) - Keskin kasabası çok şi
rinlenip güzelleşiyor. 

Keskin kasaoası altı bin nüfuslu, hin haneli ve 
1150 rakımında bir yay!a üzer:nde kurulmuş, hava

sı, suyu çok güzel bir kasabadır. Üç senedenberi 
kasabada çok canlı bir faaliyet göze çarpmaktadır. 

gtirmiştir. Herkeste bir takdir duygu· 

su uyandırmıştır. 

Bu sene kasabada elektrik tesisatı 

yapılmak üzere belediyece ciddi teşeb
büslere girişilmi~tir. 

Giinden giine 
~ t :ocllcşcn re 
A nkaranın en 

gii::ıel kazalarından biri haline 

((elen Keskinde belediye 
binasmın göriiniişü 

Keskin belediyesi üç sene evel 
otuz dönümlük b;r fid nlık yetiş
tirmiş, bu fidanlıkta üç yaşında 
meyveli ve meyvesiz, aşılı ve aşı
sız yüz binlerce tolwmdan yetiş
me ağL'ç mevcultl•r ki kasabaya 
gelen ziraat mütehassıslarının ve 
vilayetin takdirini mucib olmuş
tur. 

Geçen sene bu fidanlıktan on bin 
kadar fidan halka ve kaza, köy mektep
lerine tevzi olunmuştur. Gene bu fi. 
danlık sayesinde geçen sene kasabada 
bir akasya ormanlığı ve belediyenin Ö· 

nünde fiskiyeli bir havuzla tezyin edil
miş çok güzel bir park vücuda getiril
miştir. 

Eregli bez fabrikasında 
yapılan yeni tesisat 

Yapılan bu işler ve belediyenin gö~
terdiği faaliyet ve eldeedilen muvaffa
kiyetler halkta tatlı bir se\·inç husule 

golden sonra diğer sayılar çorab söküğü 
gibi biribirini takib etti ve oyun 10 • O 
Fenerin galibiyetiyle neticelendi. 

G. Saray - lst<mbulspor nıa('ı 

Son oyunu Galatasarayla • İstanbul
spor takımları yaptılar. Beşiktaşla bera

bere ka:an ve Fenerbahçeye ancak son 
dakikalarda mağlub vaziyete düşen İs
tanbulsporun Galatasaraya karşı alaca

ğı netice merakla bekleniyordu. 
Oyuna başlayalı be'.} dakika olmadan 

kalecinin yavaş çıkışından istifade edrn 

Haşim kafa ile birinci golü, beş dakika 
sonra Bülend yanlama çektiği bir şütle 
ikinci golü yaptı. Bu suretle galatasa

raylılar hasimlerine karşı üstünlüklerini 
temin etmiş oldu'ar. Birinci devre karşı
lıklı akınlar ~rasında galatasaraylıların 

2 - O galebesiyle neticelendi. 
İkinci devrenin ilk yarısını daha iyi 

oynayan galatasarayhlar Haşim vasıta

ıiyle üçüncü gollerini atmağa muvaffak 
oldular. Bundan sonraki kısımda sarı si
yahlılar canlanır gibi oldular. Yaptıkları 
akınlar hiç bir netice vermedi ve oyun 
3 • O Galatasarayın lehine neticelendi. 

Sere/ Stadında ı 

İlk maç ikinci kümeden Karagüm
rük - Beylerbeyi arasında yapıldı. Kara
gümrük 2 - 1 galib geldi. 

Bundan sonra yapılan Beşiktaş • Hi
lal maçını beşiktaşlı1ar ilk devreyi şans
sız bir oyunla 2 - 1 bitirdiler. Bu devre
de Hilal müdafaasının da fazla gayreti 
görülüyordu. 

İkinci devrede yorulan Hilal TTIÜda
faası Beşiktaşın hakim ve sürekli akın
larını daha fazla karşılamağa muvaffak 
olamadı ve 6 gol daha yiyerek sahadan 
8 - 1 mağlub çıktı. 

Süleymaniye - Beykoz maçı 

Süleymaniye - Beykoz arasında yapı
lan son maç iki tarafın müsavi kuvvette 
olması dolayısiyle oldukça helecanlı i
di. İlk devre 1 • 1 beraberlikle bitti. İ
kinci devrenin ilk dakikalarında Süley
maniye bir gol yaptı. Ve beykozlu!ar bu 
gole mukabele edebilmek için azami bir 
gayret gösterdiler. Ve bir penatlı b
ç.ırdıktan sonra ancak 41 inci dakikada 
beraberliği temin ettiler. Ve bu suretle 
bu maç ta 2 • 2 neticelendi. 

Ereğli, (Hususi) - Beş yıllık en
düstri programının dokuma sanayii sa
hasında ikinci fabrikası olan ve Sümer 
Bank tarafından şehrimizde kurulan bü
yük bez fabrikası altı aydanberi muvaf
kat bir kuvvei muharrike santra'iyle iş
lemekteydi. Bu müddet zarfnıda fabrika, 
memleket piyasasında hissedilen iplik 
buhranının izalesine yardım maksadiyle 
ehemiyetli mikdarda iplik imal ederek 
piyasaya çıkarmış ve ayni zamanda ge
rek makinelerini, gerekse yeni aldığı iş· 
çilerini bu suretle bir tecrübe devresine 
tabi tutmuştur. Şimdik: elektrik santra
lı inşaatı da tamamlanmış olduğundan 

şubatın sekizinde kazanlar ateşlenmiştir . 

Ayın 25 inde türbinler işlemeye başlaya
cak ve o tarihten itibaren fabrika bütün 
makineleriyle normal çalışma haline gir
miş bulunacaktır. 

Kınıvei muharrike snnlralı 

Fabrikanın asıl kuvvei muharrike 
santralı t vris deresinde yapılacak tesi
satla su kuvvetiyle işleyecektir . Bu su 
santralının şimdiye kadar yapılmış olan 
tetkik1eri tamamlanmış ve türbinler bir 
ay önce ihale edilmiştir. Önümüzdeki 
yaz kurulacak olan bu santral tamam
landıktan sonra fabrika kuvvei muharri
keyi çok daha ucuza mal edecek, senenin 
büyük bir kısmında kuvvei muharrike 
ihtiyacının yüzde yüzünü ve yaz mevsi
minde de yüzde krrkını su santralınd'\n 
temin edecektir. Filvaki bu santral 400 
i1e 2000 kilovat arasında cereyan istihsal 
edecektir. 

Rrec;.li fabrikası ham pamuk ihtiya-

cının büyük bir kısmını Sakarya vadisi
nin Akala cinsi mahsullerinden temin 
etmektedir. Ayrıca Nazilli ve Adana 
mahsullerinin ihtiyaca elverişli o'anların
dan istifade edilecetkir. Bu uzun elyaflı 
pamuklarla çalışacak olan fabrikada mer
merşahı, salaşpur, patiska, saten, mendil 
gibi ince dokuma çeşitlerinde senede 4.5 
milyon metrelik bez imal edilecektir. Ay
rıca fabrika altı, yedi yüz bin kilo iplik 
de satışa çıkarabilecektir. 

Fcıbrikada iş~,:iler 
Fabrikanın ışçı adedi şimdiden 

bir ekiple altı yüz elliyi bulmuştur. 

Fabrika geceli gündüzlü iki ekip· 
le çalışmaya ba§ladrğı zaman ışçı 

say ısı 1200 e çıkarılacaktır. işçile· 

rin yüz:le sekseni Ereğli muhitinden te
min edilmektedir. Umumiyetle işçilerin 
kabiliyet ve randımanlarından çok mem
nuniyet gösteriliyor. Bilhassa hemen 
hepsi genç kız ve kadınlardan mürekkeb 
olan ip'ik şubesinde çalışanların fa li
yetleri çok takdire Jayik bir seviyede· 
dir. 

Alış veriş ctmlılığı 
Sümer Bank'ın bez fabrikası Ereğli 

ve muhiti için büyük bir kalkınma vesi
lesi olmuştur. Çarşıda esnaf, bu kadar 
kuvvetli bir alıs veriş canlılığını buhran
dan önceki yıl'ar da bile görmemiş ol· 
duklarını söyliyorlar. Fabrikanın kala
balık memur ve işçi kütlesinin çok kuv
vet'i olan iktisadi tesirleri yanında sos
yal tesirlerin de şimdiden belirmeye baş
ladığı görülmektedir. Bu fabrikanın E
reğli'yi ihya etmiş olduğu hiç mübalaga
sız söylenebilir. 

Arkeoloii talebeleri Kayseride 

Tetkiklerde bulunmak üzere Kayser iye gı'deceklerin/ yazdığrmrz arkeoloji 
enstitüsü taleb~ı'crinden bir grup dün Kayseriye gitmişlerdi. Talebelerimi~ 
Kayseride tarih eserleri üzerinde etüdl er yapacaklardır. 
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PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci An...artalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

1 MiLLi MÜDAFAA VEKALETi SATIN ALMA 1 
KOMiSYONU tiANLAJU 

• 73 oktanlık hemin ile 
1 - 1.000 ton muadili olan 1.388.888 Jatre · kapalı zarfla eksilt-

200 ton muadili 274.348 litre 87 oktanlık benZın 
meye konmuştur. L--'eli 415.364 lira 60 kurut olup 

2 - .Hepsinin tahmin edilen ~ 
ilk teminat parası 20.365 liradır. ukabilııide M.M. Vekaleti satın 

3 - Şartnamesi 2077 kurut 111 

alma komisyonundan alınır. ~-·ımba güııU saat 15 dedir. 
4 - İhalesi 17 tubat 937 ~~sayılı kanunun 2, 3 üncil mad· 
5 - Eksiltmeye girecekl~rııı 24 le saatinden bit saat evetine ~

delerindeki belgeleriyle birlıkte iball. il. Vekaleti aatın alma komıı· 
dar teminat ve teklif mektllplarını 1-13 
}'onuna vermeleri. (2220) 

BlLlT . 
•. klik doJayısiyle dört adet mubtelıf 

1 _ Şartnamesindeki değıtı f1 ksiltmeye konmuştur. . 
tezgah yeniden kapalı zar a .e .OOO lira olub ilk temınat parası 

2 - Tahmin edilen bedelı 17 

1275 liradır. be günü saat ıs dedir... .. 
3 - İhalesi 4. mart 937 pe!f111490 sayılı kanunun 2, 3 _uncu mad-
4 - Eksiltmeye girecekl.erın 2. likte teminat ve teklıf mektub

delerinde istenilen belgelerıyle b~~ç bir saat evveline kadar M. M. 
!arını ihale gün ve saatind~n en na vermeleri (72) 1-216 
Vekaleti Satın Alma Komısyonu 

BİLlT 
1 - On ila 13 tane pansuman 

çadırı ile otuz dört ili 45 tane 
hastahane çadırı kapalı zarfla 
satın alınacaktır. 

2 - Beher hastane çadırına 
1100 ve beher pansuman çadırına 
650 lira fiat tahmin edilmiştir. 

3 - İhalesi 5 nisan 937 pazar· 
tesi günü saat 11 de M. M. V. 
Satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 4147 lira 50 
xuruştur. .# 

5 - Şartnamesi Uç lira karşı· 
lığında M.M.V. Satın alma Ko. 
dan alınır. 

6 _ Eksiltmeye girecekler ka· 
nunt teminat ve 2490 sayılı. ka· 
nunun 2 ve 3 Uncü maddelennd.e 
yazılı belgelerle birlikte teklıf 
mektuplarını ihale saatinden en 
az bir ıaat evet M.M.V. Satın 
alma Ko. na vermeleri. (315) 

1-637 
BİLİT 

1 _ 276 adet boş benzin bi
donu pazarlıkla satılacaktır. 

2 - !halesi 18 ,ubat 1937 
perşembe rrünü saat 11 dedir. . 

3 _ Bidonları görmek istı· 
yenlerin Hava malzeme deposu· 
na müracaatları. Pazarlığa gire
ceklerin muayyen gün ve saatte 
M.M.V. satm alma Komisyonu· 
na S"r'rneleri. (325) 1-605 -

~ra ho' meyva tuzuuuı. •• ttt· 

bazı deft:der. Mide, bağırsak, ka• 
.. llı"t rabatall• 

raciğerden muteve 
lıklan önler. ffazDll kolaylattırır. 

tngiliı Kanzuk ecsanesi 

DENİZ LEVAZIM SATIN· 
ALMA KOMİSYONUNDAN: 

Tahmin edilen bedeli ııoooo 
lira olan 10000 ton reko~p?ze 
kömürü 16 • şubat • 937 tarıhıne 
rastlıyan salı günü saat 14 de ka· 
pah zarf usuliyle alınacaktır: 

Muvakkat teminatı 67SO 1~~ 
kabilinde komisvondan her gun 
verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı ~anu· 
nun tarifatı dahilinde tanzım e
decekleri kapalı teklif mektup· 
larını en geç 16 • ,ubat • 937 sa
lı günü saat 13 e kadar Kasını· 
Paşa'da bulunan komisyon~ _baş; 
karılığına makbuz mukabıhnd 
.,,crnıeleri ve bu saatten sonra 
Verilecek teklif mektuplarınm 
kabul edilmiycceği. (482) 

1--424 

Ankara Askerlik 
Sul)esinden: 
' 

d ~skeri daire ve müesseseler
/ Ucretıe istihdama istekli ih
cıYat tabiblerin şubemize müra• 
aat etmeleri ilan olunur. ---

BILfT 

GLİSERİN: 1200 kilo glise
rin açık eksiltme usulü ile satın 
alınacaktır. Hepsinin tutarı 
(1500) liradır. Evsaf ve şartna
mesi komisyonumuzdan verile
cektir. İhalesi: 26 • şubat - 937 
cuma günil saat on birdedir. tık 
teminatı: 112 lira 50 kuruştur. 

Eksiltmeye gireceklerden il
gili bulunanlar 2490 sayılı ka -
nunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenen belgelerle birlikte ek • 
siltme gün ve vaktinde M. M. V. 
satın alma komisı:onuna gelsin-
ler. (273) 2-521 

t LAN 

1 - 1500 adet lastik balon a
çık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 1200 
lira olup ilk teminat parası 90 li
radır. 

3 - İhalesi 2 mart 937 salı gü· 
nü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 iincü 
maddesinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saa~ir.rie 
M.M. Vekaleti satın alma komis
yonuna gelmeleri. (342) 1-630 

ANKARA BELEDiYE 1 
REiSi tf:t tr.A.NLARI 

!LAN 
ı - Şehir içinde apartımanla

ı .n v~ apartıman şeklinde icat 
kat veya kısım kısım kiraya ve. 
rilen binaların bahçeleri dahi ol
u horoz, tavuk, hindi ve emsali 
hayvanlar beslemek ve bahçele
cınt kümes yapmak yasaktır. Bu 
•ekilde mevcud kümesler ve 
bıyvanlar 22 ,ubat 1937 tarihine 
kadar behemehal kaldırılacaktır. 

2 - Münferit evlerin b:ıhçe
lt'rinde bu kabil hayvanlar ancak 
komşularını rahatsız etmey~cck 
yerlerde beslenebilir. 

~ - Bu karar hilafına hareket 
edenler cezalandırılacaktır. 

(334) 1 --617 

Van 
Valiliğinden: 

1 - Vilayet Nafiası ıçin bu
harla itler sekiz tonluk suvartztu
rup markalı bir adet silindir kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konul-

muıtur. 
2 - Eksiltme 11 Mart 973 

Perşembe günü.saat ıs de Vilayet 
Daimi encümenınce yapılacaktır. 

3 _ Muhammen bedeli 6300 

liradır. . 
4 _ Muvakkat temınatı 472 

lira 50 kuruştur. . 
5 _ İstekliler bu baptaki şa_rt-

. İstanbul ve Ankara Nafıa 
nameyı A D 
Müdürlüklerinden ve V~~yet a· 
. • Encum"' eninden a1abılırler. 
ımı 7 .. 

6 _ İsteklilerin 11: 3. 93 gu· 
nü saat 15 e kadar teklıf I?e~~p
larını daimi Encümen reıslıgıne 
vermeleri ve makbuz almaları 
icap eder. .1 k 

7 - Posta ile gönderı ece 
kff mektuplarının yukarıd~ ya

t\ ~ate kadar reisliğe gelmış bu-

lzı. ması •arttır. Postada olacak 
un 'I' d v•td" 'kmeler muteber egı ır. 
gecı ı-542 

(283) 

-Kiralık Apartman 
. Abidesi Parkına 

Eınnıyet d · d iki 
Müdafaa cad esın e 

nazır, ton yemek oda
yatak odas_ı. sat . 'odası garaj 

b.. hızme çı ' 
sı, uro, kalorifer her 
ve şoför odası, 1 bu apartı· 
türlü konforu 0 an Tel: 3618 
man kıralıktır ı-600 

Devlet Demiryollan Afyon 
Yedinci işletme 

Müdürl~Oiinden: 
l - Aşağıdaki cedvelde gösterilen iki grup balastın cvelce ayrı 

ayrı ihalesi yapılmışsa da bu sefer müteahhidin vefatı üzerine iş
bu gruplar 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncü maddeleri mucibince 
kapalı .zarf uauliyle tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Balaat alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak 
yerler ve buralardan alınacak mikdarlariyle muhammen bedelleri 
ve iktiu eden teminat mikdarları ve teslimat müddetleri aşağıdaki 
cedvelde göıterilmiştir. 

3 - Alınacak balast, cedvelde gösterildiği veçhile iki gruba ay-
rılmıt olup her grup ayrıca ihale olunacağından bu her grup için 
ayrı ayrı teklif yapılacaktır. 

4 - Eksiltme Devlet Demiryolları mukavelenamesi, kapalı zarf 
usuliyle balast eksiltme şartnamesi ve Ba> mdırlık işleı i genel şart
namesi mucibince yapılacaktır. İstekliler bunları Afyonda 7 inci 
İşletme Müdürlüğünde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen alabilir· 
ler. Ve izahat istiyebilirler. 

5 - Eksiltme 22.2.937 tarihine tesadüf eden pazartesi günü Af· 
yon şehir istasyonunda 7 ınci İşletme binasındaki komisyonda saat 
16 da yapılacağından istekliler, 2490 sayılı kanuna ve 4 üncü mad
dedeki şeraite tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif 
mektuplarını havi zarflarını mezkur tarihte saat ıs e kadar komis
yon reisliğine tevdi etmiş bulunacaklardır. 
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il. Afyon 227 + 900 3000 3900 292,5 6 Ocak kınna 
Akşehir balast 

iV. İzmir 223 - 282 8000 8000 600 8 Toplama ve 
Afyon kırma balastı. 

1-508 

Ankara P. T. 1' • 
Direktörl~öiinden= 

P. T. T. Müdürlüğünden radyo ilt yapılacak ilin ve reklam 
ücretleri aşağıda yazılmı§tır: 

1lan ve reklamların Ankara ve Yenişehir Telgraf gitcsince 
kabul edileceği sayın halka itan olunur. (332) 

İlan veya reklamın 
fasılasız olarak 

im ti dadı 

Ay Gün 

1 
3 

12 
l 
3 

12 

Beher kelime için 
Kelime bqına 

ücret 

1--612 

33 
30 
25 
20 
15 
13 

l\liizik öğretmen Okulu 
Direktörlüğünden: 

ı - Ankara Müzik Öğretmen Okulunda yaptırılacak tamirat 
açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli 562,08 kuruştur. 
2 - Pazarlık 22.2.937 tarihine rastlayan perşembe günü aaat S de 

Okullar Sayıf1Danlığmda teşekkül eden komisyonda yapılacaktır. 
3 - bteklilerin yüzde 7 .5 gUven paralariyle beraber tayin olu· 

nan gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
4 - Ketif projesini görmek istiyenler Müzik Öğretmen Okulu 

Direktörlüğüne başvurmaları. (263) 1-505 

Kimyager Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 

Miidürlüğünden: 
Ankarada istihdam edilmek üzere bir kimyager alınacaktır. As

kerliğini yapmıt isteklilerin istida ve vesikalariyle Umum Müdür-
lüğe müracaatları. (2 70) 1-548 

• KJJ.r.U~ 

. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 1 

l\tiitercim Aranı yor · 
Ankara 'Yüksek Zi~.aat Enstitüsüne, türkçeden aımancaya ve aPı 

ınancadan turkçeye mukernmel bir ıurette tercümeye m ktcd" b" ·· · ı k · u ır ıw 
~-u~.ercım .~ ı~~:.a tır ... Talıplerin vesikalariyle birlikte Y. z. Ensti• 
tusu Rektorlugune muracaat etmui: (291) 1-556 

J andarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

.. 1 - ~um~şı Jandarmadan verilmek ve diğer bütün malzeme8' 
m~teahhı?e ~ıt olmak şartiyle caket, pantalon, tozluk ve şapkadaıı 
muteşekkıl bır takımın dikim bedeli (155) kuruş Uhmin edilen 
(21,200) takı_m kışlık elbi~ 1.3.937 pazartesi günü saat (14) te ka
palı zarf eksıltmesiyle müteahhide ihale edilecektir 

1 
2k - Şartna~e~i (165) kuruş karşılığında komi~yondan alınabi

(5c;) kolan bu dıkı?1 eksiltmesi.ne girmek is ti yenlerin (2464) lira 
ur~ş~uk .emınat mektup veya makbuzu ile f3rtnamede yazılı 

belgeler ıç~nde bulunacak teklif mektuplarını belli gün saat (13) e 
kadar komısyona vermiş olmaları. (282) 1-547 

T. LevazımMüdürliİbYiinden 
1 - Takım Muhammen Muvakkat teminatı 

adedi bedeli Lira Kuruş 
Lira 

Münakasanın şekli 

1475 
875 
190 ) 
155 ) 

17700 
12250 
5020 

1327 
918 
376 

50 
75 
50 

Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

2695 Yekun 
İdare ihtiyacı ıçın yukarda mikdarı, muhammen bedeli, mu

vakkat teminatı ile eksiltme şekli gösterilen cem'an (2695) takım 
elbise ve kasket satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmeleri 27 şubat 937 cumartesi günü saat 12 de ve 
her kısmın eksiltmesi ayrı ayrı olarak Ankarada P. T . T . umum 
müdürlüğü satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, teminatlarını idare veznesine teslim edecekler, 
alacakları makbuz veya kanunen muteber banka teminat mektubu· 
nu ve şartnamede yazılı vesikalarla teklif mektubunu ihtiva e
dece~ kapalı ve mühürlü zarflarını o gün saat (11) kadar mczkGı 
komısyona tevdi eyliyecelderdir. 

'4 - İstekli~er re~f .gazet~nin 7-5-936 Ta. ve 3297 sayılı nüsha· 
ıında yazılı muteahhıdlık vesıkasını hamil olacaklardır. 

5 - Şartnameler A~karada P .T. T. levazım müdürlüğünden 
İst~bulda P. T. T. aynıyat şube müdürlüğünden bedelsiz olarak 
venbr. (304) 1-575 -

Ankara Okullar Sa yışmanlığı 
Satın alma komisyonu Ba§kanlığmdan : 

Gazi Terbiye Enstitüsü talebeleri için aşağıda müfredatile 
muhammen bedel ve muvakkat teminatı yazılı iskarpinler açıli 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Eksiltme 16-2-937 alt pil 1Ut 15 te olrallar •tın ahm k04 
misyonunda yapılacaktır. 

Nilmune ve prtnameyi ıörnıelı: i~r okula müracaat et• 
melidir. 

İltekliler muvakkat temlnatlaruu ihale günü saat H de kadar 
okullar sayıpanlıfı wmnine yatırmaları liaımdır. 
Cinai Çift Muhammen Bedeli Mun.kkat 

Lira teminatı 
Erkek iskarpini 130 650 48.75 
Kız ,, 50 300 22.50 

(226) ı....,..51 

Manisa ' rilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1 - Manisa • Akhisar yolunun O + 500 - 1 + 491 inci kilomet• 
releri arasında altı metresi Bandırmanın Kapu dağı granitinden 
ve sağdan soldan elliter santimlik yağmur olukları ile bordür tat • 
tarının Manisa ocağından çıkarılacak muntazam taıJarla yapılması 
iti (48423) lira 96 kuruıtuk kqifnameli illerinden 18-2-1937 per • 
tembe günü saat on bire kadar müddetle kapalı zarf suretiyle eksilt
meye konulmuıtur. 

2 - Bu işe ait 9artname, ketlfnaıne ve buna milteferri diğer ev• 
rak (242) kurut mukabilinde Manisa Nafıa MüdiirlUğUnden alına• 
bilir. 

3 - Eksiltme 18-2-1937 perıembc günil uat on birde Villyet u• 
mumi meclisi salonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (3631) lira 87 nruştur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vewlıetinden alınmış ehli• 

yet vesikaıı ve 1937 yılına ait ticaret odan Yesikasmı ve muvakka' 
teminata ait makbuzu kapalı zarfın için! ~~ı v~ lı:apalı zar• 
fın ihzarında 2490 aayılı kanunun 32 incı lifıWdeııne rıayet etmele• 
ri lazımdır. 

6 - Bu eksiltmeye girecek olnlann kapalı zarflannı 18-2-937, 
pcrtembc günü saat ona kadar Manisa Valiliğ~e ~ermeleri ;'e p~ı· 
ta ile göndereceklerin 2490 sayılı kanunu*,_. üncü maddesıne na• 

_y•t etmeled lil•umu ilin olunu<. (246) ı-. ~ 

Ankara Mektehler Mübayaa 
Komisyonu Reisliğinden:~ 

Sıyasal Bilgiler okulu için 132 tane battaniye açı kekailtmey" 
konulmuttur. Eksiltme 19-2-937 cuma günü saat 14 de mektebleı 
muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. Beher bat 4 
taniyc için 14 buçuk lira bedel tahmin edilmiştir. İlk teminat 1d 
lira 55 kuruştur. Battaniyelerin şartnamesi ve nümunesi okul ida • 

_resinde her gün görülebilir. (230) 1--453 

Adliye Vekaietinden~ 
Hukuk İşleri U. Müdürlüğünde münhal bulunan katipliğe ve 

fransızca okuyup yazma bilen bir daktilo alınacaktır. 
Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı vasıf ve ,artları 

haiz olanların 18 şubat 937 perşembe günü saat 14 de yapılacak im
tihana iştirak için evrakı müsbiteleriyle birlikte müıccaatları ilan 
olunur. (356) 1-633 



l\1Pcit ~ayan, 
1 

İdrar yolları hastalıkları i 
m i.i tf'h a ı;ısısı 

ltfaiv~ meydanında Kur · 
~ tuluş ııpartımanrnda birinci 
~ kat. 
~ Pazardan maada her ~ün 
~· saat 17 den 19 a kadar hasta-
~ larrnt kabul ve tedavi eder. 
~ Tel'!'fnn: 1769 1-447 

l'-iralık~ daire 
Işıklar Caddesi Necati Bey 

Mektebi bitişi ğinde tekmil kon. 
foru haiz 14 numaralı evin üst 
katı kiralıktır. İçinde'dle rine 
müra!.:aat. 1-607 

--~-~--------~-------

~ 

Fidan satısı .. 
Bursa Ziraat 
Müdürlüğünden 
İdarei hususiye fidanlıkla

rında yetiştirilen her nevi aşılı 
meyva fidanlarının birinci bo
yı.. (2-3 yaşrnda) 25 ikinci boyu 
( 1-2 yaşında) 10 kuruştan, aşr· 
1ı asma çubukları (3) kuruştan 
fidanlıkta teslim şartiyle satıl· 
maktadır. !rteklilerin Bursa Zı
raat Müdürlüğüne müracaat et
meleri ilan olunur. (326) 

1-606 

Hususi ders 
Diplomalı bir Alman Bayan 

ucuz şeraitte Almanca ve Fran
s.zca ders veriyor. İmtihanlar 
için talebeyi mükemmel hazrr
lar. Ankaıa Posta kutusu (173) e 
müracaat. 1--614 

:..:~:Y"~~~'.'111""~:.:o ~~..-:. ._..W.,.W"....,.~~~ 

Beher 
Santimi 
Kuruş Sayfa 

2 300 3 
4 150 5 
6 80 7 ve 8 

1 - Hayır işierine ve yeni 
çıkan kitaplara aid il~nlardan 
o/o 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilin bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik. teşekkür, ev· 
~ lenme, vefat ve kati alaka 

ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde 

Seneliği 
6 Aylığı 
3 Aylrğı 
Telefon: 

17 I.;ira 30 
9 ,, 16 
S n 9 

Başmuharrir: 
Yazı işleri: 
Abone ve ilan: 

A~kPri 

Fabrikalar 
Tirarrt 

l(alemindrn: 
Fabrikalar ihtiyacı için mik

darı ne olursa olsun (Levha. Bo
ru, Çubuk veya külçe halintı'!) 
hurda kurşun satın alınacııktu. 
Bu nevi kurşun satmak istiyen· 
Jerin pazarlık için İstanbulda 
Fındıklıda Askeri Fabrikalc.ır 
yollama amirliğine, Ankan'da 
Ticaret Kalemine müracaatları. 

(248) 1--479 

DEVLET DEMiRYOL
LARI ve LiMANLARI 
UMUM MÜDÜRLOCO 
SATIN ALMA KOMiS-

YONU iLANLARI 

Muhammen bedeli (21447.40) 
lira olan cam malzemesi t.3.1937 
pazartesi günü saat 15,30 da kaA 
palt zarf usulü ile Ankarada i· 
dare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe gi_rınek istiyenlerin 
r(l608.56) liralık muvakkat temi· 
nat ile kanunun tayin ettiği ve
sikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 
gün ve 3297 No. lu nüshasında 
intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve 

. vesika ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

~artnameler parasız olarak 
An -ı rada malzeme dairesinden 
Haydarnaşada tesellüm ve sevk 
şefliğinden clağıtılmaktadrı. 

(305) 1--588 

ULUS 15 - 2 - 1937 

... 

1 ANKARA LEVAZIM AMlRLlCI SATIN ALMA 1 
KOMiSYONU İLANLARI 

İLAN 

1 - Malatya ıstasyon bınası
nın Malatya şehir cihetindeki 
(3814 m2.) üç bin sekiz yüz on 
dört metre murabbaı mahallin 
ilan ve şartnameleri mucibince 
parke ve levazımının temini ve 
ferşi işi 26-1-937 salı günü ek
siltmeye konulmuş ise de talip 
çıkmadığından 2490 No. lu ka • 
nunun 40 inci maddesine tevfi
kan yeniden eksiltmeye konul • 
muştur. Muhammen bedeli 
(10344/11) on bin üç yüz kırk 
dört lira on bir kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe ait plan, 
şartname ve mukavelename pro
jesini Ankara, Haydarpaşa, Ma· 
latya ve Adana veznelerivle Ela
ziz istasyonundan (52) kuruş 
mukabilinde tedarik edebilirler. 

3 - Ek:iiltme Malatyada 5. 
inci işletme arttırma ve eksilt
me komisyonunda ve isletme bi
nasında 15-2-937 pazartesi gü -
nü saat (15) de yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf u
suliyle olacaktır. 

5 -- Muvakkat teminat pa • 
rası (77 5/ 81) yedi yüz yetmiş 
bes lira seksen bir kuru!';tur. 

6 - İstekliler 2490 No. lu 
kanun ile 3297 sayılı resmi ce
ridedeki ehliyet talimatnamesi 
mucibince muktazi ehliyet ve • 
sikasını ve işe girmeğe kanuni 
bir mani bulunmaclı~ma dair be
yannameyi ve teklif mektupla· 
rrm eksiltme günü ihale saa+;n
den bir saat evveline kadar Ma
latya'da 5. inci ic;letme arttırma 
ve eksiltme komisyon reisliğine 
vermiş veya l"Öndermiş bulun -
malıdırlar. (239) 1-458 

İLAN 

Lüleburgaz tümen birlikleri 
hayvanatı için 420 ton vulaf alı
nacaktır. Kapalı zarfla eksilt • 
mesi 18 - 2 - 937 saat 16 dadır. 
Zarflar bir saat evveline kadar 
kabul edilir. Mnhamınen bede
li 29400 lira ve ilk temhıatI 2205 
liradır. Şartrameler 147 kuruş 
mukabilinde verilir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek i.izere her 
gün ve eksiltmeye iştirak ıçın 

teminat mektupları ve kanuni 
vesikalariyle Lüleburgaz tü -
men satın alma komisyonunda 
bulunmaları. (229) 1-442 

TASHİH 

1 - Sarı kışladaki piyade a
layı mutbah ocaklarının tamiri 
18.2.937 perşembe günü saat 15 
de levazım amirliği satın alma 
komisyonunda pazarlıkla yaptı· 
rılacaktır. 

2 - Ocakların keşif bedeli 
750 lira olup muvakkat teminatı 

56 lira 25 kuruştur. Şartname 
ve keşfi komisyonda görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki vesirl::a 
ve teminat makbuzlariyle bera
ber yazılr gün ve saatte komis -
yona gelmeleri. (2:ıO) 

1.-:180 

ILAN 
5. inci İşletme mıntakasmda 

Fevzipaşa • Diyarbekir hattı 
üzerinde kilometre 290 - 294 (Fi
rat - Bek:r Hüseyin) arasında 
toplattırılarak kırdırılmak su • 
retiyle (10.000 m3) on bin met
re mikab balastın ihzar ve tes
limi kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulduğu 26-1-937 salı 

günü talip çıkmadığından 2490 
No. lu kanunun 40 mcı maddesi
ne tevfikan yeniden eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bede
li (10900) on bin dokuz yüz 1i A 
radır. 

Eksiltme 15-2-937 pazartesi 
günti saat (14) de Malatya İş • 
letme binası dahilindeki 5. inci 
işletme arttırma ve eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (817/50) 
Sekiz yüz on vedi lira ~lli ku -
ruştur. 

İsteklilerin 2490 No. lu arttır
ma ve eksiltme ve ihale kanu
nuna tevfikan ve şartnamede ya( 
zılı ehliyet ve diğer vesaikle 
muvakkat teminat makbuzlariy
le teslim şekline göre fiat teklifi
ni havi zarfların üzerine yazıl
mak suretiyle eksiltme saatin -
den bir saat evvel makbuz mu • 
kabilinde Malatyada 5. inci iş -
letme komisyon reisliğine veril
miş veya gönderilmiş bulunma
ları ve teklif sahiplerinin de ek· 
siltme günü -:aatinde hazır bu -
lunmaları ve ayrıca izahat al -

,_ mak istiyenler de Malatya iş
letme müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. 

Şartname ve mukavele proje
si ve genel şartname Elaziz is -
tasyonunda ve Malatyada islet • 
me kaleminde Ankarada vol da· 
iresinde ve Haydarpaııada vol 
basmüfettişliğ"inde j)arasız ola -
rak verilmekte ve göstPri1mPk • 
tedir. (238) 1-457 

TERCÜME 
işleri Bürosu 

H er lisanda tercüme kabul 
olunur. Adliye Sarayı kaqısın
da Denizciler Sokak No. 4. Te· 
lefon No. 2119 1--488 

Kiralık miistakil ev 

Kavaklıdere Güven yapı ko
operatifi evlerinden No. 4. 6 od~ 
ve teferruatı görmek istiyenıer 
aynı yerde 15 No. ya müracaat. 

Telefon 3470 den 142 

1--635 

' İmtiyaz sahibi ve Başmu-
~ 

harriri Falih Rıfkı AT 4. Y 
Umum! Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
~a-;uhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

! 

Ulus Basrmevinde basılmıştır. ~·• 

Harita Genel 
Direktörlüğünden: 

1 - Muhammen bedel (3200) 
lira harta matbaası içın bir adet 
kağıd kesme makinesi açık eksilt
me ile satm alınacaktır. 

2 - İstekliler şeraiti anlamak 
üzere her gün ve eksiltmeye gire· 
ceklerin de (240) lira muvakkat 
teminat makbuzlarile ll.mart.937 
perşembe günü saat ( 15) de Ce· 
becide harta gene) direktörlüğü 
satın alma komisyonuna gelmele 
r:i (141) 1-348 

Ankara 
Valiliğinden~ 

Çubuk deresi mecrasında par
sellere ayrılan kum sahaları a
çık artırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 15.2.937 tarihine mü· 
sadif pazartesi günü saat l 6 da 
vilayet daimi encümeninde ya
pılacaktır. Beher parselin mu
hanunen bedeli 500 liradır. Ar· 
tırmaya girmek için muhammen 
bedelinin yüzde 7 ,5 nisbetinde 
muvakkat teminat itasına mec
burdur. İsteklilerin ihale günü 
daimi encümene şartnamesmı 
görmek istiyenlerin hususi mu
hasebe müdürlüğüne müracaat· 
larr ilan olunur. (269) 1--510 

KİRALIK ODA 
Ayle yanında möble ve kon

forlu. Yenişehir, Tuna Cad. Yi· 
ğitkoşun sokağı, 15. 1-576 

Satılık Arsa 
Yenişehir Setanik caddesi·ma· 

liye tahsil şubesi karşısında 1538 
telefon 1--485 

Vakıflar Umum 
Müdürlüğünden: 

Çıkmkçılar yokuşunda maz
but 140 sayılı kargir binanın 3 
senelik icarı 10 gün müddetle a
çık artırmaya konulmuştur. İha
le 8 şubat 1937 pazartesi günü 
saat on beşte Vakıflar Varidat 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 22 
buçuk lira teminatı muvakkate 
alrnacaktrr. Tutmak istiyenle
rin mezkur müdürlüğe müraca-
atları. (202) 1--407 

YENt 

Denizli Belediye Reisliğinden: 
l - Eksiltmeye konulan iş: 600 hektar ra.ddesinde bulunan De· 

nizli vilayeti merkez kazasının me:vcut kadastro haritalarının 2290 
saydı kanunun birinci maddesinde istenilen mikyaslara ve Naha 
vekaletince tertib edilen şehir ve kasabaların halihazır haritalarınLI 
alınmasına aid şartname ve hususi şartnameye göre tadilen haliha· 
zır haritalarını tanzim etmektir. 

Bu işe aid keşif bedeli maktuan (3200) liradır. 
1 -- Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi 
B • Mukavele projesi 
C - Şehir vf' kasabaların hali hazır haritasının alınmasına aid 

sartname 
D . Hususi şartname 

S • Mevcut haritalar ve hesabat 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Denizli belediye reisliğin• 

den görebilir ve inceliyebilirler. 
3 - Eksiltme 13. şubat 1937 cumartesi günü başlayıp 5 mart 937 

cuma günü saat 15 de Denizli Belediyesinde teşekkül edecek encÜ• 
men huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır., 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 240 lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup gö~ 
termesi lazımdır . 

En az 300 hektar büyüklüğünde kasabaların haritalarını tanzim 
etmiş ve Harita Umum müdürlüğüne beyendirdiklerini bildiren ve• 
sika ile 937 senesi için harita işl~rine aid Nafıa işleri müteahhitlik 
vesikası 

6 -- Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evel Denizli Belediyesine getirilerek eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektuplarrn nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş ol• 
ması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazım• 
dr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (318) 2-596 

Milli Müdafaa 
Deniz Merkez Sl. Komisyonu R. Sinden: 

Muhamen bedeli 
Lira Cinsi 

Teminatı 
Lira 
818 10900 

Adet 
(2) 90 breyk beygir kuv• 

vetinde benzin motöril 
l - Yukarda muhammen bedeli, teminatı, mikdar ve beygir kuv• 

veti yazılı motorlar kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
2 - Münakasa 3 mart 937 çarşamba günü saat 14 de Ankara'da 

M.M. Vekaleti binasında müteşekkil komisyonumuzca yapılacaktır. 
3 - Münakasa şartnamesi her gün komisyonumuzda görülebiiir.. 
4 - Münakasaya gireceklerin tesbit olunan günde azami sa.at 

( ı 3) e kadar 2490 s::ıyıh kanun mucibince vesaık ve teminatlarını 
havi ve usulü dairesinde kapalı ve mühürlü teklif mektublarmı ko· 
misyona vermiş bulunmaları. 

5 - Saat 13 den sonra verilecek teklif mektublarının kabul c• 
dilmiyeceği. 

6 - Posta ile gönderilecek zarfların postada gecikmesinden rni.i• 
_!;!ellit_!eah~~a;~b~nmryacağı. (34) 1-150 # 

Maliye Vekaletinden: 
Maliye vekaletinde münhal bulunan memuriyetlere memurin k~· 

nunundaki evsaf ve şeraiti haiz olanların intihabı için 1.3.937 tarı• 
hinde müsabaka imtihanı yapılacaktır. Talip olanların fotogra~U 
nüfus tezkereleri ve mektep şehadetnameleriyle şubatın 27 inci g~: 
nüne kadar Zat işleri müdürlüğüne arzuhal ile müracaatları evv~. 
ce müracaat etmiş olanların da yukarıda zikrolunan vesikalarını ıŞ 
bu müddet zarfında ibraz etmeleri ilan olunur. (339) 1-6Z1 

Sil\El\IAL.L\R HALI{ 
BU GECE 

DENİZLER PERİSİ 

BUGÜN BU GECE 

BİR YILDIZ DOGUYOR 
Victor Francen - Tean Pierre Aumont 

- Marcelle Chanta 
~ 

A~k, His, Heyecan, Vazife ve kahra• 
mantık itibariyle emsalsiz bir fil"m. 
İlaveten: En Yeni Dünya Haberleri 

GÜNDÜZ 

ZlGFEtD YII.DJZl.AR KIRAl.I 

baş Rolde: Dünyayı dolaşan şarkı 
filminin unutulmaz tenoru 

JOSEPH SCHMİDT 
Kuvvetli bi r !'l"evzu, tatlı müzik 

ve şarkılar. 

Ayrıca: CANLI RESİMLER 
H alk matinesi: (Saat 12 de yalnıı. 

bir matine) Prensin Geceleri 


