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Yürüyen millet 
Fransız gazeteleri, sık sık istatistikler neşrederek memleketlerinde 

endüstri, madencilik, turizm, harb silahları v.s. sahalarında göze çarpan 
gerilemeden şikayet ederler. Hakikaten, memleketin faaliyet sahala
rında umumi bir gerileyiş kadar bir milleti muztarib edecek ve endişeye 
düşürecek ne olabilir? 
Osmanlı imparatorluğunda bir defa başlamış olan tereddi devre

sinin, nasıl bir çığ halinde yuvarlandıkça büyüyüp korkunçlaşarak bir 
felaket uçurumunda sona ermiş olduğunu bilen türk milleti, durmanın 
düşmek olduğunu çok iyi anlamıştır. 

Onun içindir ki, memleketimizin seneden seneye C§i görülmemiş bir 
hızla inki~fım belirten rakamlar ve hadiseler, bizi bir milli bayram ha
vası içinde yaşatıyor. 

Tür~i~.~· ba§~n başa .~umma}~ bir iş ve inşa memlektidir. Kamu tay
da yenı öudcenın kabulu dolayısıyle yapılmış olan müzakereler ve be
yanatlar, önümüzdeki yıl, iş hacminin bir kat daha artacağını bize müj
delemiştir. 

Bütün maddi ve manevi imkanlarımız kuvvetli bir millet ve vatan 
y~ratma i~i~de teksif edilmiş bulunuyor. Ve her yeni yıl bize yeni im
kanlar getırıyor. Babalarımızın yaşamış oldukları sönük, umudsuz bed
bin ~~~.at~: adeta.~i~ ka~us gibi. h;ıtırl~yoruz. Çelikleşmek için hareket ve 
ener1.ı orsunde davulmuş demırleı gıbiyiz. Devlet, parti ve millet tek 
vücud halinde büyük İdealimize doğru bu yürüyüşün manzarası ~e ka· 
dar mütehassis edicidir. 

Maddi sahada elde ettiğimiz her yeni zafer, yurda hediye ett"V• · 
h · "b"d .. k ıgımız er yenı a ı e, manevı uvvetlerimizi beslemiye taze bir gıdad V .. k 1 . . k ır. e 
manevı ·.uvvet enmız arttı ça, bize maddi imkanların kapılan her ün 
daha genış açılıyor. g 

~ir ~dı".1 geril~med:n:. hatta ?ir l~hza durmadan gözleri daima ilerde, 
daıma ılerıye dogru yuruyen bır mılletiz. Bundan büyük "11"' b" h 
ta ı b·1· · y mı ı ır az 

savvur o una ı ır mı ? - AŞAR NABi 

·ıamutay 

encümenlerinde 
Dcihiliye encümeninde: 

1 - J:?aaaport kanunu layihası, 
2 - Oyun kiğıdlarmdan belediye

lerce ve köy idarelerince alınacak re
&im hakkındaki kanun layihası müza
kere ve intaç olunmuıtur. 

lkıuaı encümenin'de: 

1 - Yenlden yapılacak su işlerine 31 
milyon lira tahsw ve bunun için gele -
cek senelere geçici teahhtid icrasına 
mezuniyet verilmesi hakkındaki 3132 
aaydı kanuna ek kanun layihası, 

A -zı\\..&1'.'.~J"" Uv 9"..A.v.Av•~,- -·-

8Inda imza edilen ticari mlibadeleleri 
tanzime mütedair anlaşmanın tasdiki 
hakkkmdaki kanun layihası, 

3 - Türk - yugoslav ticaret ve sey
risef ain muahedenamesine munzam 
protokolun tasdikına dair, kanun layi
hası. 

4 - Türkiye Cumhuriyeti merkez 
bankası hakkındaki 1715 sayılı kanun 
ile 2062 sayılı kanunun bazı maddele
rinin dcğiıtirilmesi hakkındaki kanun 
11yihaaı mUzakere ve kabul edilmiıtir. 

Maliye enciimeninde: 

Damga reemi kanununun bazı mad
delerinin değiftirilmesine ve bu kanu .. 
na bazı hükümler eklenmesine dair olan 
kanun layihası müzakere edilmiştir. 

Muvakkat encümende : 
Sermayesinin tamamı Dvelet tara

fından verilmek suretiyle kurulan iktı
Adi teıekküllerin teıkilatı ile idare ve 
milrakabcleri hakkındaki kanun layiha
unın milzakereaine devam edilmiştir. 

Milli ~lüda/aa encümeninde: 
1 - Ordu zabıtan heyetine mahsus 

terfi kanununun 2 inci ve 9 uncu mad -
delerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun layihası. 

1 Bugünkü Kamutay 
Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz

name şudur : 
Riyaset divanının heyeti umumiye -

ye maruzatı : 
1 - İzmir vilayeti dahilindeki turis

tik yolların inşası, kaplıcalarla plajlar
da asri tesisat vlicude getirilmesi hak -
kmdaki kanun layihasının geri veril -
mesine dair başvekalet tezkere&i. 

Bir defa müzakereye tabi olan mad
deler : 

1 -Manisa mebusu merhum Sabri 
Toprağın yabancı memleketlerden le -
lecek türk olmıüan yabancı göçmenler 
hakkında kanun teklifi ve hariciye, sı
hat ve içtimai muavenet ve dahiliye en
cümenleri mazbataları. 

Birinci müzakeresi yapılacak mad. 
.dclef : - Urfa mebusu General Ahmed 
Yazgan ve Kırşehir mebusu Ali Rıza 

Esenin, Ankara yüksek ziraat enstitü
sü kanununa bir madde eklenme9i hak
kmda kanun teklifi ve büdce encümeni 
mazbatası. 

2 - Posta, telgraf ve telefon idaresi 
tc~kilat ve vazifelerine dair olan 2822 
sayılı kanuna ek kanun layihası ve Na
fıa ve büdce encümenleri mazbataları •• 

İstanbul - Yalova arasında 
araba vapurlan iıliyecek 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Yalova 
ile İstanbul arasında 11 hazirandan i
tibaren araba vapurları seferleri baş
lamaktadır. Seferler pazartesi ve cu
martesi günleri yapılacaktır. Vapur
lar Kabata,, Üsküdar, Büyüka<la iske
lelerine uğrayacklrdır. 

Ayazpaıa mezarhğı itilafı 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Ayas· 

pafQ. mezarlığı i'i belediye ile evkaf 
arasında halledildi ve ha.kem heyeti 
son kararını verdi. Bu karara göre, 
evkaf idaresi mezarlığın bedeli olan 
86 bin ve faiz karııhğı olarak 14 bin 
lira ödeyecektir. 

ULUS 

1 ŞEHiR HAYATI 1 

Halkevinde: 
Diinkü kon( erans 

Dün saat 18 de sıyasal bilgiler oku
lu doçentlerinden B. Suud Kemal Yet
kin (Ahmet Ha,im ve Sembolizm) 
mevzulu bir konferana vermiı ve bü -
yük bir dinleyici kütlesi bu konferans
ta hc12ır bulunmuştur. 

Spor hakkında konferans 
Bugün Halkevinde saat 18 de B. Re

fik Gür tarafından: "Sporun tarihçesi
ne, inkişafına ve türk sporunun yakın 

geleceğine dair" bir konferans verile
cektir. Bütün sporseverlerin bu konfe
ransa geleceğini tahmin ediyoruz. 

B. Bcrker'in konferansı 
Bugün halkevinde saat 18 de İstan

bul üniversitesi doçentlerinden B. Ra
tip Berker tarafından: "İdrodinamik 
ve aerodinamiğin tekamülü ve bugün -
kü hali" mevzulu bir konferans verile
cektir. Bu konferanslara herkes gele· 
bilir. 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
İstanbul Şehir tiyatrosu diln gece 

güzide ve münevver bir seyirci tabaka
sı önünde Norveç şairi ;Henrik İbsenin 
yazdığı, Edvard Grik'ın bestelediği ve 
Seniha Bedri Göknilin tUrkçeye tercü
me ettiği (Per Günt) piyesini temsil et
ti. Sayın Kliltür Bakanımız Saffet An
kanm hususi bir müsaadesiyle bu tem
sile iştirak eden Cumhur Başkanlığı 

Filarmonik orkestrası dün geceki tem
sile büsbütün başka bir üstünlük verdi. 
Denilebilir ki dünyanın hiç bir yerinde 
(Per Günt) piyesi bu kadar mütecanis 
ve bu kadar uygun elemanların toplan
dığı bir orkestra ile oynanmamıştır. 

Aynı piyes bu ak§8.m da tekrar edile
cektir. 

Sanatkar Hazurun bir düşme neti
cesinde diz kapağı sakatlandığı ivin te
davi edilmek üzere Ankara Nümune 
hastahanesine kaldmlmıştır. Mütehas
aısların ifadesine nazaran sanatkar on 
gün daha yatmağa mecburdur. Bu yüı:
den Şehir tiytrosu programındaki (To
ka piyesi) temsil edilemiyecektir, onun 
yerine geçenlerde oynanıp büyük mu -
vaffakiyet kazanan (İntikam Maçı) 
komedisi tekrar edilecektir. 

Binicilerimiz 
yaıunua ge11yuı ıuı 

. İstanbul, 31 (Telefonla) - Nis, Ro
ma ve Varşova'da büyük muvaffakiyet
ler kazanan biq.icilerimiz haziranın ilk 
haf taaı içinde İstanbula dönecekler ve 
büyük merasimle karşılanacaklardır. 

Prens Bibesko memleline döndü 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Beynel -

milel havacılık federasyonu reisi Prens 
Bibesko bugün tayyarcsiyle memleke
tine döndü. Yeşilköyde tayyarecileri -
mizle Türk Hava Kurumu erkanı tara
fından uğurlandı. 

Çağrı 

X Dahiliye encümeni bugün saat 10 
da toplanacaktır. 
· X Sermayesinin tamamı devlet tara
fından verilmek suretiyle kurulan ilc
tısadi te~ekküllerin teşkilatı ile idare ve 
murakabeleri hakkındaki kanun layiha
sını müzakere eden muvakkat encümen 
bugün saat 10 da toplanacaktır. 

X İktısat encümeni bugün umumi 
heyet içtimaından sonra toplanacaktır. 

X Ziraat encümeni bugün umumi 
heyet içtimaından sonra toplanacaktır. 

l···R·~·k~~·i~·~i~····ı:~;k~;~ .. l '" ........... ' .... ' .................. "'' ......... . 
Vilayetlerimiz: bursa 

Rakamlarla Türkiyenin bugünkü 
Myıamda Yetil Bunamıza aid ra
kamları vereceğiz: Buna, memle
kette yeni doğmaya batlayan İç tu
rizm hareketinin en canlı bir mer
kezidir. Bu itibarla ona a.id ra.kam
lar, kendiaine haa hususiyetler ta
tır 

Bursa merkez kazası, türkiyenin 
en kalabalık köşelerinden biridir. 
Merkez kazada bir kare metreye 
91 nüfua isabet eder. Eğer bir gün, 
bütün türkiye, bu meaud rakaına 
kavupruq oluna, bizim nüfuaumuz, 
yebniş milyonu ataca.k demektir. 

Buraanrn on kazumda nüfw da
ğılışı, bu 91 rakamına göre büyük 
azalmalar ve değitiklikler gÖ6teri
yor: Meaela kesafet, Gmlikte 27 ye, 
lnegölde 24 , Orhanelinde 14 de 
dütmekte; lznıkda 32, Karacabey
de 30 Mudanyada 39, Yeni§ehirde 
31 olmakta ve Orhangazide 55 te 
çıkmaktadrr. 

Buraanm merkez kaza nüfusu, 
35314 erkek 36873 kadm olarak 
72187 dir ve Bursa, merkz kazaaı
nm nüfua itibariyle Iatanbul, Anka
ra ve lzmirden aonra dördüncü ka
labalık ,ehirdir. Vilayetin bütün 
niifuıu, 217.013 erkek, 225.747 
ka.dm olarak 442.760 tı bulmakta
dır ve vilayet kesafeti 33 dür. 

Buraa, tehirlerinde yaıayan nü
fuaun çokluğu itibariyle en ileride 
olan bir vilayetimizdir: Nüfusun
dan 133.699 zu tehirlerde; 309.061 
ri köylerde ve nahiyelerde yatamak
tadrr. 

Bursa kadınları e.n çok evli ka
dınlar zümresi araaına giriyor: 
96.738 bekar kadma mukabil, 
93.364 vli kadın varda". Fakat er
keklere niabet, hiç de böyle değil
dir: 121.333 bekar eT"keğe mukabil, 
ancak, 91 .497 evli erkek vardır. 

Güzel havalı, müaaid iklimli, sağ
lık tetkilatı yerinde olan Buna.da 
göze gorunur sakatlığı olanların 
niabetleri de azdır: Yüz nüfusta 
1.7 .•. 

Bursanm verimli toprağı~ nüfusun 
büyük ekseriyetine kendisiyle met
ııul olmak vazifeani vermiftir: 
95.984 erkek ve 77.699 kadın ola
rak 173.687kiti.. 

Sanayi ve küçük sanatlarla uğra
tanlar 164.642 erkek, 3.663 kadm 

· ' Bursa ticarette oldukça iDleitaf 
etmif bir haldedir. ve 6852 r.i eı-
kek, 282 si kadm olmak üzere 7134 
ki§i bu iıle uğraıır. 

Bursada köy nüfualan da. topra
ğın iyi iılenmeıi dolayııiyle yükıek· 
tir: 766 köyün her birinde nüfua 
vaaatiıi 403 dür. 

Havalar ısınıyor 
Dün ıclırimizde hava az bulutlu geç 

mif, rüzgar §imali garbiden saniyede 
bir metre kadar hızla esmiştir. En dü
şük ısı 10, en yüksek ısı da 21 derece 
kaydedilmiıtir. Yurdda hava doğu A -
nadolusunda bulutlu ve yer yer yağış
lı, diğer bölgelerde umumiyetle bulut
lu geçmi§tir. Yirmi dört saat içindeki 
yağışların karemetreye bıraktıkları su 
mikdarı, Kırşehirde 23, Ilgında 10, Ye
nişehirde 9, Sivrihiaarda 2, Kütahyada 
bir kilo gramdır. 

Yurdda en düşük ısılar Kütahyada 
6, Kayaeride 5, Bolu, Sivas ve Karsta 

1 - 6 - 1938 

Yozgatın imar plônını 
Prof. Vagner yapacak 

Su, sladyom, mektep iıleri hallediİiy@r 
Dahiliye vekaleti, vilayetlere aid it ve mesai programlarını. 

büyük bir alaka ile takib etmekte ve İcab ettikçe valilerim; i 
merkeze çağırarak kendilerinden işler hakkında izahat almakln, 
direktifler vermektedir. 

Vilayetine aid bayındırlık, girmi~ oluyor. 
kültür, ziraat ve diğer faaliyet 
sahalarında alakalı makamlarla 
temas etmek üzere şehrimize 
gelmif olan Yozgat valisi B. F ey
zi Gürel, vilayet işleri için dün 
bir arkadaşımıza §U izahatı ver
mittir: 

"- Vilayetin muhtelif vekaletler
deki işlerini takib etmek üzere gel
dim. Her gün artan bir hızla inkişafa 
doğru yol alan Yozgadın umumi ihti
yaçlarının ana hatlarını kısaca ifade 
etmek istersek, bunları, mekteb, elek
trik, su, hükümet konağı, vali konağ ı, 
asri oteli, stadyom gibi işlerde topla
yabiliriz. Bunlar üzerindek i çalışma
ları ve son temaslarla aldığım müsbet 
neticeleri söyleyeyim. 

Bayındırlık işleri 

"- Evela hükümetimizin çok ehe
miyetle takib ettiğ i planlaşma ve tek
nik işinin halli Hizm;ıdır. Yozgadın bu 
günkü vaziyetini gösteren hartası 

noksandı. Buna dayanılarak imar 
planları yapılamazdı. Hem noksanları 
ikmal, hem de imar plfuııru hazırlamak 
için yardımlarını rica ettiğimiz muh
terem nafıa vekilimiz B. Ali Çetinka
ya şehircilik fefi Hilmi ile mütchas. 
sıs mösyö Vagner ve fen memurun
dan mürekkeb bir heyetin Yozgada 
gitmesini emretti. Dün giden heyetin 
hazırlayacağı imar planı baymdırhk 
hareketimizde bize rehber olacaktır. 

Daha evel t~ebbüslere girişilmiş 
ve son aylarda muvaffakiyetle başa

rılmış olan elektrik tesisatı Yozgada 
yeni bir hayat vermi~tir. Bütün belde 
ışık içinde gece yarılarına kadar rad
yoların saldığı neşe içinde memlekete 
başka bir canlılık gelmiştir. Hemen 
her gün bir radyo sipariş ediliyor. 

Su meselesi 
ou 1ıımız ac naı yuıuııa ı:;uını:ıı.u. 

Yozgadm suyu, hemen bu havalide az 
bulunur, tatlı, kireci az b ir sudur. Ve 
beldenin ihtiyacına kafi ise de muhte
lif yollardan ayrı ayrı gelen bu sula
rın birleştirilmesi gerekli bulunmuş 
ve bunun da projesi münakasaya ko
nulmuştur. Talibine ihale edilen bu 
projenin ikmalinde belediyeler ban
kasından istikraz edilerek bu mühim 
ihtiyaç da giderilecektir. Yeni tesisa
tın yüz elli bin liraya çıkacağı tahmin 
olunmaktadır. 

Hükümeı konağı 

Bu tarihi beldenin en ziyade muh
taç olduğu müesseselerden biri de hü
kümet konağıdır. Daireler parça par
ça ve orada buradadır. Yeni bir hükü
met konağının proje ve keşifleri ha
zırlanmış ve yüz yirmi beş bin liraya 
çıkacağı anlaşılmış olmasiyle bu sefer, 
değerli maliye vekilimiz nezdinde ya
pılan teşebbüslerle mühim mikdarda 
tahsisat almağa muvaffakiyet hasıl 
olmuştur. Bu sene içinde münakasaya 
konulması kararlaştırılan hükümet 
konağı işi de, bu suretle hal yoluna 

4 derecedir. En yüksek ısılar Siirdde 
29, Diyarbakır(Ja 30 Bodrumda 31 de
rece kaydedilmiştir. 

Asri otel 
Halen hükümet konağı olarak kul

lanılan hususi idarenin küçük ve gü· 
zel binasının etrafı çevrilmekte ve 
bahçe haline konulmaktadır. Hükil· 
met konağının inşaatı ikmal olunun• 
ca burası da otel yapılacak ve meml~ 
ketin bu ihtiyacı iyi bir şekilde gide• 
rilmiş olacaktır. 

Yozgadın mahrum olduğu binalar
dan biri de vali konağıdır. Bunun in• 
şası da bu sonenin programı içine gir· 
miştir. Kırk dört bin liraya çıkacak 

olan konagın projeleri ve keşifleri 
yaptırılmış ve tahsisatı büdceye ko
nulmuş olduğundan, 938 senesi sonu• 
na doğru memleket güzel bir binaya 
daha kavuşmuş olacaktır. 

Stadyom 
Yozgad sporcuıuğu son bir iki ay i

çinde iyi bir :nki,afa doğru gitmek
tedir. Futbol, voleyvol, bisiklet, avcı• 
lık, cirid, atıcılık, atcılık gibi kolları 
faaliyete geçmiş, bütün gençler cum
huriyet halk partisi binasında ayrılan 
odalarında hununah bir surette çalış
maya koyulmuşlardır. Vilayet, bu se· 
ne büdcesine koyduğu tahsisat ve 
merkezden göreceği yardımı birleş

tirerek iyi bir stadyom yapmak te
şcbbüsündedir. 

-Stadyom yeri hazırlarunlltır. Spora 
bu suretle yeni bir ilerleme &ahasına 
girerken Yozgadın eski sporları üze
rinde de tetkiklere girişilmiştir. Yo%
gadda §:Öhret bulan eski sporların ga• 
yet garib isimleri vardır. Bunları, 9u
rada kaydetmek, zevkli bir vazifedir: 

Kaladedim, Hot, Yas.sıla tombala.k, 
yayacirit, altı cirit, çelik, sapan, Ok, 
tura bir olanacığı ... 

Bütün bu oyunlar, heP6i, milli spo
run birer şubesidir ve bir tarafdan 
~-.1!,gfüa:ıJtti9i~ n ·rı~ nı 
taşırlar. 

Kültür i§leri 

Kültür işlerine çok chcmiyet ver
mekteyiz. Vilayetin 680 köyünün yal· 
nız 78 inde mekteb vardı. Yıllarca evel 
ba'lanmı' ve noksan bırakılmı§ olan 
57 mekteb de, şu bir kaç ay içinde ya
pılan çalışmalarla ve hususi idare yar
dı:mlariyle 38 adedi bitirilmiştir. Geri 
kalanının 938 senesi içinde bitirilme
sine çalışıyoruz. 

Yeni senede vilayetin Sorgun, Bo
ğazlıyan gibi mühim kaızalariyle Yer
köy nahiye merkezindeki ilk mektcb
lerin yaptırılmaları da karar altına a
lınmıştır. Ayni zamanda eğitmen kur
suna da 27 genç gönderilmittir. Bun
lar kurslarda yetişerek döndükten 
sonra, vilayetin bir çok yeni mektcb
leri de faaliyete geçmiş olaca~ır. 

2 - 1455 numaralı kanunun bazı 

maddeleriyle bu kanunun 2 inci mad -
desini tadil eden 1637 sayılı kanunun 
1 inci maddesini muaddel 2016 numa -
ralı kanunun 2 inci maddesinin değiş -
tirilmesi hakkındaki kanun layihası, 
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Tahsil çağında olan yavrularllDıl
zın, daha geniı ölçüde ve toplu bir 
halde okutulması gayesiyle üç nahi· 
yede de birer yatılı mektcb açmayı 
kararlaştırdık. Bu kararımızı tatbik 
mevkiine koymak üzereyiz. Bu yatı 
mekteblerinde yetişecekler bilhasaa 
köylü çocukları olacağı için. bunların 
demircilik, marangozluk gibi bilgiler• 
le de cihazlanarak köy kalkınma kad
rosunun diğer kısımlarında da vazife
lendirilmelerini ve faydalı olmalarını 
göz önünde bulundut'uyoruz. 

3 - Ordu zabıtan heyetine mahsus 
terfi kanununun 14 üncü maddesile bu 
kanunuıı 1494 sayılı kanunla tadil edi
len 1 O uncu ve 16 ıncı maddelerinin de
ğiıtirilmesine dair olan 2162 sayılı ka
nunun 1 inci maddesinin tadili hakkın
daki kanun liyihası, 

4 - Askeri memurlar hakkındaki 
kanuna bir madde ile bir muvakkat 
madde eklenmesine dair olan kanun 
liyihuı, 

5 - Ordudan çıkanlacak 12 yaıın
dan yukarı hayvanlann köylü ve yetiş
tiriciye satılması hakkındaki kanun la
yihası, 

6 - Askeri ve mülki tekaüd kanu
nunun 14 lincU maddesinin son fıkrası
nın tadili hakkındaki kanun layihası, 

7 - Arzuhal encümeninden gelen 
kurmay.Albay Celil ile Zekinin nasıb
lannm tashihi hakkındaki evrak müza
kere ve intaç edilmiştir. 

Ziraat encümeninde: 
Ziraat Vekaleti vazife ve teşkilatı 

hakkındaki 3203 sayılı kanuna ek ka -
.nun layihası müzakere edilmiştir. 

Yaz! 
Şehirlerde yazın geli§ini sırtınız

daki caketın fazla gelmesinden, a
ğaçlardaki körpe bahar yeşilliğinin 
bıraz koyulaşıp biraz sararmasın
dan olduğu kadar mekteb kapıları
nın kapanması ve mektep bahçele
rındckı 1Jeşelı gürultıinun kesiıme

sınden de anıarsınıı:. 
Mckteb, sonbahar, kış ve ilkba

har mevsımlerinde a~ııc duraıı bir 
kıtab gıbıdır. tazın gıtı§i ile bera
ber onun ıkı kapagı ustuste getiri
lir. 

Senenin en sıcak iki buçuk ayın
da birbırinden ayrı iki nesle men
sub iki vatanda:j zümresi ögretmen 
ve nıektebJi hal(u bır ısciranate çe
kılırler. 

Fakat mümeyyizliği çok öğret
menle notları fazla kıuk talebe için 
takvim yaprağı üzerine, havaya, gü
neşe gelen ve bir dinlenme mevsimi 
sayılan yaz, gecikmi~ bir mevsim 
gibidir. 

Sıcağın ne deh§etli bir şey oldu
ğunu alınlarının terile numara al
mak i~irı çalııınlara .soruauz 1 

T,J, 

Yeni miitehmınılar ! 

Gazetelerimizde bir takım' "gö
nül doktorları'' , bir takmı "atk 
paikologlan'' türedi. Bunlar bir
teviye okurlarına kadmaalar er
keii, erkekaeler kadını naad cezb 
ve teshir edebileceklerini öirete
cek yazılar yAzıyorlar. 

Geçenlerde bir tanesi de '1ka
dmlar, kendilerini sevdirmek ia
terlerae erkeklerin gururunu ok
tamalıdırlar. En çirkin bir kadm, 
erilek gururunu oktaman111 yolu
nu bulursa, en güzel bir erkeii 
tealıire muvaffak olur.,, diyordu. 

Fakat dütününüz ki bu satırla
n yazan da bir erke~tir. 

Bir bilmece 1 

Arkad•jllll Yatar Nabi, 

nubda her gün yeni bir ıstırabla
rmı duyarak ciğer dağladığrmız 

kan kardeılerimizin durumunu 
mevzu diye seçen bir f ıkraamda 
Hatay kelimesinin bir harfi yer 
değiıtirecek olursa Hayat olaca
ğına itaret ediyor, böylece sanca
ğın bizim için ne türlü bir değeri 
olduiunu gösteren bir bilmeceyi 
çözüyordu. 

Bu bilmeceyi böylece çözebil

mek için 'büyük bir liyakata lü

zum olduğuna tüphe var mı 7 

Çünkü bilgiıi kıt sömürgeci 
franaız, o kelimeden aon harfi r.i
lerek hata haline getirmedi mi 7 

Kötü sözden vaz geçirmek için 

Bir terbiye makale.inin batlı· 
iu tu= 11Kötü aöae M&f&D ç.oc* 

bu huydan nasıl vaz geçer ,, 

Makalenin alt taraf.nı okuma
ğa fırsat bulamadım. Fakat her 
halde çocuğu bu kötü huyundan 
vazgeçirtmek için, şimdilik, §U 

iki tedbir de faydasız olmıyacak: 

1 - Bir müddet kendisini kala
balık günlerde atadyomlara gön
dermek. 

2 - Bir müddet, kendisine argo 
tarafdarı muharrirlerin yazılarını 
okutmamak. 

Ccki Kruwn'ın yolisulluğu 

"Zenginin parası, züğürdün çe
nesini yorar,, derler. Bir müddet
ten beri, gazetelerimiz, me§hur si
nema yıldızı Ceki Kugan'm pa
raaızhğından, ha bire, bahsedip 
duruyorlar. Demek züğürdün çe
nesini, elin züğürtlüğü de yorar
mıt I 

Bizim gazetecilerin Ceki Ku
gan'ın yoksulluğundan bahsetme
leri, inşanın aklma kendisi küfe
de giderken yolda sallana aallana 
yürüyen aarhO§un hikayeaini ge
tirmiyor değil hani. 

Ziraat i§leri 
Ziraat i'lerimizi yeni bir programa 

koyduk. Asri bir kümes ve fidanlıklar 
tesisi, sütçülük, yoğurtçuluk, arı<:.tlıılt 
gibi, köylüye refah getiren zira.at sa
natlarmm kökleşmesi ve yerlC1ffie6i 
için yeni büdccye tahsisat koyduk. 
Vilayetin her tarafında yer yer fidan
lıklar yapılmaktadır. Merkezdeki kü
mes ve fidanlık bitmek üzeredir. Bu 
seferki yolculuğumda, bütün vilayet 
mıntakasındaki mahsul bereketinin 
son senelerde görülmemiş bir bolluık 
da olduğunu tesbit ettim. 

Vilayetin atölyesini genitleterek 
köylünün çift arabalannı burada yap
mak üzere yeni sistem vasıtalarla kuv
vetlendireceğiz . Bir mütehassıs için 
büdceye ayda 200 liralrk tahsisat koy
duk. 

Bu seneki yol programımız, geçen 
seneden daha genı§otir. Bu sene, yapıl
maya başl anmış CJlan yollarımızı ikmal 
edeceğiz. 

Yozgad - Yerköy ; Fılkılı - Bogazh
yan ; Yozgad - Sorgun ve Maden yol
ları üzerinde daha fazla çahşılmafu i
çin kafi miikdarda tamieat koyduk." 
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kodreanunun mahkumiyeti 
. Roınanyada son seçimden beri, sür-

Pttı ıürp .. t-'-! eli Se 'md li he . n:u <UUP e yor: çı e • 
kitrallerın kazanmamaları, kabineyi teı
k.~· Co~a:nın memur edilmesi, Goga 
1'a. ıneıınm lark bet günlük hayali, ar
y •.ndan rejimi temelinden değiştiren 
:._ııı anayasa, siyasi partilerin dağd
~ 1.

1
• Patrik Miron hükümeti •. lıte ae

lah hın ~tından beri Romanya politika 
neunde bir sinema şeridi gibi arka

~ıra. gördüğümüz manzaraların bazı· 
· Şımdi de başka bir sürpriz kartı

~ayız: "Her şey vatan için'' namm
organizaıyonun lideri Kodreanu, lak • h el'l mahkeme tarafından on sene 

apae rnahkUın edilmiştir. Bu tetkilatın 
~n aiyaıi hayatmdaki rolü habrla· 
"'caJc olursa, mahkumiyetin şümul ve 
.. enıiyeti anlaşılır: "Her şey vatan 
~Çın", "Demir muhafızlar'' teşkilatının 
l&tjL 1 • d 'b . B . 11<lle11n en ı arettir. u organızas • 

Hudud hadiseleri dolayı siyle 

Çekoslovakya elçiliği 
Almanyaya nota verdi 

Berlin, 31 a.a. - Çekoslovakya el
çiliği bugün alman hariciye nezareti
ne bir nota vererek alman tayyarele
ri tarafından Çekoslovakya hududu
nun ihlali hadiseleri tadad edilmek. 
tedir. 

diye kadar gizli tutulmuş olan nut
lçun bir hulasasını teşkil etmektedir. 
Bu hulasada 14 nokta mevcud olup 
en mühimleri şunlardır: 

1. - Südetlere aid arazinin kanu
nen tanınması, 

2. - Çek devletinin ve etnik hudud
larmın yeniden tensiki, her etnik 
grupun kendisine has bir hükümeti 
bulunacaktır. 

3. - Merkezi idare, bütün etnik 
gruplar arasında tevzi edilecektir, 

Südellerden sonra 

Slovaklar da 
muhtariyet 
istiyorlar 

Prag, 31 a.a. -Amerikan slovak he
yeti dün akşam buraya gelmiş ve hükü
met mümessilleriyle, sokollar, lejiyo· 
nerler ve büyük bir halk kütlesi tara • 
nndan karşılanmıştır. 

Heyet azası bu sabah milli çekoslo
vak konseyi, öğleden sonra da Benes, 
Hodza ve Krofta tarafından kabul edi
ccketir. 

Sıhiye vekaleti 

müıteıar muavinliği 
1 
.................................................... 1 
TÜRKİYE BASINI ...................... - ................... J 
Bir suikasd plônı 

KURUN'da B. Asmı Us Fransa 
hükümetinin notamıza verdiği ce· 
vab üzerinde durarak §U mütaleada 
bulunınaktadlt": 

" Vaziyet böyle olunca Hatay 
meselesinin ehemmiyeti Türkiye i
çin bir kat daha büyümüş olUT. Şim
diye kadnr Hatay meselesi Türkiye 
için oradaki türklerin hayat halda -
l'mı muhafaza etmek, aynı zaman -
da cenub hududlarnruzda kaçaıkç.ı· 
lık ve saire gibi genahkl;,,..a kartı bir 
emniyet mıntakası vücuda getinnek 
mahiyetindeydi. Fakat Hataydaki 
fransız askeri işgalini bir gün tek
rar Anadolu içerilerine doğru yürü
mek için bir ileri karakol tedbiri sa· 
yan fransızlann bu türlü suykastla· 
rı açığa çıktıktan sonra artrk bu mil· 
li dava Türkiye iç.in en hayati t.ir 
vatan meselesi olw-. 

Adanadaki fransız iıgal kuvvede 
rine kumanda eden general Bremo~on, gerek birinci ve gerek ikinci ismi 

bnda Romanya' da yapbğı terörle 
lbetnıeketin siyasi ve içtimai hayabnda 
~ büyük bir kuvvet ifade etmekte 
~ liderleri olup da bugün on sene 

Hatırlarda olduğu üzere bu hadise
lere dair çek ajansı vaktiyle neşriyat
ta bulunduğu vakit alman makamatı 
bunların bir hudud ihl3.l hadisesi ol
madığını ve mevcud muahedeler mu
cibince Berlin ile Viyana arasında iş
leyen yolcu tayyarelerini Çekoslovak 
toprakları üzerinden geçişinden iba
ret bulunduğunu bildirmişlerdi. 

4. - Südet grupu, mutlak bir mali 
muhtariyete malik ve kullanacağı pa
rayı intihabda serbest olacaktır, Heyetin reisi Hletke, Havas ajansı- la. 

run muhabirine aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

,,*

Doktor Zihni Ülgen 
~ n'un ilk sözü ile Franaa.da nefl"edi-

Alman toprakl.arı üzerinde 
uçan çek tayyareleri 

P•e mahkU.m olan Kodreanu, on iki 
~ne kadar evvel Yat üniversitesinde 
t.iebe iken, yahudiler aleyhine tertib 
~i~en nümayiş dolay11iyle bir takım 
•tıatiyan gençleri tevkif ettiği için bu 
~~n emniyet müdürünü katletmİftİ . 
tıa" cınayeti takib eden sansasyonel mu
h ketnede Kadreanu, beraet etti. Ve 

Prag, 31 a.a. - Çekoslovak ajanları 
geçenlerde, alman toprakları üzerin
de uçan çek tayyareleri hakkında 
Prag hükümeti tarafından yapılan 
tahkikat neticesine dair neşrettiği bir 
tebliğde bütün bu hadiselerin tevsik 
edilmiş olduğu ve mesullerinin de ce
zalandırıldığı bildirilmektedir. 

5. - Etnik bütün ekalliyetlerin ih
tiyaçları nazarı itibare almmak sure
tiyle bütün münakalat sisteminin ye
niden tensiki, 

6. - Zabıta ve adliye işleri de da
hil olmak üzere tam bir idari muhta
riyet. 

Heni.ayn taraf tarlariyle 
çıkan arbede 

Prag, 31 a.a. - Çeteka aja°'sı tebliğ 
ediyor: Henl~n taraftarları ile al
man demokratları arasında 29 mayıs
ta vukua gelen arbedelere sahne ol
muş olan Bohemyanın şimali garbi
sinde ve Krasek yakinında kain Ay
penberg - Tıtova zabıtası, bu hadise
lerde medhaldar olan 75 kişiyi istic
vab ettikten sonra dün akşam serbest 
bırakmıştır. Yaralı Henlaynist'in va
ziyeti salaha yüz tutmuştur. 

"Biz hükümete herhangi bir dileği
mizi kabul ettirmek için Prag'a gelme
dik. Biz ancak çeklerle slovaklar arasın
da bir müzakere açılması tavsiyesinde 
bulunmağa mezunuz. Pittsburg itilafı 
hakkında hükümetin fikdni öğrenmek 
istiyoruz. Hodza'nın bu itilafa muarız 
olmadığını ve hükümetin slovaklara bu 
itilaf ile kazandıkları hakkı vermeğe 
muvafakat ede<:eğini ümid ediyoruz. tından sonra da yahudi alcyhtarlannın 

~llnnda milli kahraman oldu. Lideri 
tılu.nduğu "demir muhfızlar'' te§kila· 
~ 'lllensup gençler, köyleri dolaıarak 
~ili farlalar çağınyorlar ve Romanya 
di.Yliileri arasmda telkinat yapıyorlar-

Bazan bu yolda tertib edilen bir içti
""1tı en heyecanlı bir dakikasında, Iİ· 
~ kodreanu, elinde fosforlu bir haçla 
tı_. at üzerinde sahnede görülüyor ve 
, lcı vatan uğruna her ıeyi feda etme
~ davet ediyordu. Organizasyonun 
~de terörist kolu vardı ki, başvekil 

ka dahil olduğu halde bir takım si
)-.t ıuikaıtler tertib ebniıtir. 
ı... Devlet için ciddi bir tehlike olmaya 
"""tltyan "demir muhafızlar', teıkilab, 
llilıayet 1933 senesinde Titülesco'nun 

~yle ilga edilmiıti. Fakat Bir müd· 
~ SOnra Tataresco bu defa "Her teY 

'için" adiyle orsanizasyonun tek· 
~faaliyete geçmesine muvafakat etti. 

'4-~ ntı.rc-ıu;;uc-ııU<ıO ... 5 .. ·~··• ~---
L.. töaterilen bu müsamaha, tetkilabn 
~etine delil olarak gösterilmekte 
1di V "H • • ,, arti' • • · . e er teY vatan ıçın p sının 

~ten ~vvetli bir siyasi parti oldu· 
nı:;.n &esirncJe parlamentoya yetmiıe 

Bu gibi hadiselerin bir daha teker
rür etmemesi için hükümet hudud ci
varında tayyareler için yasak edilen 
beş kilometrelik mıntakayı on kilo
metreye çıkarmıştır. 

Hudud hadiseleri 
Berlin, 31 a.a. - Alman istihbarat 

bürosu, son hudud hadiseleri hakkın
da Almanyanın Pragdaki sefiri tara
fından Prag hükümeti nezdinde ya
pılmış olan teşebbüse dair olarak dün 
alınmış olan haberleri yazdıktan s,on
ra şu mütaleayı serdetmektedir: 
Artık Çekoslovak hariciye nazırın

nın yapmış olduğu vaadin bir şeniyet 
haline gelmesini ve diğer bir takım 
hudud hadiselerinin müessir surette 
önüne geçilerek hudud arazisinde ye
niden sükQn hüküm sürmesini ümid 
etmekten başka yapılacak bir şey yok· 
tur. 

Sildetlerin i.-ctcdiklcri 
Prag, 31 a.a. - Südet alınanlar fır-
-..., _ ... .. _J ...... . .. -~ . ... .. ... ~ .... &••"&. ~j,j,I, . ... .... ı. 

ve teşrih eden uzun bir tebliğ neşret· 
miştir. Bu tebliğ, 23 nisan tarihinde 
Karlovivare kongresinde mebuslar· 
dan Kunt tarafından irad edilip şim. 

Henlaynist partinin direksiyonu, 
mensublarma s~at 20 den sonra sokak 
larda toplantı yapmamalarını 'emret
miştir. 

Bundan başka Çeteka ajansı, 29 
mayısta Missimedezer'de. vukua gel
miş olan hadiseler hakkındaki aşağı
daki tavzihi neşretmektedir: 

"Henlayn taraftarları, bir içtima 
tertib etmişlerdi ve bu içtimaa komü.. 
nistlerle alman demokratlar iştirak et 
mişlerdir. 

Bunlar, gürültülü nümayişler yap
mışlardır. Henlayn taraftarları, bun-
s.-..... "-- ~---'· l '"'" .......... :.~ı.-..ı:- n ... -.- - u. 
zerine bir arbede çıkmış ve bu arbede 
esnasında üç kişi hafif surette yara
lanmıştır. İçtima, &ükiın içinde hita
ma ermiştir. 

Slovak muhtariyetini Aınerikada 
tatbik edilen şekilde anlıyoruz. ' 

Slovakların, slovak işleri hakkın • 
da kararlar veren kendilerine mahsus 
bir parlamentoları olmasını ve aynca 
devlet arazisini alakadar eden bütün iş
ler hakkında karar verecek müşterek 

bir de çekoslovak hükümeti mevcut ol
masını istiyoruz. 

Slovakyada oturan bütün ekalliyet
lerin bu mecliste temsil edilmesi laznn
dır. Slovak muhtariyet partisinin çek. 
lerle mücadele etmek üzere diğer mil -
Jetlerin muhtariyet taraftarlariyle bir -
leşmiyeceği muhakkaktır!'· · 

Sovyetler birliği ve 
~ine yardım meselesi 

Moskova, 31 a. a. - Havas ajansx;
nm mli.habiri bildiriyor: 

- lllebu.ı İntibah ettirmek suretiyle 
toıte-• ti . • b' ..... , r. Fakat Kodreanu aıyası ır 

Partinin lideri sıfatiyle sayılacağı yer• 
~' ıinsi bir terör teıkilatının batında 
"'llunan adam olarak korku telkin edi
)Qtodu. Bunun içindir ki siyasi partile -
t'İI\ ilgası hakkındaki kanuna kartı nasıl 
hit vaziyet alacağı merakla bekleniyor
d11. Kodreanu, kanun karıaarnda hay. 
~e layık bir teslimiyet gösterdi: Şu
~t ortalarına doğnı neırettiği bir be· 
~name ile partisini dağıttığını, ken -
diıinin de siyasi hayattan çekildiğini 
~ldirdi. Fakat bunun bir manevradan 
1~t olduğu geçen ay anlatıldı. Kod-

Frankocu tayyareler bir 
kasabayı bombalOdılOr 

Bluher ile Sunfo'nun aynı zaman -
da Moskovada bulunmalan keyfiyeti 
hakkında tef.sirlerde bulunan iyi haber 
alan mahfiller, bu hadisenin bir tesa -
düf e&eri olmadığım tahmin etmekte ve 
Çin devlet adamının, Avrupaya yaptı
ğı seyahatten sonra Avrupa devletleri
nin büyük bir kısmının Çin'e karşı va. 
ziyaretlerini sovyet liderleriyle birlikte 
tetkik etmek üzere Moskovaya gelmiş 
olması muhtemel olduğunu beyan et
mektedirler. 

~nu bir taraftan partisini dağıttığını 
l an ederken, diğer taraftan da kırala 
et.Yanan yeni rejime karşı bir darbe ha· 
~lcyonnu,. Faal dahiliye vekili Kali· 
,o,nun idaresi albndaki pbıta bunu 
~dana çıkararak Kodreanu'yu tevkif 
tttirdi. Bu, yeni hükümetin kuvvetini 
t~z ettiren bir hadise telakki edil
~1. 'ıti. Fakat bunu takib eden hadiseler, 
tde kar . . .. iti "~ §1 muamelede yenı reJ~n es-
teJıınden çok ba,.ka bir yol takip ede-

~~· :ı 
R'•ni anlattı: önce Kodreanu, bir haka 

t-et .. h CUrmünden dolayı, altı ay apse 
~d kUın elildi. Sonra da hayatı hakkın-
ıq> • ·1 ı· •r neıriyat başladı. Gazeteler, ıru • 

lYetpe li~· ki k · t · l' rver gı mseye verme ıs emı· 

ı: ~odreanu'nun kendisi, romen ol • 
Y dıgını yazdılar. Yabancı organizas· 
~~~ardan para aldığı yazıldı. Duka'nın 
ttib ındeki alakası açıia vuruldu. Ve 
d'~ llYet bu katilde dahil olduğu halde 
~~.ier bir taknn tedhit hareketleri yü-
lltıd 'en muhakeme albna alındı. Kod-
~ muhakemesi, haftalardan beri 
Jt.d nya ve prki Avrupa efkannı ala
)'ii il.- etmektedir. Kodreanu'yu iki 
)"~den fazla avukat müdafaa etmiş ve 

0:ılerce tahid dinlenmittir. Neticede 

400 den fazla ölü var! 
Madrid, 31 a.a. - Teruel cephesin

de muharebe şiddetle devam etmek
te_dir. Malzemelerinin noksanlığı aşi
kar olan cumhuriyetçiler, büyük bir 
kahramanlık göstererek kaybettikleri 
her kilometreyi frankistlere pahalıya 
maletmektedirler. 

Barselon, 31 a.a. - Saat 13.30 da 
Barselon'un tehlike düdükleri ötme
ğe başlamıştır. Tayyareler, şehrin ü
zerinde uçmuşlarsa da bombalarını ci
var kasabaların üstüne atmışlardır. 

Bu bombalardan .birçoğu Grandlers 
k~sabası üzerine düşmüştür. Havas 
aJansı muhabiri bu korkunç bombar
dıman hakkında şu tafsilatı vermek
tedir: 

Bu sabah saat dokuzda beş Franko 
tayyaresi şehir ÜZC)dnden uçarak yir 
mi kadar bomba attı. 

Taarruz o kadar ani olmuştur ki 
hiç kimse srğınaklara gitmeye vaki~ 
bulamamıştır. Bombaların hemen he
men hepsi halkın arasına düşmüştür. 
Balık halinin bulunduğu belediye da
iresinin önünde halk toplanmış alış
veriş ediyordu. Yüzlerce kadın ve ço 
cuk balık satmakla meşguldü. Bom. 
balardan biri, tam halin üzerine düş
müş ve orada bulunan bütün insan
lar havaya uçmuştur. Halin diğer bir 
kısmı da yıkılmış ve oradaki insan
lar da enkaz altında kalmıştır. 

Şehrin en büyük yoluna da bir bom
ba isabet etmiş ve on beş büyük bina 
yıkılmıştır. 

Bombalardan biri mektebe isabet et 
miştir. Fakat tesadüf eseri olarak ço
cuklar daha henüz mektebe gelmemiş 
bulunuyorlardı. Binaenal~yh ancak 12 
çocuk ölmüştür. Mektebin büyük bir 
kısmı yıkılmıştır. 

Derhal yardım tedbirleri alınmış 

ve şehirden 12 kilometre uzakta bu-
1 unan Lagarin hastahanesine yüzler
ce hasta ve yaralı yatırılmıştır. Bü
tün yollar boyunca ellerinde alelace
le yapılmış çıkınlar taşıyan kadın er
kek ve çocuk kafileleri görülüyor. 
Öğleden biraz sonra yapılan tadad

da 400 den fazla ölü tesbit edilmiştir. 
Yaralıların sayısı malUm değildir. 
Henüz sayısı bilinmiyen bir yığın in
san cesedi de enkaz altında yatmak
tadır. 

Fransız vapuru battı 
Valensiya, 31 a.a. - Dün Franko 

tayyareleri tarafından bombardıman 

edilerek hasara uğrayan fransız Cem 
vapuru bu sabah plajda batmıştır. 

Bir hava muharebesi 
Saat 11,30 da Valvardede 14 franko 

tayyaresiyle 38 tayyare arasında bir 
muharebe olmuş ve düşmanın 9 tayya· 
resi düşürülmüştür. Diğer beş tayya
renin de aynı akıbete uğradığı zan· 
nediliyor. Franko tayyareleri hiç za· 
yiata uğramaksızın avdet etmişlerdir. 

İtalya krall dönüyor 
Tobrum, 31 a. a. - İtalya kıralı, 

şarki Libyadaki seyahatine devam ede· 
rek Cerablusu ziyaret etmiş ve tayyare 
ile Mısır hududuna kadar bir gezinti 
yapnuştır. 

Kıratın Libya seyahatı Tobrukta 
bitmiş ve bu akşam saat 18.30 da Sava· 
ya yatına binerek İtalyaya dönmek üze
re hareket etmiştir. Kıra! iki haziranda 
Brendizide olacaktır. 

Bir ~ocuk ka(Hlldı 

Aynı mahfillere göre, Çin'in bugün 
kil maddi ve manevi vaziyeti Sovyetle
rin nazarında, Sunfo'nun Sovyetler 
Birliğinin merkezini ilk ziyaret ettiği 
zamana nis.betle daha kuvvetlidir. 

Sunfo'nun Sovyetler Birliğinin Çin. 
de daha büyük bi raskeri yardımda bu
lunmasını istemiş olması mümkün ol -
duğu gibi Sovyet liderlerinin de Çin or 
dusuna daha çok mikdarda malzeme 
göndermeği kabul etmiş olmaları muh
temeldir. Fakat bu yardım her halde 
Sovyetler birliğini uzak şarkta bir bar
ba sürüklemek tehlikesine maruz bıra
kacak mikdarda olmıyacaktır. 

Meksikada 

haydudluklar 
San Antonio-Teksas- 3la.a. - San

Luis-de-Potose'den alman yarı resmi 
haberlere göre, asi general Sedillo, 
San-Lu.is eyaletinin ş_imalinde Espan
zuala çiftliğinde bulunma.ktadn· ve 
kendisinin tevkifi için oraya federal 
kuvvet gönderilmiştir. 

Ahalisi asi generale sadık olan bu 
havalinin gayet sarp ve dağlık olması 
sebebiyle, Sedillo'nun serbest kalmak 
istediği müddetçe tevkif olunmıyaca
ğı sanılmaktadır. Diğer taraftan, Mek 
sikoda bütün memleketin sükfin için· 
de bulunduğu söylenmesine rağmen, 
bir çok eyaletlerde Sedillo taraftarla
rının yaptıkları söylenen bir çok hay
dudluk vakaları devam eylemekte
dir. 

Saatte 427 kilometre 

Sıhat ve İçtimai Muavenet Ve
kaleti sicil ve memurlar müdürü Dok
tor Zihni Ülgen vekaletin müsteşar mu
avinliğine tayin eıdilmiştir. 

Doktor Zihni Ülgen, askeri tıbbiye -
nin 1334 senesi mezunlanndandır. U
mumi harbta Kafkas cephesinde çalışa
rak müterekede askerlikten istifa et
miş ve sonra Gerede belediye doktorlu
ğu ile Zonguldak hükümet doktorlu
ğunda bulunmuş, Ankarada ilk sıtma 
mücadelesinde çalışmış, bilahare Bolu 
sıhat ve içtimai muavenet müdürlüğü 

yaparak Sıhat Vekfileti sicil müdür 
muavinliğine getirilmiş ve 1927 sene -
sinde de V ekfiletin sicil ve memurlar 
müdürlüğüne tayin olunarak o zaman
danberi Vekalette dikkate değer hiz
metleriyle arkadaşları arasında tema
yüz etmiştir. Doktor Zihni Ülgen, mil
li savaşın ilk günlerinde hilli hizmetle
rile de tanınmıştır. Yeni vazifesinde de 
muvaffak olmasrnı dileriz. 

Londradaki 
heyetimiz 
dün geldi 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Londra 
da 16 milyon ingiliz liralık kredi iti .. 
lafnamesi müzakerelerini yapan iş 
bankası umum müdürü ve Ankara me· 
busu B. Muammer Eriş'le Etibank u
mum müdürü B. İlhami Nafiz Pamir 
bu sabah ekspresle İstanbula gelmiş • 
!erdir. Maliye Vekaleti nakid işleri 
müdürü B. Halid Nazmi Kişmir Paris-
te kalmıştır, · 

Heyetimiz istasyonda karşılanmış 

ve B. Muammer Eriş karşıhyanlar a
rasında bulunan gazetecilere şu beya
natta bulunmuştur : 

"- Bildiğiniz ve tafsilatını neşret· 
tiğiniz gibi Londrada mall kredi mev
zuu üzerinde konuştuk. İstihsal edi -
len mutabakat şekilleri dahilinde iti
lafnameleri imzaladık. Seyahatimiz-
den ve neticelerinden çok memnunuz. 
İtitafnamelerin pek kısa bir müddet i· 
çinde tatbikma geçilecektir . ., 

. Yeni bir vapurumuzun 

mürettabah Almanyaya gidiyor 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Alman· 

ya.da yapılmak.ta olan ve inşaatı biten 
Sus vapurunı.-,. mürettebatı perşembe 
akşamı Almanyaya hareket edecektir. 
Geminin Kiyel'de yapılan tecrübe
leri çok iyi neticeler vermiştir. 

Deniıbank müfeltiılerinin 

tetkikleri 
İstanbul , 31 (Telefonla) - Deniz

bank müfetti§Ieri türk limanlarında 
tetkikler yapmak üzere yakında tef
tişlere başlıyacaklardrr. İlk teftiş 1s
tanbulda olacak ve liman hizmetleri
nin ikmali için noksanlar tesbit edile
cektir. 

İnşaat işçileri 
talimat amesi yapıldı 

İstanbul, 31 (Telefonla) - İstanbul 
belediyesi inşaat işçileri talimatname· 
si yarından itibaren tatbik mevkiine 
girmektedir. Bu talimatnameye göre, 
mühendislerden baş.kası inşaat ruhsa· 
tiyesi alamıyacaklardır. 

~ne ağır hapsine karar verilmiıtir. 
tı eni Romanya rejiminin, tetkila
k~~ likide etmek için aldığı bu seri ve 
!!~ t~~irden en az Kodreanu ıikayet 
'lt ~lıdır: Çünkü on seneden beri bu 
ti ~tıter usullerin en hararetli mürevvi· 
~lld endi si idi. Yeni rejim belki istediği 
lca.cı llr- totaliter değildir. Yeni rejim bu 
ltat·aı- totaliter değildir ama, her halde 
eli ! derecede otoriter olduğunu, ken
itt'ı ~akkında tatbik edilen muamele 
fi ioaterm.iıtir. Kodreanu'nun, tevki
~ lbuhakemesi ve mahkUmiyeti Ro
iill\?~'nın dahili iıidir. Fakat eski re
~ erın zaaf ifade eden müsamahası 

tısında bu seri ve kati adım yeni re-

jimin kuvvetini tebarüz ettirdiğinden 
Romanya'nın dostlarım da memnun et
mekten geri kalamaz. 

A.Ş.ESMER 

Miami, 31 a.a. - Miami civarında 
Prinsenton köyünde 28 mayıs gecesi 
beş yaşında J ems Kaş isminde bir 
küçük çocuk kaçırılmıştır. Haydut
lar, necat fidyesi olarak on bin dolar 
istiyen bir kağıt bırakmı§lardır. 

Eckland, 31 a.a. - Amerikan tayya
r~i Kart Ortman, beynelmilel büyük 
okyanos yarışında kapalı dairesinde 
bir sürat rekoru kınnıştır. Tayyareci 
saatte vasati 427 kilometre ve 345 met
re katetmeğc muvaffak olmuştur. Es
ki rekor 368 ve 424 kilometre ve sahibi 
detror,at idi. 

Kalfalar ancak kontrolör vaziyetin
de çalı~abilecekler ve kendilerine ay· 
rı bir talimatname hazrrlanacaktır. 

len kita.bm Hataydaki ennenileri ne 
dereceye kadar iğfal edebileeciini 
bilemeyiz; fakat aynı zamanda doi· 
rudan doğruya Türkiyeye ve türk 
varbğma havale edilmit bir s.uykaad 
bombasından başka bir şey olnuyan 
bu tahrik vesikumı gördükten ııonra 
on sekiz milyon türkün gözlerini 
dört açacağına emin bulunuyoruz. 
Artrk türklerin fransızlardan istedi
ği şey yalnız Hatay mmtakuın~İ 
türk nüfusunmı insanlık haklari de
ğildir; Türkiye türlderi kendi haya
ti emniyetleri için de Franaadan Ha· 
tay mmtakasmdaki askeri i.4gali bir 
gün evel J<aldınna&mı istiyec.ektir. 
Aksi takdirde iki memleket anı.am • 
da nasıl olur da doatJuktan veya 
aulhten bahsedilebilir?,. 

KUVVET VE ŞEFKAT 

CUMHURIYET'te B. Peyami Sa • 
fa hükümetçe kamutaya takdim ~ 
dilen af kanunu projesi münaaebe
tile yazdığı bir fıkrada diyor ki: 

"Bugüne kadar yüz ellilik kelime
si, gaflet ve hiyanet demekti. Kara 
listeyi dolduran bu 150 kişi, gafille
rin ve hainlerin ilk safta gelenlerini 
teı§kil ediyordu. Bunların içinde gaf· 
letten ziyade hiyanete ve hi.yaneöoea 
ziyade gaflete nisbetİ ol:anler da 
vardı. 

lnkıli.b hep.mi affedi;y«. 
Bu affm mani.sı §Udur: Artık .._ 

rejimi, kendine g;iven.işin kemal ça
ğuu idra.k etti.ği iı;in bütün ilrinlerini. 
öfkeleriniı nefretlerini tasfiyeye ka-
rar v~ir. Atmacak intikamı,.,,.,_ 
rilecek tedib deni kalmamrft:ır· 

Yüz ellilik listenin bugün sebea 
beşe indiğini söylüyorlar. Artık aitik 
ve avare bir« gölgeden bafka bir 
§eY olmryan bu eekaeıı beş kifinin 
vatana dömnesile geri kalanların 
mezara girmiş olmalarmda. biz1m 
için hiç bir farlc: yoktur. Çünkü İnkl· 
lib tarihi, bu sağ kalanlarm hüri· 
)'etlerini de çoktan gafillerin -.ıe 
mağliiblarm perİf&ll toprağına g(im. 
mü~tü. 

Y ann, ba§lan önde vata.na döne -
cek olan bu seksen beş kişi, bizden. 
ölmü, tarihi hüviyetleri için birs 
fatiha ve sağ kalan cismani gölgele· 
ri için de müsamahadan bll!ka bir 
şey istemiyeceklerdir. Onlar kal"fl 
nefretimizi bir dereceye kadar met"• 

hamete ve daha fazla da li.kaydiye 
çeviren af layihuı, inkılabın en gü
zel kuvvet ve ~fkat eserlerinden 
biridir.,, 

SlYASI BiR MAZiYi TASFiYE 
TAN'da B. Ahmed Emin Yalman, 

af kanunu projesi müna.sebetile bir 
bat makale yazarak hükümetimizllı 
gösterdiği ulüvvü cenah ve atıfeti 
kaydetmekte ve ~unlan yazmakta -
dır : 

''Bir milletin, umumi; siya.si af gi. 
bi bir şey ihsan etmesi için varlık 
sahibi olması laznndır. 15 aenelik 
bir maziyi tasfiye etm.ek ve o zaman 
ki siyasi muhit içinde suç i§lİyenlere 
af ve müsamaha dağıtmak, ancak 
sağlam bir bünyeye, tam istikrara 
sahih bir milletin yapabileceği bir 
harekettir. 

Bütün dünya hükümetimizin ııon 
hareketini bu duygularla ve bu öl· 
çülerle kar§tlayacak ve siyasi mahi
yetteki umumi affı, yeni bir olgun· 
luk alameti sayacaktır. 

Bir katilin tevkifi için 
Lahay, 31 a.a. - Hollanda matbuat 

bürosu, Roterdamda U.kranya muka
bil ihtilal hareketi reisi Konovaleke 
suykaste bulunarak öldüren sovyet a
janı Valbukun tevkifi için Hollanda 
hükümetinin çok yüksek bir para va· 
dctmekte olduğunu ilan eylemektedir. 

Riya dö J aııeyro' da tc,·kif 
edilenler 

Riyo-dö-J enero, 31 a.a. - Entegr.a
listlerin bir hareketi yüzünden 437 si 
asker olmak üzere 1604 kişi tevkif e· 
dilmiş idi. Bunlaroan 522 sivil ve 52 
asker serbest bırakılmıştır. 
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Mevzii İngiliz ve fran&ız taarruz- nihayet Guro korktuiuna uğruyor : 
lan temmuz ortalarma kadar de- Guronun karargahı bizim e&ki 
vam edecek ve bizimkiler mukabil Seddülbahir tabyasındaki Kazemat
taarruzlariyle bunları hem önliye- lardadır. Saat öğleden sonra sekiz 
cek ve hem de tesirsiz bırakacaktır. raddeleri. Gurodan batka kolordu 
Nihayet temmuz ortalarında Sed- karargah erkanı bir kazematta 
dülbahirdeki ingiliz ve frall$IZ kuv- yemek yiyor. Saat dörttenberi bura
vetleri de bu cebheyi aöktüremiye- lara alet etmekte olan Anadolu ya
ceklerini anlayarak tamamen aü.ku- kaamdaki bataryalanmızdan biriai
net bulacaklardır. Bundan daha ev· nin mermiai evvela karargah men
vel fransızlar iç.in mühim bir gayıp subaylarının yemek yediği kazemabn 
daha olacaktır ki o da kolordu ko- damına diifüyor, dam kalın olduğu 
mutanı Curanın çok ağır surette için zarar Yermiyor. Diğer mermi 
yaralanarak bu cebheden uzaklat- biraz ötede ve 2 nwnaralr seyyar 
maaıdır. ba.tahaneye giden yola dütüyor. Bu 

Bir kolunu SeddülbahiT'de ve bir esnada Guro cebheden dönmüş ve 
türk topunun mermiaiyle kaybetme- yemekten evvel bu hastahaneye ge· 
sine rağmen türk a&kerinin kahra- len yaralıları görmek üzere bu yol 
manhk ev !ecaatini bütün hayatm- üzerindedir. Menni yanma dü,üyor, 
ca söylemekten geri durmamıı olan patlıyor, kendisini kaldırıp bir incir 
Cura 30 haziranda ve bir franaız ağacı üzerine atıyor, bir kolu ve bir 
seyyar hastahanesini ziyarete gider- bacağı kmlıyor, Tesadüfen orada 
ken yaralanmııtı. bulunan neferler bairıtarak karar-

Franaız kuvvei aeferiyeainin Sed- gaha haber veriyorlar, zabitler ev
dülbahire ihraç hareketini ve ilk •ela inamnıyar, aonra korku içeri
muharebeleıri general D' Amad ida- sinde dıtan frrhyorlar ve sevdikleri 
re etmitti. Cesur, vazifeıinaa olan generallerinin bitik bir halde hasta
bu zat haıindi, kıtaya ve maiyetine hane gemisine götürüldüğünü görü
kendiaini aevdirememifti. Mayıs bi- yorlar. 
dayetindeki taarruzlann muvaffak itte kopuk kolu, aksayan ayağiy
olamamuını kolayca bu zata yükle- le yirmi sene daha mühim hizmet
diler. Yerine Curayı gönderdiler. ler görecek, Suriye komiserliği ve 

Faal, ateıli ve aynı zamanda po- Paria komutanlığı gibi mühim vazi
litikacı bir kumandan. Söz söyleme- fel• batma getirilecek olan ve za. 
aini ve güzel yazmasmı çok iyi bili- hiren olam1 büyük darbeyi yediği 
yor. Maiyetine ve kıtaya kendisini türkün hakkında daima iyi ıeyler 
çabuk sevdiriyor. söyleyecek olan Guronun yaralan-

Harb emirlerinde bile "Biz Ça- ma hadisesi de böyle olmuıtu. 
nakkalede dahi doatumuz türklerle Bu ayrılmadan sonra ıu oldu ki; 
deiil ebedi dütmanmıız almanlarla bidayetten itib.ren zaten ikinci de· 
harb ediyoruz'' diyecek kadar siya- recede rol oynayan franaız kuvvei 
aet yapmasmı, 21 haziT&ndaki mev· aeferiyesi Guronun gitmeainclen aon
zıı fransız muvaffakiyetini tebrik ra bütün bütüne silik bir vaziyete 
eden Hamiltona "biz ancak telörıü· düttü ve İngilizlerin emrinde tali 
l• arasında karaya saldıran ilk in· itler gören bir kUVYet haline geldi. 
gi&iz ihraç kıtalarmı ta.klid ederek Temmuz bqlanncla bizimkilet" 
düpnan telörgülerine atıldık." diye· cebhede ezilmif olan betinci ordu 

:t ı..::~-lerın' ı· __ --.!..ıe bulunan ikinci cek kadar nezaket göatrmeaini biai· LU&UVU .enu 
yor. Bizzat Hamiltona da kendisini ordanua Trakyada bulunan tümen-

.en._._ de~--t!--L ___ ..ı_ kaJ..--. 
MVdiriyor Ye İngiliz karU'gihmda T"" • ...,. ...- .,,._ .,, ... 

da aözünü geçirebiliyor. tar. Bu hareketten bir müddet IODr& 

a_..ı~:u.._L• --Lh · · i ingilizler de haberdar oluyor ve Ha-
~R' Ç9U eamın .. ya· ..J.!t....L- • • 

mnda bulunan freMıi:'a~ mikan fU f&yaDI m.aat emrı ven-
çok miiftelr,i: Bizim ı-7.-.;. 
.-dairi ı.tasTalarmnmD ~an Enul yitMI 
Metlerden· Bu cebhecleki herek~!• 

·· • giinüne yazan franıız zabıtı-
smm h .. • · b nin hatıralarında er gun ıçın u 
.cı pkayeti görürsünüz "Bu gece 
Anadolu yakumclan atılan toplar 
Wr ingiliz cephane deposunu tutU§· 
turdu, rivayete nazaran dörtyüz bin 
fitek mahvolmut.. Bugiin bir türlt 
mermisi karargahm ortaama düttü, 
menni parçaları etrafDDJza uç111tu .. 
Bugün limandaki Annam nakliye 
gemi.si bir türk mermisiyle tut111tu, 
güç söndürdüler ..• Bugün bir mermi 
Mülazım Jiredonu yaraladı, geri gö
türdüler ... ilih .•. ilah." 

11 T~mmu~ 915 
Kumandanlığm 14yam itimad is

tihbaratına nazaran dÜfmAD (yani 
biz) Gelibolu yarımadası Üzerinde
ki müttefik kuvvetlere son bir dar· 
be vunnak makaadiyle mühim kuv
vetler cemetmekteclir •. Bu sebeble 
Sir Haınilton taaıTUZU mevzuu ba· 
hiı dÜflD&D ordusu bakkmda bazı 
teferTUaıh bildirmenin faydalı ola
caima kanidir: 

Türk culırinin bilhaua müdalaa
da pcaati darbı meNI halinde ol
malrla beraber bugün burada tU iki 
noktadan gayri müsaicl terait için
de •azife yapmaktadır: 

A) Arzusu hilafma olarak alman 
uataSlftm elinde •. 

Yazan: M. Şevki Yazman 

anavatandan dilediğini elde eden 
İngilizlerin Anaf arta taarruz ve 
ihraç hareketine hazırl:kları batlı
yor. Şinıdi de onu görelim. 

Anaf arfalara ihra( ve 
bucenahtan taarruz fikri 

naSll doğdu 
ilk ihracı müteakib Arıburnunda 

yapılan İngiliz taarruzları durunca 
ve ingiliz kuvvetleri çok dar bir 
mınta.kaya aıkıttmlınca Avustralya 
ve Yeni Zelanda kolorduau komuta
nı general Birdvud 13 mayıa tarihli 
bir mektubla Hamiltona ıu teklifte 
bulunuyor: Tuttuğumuz hatlardan 
ilerlemek mümkün olmadığına göre 
daha sola doğru yayılalnn ve türk 
aağ yanını bu taraftan çevirerek 
Kocaçimene ulaıalım. Çünkü bu 
mektubıunda izah dildiği Üzere e
saa Anburnu mevzii deniz kenarına 
kadar uzamıf sırtlann dnize bakan 
yamacındadır ve alçakta bulunma
sı dolayısiyle bizim daimi nazareti
miz altındadır. Halbuki bizim sa
ğımızdan dol.l\tarak yÜksek silaile
nin hattı balaaı bir kere tutuldu mu 

Hiç siz bir romanla bir piyes ara
sındaki şu farka da dikkat ettiniz 
mi? Roman zihin tezgahında dokun
muş bir kumaştır. Bu kumaşın ipli
ğini bazan hayat pazarından satın alı
rız, bazan kafamızın içinde eğiririz. 
Kumaşın rengini, güzelliğini ve asa
letini veren, sanatkar hayalindeki 
kıymettir. 

Nasıl her zevke ve her mevsime gö
re uyan kibarlığı değişmez, asil ku
maşlar varsa öylece klasikleşmiş eser
ler de vardır. 
Ayrıca mevsimlere, muayyen de

virlerin ve muayyen kimselerin zev
kine göre dokunmuş türlü kumaş 

cinsleri mevcud olduğu gibi sanat ve 
fikir sahasında telakki mevsimlerine, 
zevk devirlerine göre elde dolaşan 

enteresan ve kıymetli romanlara da 
rast geliriz. Fakat ipekli veya basma; 
nihayet bu topunda bir kumaştır. 

Piyese gelince, o büsbütün ayrı bir 
şey .•. Piyesler, şöyle benzeteyim, ku
maşlar ve süslerden yapılm: ş öyle bir 
sanat sentezidir ki ancak model üs
tünde güzel durur. Biçilişin uygun
luk ve kibarlığını anlamak için onu 
bir beden üzerine geçirmeli. Kutuda 
ne olduğu anlaşılmayan sade kuma
şın cinsini söyleyen bir tuvalet ivi 
bir dekor ortasında, model vücuda 

bu defa bizim mev~iler yandan mah- intibak edince bütün değerini ifade 
kum vaziyete diiıecektir • etmiş olur. 

Bu mektubu alan Hamilton da Geçenlerde Necib Fazıl Kısakü-
bir kere gidib bizzat bir keıif yapı- rek'in "Bir adam yaratmak" eserini 
yor, bu fikri fena bulmuyor. Fakat okumuştum. itiraf ederim ki yukarı
bu söylediklerimiz mayıa ortaların- da yaptığım ayırma zaruretini naza
dadır ve okuyucularımın iyice ha- ra almadan bu piyesi bir roman gibi 
tırlayacağı üzere İngiliz kuvvetleri tahlil ettim. Mamafih eserin asıl ka. 
bu eanada değil böyle fÜmullü bir litesi üzerinde fena bir fikir edinmiş 
hare-ket yapmak fakat kendi mev- değildim. Kumaşın cinsi ve rengi çok 
zilerini bizimkilere kartı müdafaa güzeldi. Yalnız onun kumaş değil bi
meaelesinde bile kaygıdadırlar. Ha- çilip dikilmit bir sentez olduğunu ih
miltondan bu arralarda yeni ve kati mal :tmiştim. Bol şiir, bol fikir ve 
bir hareket için ne kadar kuvvete felsefe dolu bu eser bana şunu dü
ihtiyacı olduğu aorulmuş, mümai- şündürmüştü. Bu kadar çok malzeme 
leyh tarafından dört yeni tümen is- bir piyes inşasında kullanılırsa acaba 
tenmiş ve fakat bir türlü cevab ala- binanın armonisi bozulmaz mı? 1stan
mamıftır. Biraz aonra da liberalle- bul Şehir tiyatr<>11unun Halkevinde 
rin kabineai diiferek Loid Corç'un yaptığı temsil korktuğum şeyin bot 
kabineai gelmİ§. o da ÜÇ hafta müd- olduğunu meydana çıkardı. Eser sah· 
det bu iti müzakere edememittıir neye çok yakıtmııtı. Şöyle ifade ede
yani Birdvud'un 13 mayıs tarihli vim: !vi bir dekor icinde ve model 

• R •• ...._ -- t.an.-.-..b \191. Dit" IMiWa 7 ....... -. 
...-W ah...t dola~ ;...a.·ıaf ,,._ malıf" bakl1d blr eeer yaratıt oldu • 
lemamıftır. • 

Yalnız bu ara bir vaka daha olu- Mevzu kolayca icmal edilebilir: 
yor. 19 mayısta bizimkiler Arıbur- Temsil Boğaziçinde bir yah dekoriy
nunda bildiğimiz büyük taarruzu le başlıyor, muharrir Hüsrevi gazete
yapıyorlar (ikinci tümenin gelme- ci Turgudla konuşur bulmaktayız. Bu 
sinden aonraki taarruz) en sağ yan- konuıma muharririn yazdığı "Ölüm 
da.ki 19 uncu tümenimiz bir kısım korkusu" adlı bir piyes üzerine geçi
düpan siperlrini zaptediyor. Düş- yor. Piyes oynanmış, baş rolü Man
man mukabil taarruz yapıyor, si- sur isminde bir artist yapmııtır. Eser 
perls- elden ele geçiyor. nihayet ak- ve artist o kadar muvaffak olmuşlar
f&llUL doğru istikrar buluyor, yalnız dır ki halk arasında ve gazetelerde 
20 mayısta bu taarruzun komutanı uyanan alaka hala dinmemi§tir. Tur
(Atatürk) İngilizlerin kendi aol gud; Hüsrevin ahbabı Şeref isminde 
yanlarına doğru bir mikdar tafl1Uf bir zatın sahibi olduğu bir gazete 
bulunduklarını, ilk ihraç esnasında namına istinadla konuşmağa gelmişti. 
tanıdığımız Balrkçıdamlarının daha Eser, bir sabit fikrin, bir zıcretin 
ıimalinde de 100 metre kadar kü· ölüme doğru kovaladığı bir gencin 
çük bir cebhe üzerinde tahkimat hikayesidir. Bu genç çocukken baba-

(Sonu var) sının bahçedeki bir incir ağacına ken-

F.E. 
dini astığını biliyor. Ruhu bu acı ha
tıra ile mayalanmıttır. Bir gün elinde 
oynadığı tabanca ile ve kazara anne
sini vurunca duyduğu büyük ntırab 
karşısında ölüm fikrinin yeşermesini 
mucib oluyor. Bu fikir., kolay büyü
yen bir ayrık otu gibi bütün ruh sa
hasını kaplamaktadır. Mütemadiyen 
çoğalan ve gencin içini saran "sabit 
fikir'' ötekileri, diğer heyecanlar ve 
ihtirasları adeta boğuyor. Çocuğun 

manevi hayatını eme eme büyüyen bu 
dev fikir ba§kalarını kovarak bütün 
bir kafa ülkesine hakim oluyor .. Bu; 
yukarıda söylediğimiz gibi ölüm fik. 
ridir. Zihni faaliyetlerin hepsi dizgi
nini tiranin eline veriyorlar. Çocuk 
alabildiğine bir nokta etrafında dön
meğe başlıyor .. Fakat korkuncu şu ki 
kurban, bu fikirde bir de tad bulmuş
tur .. Hem korkuyor, çekiniyor, hem 
de dudaklarını lezzete uzatıyor. Kor
ku ve zıcret çivileriyle bir sabit fi
kir çarmihine gerilen genç fatal bir 
kuvvetle ölüme doğru çekilmektedir. 
Tek merkezli korku daireleri çt-vire -
rek döne döne ölüm "Melstroh" nun 
merkezi "Gouffre" u içine dü9üyor, 
ve günün birinde kendini bahçedeki 
bir incir ağacı dalına asıyor. Muhabir 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Karışık~ 
neıriyatı - 19.15 Türk musıkısi ve 20-
prktları (Nihal ve arkadaıları} - 1 Saat ayarı ve arabça ne§riyat - 20.ıS 
musikisi ve halk ııarkıları (Servet A fi 
ve arkadaşları) - 21.00 Ulusal ekonoııı11ı" 
arttırma kurumu namına Sumer Ban~tiid' 
kuk müşaviri Münip Hayri - 21.15 

1 yo ıalon orkestrası : 1 - Bethoven: Ceetf" 
re Menuet. 2 - Tschaikowsky: Canzo~ 
3 - A. Gretschaninow: Berceuse. 4 - .Al~ 
Cavarra: İnvocazione d'amoure. 5 - ?d , 
Ub: An Alle - 2.2.00 Ajans ha berter• 
22.15 Yarınki program ve İstiklil martJ-

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Plakla ~ 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Pi~ 
türk muıikiıi - 13.30 - 14 Muhtelif P"" 
neıriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Ekonoırıl~ 
artırma kurumu namına konferans <!
Abacı tarafından) - 18.45 Kızılay hafa'. 
Konferans: Riııtü Dirktürk (KızılaY' !j.I 
111) - 19.00 Plikla dans musikisi -. 1 fit. 
Konferans: Doktor İbrahim Zati (Fır~JS 
ve kanserin umumi münasebeti) - 1 ~ 
Borsa haberleri - 20.00 Nezihe ve ır • 
daıları tarafından türk musikisi ve "'ô 
şarkıları - 20.45 Hava ropru - 20.-48 -
mer Rıza tarafından arabça söylev - Zlkr 
Klasik türk musikisi: Nuri Halil ve a~ ~ 
da,ları tarafından (Saat ayarı) - Z

1 
';. 

ORKESTRA: 1 - Çaykovsky: Marş soSıırf' 
2 - Liıt: Rapsodi No. 14. 3 - Defose: e 
nad. 4 - Arensky: eleji - 22.15 Ajans~ 
berleri - 22.30 Plikla sololar, opera ve1,.. peret parçaları - 22.50 - 23 Son haber 
ve ertesi ıünün proıramı. 

soruyor ki : Avnıpa : 
Bu hikaye otantik midir? Sakın -----

piyesteki hadise ile muharririn öz OPERA VE OPERETLER: 18.30 )fol' 
kova - 20 Frankfurt - 20.15 Bmo, ~ hayatı arasında bir münasebet bulun- don _ Recyonal _ 20.30 Paris _ P. T. 'f.;., 5 

masın? .. Hüsrev irkiliyor, fakat için- 21 Milano, Roma - -21.30 Berlin - -
de sızlayan bir yaraya dokunulmuş Lüksemburr. 
gibi mülahazasızca bir jest yapıyor ve ORKESTRA KONSERLERİ VE SS~f 
genç gazeteciye bahçedeki büyük in- FONİK KONSERLER: 14 Laypzig - ~ 

Berlin - 18.10 Varıova - 18.30 Mos1'0ot' 
cir ağacını gösteriyor. Sahnenin bun- - 19.10 Alman istasyonları - 19.15 ~jl 
dan ötesine Mansur, Hüsrevin genç kova - 20 Kolonya, Moskova - ı ot' 

· Strazburg - 21.30 Hamburı - 22.15 11 yeğeni Selma, ve muharririn annesı kova - 24 Frankfurt. 
karışıyor. Bir aralık ana, oğluna Man- ~ 

M 
ODA MUSİKİSİ: 17.15 StrazburJ..., 

surla Selmadan bahsediyor: ansur 19.10 Beromünster - 22.30 DoyçlandıP" 
Selmayı sevmekte ve onunla evlen- der. 
mek istemektedir. Hüsrev bu işe ta- SOLO KONSERLERİ: 16 Münib ~ 
vassut etmez mi? Hüsrev kabul edi- 17.10 Beromünster - 17.15 Milano - 1~~. 

Hamburg - 18.20 Laypzig - 18.30 P•ı::o,. 
yor ve genç kıza teklifi yapıyor .. P. T. T. - 19.10 Frankfurt - 21.10 "/aır 
Redle kar§ılanan bir teklif... Daha va - 21.30 Königıbere, Stokholm. • 5 
sonra asabiyeci doktor Nevzad, gaze- NEFESLİ SAZLAR (Marı v. !-2# 
te sahibi Şerefle karısı Zeyneb geli- Breslav - 8.30 Keza - 12 Frankfurt, ~· 
yorlar. Zeyneble muharrir arasında zir - 19·10 Hamburr. 
artık devam etmeyen gizli bir müna- ORG KONSERLERİ VE KOROt.fı~~ 
•abet de vardır. Ve Hüsrevle yeğeni 15·30 Viyana - 18·45 Droytvlç - · 
- Laypzir. 
~~Wı V~lht!~ sahr;e 0.\in n.lnıs· A.Mit~ffht'8nfff--!" r.ı olbnya rl 
a.ç iğn.:ıı o/e ıaütccaviz sözler Sel· Frankfurt - 9.30 Berlin - 10.30 Haıııbllıs 
mayı kıskandığını bile belli ediyor. - ı.ı Hamburr, Kolonya, Laypzie - 15•15 
Hüsrev Zeynebin eski aşka dönmek Kolonya, Münib - 14.10 Kolonya - 14· 
hususundaki israrını hu•unetle red. Berlin, Milnih - 15·15 Prai - 15.2'5 »•S:: 

:ır burr - 15.35 Berlin - 16 Alman istas1°15 
detmektedir. Kadın daha futa israr tarı - 17.10 Münih - 18 Bertin - ıs., 
edemiyor çünkü oda kalabahklatma· Viyana - 20 Breslav, Stokholm - ıo~ 

k d • Beromünıter - 22.20 Alman iıtasyonl 
ya başlamıttır. Nihayet ne a ar mı- _ 22.30 Breslav, Könipberı. 
safir varsa hepsi çay içmek için mu- HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttgart"" 
barririn yanında toplanmı§lardır. Ge- 22.so Stuttgart. 
tenler piyesteki kaza sahnesinin na- DANS MüztGt: 2'2 Brüksel, Floratd' 
sıl vuku bulduğunu münakap ediyor· - 22.15 Sottens, Stokholm - 22.25 ı,oll 

don • Recyonal - 23 Moskova, Lüks~ 
lar. Muharrir tamamen botaltmay& N burg, Roma - 23.15 Droytviç, Tuluz. 
çahıtığı ve botalmıt sandığı ev-
zadın tabancası ile sahneyi tekrarla-
maya kalkıyor. Anaauıa ve Ze}'Mbe 
doğru çevirdiği sırada p~tlamay~ 
tabanca yeni bir itiras Uzerıne a~ı

Aleni teşekkür 
Hatta bir gün sırf bu Anadolu 

yakaamdan ateı ec:len toplarm sus
turulması maksadiyle Guro. Hamil· 
ton ve diier İngiliz gener•lleriyle 
amirallar birleJİP çare dütünüyor· 
lar, Filo arbk tahtelbahİT korkusiy
le limanlardan çıkmadığı için bun
lara karJı Seddülbahirde bir topçu 
grubu tetkilini dütünüyorlar, o da 
kolay kolay bir netice alawııyor ve 

B) latanbulun emniyetini temin 
meaeleai i.timıa ediloine büyük har· 
be bütün kalbiyle sanlmamııtır ... 
ilah .. 

leşen Hüsrevin eline te~rar geçıyor. Kör olan gözlerimi hazıka.ne bir ıır 
Bu sefer dokunulan tetık cevab ver- rette ve büyük bir ihtimam ve şefkati' 
mit ve patlayan tabancanın sesi Sel- tedavi eden Ankara Nümune hastab" 
manın göğsünd.~ ~~~muştur. Selma nesi kıymetli doktoru Bay Vefik Pu1" 
sendeliyor, düfup oluyor. ta ve göz pavyonu baş hemşiresi Bay,P 

.,11 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, ikinci perdede piyes, muharririn Fatma'ya gösterdikleri insaniyet fi 
: yazan: Alexiı Tolıtoi No: 106 ~ Şişlideki evini ve bir ıstırab çemberi şefkatten dolayı sonsuz minnet ve tf' 

lnsilizlerin korktukları bizim bü
yÜk taaıTUZ va.ki olmuyor ve fakat 

: : ile sımsıkı bağlı muharriri gösteri- şekürlerimi sunarım. Anara Samanı>" 
: ; yor. Keder onun da kafasına ölüm zarı Kurşunlu camki Babür sokak ~O' 
§ : ı (Sonu 8. inci sayfada) 2 de Nuriye. 3310 
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Boria Aleksiyev~ Goliçin "kumpan- kendi eli ile çorba pişirdi. Petro da : E çıyordu. Zan ediyordu ki yıldırım gc· 
minin etrafına, köpüklü dalgalar üs
tüne dü§ünüyordu. Yulius Reys çarın 
kulağına bağırdı: 

yuı" tarafından inp edilmiş olan di- onu taklid ederek boyarlara nefis bir : : 
ğer altı gemi de Divnogonki ~naa- yemek ikram etti. Voyvoda Şein'in : : 
tırı civarında filoya iltihak ettı. Bu midesi bulandı. Çok gülüşüldü. : : 
aebeble kıyıdaki tebeş.irli kayalar altı- 24 mayıs günü, öğleyin, sıcak bük- : 
na demir atıldı, iki gün açık havada, münü sürererken, denizin uza.k .erab- : 
manastır bahçesinde, içilip yenilerek lan üzerinde Azak kalesi göründü. : 
bayram edildi. Kor çalınmak, cinaslı Burada Don fevkalade geniş.ti, fakat : 
sözler sarfedilmek, sekiz yüz top gök dibi, manaabta, kırk topluk buyük ge- : 
&ilrler gibi birden atılıp korkutulmak milerin geçifine müsaid olacak dere- : 

- Daha bu hiç bir şey değil. Futına 
: bundan sonra kopaeak ... 

suretiyle kepfler izaç edildi. cede derin değildi. : 
Yelkenler nehrin sathı üzerinde &e· : 

ne fitti. Etrafları yüksek şarampol- 22 Haziran günü, schiffbenacht Yu- : 
tarla, toprak siperlerle ~vrilmiş ka· lius Reys, aktam yemeği zamanında : 
sabalar, yeni satın alınan çiftlikler, su dökmek üzere, bir külhan kadar : 
manastırlara ve boyarlara aid daly:ın- sıcak kamaradan yüzü gözü mo& mor, : 
lar boyunca sefere devam olundu. Kü- tenbel tenbel çıktı, ve cenubu garbide : 
çük Panşin kasabası civarında kar~ı- gittikçe büyümekte olan koyu renk : 
larla müsellah Kalmuklara tesadüf o- bir bulut gördü. İhtiyacını tatmin e- : 
lundu. Bunlar sol sahilde at sürüyor dip kamarasına girdi, şapkasını ve kı- : 
ve, sağ sahilde de kazaklar, ikı topla lıcını aldı ve yüksek sesle bağırdı: : 
beraber, arabalarını bir murabba teşkil - Fırtına geliyor... : 
e<kcek surette dizıyorlardı. Kazak- Amiraller ve kaptanlar tarafın:!csn : 
larla Kalmuklar at sürüleriyle mersin takib olunan Petro hemen &ofrad~n : 
balığı dalyanlarına aid bir anlaflllaZ- kalktı. Parça par.ça bulutlar sü.ratle rmdan geniş bir aydınlık gelip ~eçti 
lığı hal için kavgaya hazırlanıyorlar- geçiyor, beyaz bır dumanın peıı sıra ı İpler ve direkler arasından rüzzir git· 
dı. etrafı karanlık kaplıyordu. Güneş a- tikçe hızlı gittikçe tasalandırıcı es 

Boris Aleksiyeviç Goliçin kazakla- mansız huzmelerini saçıyordu. Bay- meğe başl~dı. Yıldırımlar çatırdadı 
rın yanına giderken voyvoda Şein da raklar, filamalar, halatlarda kurumak- Rüzgar, fırıl fırıl dönen karanlıkları 
bir sandalla Kalmuklara yakla'ftı. Mu- ta olan tayfa çamqı.~l~rı kım~ldanma~ yırtarak bütün kuvvetiyle hücum etti 
haaımlar barış.tırıldı. Bu veıile ile de sızın sarkıyordu. Butun gemılerde no . . d 

d ··k .. ·· betçı· subaylar tehlike iuıreti verd~:~r: Dırekler gıcırdadı. Donlar ıpler e.n 
yeşil tepecikler üzerin e, go yuzun- :r 
den ağır ağır geçen beyaz bulutlar ve Herkes güverteye 1 Yelkenler takviye uçtu. Rüzgar suyu karıştırıyor, gemı-
turna sürüleri altında eğlenceler ter· edildi, fırtına çapaları hazırlandı. lerin armalarını hurdeh3' ediyordu. 
tib edildi. Sarhoş olan Korneliüa KrU- Bulut gök yüzünün yarısın kaplı- Tayfalar ümidsizce iplere, direklere 
ria kaplumbağlar tutturup bunlardan yordu. Sular karardı. Bulutun k'na- sarılıyorlardı. Kaptanl~r ar.aklarını 

- Fırtına bir çok zararlar verereok 
: geçti. lki tayfa, sahilde, yıldırmdan 
: öldü. Rabtiyeler, çapa zincirleri kop
: muş, direkler kırılmıJ, bir çok sar.ual--: lar batmış veya kıyıya düşmüıtü. Fa-
: kat beklen.digi gibi kuvvetli biı batı 
: rüzgarı esmeğe batladı. 
: Sular süratle kabarıyordu. Şafak 
: vakti gemiler birer birer çıkmağa bat
: ladı. Elli kadar ıı.trugi küreklere ası--: lıp en başa Kale'yi geçirdiler. Gemi, 
: şamandıradan ıamandıraya, ve bir defa 
- bile dibe temas etmeksizin Azak de
: nizine girdi, bir top attı ve kaptan 
: Pamburg'un ta~i f~l~ını çekti ... .. .. 
: Kılığı kıyafeti dügzün, tenbel bir a-

yere vurup bağırarak fırtınaya hük- dam olan Kerç papsı .. Murtaza kule
metmeğe çabalıyorlardı. Karineler bo- ı nin bir mazg~lınoan u.r~erek bakıyor· 
yunca köpüklü dalgalar gelip kırı~<lı. du. Rus amaral g~sıne .mümeuil
Hiç durmadan biribirini takib e.len terini ~önder~r~~·~ böyle b~r fil.onun 
gürültüler arasınra sflnki gök yüzü ziyaretı sebebını ogre~me.k ıatedı. Da-

landı. ha bir ay olmamııtı kı Kırım tatarları 
parça ona çar filosunun acınacak bir halde 

Petro, batı açık, kaftanının etekleri ve toptan mahrum bulunduğunu ve A
uçuyor, v~ geminin inip çıkan baş ta- zak kumluklarını hiç bir suretle ge
rafında. kenar korkuluklarına yapı- çemiycceğini .~a~r ve~itlerdi. 
prak tutunmağa çalıpyor, ve pfkın, Mazğalın onunde ruyete mani olan 
gÖi•:leri sanki kör, balık gibi ağzını a- bir dalı bir tarafa sekip ileriye babn 

Murtaza: 
- Vay, vay, vay! diyordu. . 
Gemileri saymak istedi; vaz g~tı' 

Kut tersleriyle dolu sahanlıkta duraı: 
maiyetine bağırdı: "Hanın kenanar~ 
na kim inandı? Kim bu köpeklere itv 
mad etti? 

Osmanlı murahhaslarını taşıyall 
flukanın eğri yelkeni amiral gem~ 
den ayrıldı. Murtaza, acele geımeter~ 
ni murahhaslara bildirmek üzere sabl' 
le bir memur gönderdikten sonra geıı' 
gemileri saymağa başladı. Murahhal' 
tar - iki rum - gözleri havada, bat' 
ları omuzları arasına gömülmüş, çı' 
neleri biribirine çarparak döndüler 
Murtaza şişman yüzünü onlara dogrıl 
uzattı, onlar da anlattılar: 

- Moskof amirali sana selam ecJr 
yor ve milletinin elçisi yanında bu}ufl' 

dıuğunu ve elçinin de sultana iti~ 
mektubunu takdim edeceğini sana bıl 
dirmeğe bizi memur ediyor. Amirale 
elçinin deniz yolu ile geçmesine tni.I 

saade edemiyeceğini, onun da herke 
gibi Kırım üzerinden Baba'ya hareke 
etmesi lazım geleceğini söyledik. Jı.• 
miral şu cevabı verdi: "Eğer onun de 
niz yoliyle gitmesine müsaade etıneı: 
seniz biz de hep beraber lstanbula kB 
dar elçimize refakat ederiz." 

Ertesi gün Murtaza, haşmetli ve ..,e· 
karlı beyleri amirale gönderdi. ve 
bunlar fÖyle dediler: 

(Sonu var) 
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Kadın modaları Haziran girince ... 
Mevsime göre en iyi tekilleri de 1 

§Üpheaiz ıakarada luzartılm11 fekil
leridir. Sulu, yağlı yahnileri İnsan 
bu mev•İmde zaten seVllM)z. 

. Yaz mevaimi gelmİf demektir. Bi
._ memleketimizde ilkbaharda tak 
"'İllılerle iklimin aöz birliği etmeleri 
Pek az yerlerde görülürse de, yaz 
lbevaimi üzerinde aralarında hemen 
hiç ihtilaf bulunmaz: Takvimler 
haziranda yaz mevsiminin geldiğini 
haber •erince ııcaklar da birden bi
'- ba8tınverir. 

bir zehir: Prağ 
İngiltere' de Çekoslovakya hakkında esaa

lı malUınat sahibi olanlar çok dej'İldir. Bu
nun bqhca sebebi de, olsa olsa, büyük mu
harebede harbedenlerin mektebte coirafya 
okudukları zaman bu ismin, henüz, barta
larda ve coğrafya kitablarında meYCUd ol
mama11dır. Bundan 20 sene önce Çekoalo
vakya isimli bir memlket yoktu. 

ÇeltCNloocılrya')'I lıaran MGSaTilr ila Beneı 
m.,.l•htin colrali Jamrwtini pelı iyi bil
diJıleri için lıaooetli bir ordu .,. luııoa ,,...,.. 
ueti ric:ade ••tirrniflerdir. Bu ordu laalr
lı111da /rıaug • ...,.ali VU..l ,,_.. Ao
rupadalıi lıüçülı ordulGI' Gl'cumda İ)'İ 
yetiftirilmİf bir ordu oldafwta aö)'lemİftİr. 

ı-- ~ 

1 Geçen pazar günkü at yarıılarında 
ilkbahar kadın modalarının en güzel 
örneklerini doya doya aeyrettik: ince 
yünlü veya ipekli renk renk ve çeıid 
çeıid kumatların türk kadını elinde ne 
cazib tekiller alabileceğini bir dionma 
karfııında imiıceaine kül halinde ve 
uk uk aörebilmek için önümüzde daha 
birkaç yanı baftaıı bulunduğunu dü
tünmek bile zevklidir. 

Onun için haziran bqı yaz mevıi
lllİIMle aağhk tedbirlerini dütünme
llia tam zamanıdır. 

Kıtın, deri altında, adaleler ara
llllda, ötede beride toplanan fazla 
1atlarla fazla .uyu ilkbaharda iyi
Ce temizleyemiyen vücud bu mev
Iİlncle o itleri daha çabuk görmeğe 
Çalıtır, her vakitkinden daha ziyade 
İtliyerek çok terler ve çok yağ çı· -.... 

Böyle, çok çalııaıı derinin içinde -
iri ~cud daha çabuk Üfür. Ondan 
dolayı bu yaz mevıimi batında inaa
lbıı aoğuk almau daha kolaylaıır. 
8-ıun bir sebebi de rutubetin ao
ilakta ve aıcakta baıka baıka türlü 
te.g. etmeıidir. Rutubet soğuğun de
'-ceaini azaltarak onun fena teıirini 
hafiflettiği halde, uc:aiın fena teai • 
l'İni arttırır. Yaz mevaiminin baımda 
da havada rutubet ekıik olmaz. 

Bunun neıticeeini tahmin edeniniz. 
"taa seleli diye elbiaeyi binlen bire 
._ltmak yanllf olur. Hele aıcak 
IQeyaim ıeldi diye, eve dönünce ce • 
~ çıkarıp kolları da aıvayarak o • 
....__ tehlikelidir. ÇallflD& uma -
ili kollar açık oluna zarar belki az • 
dır, fakat iairabat uma•mcla bu 
..... limde açık kollard-.ıı 'YÜcud pek 
lro&ay 10iuk alabilir. Pençere ile ka
PI anamcJa haTa ceryanlarmduı bu 
-...umde de pek lüzumludur. 

Genç bayanların ıimcliden kolla • 
l'llu açarak ıezdikleri halde aof* 
•hnamalarma bakmaymız. Onlar, 
lsoıı.,.ıa ıöiüaler açlk gezmek mo • 
da olduiundan beri daima giinef 
banyc>MI, ıflk banyc»u yapıyorlar de
aı.ektir. Güneı banyoeu, ııık banyoau 
da deri üzerinde haul ettikleri Pis· 
laanlar aayeeinde 'YÜcudu her Wz:l~ 
ha.talıklara kartı ~- eD 1~ 
~-Kapalı ··-·te ........ 
~.dtJ} k~ .. ~ç~ .. ~~le a-

AP Wr itten. uzanca bir yargun
hn l•• IOnra vücıad terli iken yaz 
._,......_ IOjuk alman• pek lro-
J.r ~ saten bilininiz. Fakat 
~ konmak lüzumu, timcli
Ye Jc.c1u .ı..,..., .... , .-.w ..... 
- dılc .. ile bqlayarak, vücudun 
-..u bul..,..,..maama dikkat etmek 

Taze sebzelerin her türlüaü, ister
seniz hepai bir arada pifirilen tür
lüaü, çok ıulu ve inaanı besliyecek 
maddeleri pek az olmakla beraber 
bu menimin ıüpbeaiz en iyi gıdala
rıdır. Tazelikleri İflah açar, getir· 
dikleri vitaminler de kuvvet verir
ler, kıt buıtallkluma olduju gibi 
yaz haatabklarma kartı da mukave
met ettirirler. 

Y emiflerin aenaunı çok yazdığını 
için biç olmazaa bu yazıda onları 
tekrar etmekten çekiniyorum. 

Yazın içilecek ıuyun mikdan, aı -
caklık dereceai böyle umumi bir 
bahae ıığumyacak kadar uzundur. 
Bu mevıimde uyku ihtiyacı - ıün -
düz ıelen tatlı tekerleme arzuau 
mijateana - ve çalıtma kudretıi tabii 
olarak azalır. Bunlarda tabiata uy· 
mak iyi olur. 

Atk duygusu da öyle, tabii olarak 
azalır. Onda da tabiatm emrini din
lemek lazandr. Yaz mevaimi apor 
zamanı değildir. Sporun zamanı ıı· 
caklar azaldıktan aonra gelir. Bilir-
ıiniz ki: 

Sonbaharın zevki bottur 

Derler. ikinci mı•aiı da 
.im ..ımc• okursunuz ... 

omev-

G.A. 

Ankara 
tayyare 
garı 

Anıkaranın sivil havacılrk baıknrun
dan Avrupa ile Asya arasında mühim 
bir geçid ve liman mevkii olduğunu 

göz önUM alan nafıa ~eti, de-ilet 
hava yolları kendi ldareelne geçtill 
gttftdenberf, kurmakta olduğu modem 
.. • • -" - \ !-! • -.,...-. 'L · -- ~ ......... - ... 

garı yapmayı kararlaştırmı9tı. 
Ankara - Etimeagu.d fOU8D1ın 9 un

cu kilometresinde olan ve asfalt yolla 
tchre bailanıDlf bulunan aenit ft mü
aaid meydanda inta edilecek olan ha
va &arı 156.826 liraya çikacaktır. Mu
kavele müddeti 200 it gündür ve mo
dem hava pnmız, iıkinci tetrin 90D

larmdıa bitmif olacaktır. 
~le - 10j11k • c:lökğnmek lin- Bi.rwua en müıhim ıervia kısmı ze
-.a mani olunu. min katındadır. Bu katta büyük bir 

Yaa pliace clcaha nıMA: eden ro- hol vardır. Bundm bafka yolculara 
llleti..,.ıslarla öluüriildüler miUtea- malOmat veren ldfC, poeta, küçük ae-
11& oı.r-. inuDlarm hirçoiu aıcak- yahat mUzMlni ihtiııva eden iatirabat 
l-..c1a hem kilodan, hem de kUTVet - salonu, lokanta, gazino, tuvalet yerle
t- ka,tMdel'l•. SICalda ittah aza - ri, müdürlAlk ve pilotlar büroları, im
.... Hazmı cihazı İfİDİ daha aiiçlükle dad po9ta 8U'Vialeri bulunmaktadır. 
IÖriir. Bundan dola~ çok 111 içmek, Bodrum katında kalörifer daireai, 
ealu yemekl• ,...U micl~ Te bar- memurlara ve postaya aid depolar, gaz 
...._. daha ziyade JOl'&r. Bu DMW- bombardımanlarına maıhlua aıiınak 
Iİlnde çorbadan yaz seçmek~ olar. yerleri bulumcaktır. 

Et inuı1N1 hararet 'Yermekle hera- Birinci katta meruim salonu, büro-
ber, ,._. meTıiminde en az hacimde 1ar ve teferruatı, dört yolcu oda8ı var
-. çok kunet yerecek gene odur. dır, Bu odalardan ikiainde banyo da
k11au eti, dana eti, taVuk eti bu meY- iresi bulumnaıktadır. Binanın iki u
Iİlnde •• iyil«idir. Fakat bunlar 11• cundaki dıı merdivenlerden zemin ka
~ öteki etlerden daha çabuk tına ve bütün binanm tt.tünil kapla
bozulclwdan için tazelilderine her yan taraçaya çıkılabilecek.tir. Bu ta· 
•~en daha ziyade dikkat et· raçadan halk, uçUfları rahatça aeyre-
-.ık lazımd... debilecektir. 

Lord Artur Savilin 
cinayeti 

Yazan : Oılıar VAY LD Çeviren : Nurettin ART AM 

~==============Tefrika: 5 ==:;:t,1 

Belgarv meydanına vardığı zaman 
g<sk yüzü, soluk bir mavi renk bağla
ntıı ve kutlar bahçeJ.erde cıvıldamaya 
baflamıllardı. 

Biraz aonra ufağı biır tepei Uzerin
de bir filcan kalr.ao ~tirdi. Bunu iç
tikten aonra teftali rengi bir kapı per
desini bir yana çekerek banyo odaaı-

• na ıeçti. Banyo odaama ı.tk, tavanda-
ki teff af camlardan giriyor ve mermer 
banyonun içindeki su, ·bir ay lafı gibi 
parlıyordu. Çabuc:eık ıuyun içine gir
di. Evvell Hria ıu dalgaları boğazına 
ve uçlarına deldi, ondan ~r~ ~~
nılaca.k bir ıı.tıranm lekelerını aılıp 
çrkarmak i9termit gibi, bafını auya 
daldırdı. 

111 

Lord Artur uyandığı zunan saat 12 
01ınıuftU. Öğle güne,i fil diti rengin· 
deki ipek perdelerin araaınıdan oduı-
1\a ıızıyordu. Kalktı ve pencereden dı
krıya baktı. Sıcaktan ileri gelmif bir 
•ia, bilylik ıehrin üzerine çökmü9tü 
\'e damlar, mat birer gümüt rengi gCSs
teriyordu. Aplrki meydanın dal&ala
~çayırları üzerinde bir kaç çocuk, 
birer beyu kelebek &il>i k0tutuyorlar
dı. Kaldınmın U.eri de parıka dofru 
bir kalabalıkla dolu idi. Hayat ona hiç 
bir zaman bu kadar sevimli, fenalıklar 
ona hiç bir zaman bu derece uzak gö
lliinınclnitti. 

Banyodan çıktılı zaman rahatlamıı 
olduiunu haıediyordu. Bu anda bün
yesi kendisine hikim olınuttu. Bu ya
radıbııta bu hal eberiyl olur; çünkü 
ateft harab ettili ıibi tasfiye de eder. 

Kahvealtıdan 90nra divanın üzerine 
uzanıp bir ıigara yaktı. Masanın üze
rinde Sibil Merton'un Leydi Noel'in 
bal01unda onu ilk g<SrdüğU akpmki 

Bu memleketi ondan sonra da ziyaret e
den İngilizlerin pek fazla olduğunu lan• 

mam. Bu aebeble, İngiliz kamoyunmı ~ 
t -

..,., 
1 

koalovakya hakkında esaslı ve 
doğru malWııat sahibi olduğunu 
zannetmiyoftllD. 

Bu böyle olduğu halde bu 
memleket bugün dünya hidiae
lerinin en ehemiyetli ve telif ve
rici merkezlerinden bİriıi olmut
tur. 

Bugünkü günde gazete aerlev
halannda Çekoılovakyanm ya
nrnda, Çin ve ispanya bile göl
gede kalmrıtır. 

Burası ince, uzun bir memleket
tir. En geni' yeri 180 mil tutarsa dıa 
vasati g.enişliii 80 ile 100 mil arasın
dadır. 

Çekoslovakya ile Ruıyanın müıte
rek sınırları yoktur. Şarkta Rutenya 
eyaletinin en uçta bulunan kısmı, 
sovyet hududundan 100 mil uzakta
dır. Çekoslovakya ile Rusya arasında 
Romanyanın ve LChiııtanın arazisi 
vardır . 

--- Yazan: --
Yüz.başı 

Worman Makmill~n 
hücumu kolay bir memleket sayılır. 

Hududun çok kısımları dağlıktır. 

Bir defa Berlinden Münibe doğru u
çarken bu dalların bulutların arasına 
dolru yükselen tepelerle dolu oldu
ğunu görmütümclür. 

Pragla Nuremberg arasında uçuı 
yaparken de bunları müphede ettim. 

Çekoslovakyanın her Uç tarafında
ki ımırları da dağlık olduğu için ka
radan müdafaası kolaydır. 

Hudud boyunca makineli tUfek 
ve tank dafi toplarına mahsus beton 
yuvalar vilcude getirilmiı olduğu ha
ber veriliyor. 

Avusturyanm alman Rayhi tarafın 
dan işgal edilmesi Çekoslovakya me- Çekoslovakya. hem ziraat, hem 
selesine bütün dünyanın dikkatini de endüstri memleketidir. Ke 
çekmiştir. Almanlar anşlusdan sonra rcıte ticareti ekonomisinde mühim 
sudet almanlarını korumak hususun- bir yer almııtır. Memleketin üçte bi
daki- alakalarını kuvvetlendirmi,lcr· ri ormanlıktır. Memleketin kil ve ku-
d. mu cam Ye çini haline getirilir. Çeır. 

Garb tarafında Avusturyanın eaki koalovakyanın camdan yapılmıt ma· 
Bahemya ve Moravya eyaletlerini mOl!tı da dünyanın her taraf mda meı 
tetkil eden kısmı, büyük Almanya- hurdur. Memleketin madenleri de 
nın tçeriıine doğru aokulmuıtur. zencindir. 

Prag, Bcrlinin, 180 mil cenubu Skodanm A'Yl'Upanm birinci amıf 
prkiaindedir. Prağrn 175 mil cenubu il&b fabrikalarmdan birW oldu5.· 
prkiainde de Viyana bulunuyor. Şu • ... 
halde Prag, ilFi kuvvetli kıa~ a- maJGmdur. 
rasmdadır, demektir. Fakat bu fabrikanın kurulmuı ol-

cıugu Pıısen §elit' , hududdan ancak 
40 mil uzaktadır. 

Son zamanlarda, bu fabrikanın ha-

f ~ . 
' ~ 
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va hücumlarındaa daba salim bir ye
re nakli itine giritilmlt bulunuyordu. 

Beyan olundufıuna göre Çekoslo
vakya Almanya hududunu tahkim et
mek için 80.000.000 ingiliz lirası har
camıı ve bütün dağlarda tahkimat 
vücude getirmittir. Bu tahkimatın ar 
kMında da hava limanları tesia edil
mittir. 

Fakat memleketin garbinde ve pr
kında olduğu gibi cenubunda tabii 
bir hududa malik değildir. Pragdan 
Viyanaya doğru giden arazi yamaç 
halinde önce yükıelir, sonra inmeğe 
başlar. Daha prkta bu hudud, Twıa 
nehrini takib eder. Cenubu prkide i
ıe Macaristan ovasının bir parçası o
larak devam eder ve Karpat dağları
na varır ki Rutenya burada nihayet 
bulur. 

lıte Çekoslovakya meselesi burada
dır. Memleketin baıı, burada Alman
yanın ve Avuaturyanın çeneleri ara
sındadır. Bu çene arasındaki kıamıda 
ise üç buçuk milyon sudet almanı bu
lunmaktadır. 

Romanya ile Çekoslovakyanm hu
dudu 80 mil mesafede temas halinde

dir. Diğer taraflarnda Almanya, Avus 
turya, Macaristan ve Lehistan hudud 
lan vardır. 

En yakın yerinde bile 200 mil u
sunluiunda alman toprağı Fransa ile 
Çekoalonkyayı biribirinden ayırır. 

Ruaya ile Çekoslovakya arasında 100 
mil mesafe .... Karpat mflarr vardır. 

Sulh muahedelerinden dolan Çe
koalovakya, daha fula yqlanmadan 
Avrupa diplomasisini yakından ala
kadar eden bir memleket haline gel
miıtir. Ç 

ckoslovakyayı kuran Mazarik, 
ile Ben eş memleketin bu coğ 

rafl vaziyetini pek iyi bildikleri için 
kuTVetli bir ordu Ye bava kuvwti vıil-r----------------------------

A'Yl'Upalı bir muharrir, yazıunda, 

kadın modalarının her teY gibi tekerrür 
ettiiinden tikiyetle bir ıürü teknik 
izahlardan .onra ıunu aoruyor: "Harb 
önceainin güzel kadınlan bugünün genç 
kadınlan arkaamda gördükleri o za
manki elbiaelerine elem duymadan be
kabilirler mi?" 

Yabancı meılekdatmun yazısını o
kuduğum gibi onun da beni okwnaaı • 
nı arzu ederdim. Çünkü, dün aKf&ID ya
zı itleri müdüriinün maaaıı üstünde gö
züme çarpan bir reıim, zihnimde dü
ğümlenen bu ıualin canlı cevabını ona 
da vermİf olurdu: Genç ve güzel kadın
lar pamuklu baamalarla da giyinebilir
ler. Filvaki, fabrikalarımızın çıkardık -
lan bu pamuklu baımalardan harikula
de elbiaeler diken bazı genç kadınları
mız eıerlerini kendi güzellikleriyle 
mezcederek gördüğüm fotoğrafiyi al • 
dınmılarch. 

Fakat "kadın modaaı" diye bir teY 
varımdır? Varaa, tekerrür etmemesi 
mümkün müdür? Dört pefli entariden 
buıünkü dekolte tuvalete ve, çocuklu
iumuzda her tarafı kapalı deniz ha
mamlarında sördüğümüz torbayı andı
ran deniz koatümlerinden ıimcliki plaj 
kıyafetlerine iıtihale etmİf olan kadın 
kılıklarını habrlayınca modanm mev • 
cudiyetini inkar kabil değildir. Ancak, 
bundan aonra da modada yeni yeni de
iitiklikler bekliyebilinniyiz ? Kendini 
daha ziyade güzelleıtinnek iıteyen ka
dının zekiıına inanmakla beraber bu 
aenenin bet ıene evveli az çok taklide 
mecbur olacağım kabul etmek zaruri • 
dir. Kimbilir? •.• 

Moda, belki kumatı aüneı büzme • 
ainclen dokuyacak, görühnemiı renkler 
bulacak, fakat nihayet eteii biraz uza
bp ıa..Jtrnakle, veya kollan kabartıp 
~tinnelde iktifa edecektir. 

Kadın modaımda daha hangi bq • 
kabklan tasavvur edebiliriz? 

cude getirmitlerdir. 

Bu ordu hakkında franıız ıenerali 
Niaeel, bunun Avrupadald ldlçUk or
dular aruında en iyi yetittirilmit bir 
ordu olduğunu .öylemiftir. 14 tümen
den mUrelmeö olan bu orduda normal 
zamanlarda 163.000 klfl bulunmakta
dır. Fakat 700.000 kiti de derhal ailih 
altına alınabilir. 

r------.......,r 
Bir İngiliz zabitinin hit1ralar1 

Turizm isleri 

Bu ..at aklıma geldiği zaman ihti • 
yv bir doatumun ıu aözlerini düıün
düm: "Kadm zarafetini biz erkekler 
batka, kadınlar batka aörürler. Bizim 
için modaya uysun kadın kıyafeti yok
tur; ıüzel kadın vardır. Kadınlar için 
kendilerinden güzel kadın yoktur; gÜ

zel ve zenain kıyafet vardır. Bundan 
dolayı kadm modalarını erkekler yara -
hr, kadınlar onların arzuıuna göre Iİ· 
yinir, ve biri birlerini gıbtaclan kuvvet
li hiılerle tenkid ederler." - N. Baydar 

Çekoslovakya orduaunun kullan
dığı Brem makineli tUfekleri de Av
rupada bulunan bu çqid ıiWıların 
en mükemmelleridir. 

Memleketin 500 tane barb tayyare
si vardır. Tayyareler bet fabrikada, 
tayyare motorları da diler bet fabri
kada yapılmaktadır. · 

Fakat coğraft zaruretler dolaymiy
le bütün bu fabrikalar, Çekoslovak· 
yanm komıu tayyarelerinin bombar· 
dımanına maruz olabilecek kıammda 
bulunuyor. 

Bu bakımdan Çekoslovakya hava
dan müdafaasından ziyade havadan 

PLEVN E 
MÜDAFAASI 

Aakerlik tarihimizin te
refli bir aafhuını ve türk 
aakerinin eıaiz kahraman
lıklarını canlı bir üalub ve 
kudretli bir kalemle anlatan 
bu eser kitab halinde çıktı. 

Kitabı arkadqımız Nu
rettin ART AM dilimize çe
virmiıtir. 

Okuyunuz! 

·--· 
kıyafetle çekilmif bir rnmi e.ıti ve 1 nı takıibetmek icabedince ne türlü bir 
kıymetli çerçevesiyle duruyordu. U- hayat Yatıyacaklardı? Ne olursa ol
fak, güzel biçimli bap, sanki inceaaza ıun, bu evlenme geçiktirilmeli idi. Bu
benziyen boynu bu kadar fazla güzel· na kati ıurette karar vermiıti. Kızı 
liği çekemiyormuı gibi, Biryana hafif çılgınca seviyordu; Yan yana bulun
çe eğilmi§ti. Dudaklar, bir parça bi· dukları zaman pannağınm ucuna do
ribirinden ayrılmııtı; aralarından tat· Jwnmak, onu sonsuz bir ıevinç rife· 
h bir müzik çnkıyor gibi idi. Kızlığın ıiyle titretiyordu. Fakat va.zifeeinin 
bütün nariın saffeti rüyalı ve hayretle ne olduğunu hatırlıyor ve bir cinayet 
dolu gözlerinden bakıyordu. Vücudu· itlemeden onunla evlenmeğe kendisin 
na aaılan yumupk krep dö fin tüvale· de ~ak bulamıyordu. Bir defa bunu it 
ti, büyük bir yaprak teklindeki yelpa-; ledııkten sonra Sibil Merton ile mih
zuiyle insanların Tanagra yakmında- rabın önüne gidecek ve hiç bir yaınlıt 
ki zeytin ormanlarında buldukları in- it görmediğine emin olarak hayatını 
ce, narin vücudleri andırıyordu. Po· onun ellerine tevdi edebilecekti. 
zunıda ve durutunıda bir yunanlı leta- Bunu işledikten sonra onu, asli kı· 
feti de vardı. zarmıyacağına ve batını utanç içinde 

Bununla beraber, ufacık değildi. bükmey«eiine emin olarak, kolları· 
bir çok kadınların ya tabit eU.eden na alabil«ekti. Fakat bunun itlenme
daha bUyilk olduktan, yahuıd da ma- ıi lizımdı; bu ne kadar çabuk yapılır
n•u: bir hal aldıkları bu yafta onun aa her ikiıi için de o kıaıdar iyi olacak
viicudü tam bir tenaailb arzediyordu. tı. 

Lord Artur ona baktı ve gönlil aşk· Onun vaziyetinde bulunan herkes, 
tan doian fiddetli bir merhametle dol· bir vadinin çiçekli yolunu vazifenin 
du. Bir cinayet itleme.i mukadder ol- sarp yil.keeklerine tercih ederlerdi. 
dufu halde bununla evlenmenin bu Fa.kat Lord Artur, eğlenceyi prenaip
Juda'yı dalllete aaptın:nak olacağını ten üatiin görmiyecek kadar fUurlu 
dütündü. bir adamdı. So9giai, onun için, her-

Bu, Borjiyalarm bile hatırların· hangi bir ihtirastan daha kuvvetli idi 
dan geçirmedikleri kötü bir günah ve Sibil onun gözünd~ güzel ve asil 
olacaktı. Talih, alında yuıh olan işi neler vana hepsinin timaali idi.Bir an 
yapmağa kendis.ini çağırdığı zaman, için tabit olarak, bu ite ieyan etmek 
onlar için ne saadet kalacaktı? Bu istedi. Fakat bu duygu, çabucak uzak
kıor_ık\lDÇ mukadderin bütün l§fhaları· lil§lp gitti. Kalbi kencliline bunun bir 

Ankara Türing kulübü 

idare heyeti toplandı 
Türkiye TiJ.rinc ve otomobil kulü

bü yeni idare heyeti dün ilk toplantısı
nı yapmıı uldan B. Ethem Miharbi re 
ialiie B. Necati Topçuoflunu genel 
aelıcreterliie, B. Mecdi Kut'u muhue -
beciliğe Hçmittir. 

Seçimi mUteaJı:ib bir çalqma prog
ramı tcıbit edilmittir. Bu programa 
göre, bir müracaat yeri teaia edilecek, 
Ankara ve civanna aid rehberler ve 
proatekler hazırlanacak ve allkalılara 
dafıtılacak ve memleketimizin güzel 
manzaralı yerlerinden seçilen fotofraf 
albUmleri yaptınlacaktır. Bndan batka. 
Alacahöyilk ve Boğazköy gibi tarihi 
değeri hais bulunan, Ankara civannda 

Düzeltme: Dünkü "beyin ıeferber
liii" baılıldı yllZlnm ortalannda "fakat 
realite bu aleyhtarlığa me .. venniye -
cek kadar zorludur" cümlesi'ndeki 
2r0rludur sözü aor mudur feklinde 
çrknııı ve yazmın manaunı alt üat 
etmiştir. 

turizmin inkişafına müsaid mahalleri 
tayin ve tesbit edilecek oralara gidip 
gelmeği kolaylaştıracak tedbirler alı -
nacaktır. 

Muhtelif tenezzüh ve piknikler ter -
tip ve otel ve nakil vasıtaları işlerini 
tanzim etmek de bu programa dahildir. 

günah değil, bir fedaıklrlık olduğunu 1 hının samimiyeti bütün bu şeyleri ona 
IÖ)'lüyordu .. Mantıkı iae bundan haf- hakikatten uzakmış gibi gösteriyordu. 
ka çıkar yol olm9dığını hatırlatıyor- lctinab edilmeze karıı neden bu ka
du. Şimdi kendisi için ve ymuıd haf- dar delice sözler söylemiş, saçmala
kaları için y&f&mayı tercih etmek mış olduğuna hayret ediyordu. 
mev.kiindeydi. 

Burada egoizmini aevgiai üzerine 
muzaffer kılmamak gibi müdhi9 bir 
vazife de kendiaine düfüyordu. 

Bizim hepimiz, ergeç, böyle bir ka

rar vermek vaziyetinde kalabiliriz; 
aynı sual hepimize ıtorulabilir. Lord 
Artur'un batına bu İJ, da.ha pek genç
ken ve orta yqhğm sinikliği, hesabi
liği kendisini bozmadan, kal'bini bugü

nün moda egoizmi aarmadan gelmiş ve 
o da vazifesini yapmak huıuıunda hiç 
bir tereddiid gÖ&termemi,ti. 

Bereket versin ki kendi•i hülya.cı 
ve tenbel bir amatör değildi. Eğer öy· 
le oleaydı, Hamlet gibi tereddüd ede
cek ve k&ranızlık mabadını boza· 
caktı. Fakat o, eaaa itibariyle pr&tik 
bir adamdı. Onun için hayat, dütiince· 
den daha fazla hareket demekti. 
Kendi.i, sağduyu denilen nadir ıeye 
malik bulunuyordu. 

Bir gece önceki tafkın, korkunç 
duygulardan artık eser kalmadıiı için 
timdi, büyük bir heyecan içinde o so
kak ıenin, bu tokaık benim, dolatmala
nnı hatırlıyuaık utaoı)llC>rd\I. btira-

Şimdi kendisini sıkan mesele, bu 
itte kiminle beraber bulunacağı idi. 
Cinayetl«in de eski puta tapanların 
dini gibi bcm bir kurban, hem de bir 
rahib istediği hakikati bilmezlerden 
değildi. Parlak bir zeka sahibi olma
dığı için dü~nları yoktu. Sonra ya
pılacak iş ciddi ve bi.ıyük olduğu için 
bunda şahsi nefretlerle hareket etme
nin de umanı değildi. Bütün dostları
nın, akrabalarının isimlerini bir def
ter kağıdının üzerine yazdı. Bunlar 
üzerinde esaslı ve uzun düşünceler
den sonra Kurzon caddesinde otu
ran ve annesi tarafından ikinci kuzini 
olan ihtiyar Leydi Klementina Bo
tan'ı hatırladı. Herkesin çağırdığı i
ıimle Leydi Klem'i çok severdi. Son
ra yaılanınca Lord Ragbi'nin bütiın 
malikanelerine sahih olacağından bu 
kadının ölümünde her hangi adi bir 
para dalavereai bulunduğuna ihti· 
mal verilmesi imkansızdı. 

Dütündükçe, bu kadının en müna
aib fahıa olacağına karar veriyor ve ı
fİ daha fazla geç.i.ktirmenin Sibil'e 
kal"fı dürüst bir hareket olmıyacağını 
dü§iinüyordu. 

-Sonu var-



-8-= 

Ayaçları korumak 
• • 
ıçın 

Safranbolu 
ormanlarında 
calısmalar 

.:> ..:> 

Ya gın kulübeleri yaplldı 

ağa~lara levhalar aslldı 
Yurdda ağaç sevgisini kökleştirmek orman

larımızı baltadan kurtarmak için yapılan ham
lelerin faydalı neticelerini zaman zaman 
bu sütunlarda tebarüz ettiriyoruz. Yeni orman 
kanununun şuurla tatbiki, çok kısa bir gele
cekte yurdun çıplak köşelerini i 
yemyeşil bir örtüye bürüyecek-! Ormanlardan 
tir. Safranboludan yazılan ve! 
gönderilen aşağıdaki satırlar ve i bir görünÜJ 
resimler, bu iddianın bir vesikaJ 
sı, birçok yurd köşeleri için del ve levhalar 
db~r? örnek bir direktif değil mi- ...................... .. 
ır. 

Bu eördüiünüz TP<:İm1P1' Avrupa 
Ormanlarına aid değildir. S~franbolu 
ve Bartrn kazaları arasında (Helke
me) ismiyle tanılan devlet ormanına 
aiddir. 

/ 

Bu yıl 
mahsul 
çok bol 

- - . 
~~-----.......- . ----

İzmirde yaptnılan 502 ev 
göçmenlere tahsis edildi 

Göçmenler, konforlu ev, pulluk, hayvan ve 

arazi sahibi oldular, çok memnunlar 
İzmir (Hususi) - Vilayetimizde göçmen işleri·ne hususi bir 

ehemiyet verilmekte ve bu vatandaşların bir an evel müstahsil 
bir hale getirilmelerine çalışılmaıktadır. 1936 ve 1937 senelerin
d_e gelen göçmenlerin hepsi de iskan edilmiş ve kendilerine ara
zı,. pulluk, hayvan ve ev verilmiştir. 

Kemalpaşa, Çandarlr, Foça ve Şehit- • ... A • 1 

lerde inşa ettirilen 502 tek ev çift Esrarlı bu bogulma hadısesı 

Afyon halkevinde çeşitli 
kurslar açıldı 

Afyon (Hususi) - Halkevinde ye
ni yılın ilk kursları başlamıştır. }-lal~ 
dershaneleri ve kurslar şubesinin ça· 
lışma programının anahtarlarını kurs· 

ların tekrarlanması, çeşitlendirilmesi 
ve devam ettirilmesi teşkil etmekte· 
dir. 

Okuma - yazma bilmeyen erkek o;e 

kadın yurddaşlarımıza ayrı ayrı bi· 
rer kurs açılmıştır. Erkeklerin ders-
haneleri Halkevi salonunda ve kadın· 
larınki de Kadınana ilk okulunda· 
dır. 

lzmirde inhisar deposu 

Kış mevsiminde Ahmetli, Çeşme, ~ 

katlı göçmen evinin inşaatı bitmiş ve 1 m · (H ·) D · d k kk k b 
1 1 

· z ır, ususı - enız e ayık- İzmir, (Hususi) - İnhisarlar ida· 
muvta at a u muamele en yapıl- çı Yusuf Dökere aid bir cesed bulun- resi, tütünlerimizin fazla istihlakinİ 
mış ır. t İlk ah "k . . .. muş ur. t kı atta kayıkçının her temin maksadiyle lüks sigaralar iı:nal 
Taş kes ılı, Kayas ve Havuzbaşı koy gece çok "kd d k · . v • ı · d · d"l ·· 

1 
· · mı ar a ra ı ıçtıgı ve san- edecek ve bunları Mısır, İngiltere .,e 

erın e ınşa e ı en goçmen ev erının dalında sız k b v ld v d"l 
muvakkat kabul muameleleri bu haf- mişti Tahka~ka t dog~ 1 ug~ .1z.abnne ıd- Amerikaya sek ile satacaktır. 

. . . · ı a erın eştırı ı cese İnhisarlar umum müdürü B. Mithat 
ta ıçınde yapılacak, bu suretle ınşaat üzerinde oto · ld kt 
b

.t · 
1 

kt psı yapı ı an sonra Yenelin inhisarlar teşkilatını tetkilc 
ı mış o aca ır. · t d v • • • • 

. Muvakkat kabul muameleleri biti- ::?~ul:~:şı:, ~_:seddded yara v
1
e etmek üzere yakında !zmire geleceğı 

r 1 t 
.... 

1 
e cıger e e su o • haber alınmıştır. 

ı en ev şar nameye uygun goru en 11 bo v w 
göçmen evlerinden Dikili ve Çeşme- ~~m~sı zava mm ~ulmadıgı_:ıı öl- İnhisarlar idaresinin Alsanc.akta 

d 
· d"l · 

1 1 
b" k .. durdukten sonra denıze atıldıgı ·ka- , 500.000 liraya inşa ettirecegw i modern 

e ınşa e ı mış o an ar, ır aç gun · · d . 
e 1 

.. 
1 

t 
1
. d"l . . naatını uyan ırmıştır, tahkıkata de- imalathane binasının ;nsaatma yakı~ 

ve goçmen ere es ım e ı mıştır. d"l kt d" .. · 
Göçmenler, hükümetçe kendilerine vam e ı me e ır. da başlanacaktır. 
tahsis edilen bu güzel ve konforlu 
köy evlerine girerken minnetlerini 
yüksek makamlara bildirmişlerdir. 

Haziran ayının ilk haftasında Ah
metli, Kemalpaşa, Foça ve Şehitler

de inşa edilen evler de göçmenlere 
dağıtılacaktır. 

Yapılan evler, göçmenlerin aile ve 
nüfusları nazarı itibare alınarak ihti
yacı karşılıyacak tipte ve şekildedir. 

1936 ve 1937 yıllarında İzmir vila
yetinde iskan edilen göçmenlere da
ğıtılmak üzere lüzumlu görülen pul
luklar kamilen Sıhat Vekaletinden 
gelmiştir. 

Pullukların tevziinde bizzat iskan 
müdürü doktor Bay Ziya Fuat hazır 
bulunmuş ve göçmenlere başkaca ih
tiyaçları olup olmadığını sormuştur. 
Şimdiye kadar göçmenlere bin iki 

yüz elli iki öküz ve 60 at tevzi edil
miştir. 

Maraşta bir park yap ı ld ı 

Maraş (Hususi) - Belediye yeni bir pal'lk yapbnnııtır. Genelpa1"'1' 
adını taşıyan bu bahçe yeni dikilen ağaçlan, havuzu, yazlık sahnesi 
ve diğer konforlariyle §ehrimizin m ühim bir ihtiyacını karşılayacak· 
tır. Parkın bir res.mini gönderiyorum. 

t • ' t,tttt ••• 

Bu ormanın her tarafından yang'rn 
~ulübeleri ve yangın kuleleri olduğu 
gibi her kulübe arasında da mükem
mel telefon teşkilatı vardır. Orman 
dahilinde yüzlerce faydalı levhalar da 
bulunmaktadır. Ormanlarımızdaki bu 
tekamülü yeni orman kanunumuza ve 
yeni teşkilatımıza borçluyuz.,, 

Bitlis yolunda feci 
bir kaza 

Bir kamyon 
4 metrelik bir dereye 

Yurdun muhtelif köşelerinden 
gelen haberler, bu yıl mahsulün 
çok bol ve bereketli olduğunu 
bildirmektedir. lzmirde 80 sene
dir görülmemiş bir üzüm ve tü
tün bolluğu bulunduğunu da yaz
mlştık. Bu yıl yağış ve hava va
ziyeti tamamiyle çiftçinin lehine 
gitmiştir. Fevkalade bir hal ol
madığı takdirde kalitesi yüksek 
ve bol" bir mahsul elde edilecek
tir. Bu sevinçli haberleri aşağıda 
okuyacaksınız: 

Yuvarlandı 

ölenler var 

30 bin liraya yapılan halkevi 
binası bitmek üzere 

Bitlis, (Hususi) - 15 kişilik bir 
yolcu kafilesini Diyarbakırdan Bit
lise getiren açık bir kamyon Bitliı;;e 

18 kilometre mesafede bir virajı dö
nerken bir hayvanla karşılaşmıştır. 

Şoför, bu vaziyetten ürken hayvanı 

daha fazla ürkütmemek icin fren yap
mış ve mc>1.:inesini biraz da geriye al
mıştır. Bu geri alma esnasında arka 
tekerlcrler yağmurla gevşemi~ olan 
yolun kenarına gelince yol bu ağır! •. 
ğa dayanamıyarak çökmüş, kamyvn 
da bütün yolculariyle beraber dört 
metre aşağıda akan ve suyu da nis
beten bol olan derenin içine bir takla 
atarak yuvarlanmıştır. Kamyon açık 
olduğundan yolculardan yedisi kam
yonun altında kalını~ kimisi ezilerek 
kimisi de boğularak ölmüştür. Kam
yon yuvarlanırken etrafa dökülenler 
hafif yaralanma ile kurtulmuştur. Şo
för yerinde olan yolcularla şoför bu 
kazayı hafif atlatanlar arasındadır. 

Sekiz yaralmm hepsi de memleket 
hastahanesinde tedavi altına alınmış
lardır. Bunlardan üçü iyileşerek çık
mıştır. Yolcuların çoğu Muşta ve 

Konyada aile bahçesi 
Konya, (Hususi) - Belediye Ala

eddin tepesinde bir aile bahçesi aç
~ak üzeredir. Bahçe Alaeddin tepe
sınde su depolarının arkasında düz 
sahada olacaktır. 

Vanda iş aramağa gidiyorlardı. 

Büyük Partinin 30,000 lira sarfiyle 
Bitliste yaptmnağa karar verdiği 

Halkevi binasına geçen sene başlan
mıştı. İnşaat mevsiminin geçmesi ü
zerine geçen sene tamamlanamıyan 
bina bu sene Nafıa vekaletinden ge
len tadilli projeye göre tekrar yapıl
mağa başlanmıştır. Önümüzdeki kış 
gelmeden binanın bitirilmesi için ge
ce gündüz çalışılmaktadır. Bina ve 
salon biter bitmez sinema da ahna
caktır. 

Bitlis egnçliği bu binanın yapılma-
siyle kendilerinin her ihtiyacına ce
vab verecek güzel bir kültür ve halk 
müessesesine kavuşmuş olacaklardır. 

H.Arıca 

Kon yada 
Konya, (Hususi) - Yeni sene 

mahsullerinin idraki zamanı çok yak
laşmıştır. Geçen sene mahsulleri he
men hemen tamamen satılmış gibidir. 
Stoklar azalmıştır. Bu itibarla piya
salar sağlam vaziyettedir. 

Yeni sene mahsulünün çok bere
ketli ve kalite itibariyle de yüksek 
olcağı ümid edilmektedir. Havaların 
müsaid geçmesi, ve istihsal mıntaka
larına yağmurların normal şekilde 
yağması böyle bir tahmine imkan ver
mektedir. 

Eski§ehirde 
Eskişehir, (Hususi) - Bu yıl mah· 

sulümüzün havaların müsaid gitmesi 
yüzünden geçen senelere nisbetle da
ha çok güzel ve bereketli olacağı tah
min edilmektedir. 

Bartında 
Bartın, (Hususi) - Bu sene kaza

mızın zirai vaziyeti çok iyidir. Geçen 
sonbaharda çiftçilerimize dağıtılan 
ıslah edilmiş tohumluk buğdayın eki
minden çok iyi neticeler elde edil
miştir. Bu sayede, buğday mahsulü 
geçen senelere nisbetle çok bereketli 
olduğu gibi pek çabuk da yetişmiştir. 
Bazı yerlerde buğday mahsulü arpa.. 
!ardan önce biçilecek haldedir. Esa
sı:n diğer kışlık mahsuller de çok iyi
dır. 

Haval~rın S_?n haftalara kadar yağ
murlu gıtmesı ve son günlerde hara
retin artması üzerine, mısır tarlaları 
da tavına gelmiş ve köylüler sürüme 
ve ardından ekime başlamışlardır. Sinopta balık ağları 



Çin orduları ilerliyor 

20 bin kişilik bir japon 

Yeni af kanunut Afiv 
( Bqı 1. inci sayfada ) 

( B• 1· inci aylada) diller, klllun meriyete aeçtiıkten son- (Bqı 1. iaci aylada) 

Dağılan halk 80kakta tabii olarak bir ra aff~ muhar oJanlann i~ edilen Yeni Türldyenin kurtulut baı-

Hatay .zulüm ve 
işkence içinde ! 

izdiham husule getirmit, bu sırada ku- baklarile ala.kadardır. Bu gibılere te. reketin" menetmek . • hare-
btld maqı iflerile yib ell4Wderin keti 1 iatiy~ • 

Romanyada 

lilvedllen eski 
partilerin malları kuvveti dağıhldı ten oraya geldiği .zannedilen bir uabeci tilırk tibiiyetiııden iüatı hakkmd1ıld ~ brp, baan, en ııddetb 

otomobili atıbahtı yararak ıeçmek kanun af kanunile ilga edildiğine ~ - tedbırler ...... lüzum ıördük: 
i.temiftir. Esasen zorlukla dağıtmıı ve •"' Yaptı.ıır.-- ·-1-lib ··..L-· re, bu kanunun meri olduğu sırada bu ........ ımu • fU.,._-IZ, Biikref, 31 a.a. - Rador ajamı bil

diriyor : Rumt gazetede çrkan bir tr.a
nun mucibince 31·3-1938 tarihinde 
lağvedilen eski partilerin malları, adli 
ye nezaretinin idareei altına alınmıt
tır. 3ı1·3-1938 tarihinden sonra bu gibi 
parti malları üzerinde yapıJmıı olan. 
alım aat1111 muameleleri bükümaüzdür. 
F..ki partiler, 30 gün zarfında ıelirle
ri ve malları hakkında beyarınamc ve
QC!klerdir. 

(inliler bir ıok kasabaları geri aldılar 
heyecan içinde olan halk otomobilin i- qhasm Türkiyede tevarila, temellük harbeonruı inlnliblumm en e
çindeki iki uabeciyi dövmilf, fakat ya- haklarını nezeden hükümlerinin -i 1Ubsı olcluiu halde, bu tedbir-
ralanmalarma mahal kalmadan oto- "-· le 
mobilin uzaklattırılmuma imkAn ha- af kanunile ihtil4tı mucib olmanwn r, inlullb yapan bütün memle-
sıl olmuıtur. Ancak uabeciler bunun iç~ llyihaya buı kayıdlar ilive edil- ketlere ni.beten, hiç denecek ka
intikamını muhtelif mahallerde aynı mıiftir. dar azdır. Gene inlalib yapan 
zamanda jandarma gözü önünde bet Af kanunu projesinde yüzelli- bütün memleketler içinde fikir 
türkü silihla yaralamak suretiyle at- likler ve iıtildil mabkemeai mab- hürriyeti en az takyid altına Tür
mıtlardır. Dörtayak mmtakaaı derhal kGmlariyle heyeti mahıua ka- kiyede allllllllfbr. Bir müddet 
kıtaat tarafmdan igal edilmit ve E- rariyle devlet hizmetinde kulla- IODl'a da 1İ7&1i malık4ımuz tek 
ti tiirJderin aüngU himayesinde san- nılmamalarma karar verilenle- iılkılib memleketi olmak üzere. 

li~ov, 31 a.a. - Suıovdan Tank- tavaiye.tetde bulunmuftu. 
~g ııtikametinde ilenemekte olaıı 
Japon kuvvetleri 20 bin kifilik bir Çin Çin' delcl japon orduau 
kııvvetiyle kartıl&flJlıf ve cereyan e- kut1HılendirUiyor 
den kanlı bir mu-h,rebe netice.inde ja Tokyo 31 a.a.- Kabi Çiodek" 
pon kvvetuleri daiıtılmıttır • . . ne ı or-

k , • duyu 'ta&Wye içııı yemden tam me 
, __ Ufen ve ŞofOvdan prka doğru i· cudlu 12 fırka ı&ıdermeye kar 
~ıemekte olan Çin kıtaatı y uqen ... i ar ve 

v-
r- dık bqına ıönderUmesine b&flammt- rin affmdan bafka, bazı iatianal yiz. 

Bu mallar, politiık partilerin te,ek
kUlü ve faaliyeti noımlarmı tespit e
decek olan kanunun hazırlanıp nefrin
den aonra aahiblerine iade edilecek
tir. Bu kanunun nqrini müteaıkib bu 
hwıueta herhangi bir taleb yapılmu 
ise, bu ıibi tetekküllerin malları sa
tılacak ve parası uıbıık tqekküllerin 
eski azaları aruında talraim olunacak
tır. Hiç bir aza da bu husu.ta bir ta
lebte bulunmaz iae paralar, içtimai 
yardım itlerine tamia edilecektir. 

-ı.. mı,...r. 
~rıne varmıtlar ve japoıılarla ııd-

tır. Çarıı tamamen kapalıdır. L~!.1~•-'- le '--------- :ı_!_ F R ATAY 
D--1..--:-.. • annd.m türtt 111DU11111Cr ceza IUUIUUUUUll auu • • 

detli bir muharebeye tutu.pnutlardır. 
Bu kuvvetler me.&Jd}r tehrin cenub 
tarafında ilerliyerek tarktaki Çinko
lu ile birlefllliftir. Japonlar bin ölü 
Yermiılerdir. 

Lankanı tehrinde müdafaa için kal
ZDıı olan dört bin japon ukeri muka· 
bit Çin taarruzu neticesinde mevcu
dunun dörtte üçünü kaybetmiftir. 
Şifiyeo iatikametinde ilerlemek is

tıiyen bir dilflD&ll müfrez•i Lunpy 
civarında mailub edilmif ve dokuz 
tank ile 19 zırhlı otomobil bırakarak 
kaçmıftır. 

kauteng fdırinde fiddetli muhare· 
beler olmalctadır. Tautiyen, aon yirmi 
dört saat içinde dört defa elden ele 
ıeçmittlr. llı::i bin dokuz yüz japon Ö· 

lüaü aayılm.Jftır. 
Kuvangtenkte tahafflit etmit olan 

japon kuvvetleri Sarıııehri ıeçmek ü
zere muvakkat bir köprü kwmutlar 
Ye uker ve tedıiu.tlarım da ıeçirme
ye b&flamıtlardır. Bu eanada Çin ba
va kuvvetleri köprii1'1 bomba ile •· 
tı.ldarmdan o eanada köprü üaeripden 
ıeçmekte olan t.op ve •ker nehre dii· 
tüp suların içinda kaJbotmuttur. 

llcl çın kutJHd birlefti 
Hanlr.ov, 31 LL - Çin akıcı müfre

zeleri Nan.kin'in on bet kilometre 
cenubu f&J*iaıine kadar eokulmuflardır. 
Orada fiddetli bir muıbarebe devam e
diyor. 

Diler taraftan ıeneral Y ebtinlıdn 
)qwnanct•ı akındaki Çin kıtaatı da 
Ylllıu demiryolwıu ıeserek Tanktu 
- LifoıriGde ......,, g.a Jııllwııretled 
Jıal*hı•'•'r 

IJ!=• .. r n:nJ.P.11k'i kurtardılar 
Brf iY, 31 a.a. - Çin orduau tua

._lmt Lancfenk berinde yapılan 
lmd ilk lhlaJrabil ıaarnu netıiceainde 

t9bir tamamiyle japOnlaruı elin
kurtanknlftır. 
~e harek&tta bulunan 65 bin 

nıevcudlu Çbı ordueu Peipeiboııun 
llhillerine ftn1111 w dHp111nm Y Uftl• 
tene ile olan ımıv...ıa battım kesmek 
Uaere 11-..,.w ..........,. baflwnıt
tır. Vuiyet, lamıl YO AıkaDIUıGull gar• 
bincleld m.,,,...Jarda tenwniyle Çin 
Ordmu 1ebiıae bHıaf ~. 

r..,..,..,. fiınalindelci ... ,,,,,,. 
Hankov, 31 LL - Yunctmkin tıima 

1i pıbiaindeıı bir ı.ç siindenberi 
Lunkay demir yoluna taarruz etmek· 
te olan 26 bin mncudlu oıı dördüncü 
japocı fırkw Yenıibn ile Lontancan 
araaında tamamiyle imha olwmıut

tur. Fırıka kumandanı olan ıenew 
l>oibara kaçmaya m••ffak olmuftur. 
Çinde uzun aeııeler japon CMUa tefki
lltını idare etmif olan pneral Dol
bara Çin· Japon ibtiWmm baflıca 
AaaUlerinden ve Çüıin" Aayaıım Ja
ponya-tarafmdan fetih edilmeai pl&
llmı huırlıyanJardm biridir. 

Bu 111retle japonlar muh=eaat blııt
layılıdaaberi dördttncll biiyiik bir ba
aiımeıte uiramıt oluıyorlu. Muıbaıebe 
l&haamda 22 bin 61U. ye onu yübek 
lliitbel• nbay olmak lbere 600 .U bı
raıam,ıardır. 

Kanton boınbardunan edildi 
Londra, Sl LL - Taymia ıuctesi

llin Kantondaki hUM191 muhabiri di· 
7'0r ki ; 

- Jappnların yapakları bombardı· 
nwıJarda attıkları bombalardan yüz
de yetmifi nked Dlllıhiyette yerleri 
ı.tirdaf etmekte idi. Fakat seri kalanı 
)'a çok beceribıizlik w yahud aırf fe
iaalık zihniye.ti mamuut idi. 

Bombanlımanadnaın 
edilecslc 

Şanghay, 31 a.a. - Japon aekert ma
kamları namına söz aöylemeie aalihi
)'ettar bir sat, psetecilere tu beyanat· 
ta bulunmuttur. 

60 bin kifUik bir kuvvet 
daha gönderiliyor 

Hankov, 31 a.a. - Japon hüküme 
f~alide mücehhez 60 bin kifilik y 
ni brr kuvvet dlıha Çine göndermi§t 
Diier taraftan Çanlaıkovda bulun 
japon ordueunun bir kımu da Çin ha 
reklt.uhuına nakledilmittir. Japo 
tar Çın kıtaatının ş-inin cenubun
dan timale doiru bir ileri harekette 

ti, 
e-
ir. 
an 
-

n-

bulunmasından korlaa,orlar. 

Viyai1ada 
tevkifler 

Bedin, 31 a.a.- iyi bir menbadan 
alınan haberlere ıöre, eski Avuatur 
bafvüili Şupıis Belvederdeki ika
metglhuıdan alınarak ıene Viyanada 
bqka bir yere 1ötUriilmÜftilr. Şutm 
ıin Viyaadan ayrıldıtı haberleri k 
tiyen teluib edilmektedir. F.aki Avua
turya bqvekili söz üzerine mevkuf 

ya 

. -
a-

bu 
kmuyor. 

L::;"~"":..Lca~--• d ci kitabmm birinci babında ya-
..,~- ..... ar- ..-an evam 1 dd 1 • . .._ __ ....!Ll • • 
etmektedir. Yatma edilen ~ ı ma e enn DYnD enne aıren 
mahsul ma1 .. h•Jftll deieri ııyut auçlan 19 mayn 1938 ta- Ceza kanunu ve ceza 
mühim' bir ,Sıin tatUJW. Ba- ribinden evel itleyenlerin de af
•• ,_.ıercte kadml&ra teca"riiz- Fedilditi öfrenilmiftir. 
ı- .uku bulmaftur. [Ulu.s- Ceza kanununun ikinci lci-

muhakemeleri usulü 

Delege Garo'nun ıuvcıreai 
Antakya. 30 a.a. - Anadolu a

janunm hıuaei malı.biri bildiriyor: 
Cmnarteei •kpnw cleleae Garo 

tarafmclan verilen Mivareye davet e
dilen hiç bir türk ba daveti kabul 
eblMn'iftir. Milletler c:emi7eti 1r.o
miqonu tarafmdan bu alqam veri -
lecek olan dineye de iftirak edilmi

tabıaın birinci babında yazılı cürüm - k 
ler ıuıılardır: Birinci hb: Devletin anununda değiıikJikler 
pb.siyetine karp cürümler, birine; fa-
sıl: Devletin arsıulllMl pb.siyetine ( Bqı 1. inci aylada) 
lcarfl cürümler - llciaci fasıl: Devlet içtimai kanun Ye niumları boamık Ye 

kırnetleri aleyhine cürümler - V- bu Mlt"etle propapnda JllPUlllft ce
çüncü fa.sıl: Ecnebi devletlerle bunla- alarmı ga.teren 141 ve 142 inci mrıd· 
rıa reia ve elçileri aleybiadelci cü- deler de deliftlrilmit ve bu maddeler
rümlerdir. deki (tiddet kullanmak) kaydı kaldı-

Yugoslavyanın dıı 

politikası 
Biriaci babın dördüncü faslı, ismi nlmıt "" tiddet kullmma hal:i de ce • 

ge~n fasıllar arasındaki müJterelc bü- sayı aıttmcı bir sebeb oldutu bu B 1 .. .:1 31 y 
z. !-'- L madd '-rd s.:.-. ...:ı-: b' d e gr--, a.a. - ug09lav ra-
r aclUIGI"... aümlere aiddir. Ve bu cüriJmler mad- e- e ıuw..en.111»f ve ır ege- d"kal b' rı· dün y d'nada · 

yecefini öirwtim. 

Antakya, 31 a.a. - Bir müddetten- de 125 ten madde 113 e kadar tadad e- ne bu maddelerde geçen sene tefkilltı .
1 ır 1 01

• ogo 
1 bır mi-

beri usbecilerin büyük bir tethit fa- dilmi,ıir.] esuiye kanununa konan Türkiye cum- t~ng ya~ıı ~e buna binlerce iman it-
h · i • fl . tır&C etmiftır. 

liyeti gösterdikleri Dörtayak'ta as- Adi suçlar için af kanunu proje- urıyet ntn ana v•ı arını göateren 
kert kıtaat intizamı temin etmiftir. ahıde hiç bir hüküm yoktuc. euelara mupyir mabadlarla cemi- ~u münuebetle.bir ~u.!uk a6yliyea 
Dünkü hidiaelere sebeb olan usbecı·. p · yet te..ı.tH •e- her"· .. ..ı bir fiil ve adlıre nazı.rı B .. Sımonıvıç, StıoyacH-roJe dl.in unMıml heyete arzed.iıl· r ı- .... ~. hüküm afmd 
erden dördü tevkif edilmittir. A- mittir. hareketiıı eesalandırılacaiı tarih o- novıç etı tar an tahakkuk 

mikta faaliyet sa.teren tethitÇiler- lumnuftur. ettirilmit olan i.ktiudi kalkınmayı ba-
den mahut Hasan Cabbaranm adamı Ka,nun çok Jllkmda lramutaydan çı- Memleketimbl atakalandırmıyan ~rlatttktan aon.ra Y~~la~. SOG 

e hükümet memurlarından Yusuf &ac.k, " netıi tarihkıdeıı itibaren bafka memleketlere mOteallik c:a.ua. uts::e ~fı~ barıci sıy.aı faalıyed 
Garibde kumandan Kole tarafmdan muteber oldutu için affa mazhar o- kılıı: hareketlerinin de.•- a-Jacatı e .etmiftir. •. . 

ı.nlar TtlrlDlyeye dedıal dönebilecek· -s " - H tib d ı.. 

a 

1 

v 

evkif ettirilmiıtir. Jıerdir. caaualula aid maddeye llhe edilen a anıttır •1 : 

Viyana, 31 a.a. - Royter muhabı Bu tedbirlere rajlnen bu .._ bir hUkUmle tabit olunmut ye bu- - St.oyadinoviç hilokümeti, devletin 
bildiriyor: Son ıünler içinde burada bah hükümet caddesind kah nunla blıtka hilkUmetler için dahi ol- hududlarmda sulhu aman altına aı-

Yiyana' da tetJlci/ edilenler t 
'ri 

yapılmakta olan tevkifat hakkın ere buz tevzi eden bir ı:m.::. su••veyc kumpanyası a ınemleUıtlmbin CMueluia bk saba malıc Ve mevcud ittifakları ile do9tluk• 
resmi nJramlar verilmemektedir. Faka ·ıe tarafmd döriikliiktea • olmam un bertaraf eclilmittir. lannı tarain etmek için sanıd olu 
iyi malQmat alan mabafile ıöre bun 1 b'.,mc1an b aJda --l--~ her ,eyi yapDU§tır. 

da 1 
t 

lar iki bine varmaktadır. Tevkif ed ra k-~· • • ~~~-L--~~ idare meclisi clz6h~I Si111ı1a leyaı ve S.yma tqvik bal· Bu mitinge i,Urik eanit olan na-
lenlerin birçopnu pa19 klllununa e mau11mı ~J'& ..,..,...... il ledade buibfln icadlarma ıöre bo- zrrlardan B. Pecviıkiç, muhalifleri& 
mubaHf harekette bulunduklarıadm i.teyen tüıklere ele milW. ...., Londra, Sl a.a. _ Geısenlerd 8lea ........_,.asıcı " bayıltıcı IU netredea faaliyetini tahlil etmittir. Bu zat. 
dolayı 7fihhnı1*1an IJıed .urwüyor ni olmut, tam 'bu 8ll'&Cla t6dıı:lm-in 8ir Joban.ria'illJ'Wi!me ...,,;-... ............. lillla ayılecalı buna aid milletin muhalifleri kad suretıte ter-

c -
1- • . 

'bulanduia ........ Wr ~ ...... .__u..ı ,;mı ıUeııle llllelflmfpk. ketmekte oldu~· .. u .. n..ı.ıı mnhelifleda 
L:.. mo.: ~ .. .!'el lir ,,_,,.., - uaJalma 8lr Jlori9 •-- ~-~ ~ -. il· . llaDlrıqJa 'lkf'n-t taıafmıMn ~ aı.,.ı cı81i11Dllllllakemlarma wrl· munon bir proınmtarı buJ•mned. 

. 
Rey anlyecle aaayifln t olun- _...ildi&" b"ld"rilm • lecllk cıesa De benber - 1

..-1 umu- lmı aöyı..ü~r 
ugu \cyıd oıurımaxta ıse ac Antn- ıpu ~· reeme~ 1 1 ektedır. -r- ,_ · 

ya civarı bUrolarmdaki türk miimel- Eekiden kabıne &e'kreteri olan Han- -...,.. -~ ..ı..-..ı.. "'~ .. :=2 R:ııtih .;;..n ... ,. .. ,.._,. ~-ı,.ı. w. 
. 

<1 

tayyarecilik sergisine 
iıtirak edenlere ziyafe 

llerl uayiı tamamen temin edilme- k~·~ 20 seııedenberi ~evletin bütiin da IDlhkemeleree kanır .erıleceğine - Bilmukabele Yuplavya ndl-
iği için bllrolara sitmek ceuretini mühım aırları teTdt ed.dmekıte idi. dair olan maddeye ıuçlularm mabke- kal birliği, milletin tam itimadına 

buJazmmıtlardır. Amik 09Mmdaki Büyilık barbtenl>eri Loyd Jorj taıa- naece tayin okmecak bir mmtlıbda muhar bulunmakta.dır. Çünkü yes'
tilrk kaylerinde uayitaislilin ,,. yat- fmdan Uıct.a edilen bafbca vazifeel emni,et nuaretl altında kllrm"~ı ~ - ne procramı, rahat y .. ıyabilmai için 
manm dnma ettlli hllber ftriliyor. kabin.enin müzakerelerinde baar bu- çin yeni blr bGktlm kabul edilmiftır. millete refah tem.in etmektir. Zira 

si 

t d 

Belsrad, 31 LL - Yu.plavya k 
rallıtr tayy&N.Ciliık kulübünün vekil 
B. Sonde~yer c1ün aq... birinci 
Belsracl be.ynenmilel tayyarecilik ser 
pine iftir• etmit olan yuıgoüav v 
ecnebi delegMyonları ,erefine bir d 

ı-

i 

. 
EVYelce bildirdilim bet JdSyden lunarak ic:abettlii zaman verilen ka· Si,..t ~ ımbkOmlannm ce~ kuıvvetli ve satvetli bir devlet, tatmin 

bapa Uç kay daha baaılmıttır. Ova- rarlarm bir nilaıbMım mulıafaa etmek nı çektikten sonra mahkeme kararıle edilmit bir millet sayesinde rica 
.1-Li riftliklerin Aıı ... ı.....:ıı. bulun111 idi. muayyen bir mmtabda emniyeti u- ıeleöUir. 
ua& s -~- mumiye neanti altmda bJcna'lan bir 
aahibleri w civar tUrk JdSylerine b- Mumaileyh eynı sanıUıCla impara- emniyet tedbiri oıuu kanunumu& i-
çan ımsıer benüs töyıcrtne danemL ııorım müdafaa komiıoeimn aekretcr- llve 01unmuttur. Yugoslav gazetecı·ıen· 

e . 
yafet venniftir. 

1 Bu ııiyafette harbi.ye nazın ıenera 
Mariç, ticaret ve sanayi nuırı B. Vir 
baniç, aerpye i,ıirtık etmiı olan mem
leketlerin siyMI mi.imemilleri evvelki 
ıUn Belgrada &elmit olan alman tay 
yare fil08u kumandılnı general Fön
ter, italyan hava filoeu kumandam ge 
neral Prikolo Ye diier bir çok zevat 

orlar. lifiai de ifa etmekte idi. Yerine tayin y 

- Hıükümet uayitin teminine kadar edilecek zatın kim oldup ya.kında 
kayıd muamelesinin her tarafta bet bildirilecektiır, . 

-
siln tehirini komisyona teklif ve ko

iayon bu teklifi kabul etmiftir. m f!a-::.•11er1 .................. . Dün türk mahallesinde mbeci- UUIUll .-• '9IUllV 11._. 

. 
huır bulunmutlardır. 

ıo~oı Dil HABERLER 

le r tarafından atılan bir bomba 
r kadmm alır aurette yaralan
auna aebeb olmuttur· Şarki 
yrancı köyünde birkaç sün n

bi 

fD 
A 

• 1 
el iki arabm almeaine eebeb o
an cinayetin mahalli htildimet 

, tarafmdan tertib ve hakkında 
.x Şansbq - Japonlar tarafından mf .. _....ı_ • ı~:•-:. oı. 

fimall Çin için Jıuırlanaıı &iknrük tari- muz~er~ı .--:aua, 
felerinin yarmduı itibaren vasati Çin uiu halde tn:ldf edilmıyen ~-

te 
d 

Lonclra, 31 .... - K.anpnulık tali 
komiteai buıün toplanarak 1apanyada -
ki cCSnüUWerin geri almması için icab
~~ muraflar maeleaini tetkik eyle 
miftir. Bu masraflarm iki milyon 250 
bin sterline liruma balii ollcatı tah
min edilmiftir. Bundan b8fka gönül • 
lülerin nakil ücreti olarak da 7 50 bin 
•terlinc liruı konulmuftur. 

için de muteber olacaiz Nankin hWdi ruf ~J'~ Mıco tarafından uı-
meti tarafmdan bildirilmektedir az edılclıiı wu1a .a,.ıeamekt• Otomobilin riğnedı.ğı· 

X BelpU - Dün Udbin'de ~ il'. Buna ratnıen R.,hani,ede 7 

. 
f 
d" 

ye - Jara1 Alebandr'm bir heykeli açıl bu yüzden teYkif edilen Ye ajır 
ımt ve bu mHnaaebetle yapılan merui- maunelelere maruz kalcbldan 
me 15.ooo kip ittirlk etmiftir. Maliye haber verilen türklerin meYkufi
num Letita, hülrilmetl temml etmit- eti devam etmektedir. 

. . 

tir. Dün Düzeyir kiiyiinde bir türk 
X ....,.. - Yucc-lavya beynelmi- annesi tedhitçiler tarafmdaıa 

~1 Venedik sanat serpme resmen it- iazlanmııtır. Süveydiye uabe-
~ " aerside huaual bir pavyon te - ve ermeni çeteleri dün de ao-
~ edecetklr. Pavyon"?' hazırlanmnı klarda a\lihlariyle dolafmıt-
iti Prena Pot mllzeai direkt6rii Kuenl- lar ve bürOlardaki türk mümea-
ne tevdi edilecektir. 1 · · ..ı_L• ... _Ld•d 

X &erlin- D.N.B. pazar ıunu çıkan ennı. umql ~ ı e ceearet et-
Şunday Grafik lncWz pzet · . ılerdir. Vadıı Cerap büroaun-
rettiil Hitler muıakatınm =: claki türk mümeaıilleri biiıoJU 
yalan olduğunu bildirmektedir. terke mecbur kabmtlardır. 

X Berlia - Kumandan Eber, bu- Eti tiirlderinden bir laeyeı 

y 

ve 
bo . 
cı 

ka 

ıil 
mi 

ctm Ameribdan Berline d&ımüttUr. Anltanıya gel.iyor 
X P.U - DUık ve dilfea da Vinci • Adana, 31 (Telefonla) - Hatay eti 

IOI", Antibe sitmek Usere Venay'dan rklednden B • .AMBlh..,ict Hayya-
aynlmıflardır. Ve iataayonda dmtlan mm reWtiJade bet JdtiUk bir ı.e,et, 
tarafından uturJ.annutlardır. Hataydaki nlmll his.- 1111..,...ar tl -

re buctin tebrimil!den ıeçerek Aa -

til 

ze 

adam sarhoımuı 
lataabul, 31 (Telefonla) - Bir kaç 

ıtln evvel sipaıht ocafmuı önilnıde bir 
nakil vnıta.ı altında kalarak ölea Ce
w Bedri adında bir maliye memuru· 
nun ceeedi bulum:nuı, fakat kazanm 
nuıl vu:kua celdill anlqılamamqtı. 

Son tahkikata göre, bu adamın Rab
~ adında bir 90f8rttn kullandığı tak
at tarafından çipendiii teabit edilmit 
ve Rahmi yakalanmıttır. Şoför suçunu 
itiraf etmittir. 

Çifnenme h&clİHIİ gece 1 ile 2 ara
sıııda olmut ve Bedrinin o gUn futa 
aaıbof olclutu anlap~. 

Eminönü meydanının 
geniıletilmesi 

'' illler - " •asimi 
ISllSllldl 200 kip öldü 

karaya skmiftir. 
~ ı:i~k 'ri: rı ~ İ9taabut. 31 (Telefonla) - K5prii 

mise Jdll Y Ye baflDClakl Valide bmınxı y*ılmau bi 
ıe er. bitmek öseredir. Yanınd&Jr.i 20 dtlk-

kongresi toplandı 
Ceza muhakemeleri U8Ul6 kanu

nunda y11p1Jan delifHdiklerin batlıca
ları da plardır : : 

Alır cezayı mUetelzim aiyut suç Belsrad, 31 a.a. - Yqoalav pze-
ifliyenlerden ele pçmiyenlerin mal- teleri Zqreb'de senelik konsrelerial 
larmm haczine karar verileblleceii akdetmitlerdir. 
hakkındaki hGldlım; mecbur! olarak Zqreb pzetecileri fUbeainin reial 
her tahkik aafhumda sorgu hfıkimi Branko • Sokoloviç, yugoalav pzete
veya mmkemelerce verilmeli teklin • ciler cemiyetinin reisliiine intibah 
de deiittirilmlttir. Usul kanunumu. edilmittir. 

Fransız hava heyetinin 

Lond ra ziyareti 

nn eeM premiplerinden alan ııyabl 
muluıkeme yapılamamuı kaidni sene 
mubafua edil.mit. ancak firar haUnde 
bulualll ıuç mununlaruun matları
nm mutlaka haczolmaaı kaydiyle on
ı.r hakkında bir tazyik tefkil eden bu 
karlrla kanulı pençeainden uAık kal - Londra, 31 a.a. - H.va mahf illerhı
malanna llHIDi bir tedbir Dbu1 edil. de franaız hava heyeti tarafından ya
miftir. pılan ziyaretin daha ziyade bir nea-

Bir de; elyat ıuç mamunlan bak- k.~ eseri olmak üzere yapılmllf oldup 
Junda sorp hakimle . mahk aoylenmektedir. Bununla beraber malı 
.nklerinl müeddi ~:a tahk:: telif öile ve akfUll yemekleri emamı 
açıkmlı kararile berlber her halde ~ .e.~aretlerin hava atetelerl naıta-
ıeftiflerln de . aı.yle ıki bava orduau aruında yapılan 

e karar verilmeleri ka - temu faydalı bir surette ikmal etmek = yazıllDIJtır. Zaten kaçakçılık ve üzere iki memleket kurmay reisleri
--!ır~~~_!1sibi suçlarda da buna nin fikir teatisinde bulunacakları be-

YalUDlft mevcuddur. yan edilmekıtedir. 

1
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Yerli basmadan gece esvabı ] 
Bu nelmcle ıör

düfünUz ıens kız 
•e Bayanlar11DU, 
yazlık suare eaqb. 
larmı yerli 1-na
dan yapmak sibi 
gibel bir fikri tat
bik etmiflerdir. 

- Kantonun hava bombardımanları
na devam olunacaktır. Bu bombardı
ınanlar, yalnız ukert müeMeHleri is
tihdaf eylemebedir. Eler bu bombar Newyork, Sl a.a.- "ÖMller gUnll,, 
dananlar esnasında swi.1 halk arasında dolay•lyle yapılan mel'Mim •n•m
)'aralananlar da vana, te .. üf e deier, da 140 ı otomobil kualan netic•inde 
fakat Japonya, bundan dolayı kendili- 40 1 bopım.k ve 30 u da katledilmek 
ııi katiyen m•ul ıörmemektedlr. Zi- suretiyle 200 kiti Mdar ölmUfttir. 
ra çok saman ewet tehlikeli mınta- 1937 eenmnde "Öliller pil" • 

Antakyadlll büdiril~liae ıa~ kllun tabHyeei ıahiblerine teıkict edil
Aaaııkyadakl fr-ıalu ~ di. Balık puaımc1an Unkapanına gi-
~ ::nd:.~ r--ıı ~- den caddenin 801 tarafında kalan ve 

. en n u ~·- bir llCU Mmrsartısmrn talımia ka.pısı-
d?'. Bu yaralılar Dartyol.a ıe~: na kadar dayanan ıenif s•nm ietim-
dır. Bunlar yarın teJırlmin setm- 1Mt l.ı.. ... -1 · bl-'- ı.. .... u .. --.1.· k - erı -ay ve .,... .... -ıble-

ler 
ler 

ltte TUrkiyemi
daı kadmbk lle
mlnde ta•1mdlm et 
meei Jlnm plen 
lyi bir moda 1 

Yerli t.amadan 
bir suare •vabı
nm f"ıatmı atren
mek iatenenis, it
te faturam: e memlebt U.tabwa•inc yatırı· rine teblic edilmiftir. t.timlllıı: bir 

ı.caklal'dır. ~ ., ma •a1wnMnacaktır. llalarm tab1iJıe edi...,.. iPı J..,. limi wwmda 356 kiti ~O.. mera 
ler 

1 metre"- (15 kuruftan) ZlOkUl'Uft terli 250 ku(uı, yelrim 460 bnt 



Bir adam yaratmak 
• • (Baıı 4 üncQ say! ada) ı dürünce ölilmU 6Himle tedavi etmek 

fikrının tohuınlarını ekmif ve kaza- isteyen ve kendiıini korka korb ö
nın aür~p alt üst ettiği bu zaten has- IUm girdabına bırakan piye.teJd genç 
~· be~ınde korkular fııkmnaya, sa- gibi Hüsrev de eaularınr seksüel kay
bıt fikırler ~al bud~k salmaya. ~aşla- naklardan alan marazi bir empUlai
~ııtır. Ustelık muhıt muharrırın e- yonla bilmeden çok aevdili ve buna 
lınden çıkan bu kaza ile de çok alaka- rağmen hiç bir zaman kendisinin oJa
lıdır. Doktor Ncvzadın HUsrevi me- mıyacağmı bir alt ıuur kanaatiyle 
ıullyetten. kurtarmak i~in delidi~ di- sezdiği Selmayı füdlirmüt bulunma
re verdiğı rapor Şerefın gazetcsınde sın? Belki bu ıuretle kendiıini ölü
ıntitar etmiıtir .• Selmanı~ öllirken e- me götürecek olan cinnet fiyordunun 
lind~ tuttuğu hır dcfterı alan Zey. kapularını bizzat açmak istedi? Bunu 
neb ıse bir yağmur suyu kadar temiz Necib Fazıla sormaktan çekinmeli .. 
olan bu kızcafızın için için Hlisrevi Çünkü ben boyuna f§i Froyda götilr
aevdiğini. ~nlatan hatıraları gaze~~ye mek kararındayım, Halbuki - kendi
ıeçinncıı ıçin kocası UıtUndc mues- siyle görüşünce anladım - o bu fil
ıir olm~ıtur. Nevza~a gel~nce onu~ ozofu sevmiyor ve bUtUn aekaUel 
da derdı baıka... lstıyor kı adı delı müdahaleleri reddediyor. (•) 

Y unaniıtanla munzanı pakt 
Kanıutay ruznanıeıine alındı 

Afganlstanla dostluk 
anlaımamııın 

uıafllması 

1 

gibi işi yaptıklarına ve yapacaklarına 
dair nafia müdürlüğünden alınrnıJ eh
liyet göstermeleri lazımdır . 

• .. şif ve pı;ojeler Bodrum köy bü
an veya aid olduğu köyden te

ıilir. 

Milll Müdafaa encümeni projenin 
mUstaceliyetle müzakeresini istedi 
Doıt .ve .müttefik Yunaniıtanla arL taraflı muahede, anlaşma ve udaş

mızdakı bıtaraflık, uzlaıma ve hakem malan hiç bir suretle ih1Al etmiyecek 
m~edenameleri ile samimi an1qma oJan ifbu munzam muahedename ile 
~~ına munzam muahedelerin tas- eıasen çok samlmt olan iki taraf mti
dikı ~~mdaki kanun projeai, Kamu nasebatının daha ziyade inkiıaf ve 
tay harıcıy~ ve milli müdafaa encü- takviyesi ve tilrk - yunan hududları
menlerinden i'eçerek ruznameye alın- nın daha esaslı bir emniyet altına a
mıftır. lınmaaı ve iki memleketin umumi 

Dost ve müttefik Afganistan ile 
aramızda aktedilmiş olan "Muhade
net ve teşriki mesai muahedenamesi,, 
nin temdidi hakkındaki protokolun 
tasdi.kine dair kanun projesi, Kamu
tay hariciye encümeninden geçerek 
Kamutay ruznamesine alınmıştır. 

Hükümet mucib sebebler layihasın
da şunları söylemektedir: 

1584) 3288 

Köy konağı yaptırılacak 
Mwncular Muhtarhğandan : 

Bodrum kazasına bağlı Mumcular 
köyünde yapılacak 2032 lira 23 kuruş 
bedeli ketifli köy konağı iınşaatı ek
siJtmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 15-6-938 günlemecine rast 
lıyan çarşamba günü saat 13 de Mum
cular köyü odasında ihtiyar heyeti 
tarafından yapılacaktır. 

diye yayılan Hüsrevi hastahanesine Eserde fikri sabitin mecralarmı 
yatırım ve bununla müesa~sesi için muharrir gayet iyi çizmiştir. Onlar 
rekllm yapım. Sahneye hır aralık nasıl kaynar, naııl birikir, nuıl ve 
Zeyneb geliyor. Muharriri yeniden nereye akar? Muharrir bunu kabart
zorla zaptedmek isteyen bu kadın ma bir ıema halinde göıtermittir. 
HU•rev .tarafından hakaretle kovulu- Necib Fazıl piyesin ikinci perdcsin
yor. Evı bırakıp çıkacağı sırada ga- de bir ruhun sancılanmaaını tasvir e
zeteci Şerefin geldiğini haber veri- diyor. Altında ndUnyau kayan ve 
yorlar, Zeyneb perde ile ayrxlmış bir halkla boşluk arasında sallanan Hüs • 
odaya saklanıyor. Şerefle ~arşı~~şan rev bu istiarede bile incir ağacınnı da-
1-!Us~ev . ona ço.k ağır ve ezıcı ıozler lına asılı uzun bir et meyvenin kor
soylUyor. Kimın olursa olsun, hatta kunç hatırasını söylemiyor mu, 
kendisinin fahsi menfaat ve haysiye Son perde baıtan aıağı mistik ıs
tine taallu_k etsin g~.eteye kir temin tırablarla kanamaktadır. Bu sahneye 
e~ece~ hır havad.ısı . neıre.~ek~.en şair • muharririn ' çok ıevdiği Yunus 
hıç bır zaman çekınmıy~ceğını s?.y- Emre sinmit görünüyor. Hüarevin di
leyen bu adama karıı nıhayet Hus- le getirdiği aanatkir bize söylüyor ki 
r~v. Zeynebin .. saklandığı oda P~;dele- kafasına toprağın üıtUne aid manza
rını açarak ıoyle haykırıyor: Karı- raların nakıından fazla toprağın al
nız metresimdir bunu da yazın." tını dolduran iç ve karanlık alemin 

Hilkümet mucib sebebler lAylhasın- sulh ve sükQn illkilsilne ve memleket-
da diyor ki: terinin dahilt inkipfları için istedik.. 

Türkiye ile Yunanistan arasında leri huzura olan bağlılıklarının bir 
mev~ud aamimt dostluk. ba_llarını ~·- defa daha teyidi iıtihdaf edilmiştir. 
ha zıyade tekAmUl ve ınkıpf ettır- Türkçe tercemesiyJe birlikte tak -
mek kasdü niyetile Yunanistanla 30 dim edilen bu munzam muahedena
tetrinievel 1930 tarihli Türk - Yunan menin tasvib ve tasdiki Büyük Mil
dostluk, bitaraflık, uzlaJDUl ,ve hakem let Meclisinin yUksek rey ve takdir
muahedenamesile 14 eylul 1933 tarih- lerine arzolunur. 
1i samimi anlaşma misakı~a munzam Gerek hariciye, gerek milli müda
bir muahedename 10 sene meri ol- faa encümenleri, mazbatalarında "iki 
mak ilzere ahiren Ankarada içtima e- memleket arasındaki münasebetleri 
den Balkan misakı konseyinin içti- arasında esasen mevcud bulunan dost 
maı sıralarında parafe edilmit ve 27 luğu daha ziyade inkipfa hadim gö
nisan 1938 tarihinde 18 • III • 1938 rülen işbu munzam misaka müteallik 
tarih ve 8278 sayılı Heyeti Vekile ka- kanun projesinin aynen kabul olun
rarına tevfikan Atinada imza kılın- duğunu., tasrih etmektedirler. 
mııtır. Milli müdafaa encümeni, projenin 

Türkiye ile Yunaniıtanı teahhUd müıtaceliyetle müzakeresini teklif et
altında bulunduran iki taraflı ve çok mektedir. 

"Türkiye cumhuriyeti iJe Afganis
tan hükümeti arasında 25 mayıs 1928 
tarihinde 10 sene müddetle aktedilip 
17 kanunusani 1929 tarihinde muaad
dak nüshalarının Ankarada teatisi 
ile meriyet kesbeden "Muhadenet ve 
teşriki mesai., muahedenamesinin ve 
merbutu bulunan iki protokolun me
riyet müddeti hitama yaklaşmış bu
lunmaktadır. 

Muahede ve merbutlarının meri bu
lunduğu 9 sene müddet zarfında iki 
kardeş memleket arasında teyemrnü
nen cari olan dostluk ve kardeflik 
münasebetleri günden güne daha zi
yade inkişaf bulmuş ve bu inkişafın 
husulilnde muahede ahkamından her 
iki tarafça da fayda müşahede edil
miştir. 

İki hükümet arasındaki dostluk ve 
kardeşlik bağlarını bir kere daha te
barüz ettirmek üzere muahede ve mer 
butlarının hitamından itibaren 10 se. 
ne müddetle temdidi zımnında bir 
protokol akd ve imza edilmiştir. 

Eksiltmeye girebilmek için %7.5 
teminat akçesi olan 152 lira 41 kuruı-
luk banka mektuıbu veya makbuzu ib
raz edilecektir. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıkla· 
rına dair nafia direktörlüğünden alın· 
mış ehliyetname göstermeleri lazım· 
dır. 

Keşif evrakı ve projeler Bodrum ka· 
zası köy bürosundan veya köyümüıı: 
muhtarlığına müracaatla görülebilir. 

(1587) 3291 

Köy konağı yaptınlacak 
Müagcbi MWıtarlıimduı : 

Bodrum ilçesine bağlı Müsgebi kö
yünde yapılacak köy konağı 2032 lira 
23 kuruş kctif bedelli eksiltmeye çı• 
karılmıştır. 

Eksiltme 15-6-938 tarihinde mU..dif 
çar~ba günü öğleden sonra köy ih· 
tiyar heyeti tarafından yapılacaktır. 

UçUncU perde yalıda HU.revin ya- esrarlı kaynayııı resmedilmittir. Bel
n oduını gösteriyor. Bu odada mu- li ki sanatkar yukarıdan ziyade afağı
harrirle ihtiyar uşak ara11ında ağır ve yı yüksekten fazla çukurluğu dütü
mileaair bir konuıma geçiyor. nüyor. Hüsrev gök yüzilniln Zevsin-

Belediye 
• • 

Eser kahramanının en uzun tiradı .. 
Biraz sonra Hüareve kendisinin Şe

ref ve Nevzad tarafından tertib edi
len bir hile ile timarhaneye kapatıla
cağmı ıöylemek için gazeteci Tur
ıud sahneye girmiş ve bunu takiben 
annesiyle Mansur da muharririn ya
nında toplanmıılardır. Ana ile oğlu 
Hilsrevin batında tiddetle eıen cin
net havasiyle sarsılarak birbirlerine 
yaklafıyorlar. Muharrir ağlıyor, hıç
kırıyor. 

Gece ilerlemiJ, feliket de koyulaş
nuıtır. İçeriye hükfunet tabibi ve iki 
memur girerek Hüırevi timarhaneye 
kapatmak için geldiklerini söylilyor
lar. Bunlara Şerefle Nevzad da refa
kat etmektedir. Hüsrev Nevzadın has. 
tahanesine yatırılmamak prtiyle ti
Jı1Vhancve ~irebileceiini söylüyor. 
Ağır agır fapkaıını ve parcıesusunu 
Jiyiyor. Omuzları dütük ve beli bü
killmUt çıkarken gitme diye haykı
ran annesine dönerek "- Ne yapa
ynn anne .. keıtiniz incir ağacını di
yor~" 

* 
Eserde çok ıeyler var. Bu adeta 

aanğat heyecanlariyle kabamııı bir 
ruh Uatilnde ufak sebeblerin nasıl 

marazi patlamalara müessir olduğunu 

izah eden pelkopatalojik bir etüddür. 
içinde ilim lisanmın ağır bir eda ile 
marul ruhiyatçılara verdiği dersle
rin sanat kalıblarma göre ıekillenmiş 
manalı ve çetin formülleri var. Mu
harrir belli ki çok okumuı ve çok 
duymuıtur. Sekıüel manası bırakıla
rak alınmıf gibi görünen Froydizm 
bütün eıer çerçevesinde bariz bir kıy
metle beliriyor. Bana Hüsrevin Olüm 
korkusu piyesini yazmaaı ağır ve 
komplike bir Lapsua gibi geldi. Ne
cib Fazıl içine hiç bir ıekıüel unsur 
koymadığı bir korkuyu, refule edil
mit ve ıuur ileti sahasını zıcretle 
doldurmuı bir sabit fikri muharrir
de ıilblime ediyor. Ve ona incir ağacı 
hikiyesini yazdırıyor. Babasının 
bahçedeki incir ağacına asılmış bu
lunmuı bir kUçük çocuk muhayyele
ıine ölüm korkusunu çizmiı ve bu 
korkuyu fuurun aydınlığından uzak
Jattırmak isteyen Hüsrev onu yıllar
ca ıuur ileti labirentlerinde hapset
tikten ıonra nihayet mütemadiyen bu 
mahbesi yüksek ıuurdan ayıran du
varı yumruklayan ve böylece ruhun 
iç huzurunu alt üst eden refule bir 
korkuyu aanat indifaı halinde ıuur 

kraterinden dıtarı atmıttır. 

den fazla toprak altının Vülkeni ve 
Sikloplarından korkuyor. Kulakların
da hayatın senfoniıi çınlamıyor, duy
duğu toprak altı sakinlerinin ölüm 
korosudur. Bu duyuı onu çıldırtıyor. 

Hezeyan içinde kaynayan beynini 
kırmak, hep derinliklere iğilen iç ku
laklarını tıkamak, kendini atağılara 
çeken balçık kuvvetinden ııyrılmak, 
bir otun toprak içinden fıtkırmuı 

gibi meharetle ve kolaylıkla sıyrılmak 
istiyor. Dıt hayatın sesine, ıtığma ve 
hızına atılıyor. Fakat yukarısı onu 
itiyor, aşağıaı onu çekiyor ve HU.re
vin şahsında Necib Fazılm, kendini 
şayanı dikkat bir eanatklr yapan fo
bileri Hüsrcvin tiradlarında fiir ve 

mistisizm halinde yükseliyor. 

seçımı 

hazırlıkları 
Eylillde yapılacak belediye mecli

sine aza intihabı hazırlıkları başlamıı
tır. lntihab etmek ve intibah edilmek 
hakkını haiz yurddaıları tayin etmek 
için Ankara belediye hududları da
hilindeki bütün ev, apartıman, otel ve 
hanlarda yaşayan aile ve eıhasa mat
bu sual varakaları dağıtılacaktır. 

3 • 4 haziran günleri mahalle bek
çileri ve memurlar vaııtasiyle dağıtı
Jacak bu sual varakaları 7-8 haziran 
günleri gene aynı ıuretle toplattı:rı
lacaktır. 

Sual varakalarmm dağıtılması ve 
Eeıere c:ok fikirler, c:ok iddialar ve toolatılmuı iıt aahibleri vurddasla-

çoıc neyecanlar teımn *•-•t'"· • nll~ aue -retııerının nıenncıe bü-
ları tasnif etmek bile mUtkill-. Xu- lunduldarı ... tlerde. yani ... t ıa-zı 
harrir belli ki kitabının yapraklarm- arasmda yapılacaktır. 
da ferahlamak istemiş, içinin sırları- Verilecek sual varakalarmm yurd
nı ıahne üstünde cemaatten vuran ay- daşlarm imza mukabilinde almaları 
dınlık ortasında çözmek temayülünü ve sonra bu imzalı koçanı kendileri
duymuıtur... ne iade edilmek suretiyle sual vara-

Bu temayülü minnet ve heyecanla kalarını teılim etmeleri lazımdır. 
karıılamak lizım: Kabuğu içinde zah- Belediye seçimi gibi mühim ve te. 

ı k k · tihal ler oeçirerek refli bir hemıehrilik vazifesinin ifa. 
met er çe ere • ıs e • sına mUtealllk olan bu iflerden dola-
(OLAN) sanatkarlardır ld dıt hayata yı yurddaıtar icabında arzu ve müra-
renklcrini açmak, cemiyet ufuklcıı.ı· caatlarını belediyede mUtefekkil ln
dan eıen hayranlık havaaı içinde ya- tihab komiıyonu reisliiine (Telefon 
şamak zevkini tadarlar ... Bence ese. 2713) bildirmelidirler. 
rin kuıurları yok değil. Fakat kadı Belediye kanununa göre intihab et-

mek ,artları: 
kızına bağııladıklarımızı Necib F~- 23 - Belediye intihablarmda rey 
zıldan niçin eıirgemeli? Çok edebı- sahibi olmak için: 
yat var, fikirler ve heyecanlar zengin 1 - TUrk olmak, 
renkli iatiarelerle örtillU.. Tıpkı ya- 2 - İntihab batlamadan evvel lla-
zımda oldutu ıibl bir tenkid maka- kal altı aydan beri beldede ikamet et
leıi için bile futa prj teıkil eden mekte olduğunu vesaik ile iıbat et-

. n 1 i mek, 
bu nevı s ı er n bir piyeade daha bel- 3 O k' b't" i 1 k . . . - n ıe ız yaıını ı ınn ı o ma , 
1ı behrıız olması uyıun dllıerdi. Bir 4 _ Ağır hapiı cezuına mahkQm 
de Hüarev çok konuıuyor. Va.kıl gü- olmamak, 
zel ama çok. Adeta bütün piyes yek- 5 - Hidematı lmmeden memnu bu-
pare bir cümle gibidir. Ara sıra vir- lunmaınak, 
gül ve nokta gibi diğerleri de bu 6 - Hırıızlık, dolandırıcılık, emni
cümlenin ötesine berisine dU§UyorJar. Y_eti suiistimal, iflas gibi muhilli hay
Sanatkir tenkidimin bu tarafına gil- ııyet •uçlarla mahkCim bulunmamak 

lazımdır. 
cenmesin. Bu kadarcık toz tatlı ha-

7 - Silah altında bulunan askerler 
muruna bile yakı•ır. Her halde mu- 1·andarmal b' , 

:r ar, za ıtler ve polisler, as-
hakak olan bir ıey var ki 0 da ese- kert memurlar Belediye intihabına 
rin Uzerimizde bir cboc esthetique karıfmazJar. 
yaptığıdır. Değerli şairi ıelimlıya- lntihab olunmak tartları: 

b. . 24 - Belediye meclisine aza inti-
lım: Şahsında yüksek ır tıyatro aa- hab olunmak için: 
natkarı doğuyor. ı - Tilrk oJmak, 

• 2 - 23. Uncil maddenin 2 inci fıkra-
Eserin temailine gelince sadece s·-..faki evsafı haiz bulunmak, 

Muhsin Ertuğruldan bahsedeceğim. 3 - Hidematı ammeden mahrum 
olmamak, Bu zat bizim aanat çizgimizin çok 

4 - 25 yaıını bitirmiş olmak, 
üstüne atJamıı yüksek kaliteli bir at- 5 _ Türkçe okur yazar olmak, 

Bilmiyoruz hadiselerin acaba haki
katen gizli bir ıuuru mu var? Ve 
Hilsrevin elindeki tabancayı ona ba
pfmrı ıa.teren ve Selmaya çevirte
rek tetifini çektiren, bu pJırtıcı ha. 
diee ıuuru mudur? Niçin Husrev israr 
ediyor, Niçin tabanca ile çok oynu
yor? Acaba bu itirazların verdiği bir 
taharrilte mi merbuttur? Yoksa fata
liteden mi bahsedelim? 

lettir. Piyesi o tuttu, o ıösterdi, o 6 - 23 tincü maddenin 4, 5, 7 inci 
giyindi, o kutandı. Bu kadar ağır yU- fıkralarında yazılan suçlardan biriy
kU onun sanat enerjiaiyle ıerilmit o- le mahkCim olmamak, 
muzlarmdan batka hiç bir kuvvet kal- 7 - Belediyeye aid bir itin muka
dıramazdı. Ne heyecan.. ne duyu,.. vili, müteahhidi veya bunların kefil 

ve ,eriki ve yahut bu cihetlerden borç 
Bu adamın bir damlası koca bir lu bulunmamak lizımdır. 

/ Felakete 
uğrayanlara 

yardım 
Türkiye Kmley Cemiyeti Umumi 

Merkezinden : 
Yer sarsıntısından felakete uğrayan 

vatandaşlarımıza yardım yapılmak ü
~rc aıağıda isim ve adresleri yazı ze
vat tarafından hizalarında yazılı para
lar ve:znemize yatırılnu9tır. Bu hayır 
sever zevata gerek cemiymmi.z ve ge
rek fellketzedeler nmııına tefekkür
ler~i aunara • 

Lira Kf. . 
74 75 Ş. Karahisar Kızıla1 ıubeain

den. 
80 00 
8 74 

Mazıdağı Kozan halkından. 
i6'WQ~lu öfrctmcn. ve 
X-at N-Ubq ilk o1na1-
daa 

16 00 

11 
zso 
129 
51 

250 
451 

74 
225 
117 
50 
51 
52 

300 
24 
67 
30 

212 
10 

100 

50 Sanc6l nahl1cal halkından 
00 Bilecik kızılay oubesinden 
20 Bingöl kızılay merkezinden 
70 Demirköy kızrlay §Ubesinden 
00 Gönen kızılay ıubeıinden 
72 Demirköy kızılıy ıubesi elile 

tüccardan Ba7 Ali Ha1dar Do
ıan'dan 

00 Kepn lnııılay tubesindcn 
00 Karasu halkından 
~ Yaylik halkından 
71 Hilvan halkından 
26 Elbistan luııılay ıubesinden 
80 Kon7a kız öğretmen okulwı-

dan 
00 Anamur lnzıla7 ıubeainden 
84 Savur kuılay ıubeaindcn 
00 Eskifoça kızılay ıubeainden 
00 Şiran kııııla1 ıubesindcn 
00 Çapakçur kızılay ıubesinden 
00 Bayan Naalbe Altıoilu'ndan 
00 Türk maarif cemiyetinden : 

Gazan opereti basılltı 
43 00 Türk maarif cemiyeti kollej 

dirclı:törliliilnden: Gazan ope
reti temsil basılltı olarak. 
Bayan Ruki1e Benıooilun'
dan 

16 00 

2.303 14 
201378 !M Evvelki liıtcden 

203682 08 

Belediyeler Bankasının 
Kırşehir f eliketzedelerine 

yardımı 
Türkiye Kızılay Cemi-yeti Umumi 

Merkezindecı : 
Belediyeler bank•ı direktörlüğü 

tarafından, vukua gelen hareketi arz
dan yardama muhtaç diltcn va.tandaş.
f arımıza cemiyetimiz eliyle yardım 

. "500" b yapılmak Uzere, vezncımıze eş 

yüz lira yatırılmıştır. 
btirab çeken yurddatlarımızın acı

larını azaltmak için yapılan bu inaa
ni yardımdan dolayı gerek cemiyeti
miz ve ger~k feliketzedeler namına 
aayıın bankaya tetelclcllrlerimizi tak
dim ederiz. 

Almanyada vatana 
hiyanet cürümleri 

Mukaddemesinden başka iki mad
deden ibaret bir metni ihtiva eden bu 
protokol kanuniyet kesbetmek üzere 
Büyük Millet Meclisinin Yüksek tak
dir ve tasvibine arzolunmuştur . ., 

Hariciye encümeni mazbatasında: 
"İki kardeş memleket arasında te
yemmünen mevcud dostluk bağlarını 
bir kere daha tebarüz ettirmek arzu
siyle tanzim kılınan işbu protokola 
aid kanun projesinin aynen kabul o
lunduğunu,, tasrih etmektedir. 

Kazalar 
Kaza merkezinin halihaz1r 

haritası ah"*k 

Eksiltmeye girebilmek için· yüzde 
yedi buçuk teminat akçeai olarak 152 
lira 42 kuruşluk bankıa makbuzu veya 
mektubu ibraz edec~klerdir. 1stc.klile· 
rin bu gibi ~i yaptııklarına ve yapa.c:ak 
!arma dair nafia müdürlüğünden a
lınını§: ehliyet gÖ6ter:mcleri lazımdır. 

Keşif ve projeler. Bodrum köy bü
rosuqdan veya aid olduğu köyden tc• 
mıin edilir. 

(1586) 3290 

Köy konağı yapt1rılacak 
Akçaalan Muhtarlığmdan : 

Bodrum ilçesine bağlı Akça.alan kö
yünde yapılacak köy konağı 2032 lira 
23 kuruı keaif bedelli eksiltmeye ıs • 
6 - 938 tarihine müsadif çar'f81Dba gü• 
nü öğleden 90nra köy ihtiyar heyeti 
tarafından yapılacak eksiltmeye gire
bilmek için yüzde yedi buçuk temi• 
nat akçesi olarak 152 lira 42 kuru,Iuk 

Bulancak Belediyesinden : banka makbuzu veya mektubunu ibraz 
1 - 15-6-938 tarihine rastlayan çar- edeceklerdir. 1ıteklilerin bu gibi iti 

,_......- 1'UIJ;U ........ V ~ _ _ .., --·-•-••W U&X-U~ 
diy .. lndo lhalcıi yapılmak üzere tah- fia müdürlüg~ü d l · 
minen 50 hektar meskun 55 hektar .. . n en a Illnllf eıhhyet 
gayri meskundan ibaret olan B 1 _ gostermelerı lazımdır. 
cak kaza merkezinin l.lOOO ~-~O KeJif ve projeler Bodrum köy bll-
1.2000 mikyasında hali hazır haritası- rosunıdan veya aid olduğu köyden te
run alınması açık eksiltmeye konul- ınin edilir. 
muıtur. (1585) 3289 

2 - MeskQn kısmının beher bek- K"• k ğ t 1 k 
tarı 24 gayri meskun kısmının bek- oy ona 1 yap iri aca 
tarı 10 liradır. Pmarbbelen Köyü Mubtarlıim-

3 - Muhammen bedeli 1750 lira mu elan : 
vakkat teminatı 132 lira 25 kuruştur. Bodrum kazasına bağlı Pınarlı be-

4 - Buna aid şartanme ve diğer len köyünde yapılacak 2032 lira 23 ku 
e~rak~~r Bulancak belediyesinde gö- ru' bedelli kefifli köy konağı ekailt
rülebılır. . . . . meye çıkarılmııtır. Eksiltme 15-6.938 
• S b- ~~sıltmberle gkırml ~k ııdtı~enle- günlerine rasthyan çarpmba günü öğ
rın u ışı yapa ı ece erıne aır na- 1 d 
fıa vekaletinden alınmıı ehliyetna- he en _sonra Pınarlı belen köyü ihtiyar 
me ve diğer delege ve 3 cü maddede .~tı tarafından yapılacaktır. Ek
yazıh muvakkat teminatiyle birlikte sıltmeye girebilmeık için teminat akçe 
Bulancak belediyesine müracaatları si olarak yüzde yedi buçuktan 152 li
ilan olunur. 3304 ra kırk iki kuruıluk banka mektubu 

v.eya makbuzu ibraz edeceklerdir. ts-
Elek trİ k yaphrılacak teklilerin bu gibi i1leri yaptıklarına 
Kef&ll Belediye Riyasetinden • 

ı - Bedeli keşfi (30000) lira Ke
pnda yapılacak elektrik tesisatı 2490 
sayılı kanuna tevfikan bir ay müd
detle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

ve yapacaklarına dair nafia müdürlü
ğünden almmı' ehliyetname göeter
meleri lazımdır. 
Keşif evrakı ve projeler Bodrum 

köy büroeundan veya aid olduğu köy· 
den temin edilir. 

(1588) 3292 
2 - İstekliler bu işe aid şartname 

plan ve projeleri 3 lira mukabilinde 
Keyan belediye reisliğinden alabilir-r ~-------------,-..., 
ler. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 
2250 liradır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için na
f~a vekaletinden alınmıı elektrik te
sısatı. müteahhitliği vesikası ile 938 
senesıne aid ticaret odası vesikasını 
almış olmak Uizımdır. 

5 - Eksiltme 21-6-938 tarihine rast 
layan sah günü saat 16 da Keşan be
lediye dairesinde yapılacaktır. 

6 - Teklif mektubları 5 inci mad
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Ke§an belediye reisliğine veri
lir. Posta ile gönderilecek mektupla
rın da aynı ıaate kadar eglmiş olma
ları şarttır. Posatda olacak gecikme-
ler kabul edilmez. 3112 

Köy konağı yaptırılacak 
Y abkavak Muhtarlığından : 

Ankara Borsası 
31 - 5 - 1938 

ÇEKLER 

Açılı• 

6.23 
0.79504 

28.605 
15.1012 
4.7046 

87.72 
3.4875 

65.008 
1.439 

22.8925 
13.162 

1.98 
4.2182 
4.0125 

Kıpanıı 

6.23 
0.7!M 

28.605 
15.1012 
4.7046 

87.72 
3.4875 

65.008 
1.439 

22.8925 
13.162 
1.98 
4.2182 
4.0125 Necib Fazıl belki fat~l müdahalenin. 

fatal ve anJatılmaz iradenin ıinsi ve 
bulanık portreıini çizmek istedi. Ta
bancanın Selmaya çevrilip patlama
ımda meıOm bir miknatisin tesirini 
tebarüz ~ttirmek arzuıunda olduğu 
zannedilebilir. Mamafih töyle de dU
,,unUJebilir: Acaba cinst temayüllere, 
leksuel insiyaklara merbut bir ilet 

1uur mUdahaleıi dütUnUlemez mi? 
Sakın Hüsrev Selmaya haberi olma
dan seksüel faktörlerle bağlanmış 0J-
11111m? Sakın en çok sevdiği ıeyi öl-

tas beyni köpürtmeye, kabartmaya 8 - Silah altında bulunan asker
kifi. Ne duruyoruz, haklı olarak 8vU- ler, jandarmaJar, zabitler, polisler, as
nelim. .. Lebarjiler, Harri Borlar, Pi- kert memurlar belediyeye aza intibah 
yer BJanprlara denk bir artiatimiz olunamazlar. (Manevrada talim :-in 
var. Muhıln Ertuğrulu tUrk kültür ihtiyat zabitanının silAh altına al~n-
taribi hiç unutmıyacaktır. ması mllıteınadır.) 

F. E. h Ankhara ıehrinin nUfua mikdannı, 

Berlin, 31 a.a. - Mahkeme tarafın
dan verilen bir karara göre bundan 
böyle, vatana hainlikte bulunmuş 
olmak için ecnebi bir hükümet ajanı
na devlete aidy ~iz.li malOmat vermiı 
olmak prt degıldır. MezkQr ajanla 
milnaaebatta bulunmak için ona gizli 
mahiyetıte olmasa da haberler ~rmek 
vatana hainlikti.r. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milino 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amaterdam 
Prag 
Madrid 
Beri in 
Varşova 
Budapeıete 
Bükreı 
Belgrad 
Yokahama 
Moskova 
Stokholm 

106.7415 
34.9518 

2.7554 
23.725 
3.1132 

106.7415 
34.9518 
2.7554 

23.n5 
3.1132 

ESHAM VE TAHViLAT 

Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak 

köyünde yapılacak köy konağı 2032 
lira 23 kuruş keşif bedelli eksiltmeye 
15-6-938 tarihine müsadif çarıamba 

günü öğleden conra köy ihtiyar heye-
ti tarafından yapılacaktır. Eksiltme- 1933 Türk Borcu ı. 1~.- 18.975 

( * ) Mam.ıfıh J. royclı• bilenlerin bu 
mukavemeti manalı bulacailarz da 
şüphesizdir. 

emıe rilerinin medent vaziyetleri
ni, tehir itlerine allkaları derecesini 
gösterecek olan bu seçimin ehemiye
ti üzerinde durmağa lüzum yoktur. 
AnkaralıJar, bir iki güne kadar ala. 

cakları sual varakalarını hakikate uy
gun olarak dolduracak, intibah etmek 
ve edilmek haklarından istifadeye ti· 
tab edeceklerdir. 

(Vadeli) 
ye girebilmek için yüzde yedi buçuk 1933 ikramiyeli 

· ak • 1 k 152 l' Erıani 95.- 95.-temınat çesı O ara ıra 42 ku- Cumhuriyet Merkeıı 
ru,luk banka mektubu veya makbuzu- \. Bankası 91.50 

nu iıbra:z edecdderdir. leteklilerin bu 
91.50 
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I 
~iftlik, Po nehrinin çok geniş ol
lıo &u bır yerinde ve sol tarafında 

~dan boya uzanmıttı; ana binanın 
't cerelerindecı •uyun çırpına çrpı

ıı. lklfl görülüyordu; akpm olunca 
it kızıl ufuklarda Kule ve kubbeleri
~~avia tereuüm ediyordu. Avluyu 
it ıren yem yeşıl tarlalarda, gelincik-

t açmağa başlamıştı. 
~ SUrülerle beyaz ve ıiyah inetkler, 
~~eklerin kenar~i kavak ve 
~e aağçları altında dola,ıp otlu
~lar, böğürmeleriyle kırlara can ka
~ rlardı; çayırn birinde ot biçco bir 

uı türkü aöylilyordu. 
liafi.f biT dağ bavMı nehrin açuut 
'1uğ uyatata aiU,vor,,. bir nefea gi-
Qdiıyi boydan boya yalıyordu. Sı-
~ .ı9ahloC' ı--r· •-.ı.- ı. .. ...-~y•• 
~ Neıbrbı kaytu yerlerinden ara sıra 
·-..ı ördekleri Javatanıyor ve yeni 
~ledne dıoğru ~yorlardı. Onların 
tıl~ı lurınuı ve Yetil renkl•rtie ı
vili b.ordu, Maym ayında altın ve ma

ır gündü 'G . • 
&ah:ış bir köylü yatağında çiftliğin 
tUrık 1 Alda up ıuun yatıyor ve doğu
cu~ en fazla kan kaybettiği için. ço
d iUnun arkuından kendi de ölüyor
t~ lCanı dindirmek için alınan bütün 
1- t tedbirler hop gitmitti; tampon'
ti \ enjebiyorı'lar da fayda etmcmit
~ Dottorone" diye çağırdıkları ve 
~· . ~tine cesareti olmayan köy he
"i~nı, Alda ağzına bile ahnamııtı. 
•. 1ı;tni dört IUt içinde hastadan bütün 
~dler kcsilmi,ıir. Yinni sekiz ya
~ olduğu halde öleceğini o bili
,,ordu. 

81fı ucunda duran kocuı ona bakı
~· .. gü.lümaüyordu; kendinin büyük 
İt r. Umıd içinde olduğunu göstermek 
.!'Yordu; fakat giilümaeyen yaprmış 

tzleri bir kibus görür gibi oluyordu. 
it Pının etiğinde, evin eı1ki emeklisi 
il 0ıa, hiddet, iztirab çökmü§ bir çehre 
t' lanki ölümün içeri ginneaine en
ıı '1 olmak i.stiyonnut gibi, susarak ka
'i trı.ın Cfiğinde hareketsiz duruyordu. 
b indaki odadan annenin boğuk boğuk 
~ırıkları, ebe ve hasta bakıcı kadı
. . büyük bir itinıa ile yürüdüklerı 
~itiliyordu. Havaya bunaltcı bir eter 
~ıru.u sinmi,ıi. 
a-a. 
- Ben ÜfÜyonım, diye fısıldadı. 

he, liaata bakıcı kadm gelerek, nabzına 
lt .lttılttan sonra. bi.r enjeksiyon yap· 

• ebe de hutaya sıcak örtüler örttü. 
Alda, 

b -. Teşekkür ederim; gidiniz siz. 
tı tdı ve kocasına döndü. "Gittiılcçe fe
ı...alifıyorwn. O kadar çok üşüyorum 
q .. ... 
lCocaaı, 
- Anne! 

l>iye seslendi. 
d .. :- Anneyi ne çağırıyorsun? 1 Gelip 
~ ziyade ağlamasının hiç bir fay
d ı yok. Doktoru çağınıan daha iyi e-
ttıin. 

hi leraa bir zaman için doktorun bafka 
rtJ.~ ağır hastaya gitmesini kendi istc
'-1~ti; şimdi de dok.ıtor yanında bulun
Ça iQi, çok memnun olaca.ktı. Ht:ıkimi 
c tçabuk bulup getinneai için bir ço
ç~lt gönderildi. Büyilık bir odada kü
ltt it gruplar haliade toplanınıt olan 
~ drnlar fısıldaşarak konuıurlarken, 
b.~1tlerine çocuklar asılıyordu; arada 

11
1t, tarlasından evine dönen er.kekier

'otn biri içeri girerek, vaziyeti 90Tup 

1....__rutturmak İ9tiyordu. Ambarda ~ 
"'lillllar iflcrine devam ediyorlardı. 

y E 

Çeviren: Hikmet Tana 

Çayırların biçilmesine başlandığı i
çin, ifler yarıda bırakılamazdı. Hiç 
çağırmadan öküzler ahırlardan çıkıp 
geliyorlar, arabalar gıcırda.ya gıcırda
ya gidiyordu; beygirler, dizi ha
linde biribirlerinin arkalarından tar
lalara yollanıyorlardı. Köşenin birin
den biri, boğuk bir acele tavukları, kaz 
ve piliçleri yem başına çağırıyordu; 

domuzlar homurduyorlar, burunlariy
el yeri kazıyorlardı. En büyük meşe a
ğacında güvercinler gamlı gamlı dem 
çekenken, eakıaın'lar öte, hay.kıra dal· 
dan dala atlıyodardı. 

Gianni, 
- Pencereyi kapayayım mı? 
Diye eordu. 
Alda. 
- Hayır, onları dinlemek hofuma 

S?"inhrnr 
Karşılığında bulundu. 
Vaktiyle zarif ve kuvvetli olduğu 

gibi, o, cesur ve dinç bir kadındı. Ba
bası, büyük babaaı ve dedcei çiftçi 
kiımelet'Cli; bu itibarla, onda da köy
lülere hae olan sağduyu, soğuk kanlı
lıık vardı. B-.. gelen çekilecekti. 

- Anneye . söyle, ağlamasın .. 
Diye sabırsızlanarak tekrarladı. 
- Peki. 

Ağlama, aızlama aealeriı haf Lfledi ana 
arkaaı kesilmedi. ' 

- Don Adriano'ya haber ftt'diniz 
mi? 

- Konupnal 
- Ona haber verdiniz mi? 
- Evet . 
Alda'nın, gUızel siyah a'açlariyle çev

rilmif, genç, enerjik, ıüzülüp solmuş 
biır çehreal vardı; bir parça çukurla§· 
mıt olma•ına rağmen, omuzları hala 
yastıkları çöktürecek kadar ağırdı. 1-
ri kemikli vücudu yorğan altından da 
belli oluyordu; geni9 göğüe, iri karın., 
genit kalçalar, düz ve adaleli bacaklar, 
onun bir itçi kadın ve ana olduğunu 
gösteriyordu. 

Hasta kadm, 
- Dinle, dedi; dolabın ilk gözünde, 

uğda, bankadaki kasamızın anahtar
ları vardır. Onu aklından çıkarma. 

Ma~fiıh. Roza da hepsini bi1iyor ya, 
ne ıae .• 

Köylerde, eski zamandanberi eve, 
ana ile büyük kızı hükmeder. 

- Şimdi kon~ ... 
- Ne yapayım, konuşmak llzım. 

Banka defterinde otuz iki bin lireti-
miz var. 

- Peki, peki. 
- Benim, ayrıca biriıktirdi.ğim beş 

on para daha vardır. Bununla ufak te
fek masrafları görüyordum: Onun i
çin sana bundan bahaetmcmi§tim. Uç 
bin dört yüz liret. 

- Peki, peki. 
- Küçük hendeğin yanında koru, 

kuruyunca, ağaçları kestir. 
- Kendini zorlayıp üzmesen e ... 
- Kendimi üzmiıyorum. Oraları te-

mizlenince, büyük hendeğin yanmda
ki gibi, en güzel tarlalardan biri olur. 
Acaba neden böyle ütü yorum ben? 

E'.be hasta bakıcı kadınla birlikte o
daya girdi: anne, kapıda göründü. 
Hıçkırarak, 

- Bir 'ey istiyor musun? 
Diye sordu. 
- Hayır. Hi.ç bir fCY ietemiyorum. 
Bunnu üzerine, anne, ortadan kay· 

boldu. 
İhtiyar Roza hall kapınm etiğinden 

ayrrumamı,tı. 

- Evde ve ahırda yapılacak tamir 
ifleri için bu k1' bir karar vennen 11-
za. Uet pencereleri. kapattır; açık ka-

iJK•Jll•Z•Hlii 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk ve Sakarya " 
Sah : Eıe ve Çankaya ,. 
Carıamba : Sebat ve Yeniıehir • 
Perıembe : letanbul eczanesi 
Cuma : Merkez 
Cumartesi : Ankara 

HALK •• YENl 
SlNBMALAR 

Seans saatleri 

Her sUn 
YENl HALK 

14.45 14.30 Sancakta yapılan zulme 
16.45 16.30 

18.30 18.45 
Cumartesi aünJeri 

YENİ HALK rağmen türkler kazanacaktır 
ıs 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Puar aünJerl 
YENİ HALK 

11 11 
13 13 
14.45 14.30 
115.45 16.30 
18,45 18.30 

Geceleri saat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yanıın ihban: (1521). - Telefon, müra
caat ıehir: (1023-1024). - Şehirlerara
aı: (2341-2342). - Elektrik ve Havaııuı 
Arıza Memurluiu: (18415). - Meaajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Ta .k ı i Te
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 11915). - Samanpuan civa
n: (2806, 3259). - Ycnitehlr, Havuzba
ıı, Bizim takai: (2323) - Havuzbaıı: 
Güven taksi: (3848); Birlik takli: (2333) 
- Çankın caddesi, Ulus takai.: (1291). 
Otobüslerin ilk v• soD 

Seferleri 
Sabah 
ı l lı: 
eefer 

Akpm 
Son 
eefer 

Bernde çıkan Bund Ab. Blatt, Ha
tay davamız hakkında şu makaleyi 

yazmaJgtadrr: 
"İakenderun sancağındaki intihabat 

için kayıd muamelesi başlamıştır. Bu 
yolda şimdiye kadar elde edilen ne
tice Sancakta türklüğün hakimiyeti
ni kati olarak gaatermektedir. Fakat 
türklüğe düşman olan ve fransızlar 
tarafından yardım gören araplar öte
denberi olduğu gibi şimdi de tilrk a
hali üzerinde en ağır tazyikler yap
maktan ve en .zalimane tedhiJ hare
ket~eri icrasından çekinmemektedir
ler. Gün geçmez ki türklere karşı 
ika edilen cebir ve tazyiki ve kanlı 
tecavüzleri bildireg, ölü ve yaralıları 
sayan haberler gelmemiş olsun. 

Ulu• M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Ulu• M. na 7.15 

Sakin ve sulhperver türk ahaliyi 
en ziyade mütee&air eden hal ise şu
dur: Fransız manda idaresi jandar
maları ötede beride mütecaviz arab
ları tevkif ediyorlarsa da bu mevkuf
lar her dcfaaında Suriye hükWııeti ta
rafındaıi cezalandırılmaksızın bir kaç 

23.00 •• be 23.20 gun sonra ser at bırakılıp yeniden 

Uluı M. dan Çanbya'ya 
Cankaya'dan Ulus M. na 

Uluı M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 

Ulu• M. dan Keçiören'e 
Keçiören'den Ulu• M. na 

Ulus il. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulu• M. na 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'denUlua M. na 

Cebeci'den Ae. fabL ra 
As. fabl dan Cebeci'>'• 

7.25 
7.10 

uo 
7.00 

6.00 
6.30 

uo 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
--..--

türk ahali üzerine sevkediliyorlar. 
~~fo Manda idaresi polisi de ötedenberi 

olduğu gibi şimdi de Türklere karfı 
20.00 husumetlcirane bir tarzda hareketle 
20•30 Türklerin evlerinde ailih taharriyatı-
21.00 na devam etmekte, ileri gelen Türk-
21.30 leri vergi borçları bahanesiyle tevkif 

eylemekte, huliaa intihab e•naaında 
21.00 
21.30 türklüğün kuvvetini felce uğratmak 

için her suretle gayret gösterilmek-
~~:~ tedir. Vakıa Milletler Cemiyeti tara-

Esasen Garonun tek taraflı ve arab
lara dost vaziyeti bir çok defalar na
zarı dikkati celbetmiştir. 

Giritilmiş taahhüdlerin fransızlar 
tarafından bu tarzda tatbikini türk 
milleti tabiatiyle unutmıyacaktır." 

Bulaarlstan 
Yeni parlamento 

Hükumetçi mebuslardan ihtiyat 
general Kaişef, yarı resmi Dnes ga
zetesinde yazdığı "Vazifemiz" baş

lıklı bir makalede, bugünkü meclisin, 
bundan evvelkilerden teıckkül, sayı 

ve intihab ai•temi itibariyle farklı ol
duğunu ve bilhassa ideoloji bakımın
~ evvelkilere benzemediğini; poli
tık partileri ihtiva eylemediği için 
Bulgar politik hayatında "tarihi bir 
meclis" sayılacağını söylemektedir. 
Muharrire göre bu meclis, Bulgaris
tanda partisiz olarak tetckkül eden 
ilk meclis olduğu için parlamento 
ıiıteminde bir dönüm noktası tetkil 
etmektedir. Bugiinkil parlamentoda 
ne aağcı, ne solcu gruplar vardır. Ev
velce muhtelif grupların batında yal
nız ve ancak mücadele etmek için 
yer almıt tefler bulunuyordu. Hal
buki bugün ıu veya bu partinin de
ğil, milletin seçtiği millet vekilleri, 
Bulgariıtanın yükselişi ve muvaffa
kiyeti için bütün bir azimle sadece 
yaratıcı bir kudret olmak emelinde 
bulunuyorlar. Bu yeni ıiıtemin bel
ki de muhalifleri vardır. Fakat, mu
halif partiler olmıyacaktır. Bugiinkü 
yeni parlamentonun temeli vicdan, 

Yeaitebir'dm Ulu il. na 7.00 
Ulm 11. dan Yenleehir'e 7.10 

fından tayin edilmit olan intihab ko
-.-- misyonu muhtelif unsurların ve akal. 
17•00 liyetlerin ve bilhaua ermenilcrin 
2S.OO haklarmı bitarafane bir surete koru-
23.00 maya çallflD&ktadu. Fakat bu komla· ıuur ve ahlik temblifidir. Bu güzel 

7.00 yon mahalli arab makamları tarafm- ıeyler ise Bulgar milletinin yıllar
t.45 dan biltlln cebhe boywıca kanmbia danberl beklediii "Milli birliği'" ya8. puan'ndan Akk&prtl')'• 6.15 

Akköpril'dm L puan'm 7.IO 

1 U. llC)'danı ile letaqoa arumda Jıer 
bet dakikada bir eefer olup tren za.. 
maıilan seterler daha sıktır. 

1 U. Meydanı ile Yenifehir, Bakanlıklar 
Cebeci, Samanpuarı araemda saat S 
den 20 :re kadar naat! her bet dakika
da; 1Ut 20 den 21 • kadar her on da
ldbda; IUt 7 dm 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 n IO clekiJreda bir 
llllllltuam Mferltt vardır. 

1 Akfamlan Ulu Merianından saat 2S 
deki IOD aeferlerle banJann Ulaa llq
danına dönüılerl ainemalarm datıhı 
saatlerine tlbidlrler. 

Poıta Saatleri 

Teahbltll 18 e kadardır. 
Posta saat 19akadar1atanbal cihetine 
melı:tub kabul eder. 

Tren Saatleri 
Ha)'darpata'Y• Her •balı 1.20. Her 

alı:tam 19.15 ve 19.SO 
de (Pazartesi, per
tembe. camartesl 
Toros elirat.) 

Samawı hattına : Hersiin 9,35 (Kayae-

ri, Sn>U, Amasya ba 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır battı : Hersiin 9.35 
Zoquldalı: hattı : • 15.00 
Kınlı:lı:ale'ye ra:rotobtla • 115.05 

GONDELIK. 

' 

Hicri : 1357 
Rebiül'ahir: 2 

S. D. 
Giinet: + n 

Rumt: 1354 
Mayıe: 19 

S. D. 
Aktun: 19 34 

Dünkü çapraz kellmelerin 
halledllmit şekli 

lınca hayvanlar hMtalanınar. 
- Müsterih ol. 
- Hayır, ben sana, yapılma.ı icab 

eden her fCYi hatırlatmak mecburiye· 
tindeyim. Tarla ve d&Yarın senden 
fazla içimde yer yaptığma hükmetme· 
Sana kartı ne kadar candan hareket et
tiğimi ve hala da öyle oldufumu bilir

sin. Ukiın, yalnız kalacabın, o kadar 
çok it var ki.1 Bu yıl gene pi'finç ek 1 

-Peki. 
(S... r>ol') 

HYlrecHldllfoden •e muhtelif umur· ratacaklardır. Miıır birlik demek, 
larm hakikt yüzde niebetini gösteren lru~tli •e ku~etll b~r , devlet de
lıste1er "kenO\s\nOcn gll.\cndl.t\ndcn mcktır. Mubarrır, bugünkU meclisin 
ve türkler her türlü tehdid ve tedhiş- g~yesi işte bu birliği yaratmaktır, de
le komisyon azalariyle tcm111a gel- dıkten sonra ~celisin vazif eeini şöy-
mekten menedildilderinden komisyon ıec:.;.h~~ edıyor: 
ne yapabilir? Bu tedhif 80D günlerde u es yurdumuzda, sosyal ha-
o derece ıidetlenmiıtir ki tehirlerde- yatımızın bütün safhalarında yarata
ki ttirk tüccarları tecavüMen masun cağımız Ye sarılacağımız milli birlik 

kalabilmek için mağazalarını kapa-
maya mecbur kalmıtlardır. Suriyede 
ise mütemadiyen yeni çeteler teçhiz 
edilerek §ehir ve kasabalardaki ailih
sız türk ahali üzerine sevkedilmekte
dir. Diğer taraftan da Sancak ahali
sinden olup intihabda rey vermek 
için Türkiyeden Sancağa gelmif olan 
Türklere kendi memleketlerinde hü
viyet cüzdanları alabilmelerini güç
left:irmek için en büyük mügkilit 
gösterilmektedir. Halbuki bunlar bu 
vesikaları alamayınca intihab için 
kayıdları yapılmamaktadır. Suriye ft 

Fransa menfaat birliğinin ~ gizli 
müretteb itlerine rağmen Türklerin 
muvaffak olacağından ıüphe edilme
mekle beraber türklüğü Suriye arabla-
rının cebir ve tecavüzlerine kartı 
korumak için intihab komisyonuna 
derhal vesait ve imkan verilmczae ya
pılacak intihaba.tın füpheden iri ola
mıyacağını söylemek lazımdır. Mün
tehibler tesirden azade olarak reyle
rini verebilirlerse Türklerin kahir 
bir eberiyet kazanacağı muhakkak
tır. 

Bütün gizli tertiblere karıı türk 
bükGmeti sabır ve tahammül gösteri.. 
yor. Çünkü kati neticenin her ıcye 
rağmen Türklerin lehine tecelli ede
ceğinden türk hük\imeti emindir. Bu
nunla beraber .türk hükQmeti Cenev
rede ve Pariate teıebbüslerde buluna
rak cereyan etmekte olan vakayi ve 
hadisatı tekib ettiğini ve intihabatın 
neticesini tayinde bu hidiıeleri bahis 
mevzuu etmek bakını mahfuz tuttu
ğunu bildirmiştir. intihabat haziran 
nihayetine kadar devam edecektir. 
ve temmuz iptidasında intihabatın 

n.ct.icesi belli olarak Suriye hükOme· 
tının Cenevrede ve Pariate yapılan 
anlaf!Daların icablarına ve neticeleri
ne riayet edip etmediği anlaşılacak· 
tır. 

Bu itte Fransızların hareket batını 
tebarüz ettirmesi itibariyle ıunu da 
kaydetmek isteriz ki fimdi gelen bir 
habere nazaran franaız manda idaresi 
delegesi Garo bir kaç giln evvel An
karaya giderek vaziyeti müzakere et
mit ve orada kendi ıcrefine verilen 
bir ziyafette Türklerin hak ve taleb
lerini nazarı itibara alacağını kati su
rette vadetmİ.§ti. Fakat Sancağa avdet 
eder etmez türklerin Sncaktaki hak
larını müdafaa eden türk ıa.zctaıini 
intiprdan mcneylcmiftir. 

Adapazar1 civarında 
iki ~a~ak mahkOm 

Bir jandarma 

ba5çavu5unu 
sehid ettiler 

Adapuan, 31 a. L - Bir sene evvel 
Adapazarı hapiahanesinden kaçan 
Dönme Hasan ve arkadqı idam mah • 
kQmJ.anndn Kbım'ın merkez karako

luna bağlı Kemaliye köyü civannda ol
duğu haber alınması üzerine jandarma 
ıııüfruesi takibine çıkmıttır. Müfreze 
Kemaliye ciavnnda takib ve taharriyat

ta iken umulmadık bir zamanda ıaki

lerle karıılafan karakol batçavuıu İd • 
ri•, pkilerin puauauna diltcrek tchid 
edilmittir. Cenaze bura hastahanesine 
getirilerek otopsi yapılmıttır. Bu ha.be

ri alan viliyet derhal f&lcilerin takibine 
aynca kuvvet göndermiftir. Diğer ta
raftan vali, jandarma, mıntaka ve alay 
kumandanlriyle, emniyet direktörü, 

kültür direktörü ve bir polis müfrezesi 
tchrimize gelerek cenaze merasiminde 

bulunmuılardır. Merhumun kardeti 

emekli jandarma yüzbapsı Bekir Sıtla
nın arzusu üzerine cenaze tzmite nald

edilmiştir. Burada yapılan merasimde 
bir müfreze uker, jandarma, poliı, be

lediye zabıtası, devlet memurlan ıu

baylar ve çok kalabalık halk kütlesi bu
lunmuı ve cenaze namuı Jnlındrlrtan 

sonra vali tarafından merhumun ineza

yaaı sayılarak bu vazife kurbanı ıehidin 

geride bıraktıiı ailesinin millete ema -
net olduğunu IÖylemif ve bundan son· 
ra merhumun kardeıi Bekir Sıtkı da bil 

tiln halkın merhuma kartı cöatcrdiği 

sevginin bir nipneai olan bu alakaya 

tcteklı:ür etmİftir. Cenaze İzmite nald
odilnqtiı. 

sayesinde ekonomik, kültürel ve zirai 
başarılar elde etmek ve haksızlıklara 
meydan vermemek; işsizliği gidere. 
rek sanatçı, amele, tüccar, zürra ve 
esnaf gibi halk kütlelerini refaha er
dirmek .. Beynelmilel politik münase
betlerde milletimize layık olduğu 

hürmeti temin etmek .. " 

Slovo'da aynı fikirde 
SLOVO gazetesi de parlamentonun 

açılmasını Bulgar politik hayatında 

daima tebarüz edecek olan önemli 
bir hadise telakki eylemektedir. Ge
rek halkın ve gerek mebusların gös
terdikleri heyecan ve hisden, Bulgar 
milletinin a~tık müphem ve meçhul 
şeyler peşinde değil, ıuurlu hareket· 
ler ve işler arkasından koşacağını is
tidlal eden muhardr, Bulgaristanın 
tam dört yıl parlamentosuz yqadığı
nı ve bu müddet zarfında milli ana· 
nelere, milli hislere ve karşılıklı iti
mada zerre kadar ehemiyet verilme
yen tehlikeli günler geçirdiğini an
lattıktan sonra politik hayatın artık 
normal bir şekle gireceğini ve daha 
dinamik olacağını; yeni idealler do
ğacağını ve bunun, hiç kimseyi hay
rete dütürmiyecek kadar tabii bulun
duğunu kaydetmektedir. Muharire 
göre gayrı meaul hareketler artık ta
mamiyle ekarte edildiğinden istikba
le endiıesiz bakmak mümkündür vıe 

yeni meclis, açılıt nutkunun bilhassa 
ıu parçasını kendisi için tiar edinme
lidir: 

- Yeni yollardan yürUyerek yeni 
şerait tahtında milli birliği temin et· 
mek ve sakin bir say hayatı yant• 
mak ... 

Muharrir, bunun yeni parlamento 
için en büyük bir ilham kaynağı ve 
parola olmasını ve mazideki bütün 
fena halleri unutmakla beraber, dev
let itleri kontrolunun tamamen mil
let vekillerine tevdiini istemektedir. 
Hüsnü niyetle yapılacak bütün iyi 
tenkidlere yer verilmeli ve bilhuea: 
"millete, kendi fikirlerini açık w 
pervMızca a8ylemek imlr.lnları blıhı. 

tedilmelidir. Çünkü; hiç Pf"Dlı'• 
biricik feY• milletin .cizüdilr.'" 
~a~ale §Öyle bitmektedir: 
Mıllete ve milletın ıhtiyaçJama 

yakınlafltlak.. İ§te bugünkü pada
mentonua tial'I, bu olmalıdır. Medi9-
te bugün toplanmakta 'Olanların ade
di 160 dır. Fakat bunların icraatım 
6 milyon Bulgar takib etmektedir.• 

Askeri memırlar ~ 
yeni bir proje 

Aekeri ınemurlar hakkındaki 1495 
sayılı kanunun bqinci maddeeinin de

ğiştirilmesine ve bu kanuna iki muvak
kat madde eklenmesine dair olan 3128 

sayılı kanunun ikinci madde.ini tadil 
eden kanun projesi Kamutay Milli Mü
dafaa encümeninden geçerek ruznam»
ye alınmıştır. 

İki muvakkat madde
0

1udur : 

" Muvakkat madde 1 - 1455 aaym 
aakeri memurlar kanununun nepin. 

den önce memurlar ve askeri meneublar 

namı altmda müstahdem olup halen Ol"• 

duda muvazzaf olarak kullanılan uke
ri memurların bulundukları 11nıflarm -
daki nasıbları bir defaya mahsus olmak 

üzere dörder sene ilerletilir. 

1455 sayılı kanunun tatbikatından 

sonra bir evvelki naaıblarına göre ter • 
fileri yapılan heaab memurlannın bu 
suretle istifade et.z:niş oldukları müddet 
emsallerine verilen 4 sene naaıb ilerle
tilmesinden tenzil edildikten aonra ge
ri ye kalan mikdara göre i§bu naaıb iler· 
letilmesinden istifade ettirilirler. 

Son sınıflarında yukardaki fıkra 

hükmünden istifade etmeden esas na -
aıblarına göre normal olarak terfi ede
cek olanların yeni sınıflarındaki naaıb
lan ilerletilir. 

Nasıblan dört sene ileri alınanlar
dan bir senesini kullanmak suretiyle 
terfi derecesine girecek olanların artan 
üç seneleri yeni rütbelerindeki nMibla
rına verilir. 

Nasıh düzeltilmesinden doğan iler
lctmelerden ötürü muhuaasat veril
mez. Ve bu ilerletmeler tekaüCl müdde
tinin hesabında fili hizmetten IKlyılınaz. 

Muvakkat madde 2 -Alacakları kı· 
demleri üzerine nasıb tarihleri tMhih 
edilecek olan askeri memurların tahdi
di sin muameleleri ı kanunusani ı 938 
tarihinden itibaren bir sene tecil olu-
nur." 



RESMi İLANLAR 
Baş bakanlık 

Kapah zarf usuliyle 

eksiltme 

tık teminat 988 lira 88 kuruıtur. Şart 
name M. M. V. satın alma Ko. da gö
rülür. Eksiltmesi 16-6-938 pcrtcmbe 
günü saat 11 dedir. Eksiltmeye gire
ceklerin ilk teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2,3. maddelerde yazılı bel
gelerle birlikte muayyen gün ve va. 
kitte M. M. V. satm alma komisyo-
nunda bulunmaları. (1653) 3320 

minen 18 formalık kurs kitabının bas
tırılması pazarlığa konulmuştur. 

2 - Bu iş için 390 lira bedel tahmin 
edilmiş olup muvakkat teminat 30 lira 
25 kuruştur. 

3 - İhale 13. 6. 938 pazartesi günü 
saat 15 te yapılacaktır. 

4 - İstekliler şartnameyi levazım 
müdürlüğünde her gün görebilirler. 

5 - İsteklilerin en çok ihale günü 
Baıvekalet istatistik Genel Di

rektörlüğü Eksiltme ve lhale Komis
yonundan: 

1 
' 

öğleden evel mutlaka teminat parala -

T B M M rınr vekalet veznesine yatırarak a}a-
l - Kapalı zarfla eksiltmeye çıka- • • • • cakları makbuzlarla tam saatinde alım 

rılan iş mayıs 1938 den itibaren mart -------------~ satım komisyonuna müracaatları. 
1939 sonuna kadar 11 aylık harici ti- ( 1655) 3322 
caret istatistiğidir. Toprak işleri ilônı 

2 - Bu eserlerin baskı adedi kanu- l0 zm1'rde ı'nhı'sarlar piViyOnU 
nuevvel ayı hariç olmak üzere 250-300 Türkiye Büyük Mili~ Meclisi in 
dür. Yalnız kanunuevvel aylığı 400 - taat Kom.i6yonu Reialiiinden : yaphrllacak 
450 olacaktır. 1 - 11-1-1937 tarihli ve 3090 numa-

3 - Her ay bastırılacak olan cildle· 
rin tahmin olunan formaları 17-38 ki 
Ceman 11 aylık forma yekunu 343 o
lacaktır. 

4 - 16 sayfalık beher forması için 
tahmin olunan tabı bedeli 27 lira olup 
11 aylık mecmuanın ceman tutarı o
lan 9261 lira üzerinden %7.5 hesabi
le muvakkat teminat olarak 695 lira
lık makbuz, mektub veya tahvil veril
mesi lazımdır. 

5 - Bu eserler Ankarada basılacak
tır. Eksiltme haziran 1938 ayının 20 in 
ci pazartesi günü saat 15 de umum mü 
dürlük binasında toplanacak olan ·co
misyonda açılacaktır. Eksiltmenin a
çılmasından bir saat evvel zarfların 

komisyon reisliğine verilmesi lazım
dır. Bu babtaki şartname komisyon ki 
tibliğinden istenilebilir. 

(1590) 3293 

M. M. bakanhğı' 

5 hangar yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

miayonundan : • 

1 ~ İzmirde Gaziemirde yaptırıla
cak beı adet ah,ap çatılı hangar inşa
atı kapalı zarfla ekailtmeye konulmut 
tur. 

2 - Hepsinin keşif bedeli 100.329,10 
yüz bin üçyüz yirmi dokuz lira on ku
nıttur. 

3 - İlk teminat (6266,46) altı bini-
ki yUz altmıt altı lira 46 kuruştur. 

4 - Ketif, proje ve prtnameler 
'(520) kuruta M. M. V. Satın alma ko
misyonundan alınır. 

5 - Ekailtmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cU maddelerinde yazılı belgelerle mü
teahhidlik vesikaları ile birlikte tek
lif mektublarını eksiltme saatinden 
behemehal bir saat evveline kadar 
Ankarada M. M. V. satın alma komis
yonu reisliğine vermeleri. 

6 - Eksiltme 17-haziran-938 cuma 
günü saat 15 de Ankarada M. M. V. 
satın alma komisyonunda yapılacak

tır. 

(1604) 3298 

2 hangar yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

IDİ9yonandan : 
1 - F.aki§ehir hava okulunda ya

pılacak iki adet ahtap çatılı hangar 
İJlfa&tı kapalı zarfla claıiltmeye ko
nulmuttur. 

2 - Keşif bedeli (40.134.64) kırk bin 
yüz otuz dört lira altmıı dört kuruş
tur. 

3 - Eksiltme 17 - haziran - 938 cu
ma günü saat 11 de Ankarada M.M.V. 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

4 - İlk teminat 3010,10 Uç bin on 
lira on kuruftur. Keşif proje ve tart
nameler 207 kurup komisyondan ah-
nır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle 
müteahhidlik vesikaları ile birlikte 
teklif mektublarını eksiltme saatinden 
behemahal bir saat evveline kadar An 
karada M.M.V. satın alma komisyo-
nuna vermeleri. 

(1603) 3296 

4 kalem muhabere malzemesi 

ralı kanun mucibince yapılacak T.B. 
M.M. sarayı ile teferruatının ve Baş
vekalet ile hariıeiye vekaleti binaları
nın inşasına aid hafriyat ve imla işle
ri eksiltmeye çıkarılmı~ır. 

2 - Keşif bedeli 129 850 liradır. 
3 - Elaıiltme 17 - 6 - 1938 cuma gü

nü saat 11 de T.B.M.M. in,aıtt komis
yonu odasında kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmC"k için 
isteklilerin 7742,50 liralık muvakkat 
teminat vermeleri lazımdır. 

5- Müteahhidin bizzat yübe-k mü
hendis olmaaı wya bir yüksek mühen
disin mcsuliyeti altında bu teahhüde 
gi.rişmeei ve bir kalemde ( yüz elli 
bin ) liralık biT teahüd itini muvaf
fakiyetle itmam etmiş bulunduğuna 

dair vesaik ibraz etmesi şarttır. 
6 - Umumt ve fenni taııtnameler, 

keıif ile planlar ve hesab cedveli 6,50 
lira mukabilinde T.B.M.M. inpat ko
misyonundan alınabilir. 

7 - lsteklilerin teklif mcktublarını 
3 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar komiayon reisliğine 
makbuz mulc.aıbilinde vermeleri lazım
dır. Posta ile gönderilecek teklifname 
ler taahhüdlö olmalıdır. Postada vuku 
bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1617) 3300 

Lama demiri ahnacak 
Nafra V ek&letinden : 

16 teumıuz 938 cumartesi günü saat 
11 de An karada Nafıa vekaleti bina
sında malzeme ebiltnıc komisyonu 
odasında ceman 3375 lira muhammen 
bedelli Haydarpapda ıif teelim prti· 
le 25 ton lama demirinin açık eksilt
mesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 253,13 liradır. 
Ekailtme ıartnameai ve teferruatı 

Ankarada nafıa vekaleti malzeme mü. 
dürlüğünden paraaız olarak ahnabilir. 

İateklilerin muvakkat teminat ve 
ıartname.inde yazılı vesikalarla bir
likte aynı gün aaat 11 de komisyonda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

(1611) 3298 

Kanal hafriyıll sedde inıası 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan it: Mar
mara gölü tağdiye kanalı hafriyatı i
le sedde inpatı, kctif bedeli 1,115,313 
lira (33) kuruştur. 

2 - Eksiltme 1 temmuz 1938 tari
hine rastlayan cuma günü ıaat 15 de 
Nafıa vekaleti Sular Umum Müdür
lüğü ıu eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, Eksiltme prtname
si, mukavele projesi, Bayındırlık iş
leri genel ıartnamesi ve projeleri 
(SO) lira mukabilinde Sular Umum 
Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (47209) lira (40) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve (200) 
bin liralık nafıa ıu işlerini veya mü. 
masil intutı teahhüd edip muvaffa. 
kıyetle bitirdiğine ve bu kabil itleri 
batarmakta kabiliyeti olduğuna dair 
Nafıa Vekaletinden alınmıt müteah
hitlik veıikası ibraz etmesi, istekli
lerin teklif mektupları ikinci madde
de yazılı saatten bir saat evveline ka
dar Sular Umum Müdürlüğüne mak
buz mukabilinde vermeleri lizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
M. M . Vekaleti Satm Alma Ko- dilmez. (1616) 3299 

misyonundan : : 
50 adet arka tezkeresi 
50 ,, çevirecek kolu 

400 ,, kablo dolabı 
50 çift talik tertibatı 
Yukarda cins ve mikdarları yazılı 

dört kalem muhabere malzemesi mü
teahhit nam ve hesabına açık eksilt
meye konmuıtur. Hepsinin tutarı 
9185 lira olarak tahmin edilmi§tir. 

Gümrük ve inhisarlar 8. 

Kitap bastırılacak 
Gümrük ve lnhi.arlar Vekaletin

den: 
1 - 938 sene.inde netredi}ecek tah 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

1 - 1938 İzmir fuarında şartname 
ve projesi mucibince yaptırılacak in
hisarlar pavyonu inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
il - Keşif bedeli 13568 lira 50 ku

ruş ve muvakkat teminatı 1018 lira
dır. 

III - Eksiltme 16-Vl-938 tarihine 
rastlayan perşembe günü saat 11 de 
Kabaştada Levazım ve mübayaat şu
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartname ve projeler 68 ku
ruş bedel mukabilinde inhisarlar le
vazım ve mübayaat şubesiyle İzmir 
ve Ankara Bamüdürlüklerinden alı

nabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isti

yenlerin fenni evrak ve vesaikini iha. 
le gününden 3 gün evveline kadar in
hisarlar umum müdürlüğü inşaat şu
besine ibraz ederek ayrıca münaka
saya iştirak vesikası almaları lazım
dır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile 5 inci maddede ya
zılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve 
% 7,5 güvenme parası veya mektubu
nu ihtiva edecek kapalı zarfların ek
siltme giinü en geç saat 10 a kadar 
yukarda adı geçen alım komisyonu 
başkanlığına makbuz mukabilinde ve
rilmesi lazımdır. (3200/1660) 3331 

40 f onnahk genel buyruklar 

den:: 
ı - 938 mali senesinde neşredilecek 

tahminen 40 formalık genel buyrukla
rın bastırılması pazarlığa konulmuş

tur. 
2 - Bu işe 960 lira bedel tahmin 

edilmiş olup muvakkat teminatı 72 li
radır. 

3 - İhale 10-6-938 cuma günü saat 
15 de yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin evvelden teminat 
paralarını vekalet veznesine yatırarak 
alacakları makbuzlarla ?elli gün ve 
saatte alım satım komisyonuna müra
caatları. 

(1618) 3301 

Demiryolları 
Ankara -(ankHı gezinti bilet
lerinin yaln11 cumartesi gün
leri verileceğine dair 

D. D. ikinci lıletme Müdürlüğünden 
1. 6. 1938 tarihinden itibaren pazar 

günleri 7.45 de Ankaradan hareket 
etmek suretiyle Ankara ile Çankırı 
arasında işlemiye başlıyacak olan 
gezinti trenlerinde izdihamın ve in
tizamsızlıkların onune geçilmesi 
maksadiyle biletlerin münhasıran cu
martesi günleri satılması ve pazar 
günleri bu katar için bilet verilmeme
si kararlaştırılmıştır. 

Ankara ve Cebeci gişelerimizin cu
martesi günleri sayın halkımızın bi
letlerini vermeğe amade bulundukla-
rı ilan olunur. (1589) 3193 

Döıemelik ke~i derisi ahnacak 
D. D. YolJarı Satm Alma Komis

yonundan :• 
Muhammen bedeli (10780) lira olan 

iki kalem yeşil ve kırmızı renkli dö
femelik keçi derisi 14.6.938 sah günil 
saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alınacak
tır. 

Bu i-şe girmek isteyenlerin 808,50 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14.30 a kadar komi•yon reis
liğine vermeleri lAzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

rada malzeme daircs.inden Haydarp_a-

pda tesellüm ve sevk fefliğinden da- ı 
ğıtılmaktadır. (1592) 3255 

(ankın gezinti trenleri 
D. D. Yollan Umum Müdürlüğün

den: 
Her sene yaz mevsiminde Ankara -

Çankırı - Ankara arasında işliyen ge
ı:inti trenleri bu sene de 5. haziran 938 
tarihinden itibaren 25. eyH\l 1938 (da
hil) tarihine kadar her puar günü a
pğıdaki tarife mucibiuce İfliyecekle
ri ilan olunur. (1486) 

Ankara.dan kalkış: saat 7.45; Çankı
rıya varış saat 12.07 
Çankırıdan kalkış saat 18.30; Anka

raya varış saat 23.21 
2973 

Ankara Belediyesi 

Şehir Bahçesi 
Ankara Belediyesinden : 

Şehir bahçesi halka serbest olarak 
1 haziran 1938 den itibaren açılmış-
tır. (1668) 3325 

Dizel motoru ve pompa ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

Çankaya motör dairesi için kapa
lı zarfla eksiltmeye konulan Dizel 
motörü ile Pompa için istekli çık

madığı cihetle 1 temmuz 938 cuma 
gününe kadar bir ay içinde pazarlık
la alınacağından isteklilerin her cu
ma ve sah günleri saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. 

(1671) 3328 

Satıhk kamyon 
Ankara Belediyesinden : 

Eski Opel marka bir kamyon 1 tem
muz 938 cuma gününe kadar bir ay 
içinde pazarlıkla satılacağından talip 
olanların her cuma ve salı günleri sa
at on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (1669) 3326 

Elbise, kundura ve saire ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su işleri müstahdeminine 

yaptırılacak 73 takım elbise, 54 takım 
Tulum elbise, 68 çift postal, 5 çift 
fotin için istekli çıkmadığından açık 
eksiltmesi on gün uzatılmııtır. 

2 - Muhammen bedeli 1149,45 lira
dır. 

3 - Muvakkat temnatı 87,20 lira
dır. 

A. • ~~-ini-JXö~ i~vtn• 1erlnher yası itler em ..... 
wteklilerln de 14 haziran 938 aalı gU
nU saat on buçukta belediye encüme-
nine müracaatlarr. (1670) 3327 

P. T. T. 
Radyolar hakkında 

Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 

Ağustos 937 iptidasında mevcud 
olmakla beraber kullanılnuyacağı 
mezkur ay nihayetine kadar idareye 
verilen beyannamede yazılmamış o
lan ve yahut Ağustos 937 den sonra 
alınıp yine kullanılmıyarak mühür
lenmesi esbabı tarafından istida ile 
talep edilen radyolar mühürlenip ruh
satnameleri istirdad edilecek ve mü
teakib mali seneye aid ücretler tah
sil olunmıyacaktır. Ancak haziran ga
yesinden yani o senenin ücreti kanu
nen tahakkuk ettikten sonra mühür
lenen radyoların o seneye aid ücret
lerinin tahsil edileceği ilan olunur. 

(1654) 3321 

Topo ve Kadastro U. Md. 

Tapu tescili 
Ankara Merkez Tapu Sicil Mu-

hafızbğmdan : ~ .. 
Ankaranın Kızlarpınarı mevkıınde 

bir tarafı Kander Boğos ve bir tarafı 
dere ve bir tarafı hali ve bir tarafı yol 
ile mahdud 5. Ar miktarındaki 8/ 40 
husus ve 2246 umum No. lu bağ tasfi. 
ye kanunlarına te~fikan tahta kuron 
Kanbısr oğlu Onnıkten metruken ha
zine adına tapuya tescili istenilmiş. 

tir. 
Yapılan araıtırmada firai namına ta

pu kaydi bulunamadığından 1515 No. 
lu kanun hükilmlerine tevfikan tapu
ya yeniden tescil edilmek için bu gay
ri menkulün sahibleri hakkında tah. 
kikat yapılmak üzere 3-6-938 cuma 
günü öğleden evvel mahalline memur 
gönderileceğinden bu yerle alakadar 
ve ili9iği bulunanlarm ve üzerinde bir 
aynı hak iddia edenler tahkikat günü
ne kadar resmi vesikalariyle birlikte 
Ankara merkez tapu sicil muhafızlı
ğına veya tahkik günü mahallinde 
tahkik memuruna müracaatla itirazla
rını bildirmeleri ve kom,ularının aynı 
gün mahallinde bulunmaları ilan olu-
nur. 

(1593) 3294 

Toz şeker ahnacak A. Levazım Amirligi 

Ka11r peyniri ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği SatıD Jı> 

ma Komisyonundan : 

Ankara Levazım Amirliii Sabn Al- 1 - Ankara garnizon birlik ve td" 
ma Komisyonundan : esseseleri için 40.000 kilo toz şekerİP 

1 - Harb okulu için 7200 kilo ka- kapalı zarfla eksiltmesi 13. 6. 9~~ : 
şar peynirinin açık eksiltmesi 14.6.938 at 15 de Ankara Levazım amirlig~tıt· 
saat 15 de Ankara Levazım amirliği tın alma komisyonunda yapılaca 
satın alma komisyonunda yapılacak- 2 - Muhammen bedeli ıı.000 tiri 
tır. ilk teminatı 825 liradır. Kanuni "e: 

2 - Muhammen bedeli 4680 lira sikalarda bulunan teklif mektu~~~. 
ilk teminatı 351 liradır. Şartnamesi saat 14 de kadar kabul olunur. >r' 

komisyonda görülür. Kanuni vesika namesi komisyonda görülür. Belli "" 
ve teminatla belli vakitte komisyon- kitte komisyonda bulunulması. 
da bulunulması {1582) 3192 (1581) 3191 

Benzin, makine yağı ve saire ahnacak 
Ankara LevazllD Amirliii Satm Alma Komisyonundan : 

1 - Kor birlikleri ihtiyacı için qağıda cina ve mikdarı yazılı 11 kal' 
benzin makine yağı ve ıaire kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İhaleıi 3.6.938 cuma günü saat 15 de Çorluda kor karargahında yaP" 

lacaktır. ·~ 
3 - İlk pey parası her birinin hizalarında yazılıdır. Heyeti umumiye J 

pey parası yekun 3399 lira 39 kuruftur. 
4 - Şartname ve evsafını görmek isteyenler Ankara levazım amirliği ~· 

tın alma İstanbul levazım amirliği satın alma Çorluda kor satın alma koı:ns•· 
yonunda görebilirler. . 

5 - Talihler kanunun ikinci ve Uçilncil maddelerindeki belgeleriyle b•: 
likte belli gün ve saatten bir saat evel teklif mektublarını komisyona verıı>lf 
bulurmıaları lazımdır. 

Cinsi Mikdarı İlk pey parası 
kilo Lira K. 

Benzin 82500 1546 88 
Tank için benzin 60000 1125 
Valvalin 2870 48 42 
Vakum 14025 184 08 
Gres 1930 42 70 
Gaz yağı 3030 40 90 
Mazot 2250 13 50 
Mobilval B. B. 500 15 56 
Mobilval C. 500 12 93 
Tank tozu 100 8 59 
Oatüpü 290 26 25 

3064 82 
(1498) 2989 

12 kalem yas sebze ah nacak 
Ankara Levazmı .Amirliii Satın Alma Komisyonundan :, 

Cinai .Wkdarı muharmnen B. ilk terniıı,CS 
kilo Lira K. Lira 1'-

Çalı faeulye 400 60 00 
Ane kadın fasulye 1500 225 

Barbunya faaulye 750 131 25 
Patlıcan 3000 525 
Dolmalık biber 500 15 
2-S.- cnn rn 
Kınnuı dom9tea 2000 300 
Kuru eovan 1800 180 
Patates 1000 125 
Taze bamya 600 240 
İspanak 500 12 50 
Taze bakla 300 15 _. 

1938 75 145 "° 
Kırıkkale asken sanat ıı.eıı taıet>eetnin ihtiyacı olan yukarıda yazılı fi 

iki kalem ya, sebze 2 haziran 938 perfcmbc günü saat 13 :14 de kadar aÇı) 
eksiltme ile satın alınacaktır. isteklilerin 145 lira 40 kuruştan ibaret ilk tr 
minatlarını Kırıkkale aaked fabrikalar muhaaebeciliği veznesine makbıJI 
mukabilinde yatırarak belli gün ve saatte mekteb satın alma komisyonW" 
gelmeleri. (1499) 2990 

9 ·kalem yaş sebze ahnacak 
Ankara LeTazım Amirlifi Satın Alma Komisyonundan : 

Cin ı i 

Çalı fasulye 
Ayşe kadın fasulye 
Barbunya faıulye 
Patlıcan 
Kabak 
Domates 
Kuru sovan 
Patate 
Taze bamya 

mikdarı muhanmıen B. ilk temin•" 
kilo Lira K. Lira 1'-

300 
650 
650 

1000 
600 
600 
800 
800 
350 

45 
97 

113 
175 
60 
90 
80 

100 
140 
901 

50 
75 

25 76 59 
---"' 

Kırıkkale askeri sanat Jise•i muhafız eratınnı ihtiyacı olan yukarıda 'f" 
zıh dokuz kalem yaı ıebze 2 haziran 938 perşembe günü saat 14: 15 kadar açı) 
eksiltme ile alınacaktır. isteklilerin 76 lira 59 kuruttan ibaret ilk teminatl" 
rını Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukal>i' 
l~nde yatırarak belli gün ve saatte mekteb satın alma komisyonuna gelnıett' 
rı. (1500) 299! 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm Alma Komisyonundan : 

Cinsi Miktarı Muhammen B. tık teminat• 
Kilo Lira K. Lira K. 

Makarna 2000 600 
Pirinç 5000 1250 
Tel şehriye 200 60 
Arpa tebriye 200 60 
Kuru fasulye 2500 300 
Nohut 1700 255 
Yetil mercimek 1500 225 
Toz ıeker 5000 1350 
Zeytin tanesi 1200 420 ____.. 

4520 339 
. Kırıkkale aske.ri sanat liıeıi ihtiyacı olan yukarıda yazılı dokuz kalerl' 

yıyecek 13 - hazıran • 938 saat 13 de açık ekeiltme ile satın alınacaktır· 
İateklilerin 339 liradan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabrikalar 
muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatırarak belli gün ve saat· 
te mekteb aatm aba komisyonuna ıelmeleri. (1625) 3236 
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Moskova da Umum Söviyet Ziraat Sergisi 
1 • Ağustos - 1938 de Moskovada 

lnuazzam bir ziraat sergisi açılacak
br. 135 hektarlık sahayı kaplıyacak 
olan bu sergide hububat ve sınai mah
•uller nümuneleriyle orman, çiftlik, 
~~}'Vacılık, hayvancılık terakkileri 
&osterilecektir. Soviyetler birliğinde 
lruııanılan ziraat aletleri, sulama ter
tibatı ağaç dikme usulleri, kuraklıkla 
ll'lücadele tarzları ve ıaire ve saire 
dikkati celbedecek bir şekilde teş
hir olunacaktır. 

lier türlü malftmat almak 
(lNTOURlST) mümessilliği 
buı Galata Hovagimyan han) 
C&at edilmelidir. 

için 
İatan

müra-

3332 
Moskovada Sverdlof meydanı ve büyük akademi tiyatrosu 

·, Fabrikalar · · · 
3 ton dif enilamin ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Ummn Müdür· 

liİiü Sa.tın Alma Komiayonundan: 

Tahmin edilen bedeli (8160) lira o
lan 3 ton Difenilamin askeri fabrika
l&r umum müdürlüğü Ankara satın al
ma komisyonunca 25 tenunuz 938 pa
zartesi günü saat 15 te kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
~rak komisyondan verilir. Taliplerin 
ll'luvakkat teminat olan (612) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur gün
de saat 14 e kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 sayılı ka
llunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
ll'lezkur gün ve saatte komisyona mü -
tacaatıarı. (1648) 3318 

5 ton santralil ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satm Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (97 50) lira o

~n 5 ton santralit Askeri Fabrikalar 
lımum Müdürlüğü Ankara satın al
ına komisyonunca 22 temmuz 1938 cu
lna günü saat 15 de kapalı zarf ile i
hale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplrin 
ltıuvakkat teminat olan (731) lira (25) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 14 de kadar komisyo
lla vermeleri ve kendilerinin de 2490 
llumarah kanunun 2 ve 3 maddelerin· 
~eki vesaikle mezkQr gUn ve saatte 
'-omiayona müracaatları. (1649) 3319 

23 ton gliserin ahnacak 
ki ~eri Fabrikalar Umum Müdürr Satın Alma Komisyonundan: 

1 
ahınin edilen bedeli (16100) lira 

0 an 23 ton gliserin askeri fabrikalar 
un:ıuın müdürlüğü Ankara satın alma 
k?ınisyonunca 18 temmuz 938 pazarte-
11 günü saat 15 t.e kapalı zarfla ihale 
~ilecektir. 
Şartname parasız olarak komİ6yon

dan verilir. Talihlerin muvakkat temi
nat olan (1207) lira (50) kuruşu havi 
teklif mektublarınıı mezkGr günde sa
lt 14 de kadar komisyona vermeleri 
\le kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki veeaikle 
ll'lczkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (1598) 3257 

6 ton akradff ahna<ak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (18900) lira 

olan 6 ton akradit askeri fabrikalar u
lllum müdürlüğü Ankara satın alma 
komisyonunca 21 temmuz 938 perşem
be günü saat 15 de kapalı zarfla ihale 
tdilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Talihlerin mu
\lf\·kkat teminat olan (1417) lira ( 50) 
kuruşu havi teklif mektublarını mez
Itnr günde saat 14 de kadar komisyona 
'llcrıneleri ve kendilerinin de 2490 nu-
1?\aralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
•tsaikle mezkftr gün ve saatte komis-
)'ona müracaatları. (1597) 3256 

70 ton mutahhar avrupa 
Linters pamuğu 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satm Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (42.000) lira 
Olan 70 ton mutahhar Avrupa linters 
Panıuğu askeri fabrikalar umum mü
dülrüğü Ankara satın alma komisyo
nutı<:a 15 temmuz 938 cuma günü saat 
ıs de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şlrtname (2) lira (10) kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. Talihlerin 
llluvakkat teminat olan (3150) lirayı 
haYi teklif mektublarını mezkftr saat 
l" de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
~zkQr gün ve saatte komisyona mU-
"caa t l arı. (1594) 3219 

6 ton santralit ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür

IGfü Sabn Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (11500) lira o-

lan 6 ton santralit askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü Ankara aatın alma 
komisyonunca 19 temmuz 1938 salt gü
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Talibkrin muvak
kat teminat olan (862) lira (50) kuru
şu havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 14 de kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (1600) 3259 

9 fon Difenylüretan ahnacak 

da Elektrik fabrikası civarındaki ar
sa üzerinde yapılacak işletme binası 
ile teferruatından bulunan garaj ve 
depo kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - işbu üç binanın keşif bedeli 
mecmuu 29246 lira 28 kuruştur. 

3 - Eksiltme 938 senesi haziranı
nın 17 inci cuma günü saat 15 de A
dana Su işleri 6 ıncı şube mühendis
liği binasında toplanacak ihale komis 
yonu tarafından yapılacaktır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
2200 lira muvakkat teminat vermek 
ve ticaret odasında akyıdlı olduğuna 
dair vesika ibraz etmek ve 20.000 li
ralık bina inşaatı yaptığını natık na
fıa vekaleti yapı işleri müteahhitlik 
vesikasını göstermek meşrutur. 

Tahmin edilen bedeli (28350) lira 
olan 9 ton difenylüreten askeri fabri
kalar umum müdürlüğü Ankara satın 
alma komisyonunca 20 temmuz 1938 
çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname (1) li
ra (42) kuru§ mukabilinde komisyon
dan verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan 
(2126) lira (25) kuruşu havi teklif 
mektublarmı mezkur günde saat 14 de 
kadar komisy-0na vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatt.e komisyona müracaatla-
rı. (1599) 3258 

Vilôyetler 
Ekmek münakasası 
A.._a ıCeza Evi Direktörlüğ\in

dcn : 
1 - Ankara ceza evinin haziran • 

938 ibtidasından mayıs - 939 sonuna 
kadar bir senelik ihtiyacı olan beheri 
- 960 • gram itibariyle ıartnamesinde 

yazılı şartlar dahilinde birinci nevi ek 
mek • 21 ·gün müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - İhale 21 haziran • 938 tarihine 
rasthyan salı günü sa.at - 15 - te Anka
ra cumhuriyet müddeiumumiliğindc 

toplanan komisyonda yapılacaktır. 
3 - İstekliler muhammen bedelin 

%7,5 ğu olan • 2246 • lira • 94 - kuruş 
luk muvakkat teminat vereceklerdir. 

4 - Eksiltmeden mütevellid rüsum 
tekalif ve damğa reami ilan ücretleri 
ve indelhace ekmeğin tahlil ücret mas 
rafı ve sair bilcümle masraf mliteah
hide aiddir. 

5 - Teklif mektubları 21 • haziran -
938 salı günü saat - 14 • de kadar sıra 
No.lu makbuz mukabilinde ikinci 
maddede yazılı komisyon reisliğine 

verilecektir. 
6 - Şartnameyi görmek ve fazla i

zahat almak istiyenler mesai saati zar 
fında Cebecide ceza evi direktörlüğü
ne müracaatları ilin olunur. 

(1563) 3287 

Kôrgir ev yaptırılacak 
Yojgat lakan Müdürlüğünden: 

Yozgat vilayeti merkezine kerestesi 
lskindan verilmek ıuretiyle 10 çift, 
43 tek ki ceman 53 kirgir evlerin in
şaatı kapalı zarf usuliyle 15 gün müd 
detle aşağıdaki şartlar dairesinde ek
siltmeye konulmuştur. 

1 - Bu evlerin ketif bedeli keres
te ile kapı, pencere itçiliğinden ma
ada bilumum malzeme ve işçılik mü
teahhide aid olmak üzere tek evle. 
rin adedi 565 lira 82 kurut ve çift ev· 
lerin adedi 964 lira 52 kuruş olmak 
üzere 28317 lira 26 kuruştur. 

2 - Talip olanların % 7,5 teminat, 
teklif mektupları ve bu gibi inşaatla
rı yaptıklarına dair sertifika ve tica
ret odası vesikaları usulü dairesinde 
kapah zarfla ihale günü olan 
11 - 6 - 1938 cumartesi günü sa
at 10 da !skin müdürlüğünde teşek
kül edecek komisyona tevdi etmele
ri ve bunlara aid proje ve şartname
leri görmek istiyenlerin de her gün 
Yozgat İsldn Müdürlüğüne müraca
atları ilin olunur. (3224/1667) 3324 

Muhtelif inşaat 
Adanada Su İfleri Altıncı Şube 

Mühendisliğinden : 
1 - EkıiltiDeye konulan iş: Adana-

5 - İstekliler bu işe aid eksiltme 
şartnamesi, mukavele projesi, nafıa 

işleri genel şartnamesi, hususi ve fen
ni şartnameleri. keşif cetveli ve pro
jeleri 150 kuruş .bedel mukabilinde 
Su İşleri 6 ıncı şube mühendisliğin
den alabilirler. 

6 - Teklif mektupları yukarda 
ki 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar ihale komisyonu 
riyasetine makbuz mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olmaaı ve dış taraftan 
ayrıca kapatılmış bulunması lazımdır. 

7 - İsteklilerin teklif mektupları
nın yukarda gösterilen proje ve te
ferrüatının pullu ve imzalı birer nüa. 
balarını eklemeleri ve tenzilit mik
darmın yazı ve rakam ile ayrı ayrı 
göstermeleri mecburi olduğundan bu 
şeraiti haiz olmıyan teklif mektup
ları Kabul ccıııcm\yeccgı nan olunur. 

(1633) 3303 

İlk okul binası yaphr1licak 
Muğla villyeti Köyceğiz kazası 

Dalaman Nahiyesi Çakallık köyü ih
tiyar heyetinden: 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulan ve 11941 lira 79 kuruş ke
şif bedelli iş Çakallık köyü merke
zinde müceddeden yapılacak ilk o
kul inşaatırdır. 

.., 2 - Bu işe aid keşif proje ve ıart
nameler köy odasından temin edilir. 

3 - Eksiltme ·24-6-938 tarihine te
sadüf eden cuma günü öğleden sonra 
saat 14 de başlar ve ihtiyar heyeti ta
rafından köy odasında ihale edilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
861 lira 88 kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve Nafıa Vekiletinden 938 
senesinde muteber vesika ve yahut 
bu işi yapabileceklerine dair bir kıta 
ehliyet vesikası ibraz temeleri lazım
dır. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
m 2490 ·sayılı kanun hükümlerine ta
mamen uygun olarak ihale saatmdan 
bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde teslim etmeleri lazımdır. 

3315 

Sallhk mam~. gayri mamul 

kereste 
Antalya Orman Batınühendiı 

Muavinliğmden : 

1 - Antalyanm Alanya kazasının 

Sazak - Çulluca ormanından bir sene 
müddetle satılığa çıkarılan 37 52 met
re mikap gayri mamul çam 1064 met
re mikap mamul Köknar, 443 metre 
mikap gayri mamul yaş ve kuru kat
ran eşcarı 15 gün müddetle ve kapa
lı zarf usuliyle artırmaya çıkarılmış.. 
tır. 

2 - Artırma 10-6-938 tarihine nıü
sadif cuma günü saat 15 de Antalya 
orman idaresinde yapılacaktır. 

3 - Çamın beher gayri mamul met
re mikabı 490, Köknarın 370 ve Kat
ranın 780 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 1933 lira 28 
kuruştur. 

5 - Satı§ orman kanununun mu
vakkat altıncı maddesine göre mem
leket ihtiyacı için yapılacaktır. 

6 - Şartname ve mukavelenameyi 
görmek istiyenlerin Antalya orman 
başmühendis muavinliğine ve Anka
rada orman umurtı mUdürlüğüne mü-
racaatları. _(1657) 33Z3 

Göçmen evi yaptırılacak 
Y oq-at lakan Müdürlüğünden : 

Akdağmadeni kazasının Kara Ya -
kup köyünde kerestesi iskandan ve
rilmek ıtUretile 8 çift, 5 tek ahşap göç 
men evleri inşaatı aleni mlinakaaa u
sulile 15 gün müddetle atağıdaki şart 
lar daire&iode eksiltmeye konulmuş
tur. 

1 - Bu evlerin ketif bedeli keı-este 
ile kapı, pcnçere itçiliğindcn maada 
bilumum malzeme ve işçilik müteah -
hide aid olmak üzere tek evlel\in adedi 
340 lira ve çift evlerin beheri 566 lira 
88 kuruş olmak üzere (6235) lira 4 
kuruştur. 

2 - Talip olanların % 7.5 teminat
larile bu gibi inşaatları yaptıklarına 
dair sertifika, ticaret odası vesikaları
nı hamilen ihale günü olan 11. 6. 938 
cumartesi günü saat onda iskan mü -
dürlüğünde te§dckül edecek komisyo
na müracaat etmeleri ve proje ve prt
namc gibi evrakı görmek istiyenlerin 
de her gün iskan müdürlüğüne müra
caatları ilan olunur. (3225/1666) 

3329 

Elektrik tesisatı 
Bitlia Belediyesinden : 

1 - Nafıa vekiletinin tasdikına arz 
edilmiş olan proje mucibince kasaba -
da yapılacak elektrik tesisatından 
(23200) lira keşif bedelli alternatör, 
tevzi tablosu, işler bir halde teçhizatı 
ile muhavvele, şehir şebekesi malze
me ve montajile beraber (1) haziran
dan itibarC1l 45 gün müddetle kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - İhale tarihine tesadüf eden 15 
temmuz 938 günü saat 15 te Bitliste 
belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - Projeler Bitlis belediyesinden 
ve yahut İstanbul Asükrasyun gene • 
rali hanında mühendis Hasan Halet
ten alınabilir. 

4 - Talipler ilanda gösterilen tesi
satın heyeti umumiyeaine talip olabi
lecekleri gibi parça par!ra da teklif ya
pabilirler. 

5 - Talipler ihaleden evci % 7 ,5 
ihaleyi müt.eakib % 15 nisbetinde te -
minat vereceklerdir. 

6 - Talipler bu güne kadar bu işle
ri yaptıklarına dair Nafıa Vekaletin
den musadda.k müteahhidliık ehliyet
namesini ibraz edeceklerdif". 

7 - Taliplerin 2490 sayıh kanun 
mucibince icabeden veeikalarile bir
libe 15 temmus 1938 l"ÜftÜ aut 15 te 
belediye eocümenJne müracaatları. 

Postada vaki gecikmeler nazarı iti -
barıı. alınmaa.. (1.628) 3302 

Elektrik motoru 
K-. Belecli,-e Reieliiinden : 

1 - Kililat.e belediyeye aid elektirik 
santralında konacak ikinci motörün 
mübayauı ve montajı kapalı zarf uıu
li.yle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Mübayaa, montaj ve teferruatı
nın bedeli yirmi ıekiz bin üç yüz otuz 
altı liradır. 

3 - Muvakkat teminat iki bm yüz 
yirmi altı liradır. 

4 - Motör ve ternıtına aid plan, ke
şif ve prtnameler bet lira mukabilin
de belediyece iatiycnlerin adresine 
gönderilir. 

5 - Eksiltme ve ihale 20 haziran 
938 pazartesi günü aaat 16 da beledi
ye binasında belediye encümeni hu
zurunda yapılacaktır. 

1596) 3295 

Ekmek münakasası 
Urfa C. Müddei Umumiliiinden: 

1 Haziran 938 gününden 31 mayıs 
939 gününe kadar Urfa ceza evinin 
muhammen olan bir senelik (250.000) 
kilo ekmeği 16-5-938 tarihinden iti
baren bir ay müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 1-
hale günü olan 15 haziran 938 sah gü 
nü saat 12 dedir. şeraiti anlamak ve 
pey sürmek istiyenler yüzde yedi bu
çuk teminatı muvakkateleriyle Urfa 
C. M. U. liğine müracaatlari ilan olu-
nur. 3114 

Sat1hk çam eşcarı 
Antalya Orman BaflllÜhendiı Mu 

avinliiinden : 
1 - Antalyanın Alanya kazasının 

Söğüd ormanından bir sene müddetle 
satılığa çıkarılan 4224 metre mikap 
çam eşcarı 15 gün müddetle ve kapalı 
zarf uaulile arttırmaya çıkarılmııtır. 

2 - Arttırma 4. 6. 938 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat 11 de An
talya orman idareıinde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mi
kap muhammen bedeli 490 kuru§tur. 

4 - Muvakkat teminat 1552 lira 32 
kuruıtur. 

5 - Satıı orman kanununun muvak 
kat 6 ıncı maddeıine göre memleket 
ihtiyacı için yapılacaktır. 

KÜÇÜK 
Satılık : 

Satılık bağ- Küçük Esatta otobüs 
durağı civarında 20 dönümlük bakılı 

meyvalı kuyulu 2 odalı evli bağ. 

TL2640 3307 

Satılık arsalar - Yenişehir Cebeci 
ve Maltepenin en nazır yerlerinde ufak 
çapta parsellenmit. TI. 2487 Vahdi 
Doğruer. 3311 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 

irat getirir, beton kargir ve ah§8p ucuz 
evler ve apartımanlar. Tl 2487 Vahdi 
Doğruer. 3312 

Acele ıabhk ev- Yeniıehirde bir 
kat 5 oda bilumum konforu haiz Ti. 
2487 Vahdi Doğruer. 3313 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
imarca parsellenmiş küçük çapta inşa
ata elverişli arsalar Neşet Şeren Tel. 
2406 3036 

Satılık - Ankaranın her tarafında 

irat getirir beton, kargir ve ahşap ucuz 
evler ve apartımanlar Neşet Şeren Tel. 
2406 3037 

Sablık - Ankaranın her tarafında 
imar dahil ve haricinde parça parça sa· 
tılabilecek toptn arazi, bağ ve bahçeler 
Neşet Şeren Tel: 2406 3038 

Satılık arsa - Keçiören Tepebaşı 
otobüs durağında 81,000 M. arsa top
tan ve perakende. Atatürk bulvan 41/3 
No. lu dükkanda Ekreme müracaat. 
Tl. 3816. 3183 

Sablrk Kaptı Kaçti - Şevrole 934 
modeli lbtikleri akömülatörü yeni mo
törü iyi bir halde bedeli 500 lira müra· 
caat Tl. 2979 3196 

Sablık Arsalar - Maltepede münfe

İLANLAR 
l"''~~~~~ .. ;~·~ .. ~~~; .. ·1 

Dört saurlık küc;ük ilS.nlardan : 1 
Bir defa ic;in 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruo 
Uc; defa için 70 Kurus • 
Dört defa için 80 Kuruş : 

Devamlı küçlik ilinların her defası ic;in} 
10 kuruı alınır. Meseli 10 defa neşrcdi-J 
lccek bir ilin için 140 ku~ alınacaktır .• 
Bir kolaylık olmak üzere, her &atır. ke-! 
lime aralarındaki boşluklar mUstesna: 
30 harf itibar edilmiıtir. Bir lriic;ük Uanf 
120 harften ibaret olmalıdır- J 
Dört satırdan fazla her satır ~in ayrıcai 
10 kuruı alınır. : 

........................................................... -: 
Kiralık - Yeniıehir Selanik caddesi 

arkasında Mimar Kemal mektebi üs
tünde Türe sokak No. 6 da 3 oda 1 hol. 
50 lira. 3263 

Kiralık yazlık sayfiye - Akar sulu 
muntazam çiçek bahçeli büyük bağı ve 
sebzeliği, banyolu ve kullanışlı bir köş
kü havidir. Dikmende benzin mağaza-
sına müracaat. 3251 

Kiralık - Bakanlıklara gayet yakın, 
zemin kat 2 oda banyo, kiler mutbak ve 
kömürlük. Demirtepe Akbay sok&ğı 

No. 9 3268 

Kiralık - Yenişehir Demirtepe U
runç sokak 16 numara 3 oda l hol. Ban
yo, elektrik, hava gazı. Üst kata müra-
caat. 3269 

Kiralık - Bakanlıklar karşısında 

Belçika Sefareti arkasında Karanfil so
kak 43 No. da 3 oda 1 hol konforlu. 
Kapıcıya müracaat. 3271 

Kiralık - Aşağı Ayrancıda Bakan -
lıklara yakın 6 oda 1 salon banyo ve sa
ire, elektrik ve suyu vardır. Fiatı 40 li
ra Ti. 2901 

rid inşaata müsaid uygun fiatla. H. Dil Kiralık oda - Kooperatif arkası A
man Koç apartmanı 4 Ti. 2181 3197 ğa oğlu apartımaru 2. ci kat kapı nu-

Kelepir Bağ ve Bahçe - Hacı ka
dın deresinde muntazam ev bol meyva 
ve üzüm. Su kuyu havuzlu. H. Dilman 
Tel : 2181 3198 

Y enitebirde .. bbk arsa - Yeni yol 
asfaltında garajlara bitifik cephesi 20 
metre her iki taraftan blok 1450 met· 
relik araa Ti. 2640 3306 

Kirahk ı 

Kirahk ll&tk - Dikmen otıob8s du
reğm.da. komodu Tr\ÜçeMed. 'Kn)chl~ 

saylavı Hazmı Böre.kçi'ye müracaat. 
3314 

Kiralık - Velraletlere 3 dakiıka me • 
aafede bütün dtlıkklnlarm bulundufu 
Meırutiyet Cad. k6fe9inde Özenli S. 
No. 6 alt kat 3 oda mutbak ban,.a 45 
lira. 3138 

Bir bay için - Möble ve konfodu o
da. YeniJChir, Tuna C. YiğitkOfUD S. 
No. ıs 317g 

Kiralık daire - Y enitehirde V e.kl
letlere yakın tam konforlu bq oda, ka
lorifer müstakil garaj. Ziraat Banka
sında Sadi Seçkine müracaat. Tel. 3406 

3214 
Kiralık bir oda - Bir bayan veya bir 

aileye verilmek üzere. Çankaya caddeli 
Yunan sefareti altında No. 3 3243 

Mahkemelerden 
Ankara Asliye Birinci Hukuk 

MahkemMİnden : 

Temyiz mahkemesi ticaret dairesi 
odacılarından Vahit oğlu Rifat. 

Karınız Şerife tarafından aleıyıhiniz 

de açılan boşanma davasının duruşpıa 

günü 25-4-938 pazartesi günü saat 14 
de icra kılınan mahkemeye eaaleten 
veyahud tarafınızdan bir vekil gön
dermek suretiyle vekaleten gelmeniz 
için Ankarada çıkan Ulus gazetesiy
le ilanen dava arzuhali ile davetiye 
l:tbliğ edilmiş olduğu halde gelmedi· 
ğinizden davacı Şerifenin vekili avu
kat Hüsnünün talebiyle hakkınızda · 
gıyab kararı ittihaz ve bu husustaki 
duruşmanın 8-6-938 pazartesi sa
at 14 de talıkına karar verilmiştir. Mez 
kur gün ve saatte Ankara Asliye bi
rinci hukuk mahkemesinde hazır bu
lunmanız veyahud tarafınızdan mu
saddak bir vekil göndermeniz akai 
takdirde muhakemenin gıyabınızda de 
vam olunacağı H.U.M.K. 401 ve 405 in 
ci maddeleri mucibince i~u ilanın 
gıyab kararı namına kai molmak üzere 
mezkur kanunun 142 inci maddesine 
tevfikan ilan olunur. 

(1479) 3286 

Ankara Birinci Sulh H.-.. Ha
kimliğinden : 

marası 8 ze müracaat. 3274 

Kiralık daire - Maltepe Uludağ ao
kak No. 14, 5 oda, mutbak, banyo, 
kömürlük fevkalade manzara. !çind~ 
kilere müracaat. 3275 

Kurslar: 

Daktilo kursu - 4 7 inci devresine 
haziran ilk haftaunda baılıyor. 2 ayda 
diploma verilir. Yenihal arkası yeni ha
mam apartnnanı kat 2 Tel 3714 3095 

İJ arayanlar: 

İngilizce, franaızca, italyanca iyi bi
len ve daktilo ICri yazan bir bayan her
hangi bir büro veya hususi müesse&ede 
it anyor. Ulus'ta (R. A.) rümuzuna 
mektupla müracaat. 3266 

Aranıyor: .. 
Bir bayan - Müessesemizin yazı it

le rinde çalışmak üzere bir bayana ihti
yaç varrlır. Daktilo bilenler tercih edi-
lir. TL 1538 3272 

Arıa Aranıyor - Cephesi 1 S met
reden fazla olacak fiatı ve inşaat vazi
yeti ile posta kutusu 64 de müracaat. 

3213 

yanında Mehmet tarafından aleyhini
ze açılan alacak davasının ikametga
hınızın meçhuliyetine mebni ilanen 
davetiye ve gıyap karan tebliğ sureti
le nakıı kararına ittiba yapılan duruş
ma sonunda Halile hakkı ~ücuunuz ba
ki kalmak şartile 167 lira 50 kuruşun 
mahkeme masrafı ve yüzde on avukat
lık ücretiyle birlikte tahsiline 17..5-
938 gününde karar verilmiş olduğun
dan işbu hüküm hulasasının tebliğ 
tarihinden itibaren sekiz gün içinde 
temyiz etmediğiniz takdirde hükmün 
katileşeceği ilanen bildirilir. (1665) 

3330 

· " ·Zayiler · ...... ·ı · 
Zayi - Halkalı Yüksek Ziraat mek

tebine bağlı mülga ziraat makinist 

mektebinden 335 senesinde almış oldu

ğum phadetnameıni kazaen zayi ettim. 
Yeni&ini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Mezkur mekteb mezunlarından 
Rauf Öztekin 3309 

Zayi - Sahibi bulunduğum 157 No. 

lu Ankara Memurlar Kooperatifi hisse 
senedini kaybettim. Yenisini alacağım

dan eskisinin hükmü kalmadığını ilan 

ederim. Dr. Ş. Atamanoğlu 3308 

.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 6 - Şartname ve mukavelenameyi 
görmek istiyenlerin Antalya orman 
başmühendis muavinliğine, Ankara 
orman umum müdürlüğüne müracaat 

Tokadın Erbaa nahiyesi müdürü 
Balalı Tevfik'e = SUZİ = - -- -: Jean Harlov : 

c~.ı:i ilin s:>Jımırr •. 0601) 3181 
Ankara Kırtchir oteli altında oto

mobil malzeme ticaretbaneıi aahibi 
"111111111111111111111111111111111111111~ 



Cümhuriyet merkez 
AKTiF: 

Kasa: 
Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.152,352 

Altın: Safi kilogram 9.054,617 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diger dövizler ve Borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfi· 
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonoları 
Ticari sencdat 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - kanııhğı esham ve tahvilat (iti· 
bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvil5.t üzerin,. 

Hissedarlar: 

Muhtelif 

24.126.155,86 
18.925.522,-
1.349.639,08 

5-48.934,39 

12. 736.042,88 
17.041,89 

15.250. 723,18 

158.748.563,-

14.982.965,-

2.600.000,-
49. 782.658,15 

39.02'3.611,58 
7.013.251,21 

102.380,61 
9.256.830,30 

ıeKUn 

Lira 

44.401.316,94 

548.934,39 

28.003.807 ,95 

143.765.598,-

52.382.658,15 

46.036.862,79 

9.359.210,91 

4.500.000,-

14.501.005,30 

343.499.394,43 

o 

bankasının 28 mayıs 1938 vaziyeti 

P A S 1 F : 
Sennaye 
ihtiyat Akçesi : 

Adt ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı n!lkdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfl. 
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten ted. v:ı:td. 

Türk Lirası Mevduatı: 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizJcı 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158,748.563,-

14.982.965,-

143. 765.598,-

19.000.000,-
13.000.000,-

1.610,95 

31.256.814,51 

Yekun 

Lira 

15.000.000,-

8.712.234,11 

175.765.598,-

19.943.062 ,28 

31.258.425,46 

92.820.074,58 

343.499.394,43 
- ~ -

..tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllltllllll!:, 

- -- -s Belediye Meclisine ôzô intihabı § - -- --hazırlıkları s ::: -
------ -----------
---- Belediye Reisliğinden: ---- Eylülde yapılacak Belediye Meclisine aza intihabı hazır- S 
: Irkları baılamıttır. intihap etmek ve intihap edilmek hak· S -: kını haiz yurddqları tayin etmek için Ankara Belediye ::: - -- hududları dahilindeki bütün ev, apartıman, otel ve hanlar· ::: -: da yqayan aile ve eşhasa matbu sual varakaları dağıtıla- S 
- caktır. ::: - -: 3-4 haziran günleri mahalle bekçileri ve memurlar va- S 
: sıtasiyle dağıtılacak bu sual varakaları 7-8 haziran günleri S 
: yine aynı suretle toplattırılacaktır. S - -: Sual varakalarının dağılması ve toplatılması it sahipleri S 
= yurddaşların ve aile reislerinin evlerinde bulundukları sa- S 
- atlerde yani saat 18. 21 arasında yapılacaktır. S 
= ' = Verilecek sual varakalarınıı . yurddatların imza mukabi- S 
: linde almaları ve sonra bu imzalı koçanı kendilerine iade =: 
:E edilmek suretiyle sual varakalarını teslim etmeleri lazım- S 
= d~ :: 
: Belediye seçimi gibi mühim ve şerefli bir hemşehrilik S 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % Sl/ıı Altın üzerine avans % 41
/2 

- vazifesinin ifasına müteallik olan bu işlerden dolayı yurd- S 
:E daşlar icabında arzu ve müracaatlarını Belediyeden müte- S 
:E şekkil intihap komisyonu reisliğine yapmaları rica olunur. S 
: Telefon (2713). E 
-:;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Bav dan Kadehe 

lUİSKET ~ARABi. 

,2be> 4".l . 
TO • 

SOFRA 
ŞARı\ Pl .. ARI 

340 d. ıookı; 

200 • TO • 

70 • 35 • 

ıımlö ·d~~ 

~ ...... !P- ........ " .. • .. • 

(BuGÜN·KU.tlBARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KURU$ 

---
YARIN· KURACAG 1 N iZ·· EVİN·TEMELİDİR 

~ 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

Sayın Baylar: 
Yorulmayınız, nafil~ aramayınız 

ALTUN ÇiÇEK 
Traş bıçağından ve sabunundan 

daha iyisini bulamazsınız. Her yerde 
israrla ALTUN ÇİÇEK traş bı
çaklarını ve sabunlarını isteyiniz. 

3316 

Sizi alakadar eden en son şap· 
ka modellerini ve eyi cins şapka 
fevazımatmı mutedil fiyatla Ye· 
nitehirde 

BEZEN 

Denizbank Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 

İSTANBUL-YALOVA 
I 

Arasında araba vapuru seferleri 
11 - Haziran • 1938 tarihinden Ağustos • 938 

nihayetine kadar 

O akü dardan 
Kabataş tan 
Yalovaya. 

Yalovadan 
o--L-~-_.._ 

.&riklara 

Yalnız Cumartesi ve Pazartesi günleri 
Cumartesi günleri Pazartesi günleri 

S. D. S. D. 
-- --

K. 12 00 6 30 

" 12 30 7 00 
v. 15 30 10 ()() 

K. 16 00 11 00 

~ iJ8 ı~ 00 
Bu seferlerde Büyükadaya nakledilecek araba ve hay

van bulunursa o gün vapur gidit ve gelişde Büyükadaya 
da uğrayacaktır. 3305 

fapka salonundan tedarik ede-
bilirsiniz. 3273 ~--REÇETELERİNİZİ--~ 

..tllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:_ 

Dr. Bôsıt Ürek ------Cebeci Merkez Hastanesi : -_ iç Hastalıklan mütehassısı : 
: Her gün haıtalannı Y eniıe· : 
: bir Mqrutiyet caddesi Orek: 
: apartmanında saat 13 den: 
: IODI'& kabul eder. Tel: 1694 : 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

ULU S-19. uncu :rıL- No.: 6047 

tmtiyaz sahibi 

Nurettin Kimil Suner 

Umumi Nefriyatı idare eden 
Yazı lıleri Müdilril 

Mümtaa faik Fenik 

uıu5 Basım~vi: Ankara 

YENİ 
BUGUN BU GECE 

(Sakarya eczane) •inden yaptınmz. Her istedi· 

gınız yerli ve Avrupa illçları bulunur. Resmi hususi mües
seaata a.Zamt kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur. 
Ulus, Halk ıinemaıı ııraamda. Telefon 2018 1-613 

ktanblll lılldftnl 
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lSTANBUL BELED1YES1 

Şehir tiyatrosu 
HALKEVIN'DE 

BU AKAŞM SAAT 21 de 

PER GÜNT 
Yazan : H. İbsen 
Müzik: E. Grig 

Türkçesi: Seniha B. Göknil 

Kültür Bakanlığının yükeek mü saadeıiyle Cumhur Baıkanhğı 
Filarmonik orkeatruınm ittirakiyle Şef. Dr. Pretoryos 

DİKKAT: (KRAL LİR) temsili 8.30 da başlar. 

DlKKAT: saat 10 elan 18 ze kadar biletler Bankalar 
caddeıinde (Orhan Terzioğlu) mağazasında ve 18 den 
sonra (Halkevinde) aablmaktadır. 3115 

SİNEMALAR HALK 
........ ~ BU GECE - -

Muazzam, tarihi ve emsalsiz büyük 

ilfk ve heyecan filmi 

- -- -- -- -- -- -- -- -
Mevsimin en mükemmel almanca 

ıözlü komcdiai 
GUNUN ADAMI 

KRALiÇE V!CTORİA 

Baı rollerde: 

Anna Neagle • Adolf Walbroock 
Seanslar: 2 45 4 ' • ,45 - 6,45 gece 21 de 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -.......... 

Bat rollerde : 
Harıa Moeer - Theo Lignen 

Gündüz 2,30 - 4,30 - 6,30 aca.nalarında 
TEHLiKELİ KADIN 

Saat 2,30 da tenzilit: fiatlar 40, 30, 20 
Halık matinesi 12,15 de: 

KARISI VE DAKTİLOSU 
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