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İç ve dış 
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Ekonomi Bakannnız Şakir Ke
aebir, geçen gün Kamutayda de
mitti ki: 

"··· Tarism iflerinin pro~ 
L • L •• • L.:I .. .c'L".J'fi_,.J. ;;... o•r .ouro t&f 1eı elııR. uru;-

--.:.....,~· - -rnemlelretirrria temin edece-
ti menfaati tamamiyle takdir et
melde ve bu ehemiyetle mütena
sib bir tari~m politileaı takib et
meği karaTl'lflırmq balunmalıta
Yız •. !' 

Ve bu maksatla F.konomi Ba
kanlığinda teais olunan Turizm 
itleri tetkik büro.unun batma 
Vedat Nedim Tör' ün getirilmit 

. olduğunu öğreniyonız. Turizm'in 
devlet tarafından bir vazife ola
rak benimsenmit olmasındaki e
hemiyet söz götürmez. Turizm, 
bizim için büyük bir kazanç kay
nağı oluncaya kadar, ancak, 
devletin bqarabileceği maaraf, 
teıebbüs ve bir merkezi organi
Z89J'ODll ihtiyaç göeteren bir it
tir. 

Meseleyi vuzuh ile görelim. 
Türkiyemiz yann bir turizm 
memleketi olmak için her bakım
dan kabiliyetli, bugün turist cel
betmek için her türlü vasıtalar
datı mahnmıdur. Şimdiki tartlar 
İçinde Türkiyede seyahata çık
lllak bir turizm hareketi değil, 
atletizme benzer bir ~r nevi te
liklri olunabilir. 

İki merhaleden geçeceğiz : 
1 - iç turizm ve dl! turizme ha
zırlık, 2 - Dıı turizm. 

Bir kaç senedenberi iç turizm, 
bilhuu. yaz mevsimleri lstanbu· 
la doğru Anadolunun her tara
fmdan bir akm, ve İstanbul etra
fı ile garbi Anadoluda tren ge· 
zintileri olarak epey inkiıaf bul
ınuftur. Bunu, sayfiyeler arasın
da nakil vasıtalarını, yollan, otel 
ve kulübleri daha iyi tanzim ede
rek, Marmara denizinde, Akde
niz ve Karadeniz kıyılarımızda 
Yeni ıemilerle dolqmalar hazır
lıyarak, bilhassa, yerli turistlerle 
onlar yüzünden kazananlar ara
sındaki münasebetleri nizamlı
Yarak tamamlamak lazımdır. 

Dıt turizm, büyük imar hare
keti ile mütenasib olarak, ondan 
IC>nra başlayabilir. Memlekette 
kesif bir turist hareketi görmek
liğimiz için, bu uğurda hiç ol
lllazsa yin:1i otuz milyon liralık 
bir masraf yapmıı olmaklığımız, 
İstanbul planının ana hatların
dan bir ikisini tahakkuk ettir
ınekliğimiz, lstanbuldan lzmit 
körfezini dolaıarak Buna ve Ya-

(Soau 8. iaci say/ada) 
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E BASVEKI LIMIZ DiYOR Ki: § 
- - Fransız hariciye nazırı Bone - -- -----i Suriye levkalade komiserine 
~ HATAY MESELESİNDE -
~ Çok yakında iyi bir -
~ neticeye varılacağını --

1 gerginliğin halli icin emir verdi -- -
--
~ ı~w-y·yQtlo ütttİd odi~orıım 

~ Celal Bayar bugün şehrimize geliyor § 
E İstanbul, 2 (Telefonla) - Baş- varılacağını kavvdle ümiJ : Komlser Türklerln her türf ü fena muameleye 

karşı himayeleri için kati talimat aldı 
5 vekil Celil Bayar bu akşam saat ediyorum. Hariciye velıili- : 
: 19.10 da ekspreac bağlanan husu- mizin eli uğurludur. Hanwi : 
E si bir vagonla Ankaraya hareket meaeleyi eline alır•a memle- : 
: etmiştir. ket için hayırlı bir ıekilde E 
: Başvekil Kabataş rıhtımından ( l nJ. · d · h : 
: beraberinde Hariciye Vekili Dr. ne ıce e ırır,, emıt ve a- =-
: riciye vekili Baıvekilin bu 
: Aras ve İngiliz Büyük Elçisi iltifatına: E 
: Persy Loren olduğu halde ingi- :_ : ı · B ·· k · · "- Ben bunu her zaman söyle-
: ız uyü Elçisının motörü ile rim. Bu Atatürk'ün ahlakıdır. : 
: Haydarpaşaya geçmiştir. Başve-~ : 
: kil istasyonda Hariciye Vekili Her iıi kendileri başarırlar ve : 
: Dr. Aras, Atatürk'ün katibi umu- muvaffakıyetini arkadaşlarına : 
- malederler.,, cevabını vermiştir. -: misi ve Başyaveri, şehrimizdeki : 
5 mebuslar, vali, İstanbul komuta- Başvekil kendisini teşyie ge- : 
5 nı, emniyet direktörü, mali ve lenlere ayrı ayrı iltifat ettikten : 
: iktısadi müesseseler müdürleri sonra vagonlarına bindiler ve =--
- tren hareket etti. 5 ve erkanı ve matbuat mümessil- : 
: leri ve kalabalık bir halk kütlesi Hariciye Vekilimiz 5 
5 tarafından hararetle uğurlanmış- latanbul, 2 (Telefonla) - Ha- 5 
5 !ardır. riciye Vekili Dr. Rüıtü Araa : 
5 Başvekil hareketinden eve] ga- bugün sabah saat 11 de latan· 5 
5 zetecilere Hatay meselesi hak- bula geldi. Öğleden sonra Bat- : 
: kında şu beyanatta bulundu: vekil Celal Bayar'la birlikte 5 
: Dolmabahçe sarayına gitti ve : 
: "- Hatay meıeleıinde Atatürk tarafmdan kabul edil- : 
: çok yakında iyi bir neticeye di. E 
., 1111111111111111111 ı 1111111111111111111111111111111 ı 11111111111111111111111111 ı ',. 

Cumhurreiıliği için AlmanyaJan •atın alınan yatın lıtanbı•lc 
geldiğini dün telefon haberi olarak yazmııtık. Yukarıdaki 
Taimlerde ~ önden ~ arh"'1an ıörü11üıiinü ıörü~rıun~ 

Havasa göre: Fransa ile Türkiye arasındaki 

dostluk münasebetleri, Fransayı bu meseleyi 

dostça halletmeğe sevketmiştir 

_P:ır.is, 2 a.a. - Hariciye nazın Bonne dün akıam Türkiye Büyük 
Elçısını kabul ederek uzun müddet görüşmüıtür. Bonne Suriye Fev
kal~de Komiserine vaziyetteki gerginliğin süratle zail olması için her 
§eyı yapması hususunda emir venni§tir. 

Havas ajansı bildiriyor: 
Salahiyettar mahafilde beyan olu-

Bay muamme Eriş gel nuyor ki, Türkiyenin Paris Büyük 
Elçisi tarafından İskenderun Sancağı 

İstanbul, 2 (Telefonla) _ Ankara 1 hakkında yapılan teşebbüsler bazı ga
mebusu ve Türkiye İş Bankası Umum zet~ .~a~erlerinin iz~fe ~tı_ne~ istedik
M .. d .. ·· B E . b k len ultımatum mahıyetını hıç bir za

. u uru ·Muammer rış u a ~- man almamıştır. Bu teşebbüsler, ka-

1 ' 

k_ı ekspresle Ankaraya hareket etmış- yıt muamelelerinin uyandırdığı gale-
tır. yan sebebiyle önüne geçilmesine im- 1 

(Sonu 8. inci sayfada) ı Kültür Bakanımız Sallet An'-

Yarıovada bir 
ikincilik aldık 

Varşova, 2 a.a. - Varşova belediye 
reisi mükafatı enternasyonal binicilik 
müsabakasında, polonyah teğmen Po
horeski birinci, türk yüzbaşı Gürkan 
ikinci olmuştur. Yüzbaşı Öncü onun
cudur. 

Zelzeleden 
Bir köyde 15 ev 

yıkıldı 
Çankırı, 2. a.a. - Son yirmi 

dört saat zarfında yedi defa zel

zele oldu. Hasar yoktur. Yalnız 
Ilgaz kazasının seksen haneli 

Dengi köyünde onbet kadar ev 

yıkılmıt üç aded de inek ölmüt

tür. NüfQJÇA zayiat yoktur. 

- -------- nutkamı •öylerlren 

Büyük resim sergisi dün 
halkevinde açıldı 

Kültür bakanımız açıliş töreninde 

çok güzel bir nutuk söyledi 

Kamutay bafkanı ve kültür bakanımız urgiyi ziyaret ederlerk• 
AP&f tör•iN aid tohilfit lCdinci ..Pomtai°"" 
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ince farklar 
Fikir ve sanğat eserlerinde, phsiyet ve hususiyeti yaratan vaaıfla

ı:zn her biri, frenklerin Nuance dedikleri ince farklardan doğar. Seri ha
lmde eıya çıkaran bir fabrikanın mahsullerinde her birinin diğerinden 
ayırd edilmesini temin edecek bqkahğm olmaması, bu ince farklann 
onl~rda bulunmayııındandır. Her güzel varlık, ince çizgilerle ayni cina
!e~ ':>cnzerlerinden aynlır ve böylece gözümüzde kıymetlenir. Bunun 
ıçındır ki ıair Verlaine'nin dediği gibi: 

Ancak ve ancak ince farklar ... 
bunlar .?lmadı mı h~r ıeyden ~~ce fikir olamaz. Gülmekle gülümıe
~ek, aoyl.~mekl~. s':'>'.'lenmek, soylemem~kle söyleyememek kızmakla 
kızıtmak oyle bırıbırıne yakın, fakat pek hafif çizgilerle biribirinde 
aynl~alanna mukabil o ka~ar ye~diğerinden batka mefhumlardır k~ 
bu nuanslan bulmadıkça delalet ettikleri hareketleri fikir halind ·· li 

· · E d " d"l · e soy • yemezaınız. n me enı ı , en ınce dü§ünüı ve görü• farklan 'f d 
d b·ı d' d" b·1· · :s nı 1 a e e e ı en ır, ıye ı ırız. 

Geçen gün güzel sanğatlar akademisinde Lcopold Lcrry' · tabi 
l d k k 

.. 
1 

nın o-
annı seyre er en ren nuans arının resimde ne yaratıc b" I d v b" k d h .. d·· U .. ı ır unsur 0 _ 
ugunu ır erre a a gor um. mumı ve mü•terek ·· ·· ·· · 1 

.. k" ·ı h .. b" l" :s gorunuııy e ol-
gun ve mute aı;nı , p sı ır us ub derhal gözü alıyordu ı:" k b ·1·v· ..l.- da d v · ra at u umu mı ıgın ""im o ne egiıme, o ne baıkalık o ne birib · · be • 
gölgelenit ve ıtıklanı§ ı.... ' ırıne nzemez 

Tabiatin en bol rengi Yetil mi) Halbuki bu tablolarda ·ı im 
Yctillikler~ bile rastlanıyor. Kırmızıl8§8n, turuncılapn lai~ 0 ~yan 
kaçan Yctıller var. Bu tenevvü, elbette aanğatka .h ' l Yctılden 
hundaki değiımelerdi. yoksa tabiat bu kadar ta~ ı ~s annda ve ru· 
ğildir. Eğer buna kudreti olsaydı fo~oğrafın verdiv.vvu e m~ktcdir de
da r~ssamın yarattığı ayrılıklar ve başkalıklar ok : ~~Ylık ~~ıısm-

Bıtmeyen güzeJlikler, bu ince farkları için~ yı amalı ıdı. 
lerdedir. Bitmiyor hissini vermes·ı baktık de en çok saklayan ıey· • ça on a y · b' ·· b ıumuzdandır. Bu evsafta bir İnsanın y.. .. .. . k" enı ır nuans ulu-
yoruz da içimize en küçük bir bıkma d uzunu ıml a.n buldukça seyredi-
"l . d uygusu ge mıyor Fk' v a emın e toptancılık yoktur. Büyük . f · ı ır ve sangat 
dendir. eser, ınce arkla~ı en çok ihtiva e-

. Huan • Ali Yücel 

~eşi·r~~lI 
~-~Öy~ 

Çiçek parterlerinin 
çerçevelenmesi 

Şimdiye kadar anlatlldıiı gibi 
bahçede yer yer ayrılarak hazırla
nan çiçek parterlerinin etraflann
Alaki yollardan ayrılmuı pek mü
laimdir. 

Bu it ilk olarak çiçek part.1eriDia 
P..UiiPM ~ ........ .a... 

Cüze) bir tablonun çerçevelenme
li gibi; bahçeyi de türlü çqid çi
çelılerle bezeyip aüalemeğe çalıfbğı 
parterinin etrafma bir kenar yapar. 

Bu yapılmazaa çiçeğin çerçeveai· 
ne bir tablo gibi göateritaiz ke.111' •• 

Parke etrafmı çevirme itinin ikin
ci mühim faydası da bahçenin her 
uıınaın temiz kalmaamı temin etme
aiclir. Çiçefin etrafmı çn-eleyen t• 
mia (çakıllı, beton, asfalt, tat plak-
1..ıa ..,-a motiflerle döt-mit) 
bahçe yollan üzerine parter toprak. 
lamun dökülmemeaini bordür temin 
eder. 

Bahçe keaarlan bordürle Çftl"l1-
-it olea; bir çok Mbeblerle çi
çeldikten ,.,&lara dökülecek toprak
._ toz Ye çamur halinde pialik ya
parlar ... 

• Çiçeiin etraflanm çevreleme T•· 
~ ,.,&lardaa ayama iti bir çok 11· 

..ıı..ı. yapılabilir •• 
BETON BORDORLER: 

Dahiliye vekaletinde 

İşleri bitirilen 
memurlar 

Mayıs baıından haziran sonuna ka
dar Dahiliye Ve.kiletinde 24 memu

run tekaüdlük ve yetw maigları mu

amelesi bitmiJtir. Liste ıudur: 
Ardahan huauai muhasebe eski ka

tibi ölli Osman yetim, Pa.of nüfus 
katibi ölü Osman yetim, Ilıa.z hususi 
mubuet,o 1PP9.uru 4bmet Hmnıı1i ı.. 
'kallt, \;orum nmus uaı-~.ıva ~·*-

Erdem tekaüd, Köprü sarraflığından, 

Bugünkü 

Kamutay 
Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz

name şudur: 

Riyaset divanrnrn heyeti umumiyeye 
maruzatı 

.' 1 • ~u~a mebusu Esad Sagayın ve
fat ettığıne dair Başvekalet tezkeresi 

Bir defa müzakereye tabi olan 
maddeler 

.ı -VOrdunun Nenelü köyünden Hüs
nü oglu Mehmed Karahavzanın ölüm 
cezaaınct çarptırılması hakkında Baş
vekalet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası. 

2 • Ankara 'ehri otomatik telefon 
kanununun 7 inci maddesini değişti
ren 1366 sayılı kanuna ek kanun layi
hası ve Nafıa ve büdce encümenleri 
mazbataları 

3 • Reemi dairelerde elektrik tenvi
ratının tahdidine dair kanun layihası 
ve bildce encümeni mazbatası. 

Birinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

1 • Askeri memurlar hakkındaki 
1455 sayılı kanunun 5 inci maddesile 
zeytinin değiıtirilmeeine ve bu kanu
na iki muvakkat madde eklenmesine 
dair olan 3128 sayılı kanunun 2 inci 
maddesinin tadili hakıkında kanun la
yihası ve Milli müdafaa encümeni 
mazbatası 

2 • Devlet hava yolları umum mü
dürlüğü teşkilitı hakkında kanun la
yihası ve Nafıa ve bücke encümenleri 
mazbataları 

3 - Emekli binbaşı Şükrü Aytuğun 
cezasının affına dair Adliye encüme
ni mazbatası 

4 • Kültür bakanlığına bağlı Ertik 
okulları mütedavil sermayesi hakkın
da kanun layihası ve maarif, maliye ve 
blidce encümenleri mazbataları. 

5 • Türkiye Cumhuriyeti ile Efga
nistan hükümeti arasında münakid 
muhadenet ve teşriki mesai muahede
namesinin temdidi hakkındaki proto
kolun tasdikine dair kanun layihası ve 
Hariciye encümeni mazbatası 

Kamutay 
GIJ\,QUIGll1Gı1ndG 

Adliye Enciimeninde : 

I ·Mühendis ve mimarlık hakkın-
daki kanun liyihaıaı. , 
il - Yüksek mühendis ve teknik o

kulları mezunlarının mecburi hizmet 
lerine dair kanun layi.haeı müzakere 
edilmiıtir. 

Büdce Encümeninde : 
Askeri hastahaneler için yeti,ıirile

cek hasta bakıcı he~ireler hakkında
ki kanun projeeini müzakere etmiftir. 

Çağrı 

x Dahiliye encümeni bu.giln saat 10 

da toplanacaktu. 

x Milli müdafaa encümeni bugün 
heyeti umumiyeden sonra toplanacak
tır. 

x Arzuhal encümeni umumi heyet
ten sonra toplanacaktır. 

Çiçetin etraflarma kalıpla dö
Wllmek Yeya parça parça yerletti
rilmek --.tiyle yapllaWJ ... ba tip 
hol'dür wak JOllan da betondan 
olan bahçelere y•k11.ıtilir_ 

Yollan beton olmayan bahçelwde 
IMa bord&tler fazla •97a noksan sö
riiniit ahrlar ki bu ela bahçe güzel
Hti bakımından pek i7i olmaz. .. 

emekli Mustafa İnanç Yetim, ömerli 
kazası eski iskan memuru ve inhisar
lar İstanbul ba.gmüdürlüğü takip me· 
murlarından Ahmed Fikri tekaüd, 
Maçka nüfus memuru Ali Engin te· 
kaüd, Arabsun eski hususi muhasebe 
memuru M. Aaım tekaüd, Bayındır 
kaymakamlığından mütekaid ölü Ali 
Galip yetim, Safranbolu huausi muha· 
sebe memurluğundan mütekaiıd ölü 
Abdülkadir yetim, Gemlik hususi mu
hasebe tahsil müf etti§i Hasan Feyzi 
Günal tekaüd, Eaki Kozan vilayeti 
encümen batkitibi ve Zonguldak in
hisarlar veznedarı Said tekaild, Kur
Junlu nahiyeai mUdUrü Haaaıı Tab· 
ain Erbil tekaüd, Ialihiye tahrirat ki· 
tipliğinden mUtekaid ölü Nuri İpek· 
çioğlu yetim, Cumaovaaı nahiyesi 
müdürü Cemil Çetiner tekaüd, Erga· 
ni madeni mutaaarrıfhğmdan müte· 
kaid ölü HUseyin Nazmi yetim, Ak
çadağ hususi muhasebe memuru ölü 
Süleyman Vasfi yetim, Rize vilayeti 
daimi encümen ba§katibi ölü Mithat 
yetim, .Balıkesir eski lakin amiri --------------
Hamdi yetim, Emet kazası huausi Davut Nail yetim, İzmir tahrirat mil· 
muhasebe tahsildarhğından vekalet dürlüğünden mütekait ölü Ahmet 
emrinde Mehmet RUttil tekaUd, Şir- Şükrü yetim, Hukuk İtleri M. mua
nak nüfus memuru 81U Hüseyin Hüs- mele ve takip memuru Mehmet Cemil 
nü Caner yetim, Mucur kaymakamı Beker tekaüd. 

Adliyede 
tayin ve 
terfiler 

A.dliye . Bakanlığında yeni yapılan 
nakıl, tayın ve terfileri fazıyoruz: 

Seksen lira maaşlı Diyarbakır ceza 
h.~kim_liğine Temyiz mahkemesi rapor 
torlerınden Münir Altıok 70 lira ma
aşlı iki~ci sınıf adliye ~üfettişliği
ne ~e:fıan üçüncü sınıf adliye mü
f~ttışı Zeynelabidin Binkaya, yetmiş 
l~ra. ~aşlı ikinci sınıf adliye müfet
tı!.lıgu~e. terfian üçüncü sınıf adliye 
mufettııı Mustafa Tüzün, 70 lira ma
aıh Te?1yiz mahkemesi raportörlüğü
ne t.erfıan Ankara asliye azasından 
Zekı Tamay, kırkbe§ lira maaşlı Ko
yulhi~r hakimliğine Kaş hSkimi 
Vehbı Alptekin, 40 lira maaşlı Seydi
şe~ir müddeiumumiliğine Geyve müd. 
~eıumumisi Reyhan Gökmenoğlu, 40 
lıra maaılı Edremid hukuk hakimli
ğine Bürhaniye hukuk hakimi Lütfi 
Balkuvar, 40 lira maaşlı Bürhaniye 
hukuk hakimliğine Edremid hukuk 
hakimi Hüseyin Kurdoğlu, 35 lira ma
aşlı Sandıklı müddeiumumiliğine Çer 
mik müddeiumumisi Kemal Akülke, 
35 lira maaşlı Ankara sulh hakimliği
ne İ~mir sulh hakami Hayrünnisa Fer, 
35 !ıra maaşlı İzmir sulh hakimliğine 
Adliye Vekaleti teftiş heyeti reisliği 
mümeyyizi Memduh Karazencir, 35 
lira maaşlı Tarsus sulh hakimliğine 
Urfa müddeiumumisi muavini Sala
haddin Okturoğlu, 35 lira maaşlı Nal
lıhan hakimliğine Koyulhisar haki
mi Zühtü Oğuz Tunay, 30 lira maaş· 
lı Cebelibereket müddeiumumi mua-

Kliring vaziyetimiz 

Kliring bakiyeleri ve kredili 
mübayaalara aid taahhüdler 
Türkiye Cilmhuriyet Merkez banka- Belçika 6.749 21.603 28.352 

sından alınan hesap hulisalarına göre Çekoı. 475.988 387.199 863.187 

28.5.1938 tarihindeki kliring hesapları 
E•tonya 25.385 25.385 
Finlandiya 175 4.728 4.903 

bakiyeleri ve kredili ithaJat için Cüm- Fransa 5.213 268.686 273.899 

huriyet Merkez bankasına verilmiş te· 
Holanda 57.252 62.735 119.981 
İnılltere 334.586 590.762 1125.348 

ahhütler yekılnları: İ•panya 27.764 10.802 38.566 
hveç 1.768.990 280.4111 2.049.481 

Cetvel: 1 İmviçre 57.174 233.815 290.989 
İtalya 18.398 158.982 177.380 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka- Letonya 15.824 15.824 

srndaki kliring hesapları bort;lu Macariıtan 400.425 120.687 521.112 
Norveç 6.1148 32.636 39.584 

bakiyeleri Lehiıtan 50.679 99.778 150.457 
Yuıo•lavya 12.832 6.236 19.068 

Memleket Miktar T.L. Yunaniıtan 42.128 42.128 
Rua;ya 1.027 29.969 30.996 

Avusturya 1.378.300 Yukarıdaki 2 numaralı cetvelde yazılı 
Çekoslovakya 3.827.700 
Finlandiya 637.600 

kredili ithalatın vadelerine göre 

Fransa 3.173.700 
vaziyetleri 

Hol anda 1.048.500 6 aya kadar vadeli 
İngiltere 9.264.700 . 
İspanya 443.900 

Reami daireler Huauai p.hıılat 

İsveç 2.210.800 Memleket T.L. T.L. 
İsviçre 1.019.100 Almanya 1.318.418 
Letonya 27.000 

6.097.5112 
D.L. 261.5115 1.656.846 

Macari&tan 1.201.100 Daha uun veya ba,ka vadeli 
Norveç 877.300 Reaml daireler Hu•uıi tahı•lar 
Romanya 815.200 
Rusya 1.005.600 Memleket T.L. T.L. 

Yugoslavya 357.200 Alman;ya 13.350.556 3.943.663 
Yunanistan 111.000 D.L. 3.019.010 951.710 

Cetvel: 2 Cetvel: 3 

Kredili ithalat i çin Cümhuriyet Mer- Muhtelif memleketlerin Merkez bao-
kez baııka~rna verilmiş olan kalarrnda tutulan kliring hesapları.a-

tcaalıhutler yekunları da.ki alacaklarımız 

Resmi 
daıreler 

Hususi 
ıahıslar Yekun 

Memleket Miktarı T.L. 

T.L. T.L. T.L. vinliğine Yozgad müddeiumumi mu- Memleket 
avini Arif Kutlar, 30 lira maaşlı Gey-.. dd · · · - Almanya 14.668.974 10.041.255 24.710.229 

Almanya (A ve B hesaplan) 
Belçika 
Estonya 
İtalya 

5.130.200 
70.100 
44.800 

2.732.300 
238.400 ve mu eıumumi muavınlıgine Sey- Avusturya 56.405 2l6.ll0 272.515 Lehistan 

dişehir müddeiumumi muavini Hilmi 
Gökler, 30 lira maaşlı Urfa müddeiu
mumi muavinliğine Kahta sorgu ha
kimi Reşad Akdeniz, 30 lira maaşlı 

Vezirköprü sorgu hli.kimliğine Yusuf
ili sorgu hakimi Arif Hikmet Pak, 
30 lira maaşlı Bilecik sorgu hakimli
ğine Tire müddeiumumi muavını 

Hakkı Bilen, 30 lira maaşlı Ankara 
müddeiumumi muavinliğine Ankara 
asliye mahkemesi baıkatibi Rabia Ka
raoğlan tayin edilmişlerdir. 

Bir idam mazbatası O 
At.lam öldurmekten ölüm cezasına rman koruma 

mahkfun bulunan Ordunun Nenlü kö-
yünden Hüsnü oğlu Mehmet Kara- f k•ı "ı k d 
havza hııkkındaki Kamutay adlire en- eı 1 a anunun a 
cum:ni mazbataııı ruznamey<' alınmış· 

tır. l .ncümen, mazblMlS!nda 1:yor ki: de~lclkllkler 
"Dosyasında mecvud ilam ve zabııt· !il S 

name mündericatına göre 1932 senesi 
ikinci teşrinin 28 inci günü akşamı Hükümet, Orman koruma t~ilat 
au lu Hüsn · - - kanununun 14 üncü maddehini ddia-

~~eulftltftbılDlltl'lır"--i'isa~iİ"r'i~e~~'l./i~~~~~ıs~ı&Jl:e~y~--+--r---... ...... ,.... •• v ... • -·dö•~udu~: 
imtihanı nebin avdetinde paraamı almak kasdi- "Madde 14 - Orman k,oı;UllllB ıtıtillr. 

· le ve bir ar.kada,iyle beraber yolunu rı •ubay. meaaur ,,. eıaıtı hakkında 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Orta o- k • ·k tnaa. ve tayinat itibariyle a!t;lvg • .a· .._ esereK ırzına geçtı ten ve paralarını ___,. :r- ıua ı-

kullarn muallim muavinliği imtihanı aldıktan sonra boğazını srkmaık sure· zılı hükümler tatbik olunur: 
15 haziranda üniversitede yapılack· tiyle öldürdüğü usulen sabit olmuş ve A - Orman koruma eratı talimgahta 
tır. Bu imtihanlar tahriri olacak ve suçlu tarafından bilahare vaki iadei bulundukları müddet zarfında her 
kazananlar Ankaraya gelerek •ifahi türlü mMrafları Orman umum müdür-

=r muhakeme talebi de gene Ordu ağır büd · 
imtihana tabi tutulacaktır. İmtihan- ceza mahkemesinin ıo.ıv.938 tarih ve lülil · ceaınden verilmek üzere U· 

lara muallim mektebi mezunları gire- 61 aayılı karariyle ve ckaeriyetlc red· ker~ erat gibi maab alırlar, iakan iatcı 
Cek' eylt"ı.lde lı"•• mezunları arasında d 1 ve ılbaa edilirler. u ~ olunmuf olduğu gibi bu karar a ey· B 
da bir imtihan açılacaktır. hine acele itiraz yolu ile suçlu tara- • Talimg&htan ayrılıp orman lw-

Sirkeci meydanı açılıyor 

latanbul, 2 (Telefonla) - Sirkeci 
ıimendifer istasyonunun çıkış yerin
deki tek katlı bina yıktırılarak mey
dan genişletilecektir. Bu binanın kö
§esindeki lokanta da yıkılacaktır. 

Elektrik şirketinin devir ve 
teslimi işi 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Elektrik 
ıirketinin devir ve tealim muamelesine 
bugün de devam edildi. Silahtarağa 
fabrikasındaki çalıtmalar birkaç gü
ne kadar bitirilecek ve sonra ıirketin 
İstanbul ve Beyoğlundaki depoları
nın devir ve teslim muamelesine baş-
lanacaktır. 

fından vaki itirazın da Giresun ağır ruma kıtalarına dahil oldukları gün-
ceza mahkemesince reddedilmif oldu· den itibaren iakin ve ilbaatan bafka 
ğu anlatılmı9tır. çavu,lara onbC§. on başılara on ve her 

Encümence yapdan müzakere neti· ere bef lira maat ve ia9eletıi ~çin bebe
ceainde HU.nü oğlu Mehmet Kara- rhıe maktuan ve pCfin olarak sek~ li
havza hakkında bükmOlunan ölüm ce- ra tayin bedeli verilir. Firar edeme· 
zaaınm hafiflettir.ilm~ini ve değişti- rin firar tarihlerinden hava tebdiline 
rilmes.ini müstelzim bir sebeb de gö- gidenlerin memleketlerine varıt gü.D
rlilememi9 olduğundan teşkilatı eaa- lerinden itibaren, h.Mtahanede teıcmi 
siye kanununun 26 ncı maddesi muci- edilenlerin tedavide oldukları, izmıi 
bince cezasının infazına karar veril- &idenlerin izinli bulundukları günlo
mesi hususunun umumi heyetin tasvi· rin tayin bedelleri kıatelyevm olarak 
bine arzına ittifakla karar verildi." istirdad edilecektir. 

Orman koruma genel kcmutao1* 

XBir izah - Dünkü nil&h d 
' ğ' . a.mız a 

neşrettı ınıız Türkiye t!l Bankas 
k 

.... k • h =ı ının 
uçu carı esaplar ikramiu 1 . li . d İ . .Te erı ste-

sın e zmırde 10068 hesab al . numar t 
Yusufa ısabet eden bin liralık .k . "b h ı ramıye, 
tertı atası olarak yu·· l" 'b" .. . . . z ıra gı ı goste-
rılmıttır. Tavzih ederiz. 

Bundan b&fka beton bordür bah
çeden beklediğimiz tabiat zevkini 
,... onan tabii güzelliiini ihlal eder. 
Tunamen tabii olan en süzel çi
çeklerle bezenmit bir parterin be
tondan bir sunği bordürle çerçen
Jenmeai zevk için aykm bir hal ol· 
.. serektir ... 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Kadın şapkası - külôh ı:ı:!."\.:~;:;:,:~~m bat-

kararglhı ile kıtalarının subay gediık
li ve erat oda, koğuf ve karaıkollarının 
tenvirat resmi, daire elektrik temdidinc 
dair olan kanun mucibince elek· 
triJdi ve elektriği mevcud olmayan 
yerlerde ihtiyaca yctcc:ek mi.kdarda 
tesbit edilecek maddelere göre gu 
Iambaaile temin ve hesab heyeti bulu
nan makamlarca tasdik edilecek mu
addel cedvellerle masraf verilecektir. 

Erat, onbaşı ve erbaşlardan iki bu
çuk senelik fili hizmetlerini bitirdıiık
ten sonra Orman tetldlatma girmeye 
talip olanlar kadronun müsaadesine 
ve ehliyetlerine göre orman iflerindc 
kullanılabilecektir. 

Betonla olduğu gibi çiçekleri laf, 
kiremit, tuğla yanmıf maden kömÜ· 
rii parçalan, Karosiment gibi teY· 
Jerle bordülemek de adttir. Bütün 
bu vasıtalar dofıu olarak bahçele • 
rini tabiileıtinneie çallf&Dlar için 
aykın ve mahzurludur. 

Bahçelerimizin hemen yegane 
JD&teryalı nebatat giizeUilderini ya
banm Taaıtalarla kQf&tmamah on• 
lana çewelerini de kendileriyle çer· 
çe"fflemelidir. 
Çiçekı.in bordürlenmeainde kul

Janılabilm nebatlarla çevreleme iti
ni yann anlatacaiız. - ULUÇAM 

Türkiyeye gelmek istiyen 
fabrikalar 

tatanbul, 2 (Telefonla) - Avuatur
yaıda bazı fabrikaların aahibleri lstan· 
bul ticaret odasına müracaat ederek 
fabrikalarını burada kurmak istedik
lerini bildirmittir. 

Bunlar arasında hasır ve fötr şap
ka. kadın ppkalan yapan ve nebati 
yat çıkaran fabrikalar vardır. 

Bundan bir mOddet önce yeni 
kadın ıapkalarınrn gitgide Buhara 
külihlarınr andırdığından bahseden 
bir fıkra yumııtım. 

Okurlarımdan birisi, bu fıkra do
layısiyle bana gönderdiği bir mek
tubta ~u satırları yazıyor: 

"Yeni kadın fapkalarından bir 
kısmının Buhara kaJüJarını andn
dığı bakkındakJ lıkranısı o.q,dum 
ve haklı oldufqnusun IHn cf• farkı
m vardım. Jlj]]I mllcacf•l• yılların
da o taraflara gidip gelmiı olan bir 
dostum bana oradan .Jyab umin 
üzerine beyaz iflenıeli bir kOIAb ı•
tirmlıtl. Fıkrarıısı okudulctan aon
ra onu sandıktan çıkardım, baktım; 
benzerliğe bir kat daha i1U1ncfım. 

Sonra bunu tanıdıklarımdan bir 
Bayana a"ım. KOIAbı ıarmek iste
di; g&terdim. Bunu bapm giydi; 

aynanın karıı.um '""'· Keadine 
çok yakı,ıırmıı olacak ki onunla 
sokağa çıkmakta ve ~ezmekte mah-
zur görmedi. 

Bu da gasterlyor lci yeni moda 
hdın ,apkalarından bir iısllUnın 

Buhara kül§hrna benzeyi§i mecasi 
bir benzeti§ değildir .... ,, 

Ne buyuruyorsunuz? - T. İ. 

Silinen liate ! 

On bet yaıına siren cumhuri· 
.yet, bütün dünyaya örnek olabi
lecek büyük bir tefkatle kara liateyi 
ailiyor. 

O listeye sirenler, memleketin 
kara günlerinde, Yatanın kara 
bahtını hazB'lıyanlarla omuz O· 

m~ bahanmutlardı. O •atanın 
talu ve bahtı IÜDef kadar P lak 
ve yükaek bir hale ulqır ve ~ik
bale doiru yol alırken onlar • _ 
tan 1rünqinclen uzak, ~l:k 
gubetlerde vatanaaz kaldllar. 

Şimdi, Türkiye, giicendiii ço
culdarmı sünün birinde af eden 
ıefkatH bir ana ıibi onlara ha· 
dudlarmı açl1.W. 

Vatanaızbk, ne kadar acı bir 
ceza oldu iu, bu etaiz ıefkat de 
bundan 8CJDI'& vatan kadrini bil
meyecek olanlara timcliden ne
damet hiaai verecektir : 

Afetmek, zaferin zekatıdJr. 

,5afıran kemancı ! 
ı.>unyanm en K •• ç ve en meıhur 

kemancıaı yahudi Menuhin, bir a
VUlılW"Yalı kızla evlendi, belki 
duymUfSunuzdur. Fakat yayı ke· 
ınan üzerinde bu kadar mtablda 
çektiii halde bu evlenmek itini 
pek kıvıramanut. Yüzülü nuıl 
takacaiııu f&fmDlf, nikaha tahid 
setinneyi unutmuf .... 

Acaba bu acemilik nikahın no
taaı olmadığından mıdır ? 

Limonlu! 

Babacan bir adam, otobüste 
bir latuııbul ıuetelİDİD aibat kö-

- Bayanlara limonlu banyo ! 
Ve IOllra yanındakine aordu : 
- Ya baylara ? 
Arkadqı gülümaecli aeale : ve yavaı 

- . ~aylara da limonlu .... 
lkıaınin de alqamcı olduiunu 

anladınızaa aon kelimenin ne ol· 
duiunu keatirmipiniz.dir. 

Sivri sinek t 

Yusuf Ziya Ortaç, "SivriıNn •• 
batlıklı bir fıkrauna ''ft!!._ • &#Ull aece-
cı lız bll" aazende beni tatlı uykum
dan uyandırdı,, diye bqlamıı. 
• Eaki bir atalar aözümüze göre 

•ıvri sineiin Naini "aaz" telakki' 
etmek bir "anlıyan"hk al&meticl' 
Şu halde bu fıkruiyle Yuauf Ziy:~ 
nm "anlıyan'' lardan oldufuna bir 
defa daha hükmedebiliriz. 

Ömer Seyfeddıinin de ''aivriıi· 
nek'' batlıklı aiizel bir hikiyeai 
vardır. Yalnız, Ömerin öteki hika
yeleri aibi, bu hikiyeaini de beie· 
nen Yusuf Ziyayı münakkid Nu
rullah Ataç, evvelki gün ''anla
mıyan"lardan birisi olarak aöate
riJonha. 

tJNlVERSİTE HABERLERİ 
X lktıaad fakültesinin ikinci sınıf 

eleme imtihanlarına giren 54 talcbedeıı 
41 i muvaffak oldu. 

X Hukuk fakültesi eleme imtihanla
rının netice.si bir haftaya kadar belli o
Jacaktır. 

X Edebiyat fakültesi bitirme imtihan 
larına başlanıldı. 11 kız 6 erkek talebe 
tezlerini izah ettiler. En fazla coğrafya 
şubesi imtihanlarda muvaffak olmut
tur. 

X Edebiyat fakültesi coğrafya enati· 
tüaünden Ahmet Ardel ve Ali Tevfik 
Tanoğlu doçentlik imtihanını rektör 
ve profesörler önünde bugün muvaffa· 
kıyyetle vermiılerdir. Rektör gençleri 
tebrik etmittir. 

X Radyoloji enstitüsü için viyanah 
profesör Skalizer ile bir mukavele im· 
zalanmııtır. 

X Devletler umumi hukuku kozmo
rafya ve iktiaad kürsilleri için de yine 
Viyanadan birer prof eeör cetirilecek· 
tir. 
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DIŞ iCMAL . DON.YA · HABERLERİ ......................................... 
Çekoslovakyanın 

yeniden kuruluşu Macaristanın dı~ politikası 
8" lro.ı Uyük devletler, geçen hafta Çe-

ovakya yüzünden çıkan lariz eana
~. ~~pa sulbünü korumuı olmak 
--•ını, aralarmda bir türlü paylqa-
~~lar: İngiltere, ıulhün korun· 
~Orta Avrupa hakkında göater
r...__ Y~ ali.kaya atfediyor. Fransa, 
~vakyaya karıı ııiriıtiii teahhüd 
ii . ~&Plnaya hazır olduğunu bildirdi
ile •ÇUı •ulhün muhafaza edilebildiği-

Macar hariciye nazırı diyor ki: 

''Cermen genişlemesinden,, 

''hiç korkumuz yoktur,, 
~ "-nidir. Sovyetler, kendilerine bir Budapefle, 2 a. a. - Macar ajansı bildiriyor: 
tilr hissesi ayınnakla beraber, en bü- Büdce müzakereleri esnasında söz alan hariciye nazırı B. Kan-
ı.._ terefin Çekoalovakyaya aid oldu- l d be b l 
~..._. - ya, entemaıyona meseleler hakkın a yanatta u unmu§ ve 
iı soylüyorlar. Çekoslovakya, aldı- ezcümle demi•tir ki: 
h-~ seri askeri tedbirlerle Alman· ~ 
;;"' cesareti kınldığını iddia ecli- "- Bcrlin - Roma mihverinin kuv-
ııı...'... ltalyaya gelince; bu memleketin vetlenmesi her tarafta derin bir tesir 
.l~b, sulhun korunması terefini hasıl etmiştir. Gazeteler, bu mihverin 
~Yadan bqka hiç bir devletin id- kuvvet bulmaarnın sulh için büyük 

. ebneğe hakkı ohnadıimı tebarüz bir tehli.ke teıkil eylediğini ve anşlu
~tedir. Alman gazeteleri ise, aun civar memleketler istiklalini teh
~~ bir an için bile tehlikeye d~.tü- tikeye dütürdüğünü ileri sürerek mil
"ı.~ ınkar ediyorlar. Bunlara sore, letleni heyecana sürüklemektedir. Bu 
A~ tehlikesi" etrafındaki clecli kodu tehlikeler tebarüz ettirilerek, bize 
~ya aleyhine bir propagandadan komşularımızla uzlaımamızı tavsiye 
~ttir. Bu propasancladan bafhca eylemcktedirler. Biz, samimi surette, ,1 olan memleket ~ en senit pro- küçük antant devletleri ile münase
~da vasıtalannı elinde bulunduran betlerimizin nonnalleJmCSi aızusun
""tilteredir. dayız. Bununla beraber, cermcn genif
c. Sulh 1938 mayısmda düıtü mü, }emesinden hiç bir korkumuz yoktur. 
~i mi? Ve düşmüt ise bunu kim Bilakis, macar hudutlarının tebeddül 
~ıtır? Bunu artık tarihin hük- etmez mahiyeti hakıkında verilen söz
·""""e bırakarak Çekoslovakya mesele.. lere inanmakhğnnız için birçok se

',dönelim. Çünkü gerçi seçim mü- bepler mevcuttur.,. 
l kri B. Kanya, enternaayonal umumi va-..., tiyle meydana se en z geç-

.... ,:_ -'- el · ziyetten bahsederıken de ş.unları söy-
ı., •'il'; fakat Çekoslovaaya mes esı, 
~ .... arak dev di Bu lcmittir: 
,-=sele ol am e yor. - Muallik meselelerin sulhperver 
'lede bilindiği gibi, Çekoslovakya- bir surette halli yolunda elimizden ge
~ ekalliyetlerin tibi olacaklan ista- leni yaptığnnızı iftiharla ileri ıürebi
~':.--. Malümdur ki Çekoslovakya hü- liriz. Bu politikaya samimi surette de
~ti, bu istatüyÜ tanzim etmek için vam edeceğiz ve İtalya, Almanya ve 
\'- südet abnanlan olmak üzere, bü· Polonya ile haJc:iki sulh hedeflerini 
~ ekalliyetlerle temas bal.indedir. güden mevcud doetluk münasebetle
~dan gelen haberlere bakılacak o- rimizin inki,afına daima c;alı,acağız. 
~ bu müzakerele" dallımmıı, bu- Küçük antant ile Macaristan ara
~~I ve çekoslovak devletinin ye- ıındaki müzakerelerde kaydedilen be
lit ~tan kuruluşu gibi çığıra girmiı- taatte Macariatanın kabahati yoktur. 
..:....Ye Çekoslovakyada "ekalliyet" adı Bizimle ıamimi aurette dostane müna-
~- unsurlann miktan söz önünde sebetler rumıak arzuları hakkında 
.. 'lllacak olursa, bunu tUii sönnelr Romanya ve Çekıoslova.kya devlet a

--·· • Hakikat ıudar ki ....- Çe- damlarının eon beyanatmı büyük bi.r 
lo"~ ..... ı,.ett t._tldl ~ memnuniyetle kaydedem. Bir kere 

-... nıoe'de·ın&nh!m:H~ ..... auıwıl!I mh2ıl"1BH ağ?!~~ ~~~~~.~~ ~~~~: 

Macar hariciye nazırı Kanya 

çok yakında filiya1:la tetevvüç edece
ğini ümid cylemckteyiz. 

Milli müdafaa politikamızda sulh 
eserinin hizmetindedir. Milli ordu
muzu, büyük fedakarlıklarla inkişaf 
ettirmek istiyoruz. Zira, bugünkü en
ternasyonal gerginlik devr~inde muh 
temel tecavüzlere karşı boş bulunama
yız. 

Fakat, bUyük devletlerin sulh azmi 
devam etıtilcıçe ve Tuna havzuında her 
devlet, Maeari9tan gibi aamimf sulh 
""'Htilc::tsı takil) eyleoikçe, dünyanın 
bu derece sanıılınış oıan"bu mıntaKası-

na har.p afeti uğramıyacaıktır.,, 
.:aa.ır&Mı~· u:' ler--~~--==- n>efbudur. Romanya ve Çekoslovak 

t......~ huduclJamun bu derece devlet adamlarınm güzel aözlerinin 

_--. ta.tubxllaı ~mi diyelim. me- -------------·-------------
~ llıİ a>ek keatiremi Ba7 

-..;.;.. aİ..l..J• Ben s.~L v 
ıa1 Sl.llb -..qar. 91, ve,,_.. •· 
~ .. .~•• toplandıiı zaman 
~ ~ sahibi idil•. Ve orta Av-

;~a lf~~rini bihniyen Loyd Corc •e 
-on U...U.. müessir olmfulardır. Şar 
A~n ve Anadolunun mukad
• b RÖrüşülürken, Venizeloa'un mü

'"' olduğu riI,i. Loyd Corc'un iddia

İspanyada harbe 
nihayet vermek için 

&Öre, Beneı, V enay müzakereleri, 
'Pdnicen, kendisine, Çekoslovakya 
dı.adlan içinde ancak bir buçuk mil-
~ • 1-- •--I ~ •• 1 ° B'l~L •• ""11llll ... acagını aoy anif. ıuuıa-

"ç buçuk milyon kaldıimı anlaymca 
bldıiını aören Loyd Corc, Çekos. 

anın düpnam olmuıtur. Bir in· 
ıazeteıi - l viniq Standard • Loyd 

.. c'un Çekoslovakya hakkında şu 
· söylediğini yazmaktadır : 

....._ Sahtekirhkla müstakil hayata a
ba.nuı ve zulüm ile hayabnı idame 
İllniı bir de•let. 

• bit.r taraftan Bene!in l..oyd Corc'a 
~çuk milyon almandan bahseder
. Yalnız Bohemya eyaletini muracl 
ii \'e İngiliz başvekilinin yanlıı an-
lı söyleniyor. Bu sözler doir olsa 

'r. Çünkü Loyd Corc'un cehaleti 
llıııdur. Fakat Çekoslovakyanm, 

dlan içine bazim eclebileceiinden 
elcalliyet topladığı da inkir ka· 

~ez. Eski Avuıtrya imuparator· 
'ı..... .hu ekalliyetler yüzünden yıkılıp 
·..._iti. Halbuki eski Avuıturyanın 
• . ~çası olan yeni Çekoslovakya da 
. iliyle imtizaç edemiyen ekalliyet

kalabalıiı noktaamclan küçük 
)lata bir Avusturya olmuıtur. Bü-

(' ~ .. luklar bundan ileri selmektedir. 
~slovakya hükümeti bu zorlukla
~~esi için adım atmrthr. Pragda 
1.ıtnetle ekalliyetler arasında müza· 

S ler yapıbyor. 
l.ldetlerin çok geniı bir idari muhta

tt İıtemekte olduktan malumdur. 
~~ tefi Henlayn, 24 nisanda aöy
,lh bir nutukta, alman ekalliyetinin 
. olacağı idare hakkındaki fikrini 

tnadde ile hülaaa etmiıti. Bir kaç 
~•el de bu teklifler tekrar tevzih e-
,1tli ... Verilen habere söre, her e
l'et kendisine aid olan arazinin ta

ını istiyor. Bu teklif kabul edi
. olu .... , etnik hududlann yeni bq-

İngilterenin iki tarafta tavassutta 
bulunmağa çalışılacağı bildiriliyor 

Sömürge iıi 

anlaıma 

Almanya ile 

uğratacak 

için de 
yapmağa 

bir 

Londra, 2 a.a. - Bütün gazeteler, 
heyecanlı bir teldlde İngiltercnin pek 
yakında İspanyada iki muharib tarafa 
tavassut fikrini kabul ettirerek İspan
ya harbine nihyet vermcğe çalışacağı 
nı, diğ-er taraftan da Almanya ile bil
haaaa sömürge talebi haıkkında umumi 
bir itili.f akdetmeie uğra,aca&ını yaz
maktadırlar. 

İlk noktada muvaffakiyet haarl ol
muı için gönüllülerin geri alınmasını, 
ikinci noktanın tatbiki için de südet
ler meselcsinin sulhen ve ka.ti surette 
halledilmcai ba~ıca tarttır. 

Gazeteler, İngiltere hükümetinin 
geçenlerde ingiliz gemilerinin maruz 
kaldığı hava hücumlarının tekerrür 
etmemeai için tiddetli t.-bbüalerde 
bulunacağını ilive eylemektedirler. 
Gazeteler, evelki gün sabahleyin ya
pılan kabine toplantısında bu siyasi 
hareket tarzının kabul edilmiı oldu
ğunu tasrih etmektedirler. 

Bombardıma kar~ı müııerek 

teıebbiis 
Paris, 2 aa .. - Granollers bombardı

manından haberdar olur olmaz, fran
sız hükümeti, açı;k tehirlere nasyona
listlerin icra ettikleri bombardıman
lara nihayet verilmesi için yapacağı 
teşebbüse İngiltere hükümetinin de 
iştirakini talep etmittir. Paris, papa-

lığın da bu tCfebbüse müzaıhare1: eyli
yeceği fikrindedir. 

Londra, 2 a.a. - Karışmazlık komi
tesi bu aabah gönüllülerin geri ahn
maısı metodları hakkındaki nihai ka· 
rar projesinin tetkiki esnasında bazı 

muvaffakiyetler kaydetmi9 iee de bu 
karara aid bazı teferruatın tetkiki te
hir edilmittir. 

Komite 10 haziranda yeniden topla
nacaktır. 

Zannedildiğine göre gönüllülerin 
geri alınması için yapılacak masraflar 
meselesi bugün komışu~tır. 

Gazetemiz için 
iki memur 
ah nacaktır 

Akpmları on sekizden iti
baren gazetemizde tashih 
i,lerinde çalıf111ak üzere iki 
memur alınacaktır. Aylık 
ücretleri yüzer lira olacaktır. 

Bu memurların intihabı i
çin 5 haziran pazar gü
nü gazetemiz idareıinde bir 
müsabaka imtihanı yapıla· 
caktır. 

Balkan antanti 
ve kü~ük antant 
posla konferansı 

Atina, 2 a.a. - Atina ajansı bildiri
yor: Önümüz<leki sene Buenos Aaireı 
de toplanacak olan dünya postaları 
kongyesinde müştereken bir hattı ha
reket takib etmek üzere Atinada top
lanmış olan Balkan antantı ve küçük 
antant posta konferansı bugün mesai
sini bitirmiştir. 

Konferans 70 teklif kabul eylemiş· 
tir. Bunların içinde Yunanistanın tek
lif ettiği deniz tarifelerinin indiril
mesi ve eşya nakliyatının posta kolisi 
ile yapılması işinin tevsii de vardır. 

Konferans gelecek içtimamı t~ri 
ni evcide İstanbulda yapacak ve Bal
kan devletleri arasında posta ücretle
rinin indirilmesini ve hatta büsbütün 
kaldırılmasını tetkik eyliyecektir. 

Delegeler bugün Yunanistandan ay
rılmışlardır. 

İ na il terede 

Hava hücumlarına 
kar~ı ledbirler 

Londra 2 a.a. - Avam kamarasında 
hava müdafaası hakkında cereyan e
den müzakereler esnasında Sir Samuel 
Hor, hava hücumlarına karşı bir mu
hafaza teşkilatı vücuda getirmek üze
re iki milyon gönüllüye ihtiyaç oldu
ğunu ve şimdiden bir milyon kişinin 
bu hususta vaki olan davete icabet et
tiğini bildirmiştir. Hava hücu:nlarına 
karşı alınacak ihtiyat sistemi mucibin
ce bilhassa sıhi imdad sahasında gös
terilen vazifeleri öğrenmek için 400 
bin kadm ve erkek etaj görmektedir
ler. 

Sir Samuel Hor, halkı maake tak
maya alıştırmak üzere 300.000 maske 

1& t'» .. "---:s: """ -~-- ....v.--,1w&& .. \y\.'•· 

Dahiliye müsteşarı Geoffroy Loyd, 
memleketin 100 mıntakaya ta.kaim e
dildiğini. bu mıntaıkalardan her bi~ 
nin düflDILll bombardıman tayyareleri
nin ~eldiğini haber vermef e memur 
santrallara doğrudan doğruya bağlı 
bir telefon santralına merbut bulun
duğunu tasrih etmittir. 

Kuvvetli i1aret düdükleri mahallt 
makamların emrine verilmiştir. 

Frankocular1n 
bombardımanı 

Saragoea, 2 a.a. - Havas muhabiri 
bildiriyor: Frankocuların Akdeniz sa
hillerinden Sugunta yoluna kadar taz
yikleri devam etmektedir . 

•General Aranda ordusunu sol cena
hı. General Valino ordusu ile birlet
mıt vıe Albok.oser önündeki yarım 
çember şimalden ve şarktan daraltıl
mııtır. 

Varela ordusunun sağ cenahı Noge
rulaa istikametinde ilerlemiştir. 

Frankocuların bombardımanı 

Valana, 2 a.a. - Franko tayyareleri 
Kastellan eyaletinde bazı kasabaları 
bombardıman etmişlerdir. Bu bombar
dımanlar netiCC6inde 16 kişi ölmüş, 
400 kişi yaralanmıştır. 

l ngiliz gemilerinin 
bombaNlımanı 

Lond~~~ 2 a.a. - Royter ajanaının 
zanne1:tıgıne göre Tenthames ve Thor 
pehall isimlerindeki İngiliz vapurla
rının tahribi üzerine İngiltere tara
fından yapılan teşebbüse cevaben Bur 

gos makamlarmı son hava hücumları 
c-snasında ingiliz ticaret vapurlarının 
hedef olarak seçilmiş olduğunu iddia 
etmenin doğru olmadığını be-yan et
mişlerdir. 

Burgos hüktimeti ika edilen hasar
dan dolayı teessürünü bildirmekte ve 
hadise hakkında tahkikat yapılacağını 
vadetme ktedir. 

Çin sulannda korsanlar 
tt~ilırnesi zaruri olacakhr. Her ekal

h.a etnik badudlar içinde Aclliye, 
ve :zabıta i,leri dalıil olma lrüz~ 

!._ettlı bir muhtariyet istiyor. Etnik 
-· ... ht.., graplann merkezi idarede 
.:ıı.., nisbetincle temsil edilmeleri 
~ eb edilmektedir. Yani aöziin kısa· 

gaye istihdaf etmektedir. Bu müzakere- Lise mezunu olmak ıartiy-
lerin neticesi ne olacak? Her halde Çe- le bu müsabakaya girmek Şanghay, 2 a.a. _Çin konanları 
koalovakya bu metalibab kabul etmek· iıtiyenler timdiden gaze- Han.nov koyuna girmek istiyen Da-

~daki müzakereler .. lo..Jr 
• '9Dİ hattan karulaıu ıihi bir 

te çok ileri ııitmeie mechurdwr. Ve temiz idaresine müracaat et- ta adındaki küçük Portekiz vapuruna 
kendisini ıu ve bu taarruza kart• koru· melidir. hücum ederek vapuru yağma etmişler 
maya huır olan clnletl• ele bu nokta- Liaan bilenler tercih 1 • ı ve rehine olarak da vapurun portekiz-
da çömerd davranman için ÇekCKlo- cakt 0 

u li kaptanmı ve dört çinliyi alıp bera-
vakyayı ~· , na ır. J ber götürmüşlerdir. Vapurun maki-

A. ~·ESMER '--...., __________ _.,,_ nieti bir el bomba&ı ile ölmüttür, 
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KURUN'da Bay Asım Us- bugünkü 
bat makalesinde cumhuriyetin on be
ıinci yılı münasebetiyle bayram hazır
lıkları yapılırken diğer taraftan da ge
niı mikyasta bir umumi af ilan etmeği 
düıünmüş ve bu hususta Kamulaya 
proje vermiş olan hükümctimizi takdir 
ve tebrik ederek diyor ki : 

Oç yıl evel dün kaybetmİ.§ oldu
ğumuz Moakova BüyÜk Elçimiz Va
sıf Çınar'ı sevenler, dün onun Cebe
cideki mezarını ziyaret ederek hatı
rasını hürmet ve tee&1ÜTle andılar. 
Dünkü ziyaretten batka Maarif Ve
kaleti, Türk Spor Kurumu aileai ve 
doatları namma mezara çelenkler 
konmuttur. 

Çinde 

Açık şehirlerin 
bombardımanı 

Cenevre, 2 a.a. - Çinin Cenevre ncz
din.deki daimi murahha.aı Hoo, Millet

ler Cemiyeti umumi katibi Aveno1'a 
açık Çin fehirleri üzerine japonlann 
yaptıkları tayyare akınlarını protesto
cden Çin hükümetinin yeni bir notasını 
tevdi etmiştir • 

Notada ezcümle §Öyle denilmekte
dir.: 

0 Son günler zarfında japon tayyare
leri Çinin en kalabalık tchirleimden bi
ri olan Kanton üzerine mütemadi akın
lar yapmıflardır. Tayyareler uked he
def tefkil etmiyen mıntakalan bombar
dıman ederek ve mitralyö• ateflne tu
tarak binlerce sivil halkt ve bu meyan
da çocuktan öldürmekte ve yaralamak 
tadırlar. 

Çin hüküıneti 28 mayıs 1937 de mil
letler cemiyctinin açık tehirlerin bom
bardunanını resmen taJdıb ettifini ha
tırlat.makta ve mildafauıır: ai'ril Çin hal 
kının japon tayyareleri tarafından kat
line nihayet vermek üzere ecri ve mü
essir tedbirler alınmasını milletler ce
miyetinden taleb etmektedir.,, 

Japonlar Kanton bombardıma
nını nasıl müdafaa ediyorlar ? 

Tokyo, 2 a.a. - Japon matbuatı ta· 
rafından neş~dilen bir tebliğde Kan
ton'un açı:.k bir şehir olmadığı, bilikit 
iyice tahkim edilmit olduğu ve japon 
tayyarelerinin münhasıran ukeri he
defleri bombardıman ettikleri bildi
rilmektedir. 
Tebliğde, Çin halkı araaında nüfus 

zayiatının "obüsleri her tarafa düııen 
Çin tayyare toplarının • atııından ile
ri geldiği ilive edilmektedir. 

Kanton bombardımanını 
proıeııo 

Londra, 2 a.a. - Çin sefiri Lord Ha
lifaks'a japon tayarelerinin Kanton ü
zerine yaptıkları akınları protesto e
den bir nota tevdi etmiştir. 

Hongkong civarında 
Hongkonk, 2 a.a. - Meaul mahfil

ler, japonların Hongkong erazisinin 
garp hududuna 16 kilometrelik mesa
fede kain Saiheung'de karaya çıktık
ları hakkındaki haberleri tckzib et
mektedirler. 

Bu haberin japon gemicilerinin er
zak taşımak üzere mütemadiyen yap
tıkları ıef erler dolayısiyle çıkmı§ ol
duğu .zanne<iilmektedir. 

İran veliadinin 
niıanı dolayısiyle 

iranda ıenllkler 
Tahran, 2 a.a. - Bütün gazeteler, 

veliaht ile Mısır kıralmın kız kardeşi
nin nişanlanmaları dolayısiyle mem· 
leketin her tarafında yapılmakta olan 
halk 'enliklerine sayfalar dolusu yazı 
tahaia etmekte ve iki memleket ara
ımdaki eeki ve yeni tariht mUnuebet
leri hatırlatmakıtadır. 

Evelnem muamelelerini gör:ipnek 
üzere Baıvekilin önümüzdeki hafta 
M111ıra hareketi her tarafta derin bir 
sevinç uyandırtnl§tır. 

Hükümet erkinı ile mebuslar, ve be
lediye meıcliei azilırı dün veliahdı 
tıebrik cıtmİflecdir. 

"Bugün dünyanın hemen her tara
fında rejim buhranlarından bahsedilen 
bir devirde yaııyoruz. En ileri ve en 
kuvvetli sayılan memleketlerin hapia
hanelerine bakılsın. Buralan haftan ba
ıa siyasi mahkumlar ile doludur. Hatta 
bazı memleketlerin hapishaneleri siyasi 
mahkumları alamadıgı için mahkumlar 
ve ıuphcliler için hususi kamplar ku
nılmuı tur. 

Türkiye cumhuriyeti böyle siyasi 
buhranlar içinde çırpınan dünya içer
sinde bir tek 'JDÜ&tesna oldujıınu gö .. 
termek için saydan arbk pek mahdud 
olan siyasi suçlularını da afediyor. 
Cumhuriyetin on beıinci yıl dönümü 
bayrarmna onlarm da it tiriık etmeleri
ne imkan vermek istiyor.,, 

Demek istiyoruz ki bugün ilin edil· 
mek üzere hazırlanan umumı af kanu· 
nu dahilde ve hariçte elde edilen mu
zafferiyetlerin ve muvaffakiyetleria 
mesud bir neticesidir. Yüz elliliklerle 
iatildaJ mahkemeleri ve huwsi heyetler 
mahkUmlarma tamil olacak deı ec:ecla 
geniı bir umumi af cumhuriyetin reji. 
minin laıvvetine ve istikrarına olan iti· 
madının en canlı bir ifadesidir. 

AF KARARININ MANALAR! 

TAN'da Bay Ahmed Emin Yalman. 
af kanunu projesi münasebetiyle yudl
iı bir bat makalede diyor ki : 

' 4Memlekette münakap hürriyetinin 
ıenitlemesi için yazı yazanların, tenkit 
silihmı kullananların müsbet ve yaratl
cı .abada kalmalan, milli birlik ve ahen
gi en yiikaek kıymet tannnalan, men
filere, fena niyetlilere, hariçten aıelea 
propagandalara, ahenkli milli irlkitmm 
za kili"!• bir tehdid te§kil eden uf Ye 

ıol ideolojilerine katı müıterek, .. i· 
lam, haıaas bir cephe kurmalan li
znndır .. Sıkı temaslar sayesinde daima 
hadiselerin iki tarafını ve İç yiizüni 
gÖl'erelr yürümek ve birliğini muhafaza 
etmek imkinı da bulunana Türkiyede 
ideale uygun hir demOknsi hareketini 
yürütecek bir muhit kurulmuı, icap e
den müsbet rtlar temin edilmiı olur..,. 

EVLENME YAŞI 
SON POSTA'da "Sablıbtan __. 

bqbldı fıkralar yumakta olan By S.... 
han Cahid nlenme yaımm erkeldwcle 
17, kızlarda 15 olarak inclirilmeai mıinL. 
ıelbetiyle diyor ki : 

"Bizim bilhaHa nüfusumuzun yüzde 
Yetmit bqini tutan köylümüz çabuk 
evlenmek ihtiyacındadır. Çünkü köy 
hayatı erkek ve kadım ıehirliden daha 
çabuk inkiıaf ettirir ve evlenmek köylü 
için adeta bir emniyet fÜpapı, aynı :sa
manda bir içtimai muavenet ve tesanid 
rabıtasıdır. 

Bunun için evlenme yqmm indin1-
mesi çok yerinde bir tqebbüstür. Ba 
suretle her yıl mezarlan ve zinclanlan 
dolduran kız kaçırma kurbanlan da •· 
zalmıt olur.,, 

Musolininin yeni 

nutuklar1 
Roma, 2 a.a. - Musolininin hafta 

sonu tatili csnaamda Padue ve Tiryet1-
teye giderek bu şehirlerde birer nutuk 
söyliyeceği öğrenilmiştir. 

ln.gilterede ltalya Kıralı ve 
Habeı l mparaıorunun ıere/ine 

içilen bir ziyafet 
Lon.dra, 2 a.a. - İngiltere ile İtalya 

arasında ilk muntazam hava aeferiniıı 
açılmaaını tcsid etmek üzere tertib e
dilen bir ziyafet esnasında ilk defa o
larak "İtalya kırah ve Habcşıstan im
paratoru,, nun şerefine içilmiştir. Si
vil tayyarecilik müdür muavini Hig
dred, hava nazırını temsil etmekte i
di. 

Bu ziyafet esnasında Habeşistan im 
paratorunun şerefine içilmesi muhak
kak olduğundan bu ,.ekilde bir nüma
yişe hüklimet mümessillerinden biri
nin iştirak edip edemiyeceği evelce 
Hariciye nezaretinden sorulmuştu. 

Nezaret, bu nümayişin italyanlar ta
rafından tertib edilmiş olduğu için bu 
hususta hiçbir itiraz serdedilemiyece
ği cevabını vermiştir. 

Enternasyonal cinai 

zabıta kongresi 
Her yıl toplanmakta olan enternaa

Y?"al cinai zabıta cemiyeti kongresi
nın bu yıl Bükreşteki içtimaına hükü
metimiz adına Ankara polis enstitücü 
direktörü Dr. Salih. Adil Başer ve bu 
~emi!etin azasından bulunan emniyet 
ışlerı umum müdürlüğü beşinci şube 
direktörü Dr. Mecid Conerdem ittirik 
edeceklerdir. 
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Temınuzun ortalarına kadar fU ve 
ya bu taraftan gelen te&irler altm
da daima. gevıek yürüyen ingiüz te 
fel>büaleri bu andan itibaren sürat
leniyor, birden Moritanye, Akitan
ya, Olimpif gibi o zamanın en bü
yük transatlantikleri tutuluyor ve 
her birile altı yedi tabur birden Ça
nakkaleye aevke ba~lanıyor. Ana
fartalar hareki.tını yapacak kuv
:Yetler de bu suretle Hamilton em. 
rine yetiıtiriliyor. 

Seddülbahir muharebelerine son 
vermeden evi o vakit düşmanın ve 
bizim uaulü harbimiz hakkında çok 
kıymetli malU:matr ihtiva eden bir 
vesikayı; Secldülbahir cephesinin 
.ol mmtakasmm aağ tarafında 
(yani merkezde) bulunan 36 ıncı 
alay komutanınm tümen ve komu
tanlığa yazılmıt bir raporunu ay
nen dercedeceğim. Bili.hare gen~
ral ve uzun zaman piyade müfettiıi 
olan o vakitki kaymakam Cemil bu 
raporunu tümenden aorulan bir su
ale cevaben ve çok çetin haziran mu 
har-ebelerinden sonra yazmııtı. 

On ikinci fırka kumandanlığına 
4. 6 . 915 

Diifmanm ahvali ruhiye, kıyme
ti harbiye ve usulü muharebe.ine 
dair rapordur : 

A - Düşmanm ahvali ruhiye ve 
kıymeti harbiyesi : 

1 - Karıımızdaki düpnan, pİ· 

yadeainden ziyade çok cephane sarf 
ederek topçumuz ve piyademize 
meydan okuyan topçusuna ve bil
haua donanmasma istinaden mu
haf azai mevki etmektedir. Eğer 
makaadı yalnız muhafaza.i mevki 
İM hakikaten piyadeye ihtiyacı 
yoktur. Çünkü timdi iıgal ttiği me
vazii donanması karımıızda dur
dukça ondan istirdad etmek ve he
le elimizde tutmak mümkün değil
Ciir. 

2 - Piyadesinin kıymeti harbiye 
Iİ olmaması cephane ve donanma· 
ca ha.iz olduğu rüçhandan hakkilo 
i9tifa.deaini tmin edememektedir. 

3 - Kartımızdaki diitman pİya0 
·~1nm ~;)enegat ·-""'"eın ..... uaur 
temleke ukerleri) kıymeti barbi-
yeai olmaması ıimdiye kadar tec
rübe ettiği harekatı taarruziyeyi 
ekaeriyetle gÜndüzün ve pek mü
kemmel idare ettiği topçu ateıile 
(maamafih ingiHzler da taaJTUz
lannı ekseriya gündüz yaparlardı 
~ onlarda piyadeleri pek görün
mezlerdi) mevziimizi tahliye etti
receğine büküm ve kanaatından 
.,.u-a dahi piyadelerini zorla ve 
krbaçla ilerletmMinden anlatıl· 
maktadır. 

Maktul küçük zabitanm elinde 

Yazan: M. Şevki Yazman 
baakmlannda düfmanm hemen dai- yapılacak yerde vakit vakit cebhe
ma kaçmak veya kaçarsa tec- nin muhtelif mahallerinden ve bil
ziye edileceği korku.siyle siperin hassa topçularm hırpalayacağı yer
içinde batını eğip kurbanlık koyun !erden baskın harekatı yapmayı ve 
gibi sinip kalmıt olması da hiç bir dü~anı bu suretle izrar ve tacizi 
kıymeti harbiyesi olmadığını gös- muvafık bulurum. 
tennektedir. DüflD&Dm mehtablr 4 - Eğer mutlaka umumi taart'uz 
gecelerde nisbeten daha aakin ve yapılacaksa bir kaç günler mücte
müaterih, karanlık geceler ise ten- mi topçu ateıi yapılmalı, bu suretle 
vir fiıekleri atarak ve boyuna cephane diifman hem izaç ve hem de bizim 
aarfederek teli.ılı ve ıükunetsiz gö- toppçu bunda meleke peydah etmeli. 
rülmesi dahi nazarı dikkati calib- Diğer bir gün ve gene düıman hü
dir. cum yapılmıyacak zann~ ttiği anda 

B - Dü,manın u~ulü muh~ebesi : ı topçu ateşini piyade hücumiyle itmam 
4 - Yukarıda zıkrolundugu veç- etmelidir .. 

hile .bizi ge~e gü?düz top ve tüfek Alay 36 kwnandanı Kaymakam 
ateııyle tacız ve ızrarederek bu su- Cemil 
retle oylayıp İ§gal eylemek, bazan 
henı bir tali tecrübesi ve hem de da
ha ziyade izrar arzusiyle intibah et
tiği nokatı ve etrafını fevkalade 
ıiddetli sürekli top ateıiyle dövdük
ten sonra o mahallin ya tarafımız
dan terkedildiğine veya orada ber
hayat kimse kalmadığma ve geri
lerden imdad ihtimali azaldığına 
hükmederek piyadesini kırbaçla ile
ri sürmektedir. Bu tecri.ibelerin hep 
gündüz yapılması da askerinin kıy
meti harbiyesi kendince mal\ım ol
masından ve onlann gece harekatı 
yapamıyacağına kani bulunmasın
dan ileri gelmektedir. 

S - Bir de düpnan kartımızda 
mütemadiyen tebdili mevzu ettirildiği 
ve muayyen noktalara tesbit ettiği 
hafif makinalı tüfeklerle vakit vakit 
muntazaman ateı etmekte ve gece
lri de buna devam etmektedir. Si
perlerini zeval vakti tebdil ettiği ka· 
viyyen memuldür. Siperlerini gece
leri gündüzünden ziyade kesif İşgal et
mektedir. Bazı cihetlerde siperleri 
ileri ıürmeğe ve tahkim ve takvi
yeye rayret etmektediT. Karınnız
daki piyade kuvvetini takdir kabil 
değilse de cebhemizde bir obüs, iki 
sahra ve bir cebel livasiyle ve çok 
iyi idare edilen ateıle karargah ve 
bataryalarmuzı taciz etmektedir. 

C - Bizim vaziyetimize gelince: 
p· ~ hiaim cok dün-.da 

uuı~ft aıa aujiiMUll-·•---- r-----
müyoruz sualine kartı cevabım fÖY· 
ledir. 

1 - Burada bizim için yegane ta· 

Analartalar taarruzu i~in 

ingiliz plam 
İngiliz kabinesinin "Çanakkale 

komitesi'' yeni kuvvetlerle taarruz 
kararını verdiğinin ertesi günü ( 8 
h r · n ) bu haber Hamil tona u-
1: sıcak ve tozdan bunalmı§ ka
rargcthında hummalı bir faaliyet 
batlamı§h: Ordu batkumandanlığı 
yeni taarruzun nereden ve nasıl ya
pılacağını kararlattırmak, ve tan· 
zim etmek mecburiyetinde idi. Bu
nun için daha hayli vakit bulnmak
la b eraber taarruz planının bir an 
evvel tanzimi kati bir zaruretti. 

Hamilton şöyle düşünüyordu: 
Yeni kuvvetlerle dört yerden ta

arruz edebilirim. 
1 - lnoz veya Bolayırın şimalin

de bir yere çıkarak yarım adanın 
gerisini kesmek (Liman daima bun
dan korknnqtur.) 

2 - Anadolu yakasına bir ihraç 
yaparak Çanakkaleye varmak. 

3 - Seddülbahirden yapılacak bir 
taarruzla Kilüdülbahir platosuna 
varmak. 

4 - Anzaktan (An bumu) bir 
hücum yaparak Türk ıimal yanmı 

çevirmek münakata neticesinde var• 
dıiı karar da fÖyle: 
l:ehftmm\Mlr!~sP cib.tıtp 
cenuba doğru biT cebhe tutmak için 
bile verilen yeni üç tümen yetip:nez. 
Kaldı ki bu cebheden taarruz edi
lirse Trakyadan gelecek türk kuv
vetlerine kar§ı da harb e~ la· 
zımchr. 

Tahtelbahir tehlikesi dolaısiyle artık 
filoda ilk ihraçlardaki gibi müessir ola
mıyacağı için bu taarruz sökmz. 

Anadolu sahilinden taarruz için 
en az altı tümene ihtiyaç vardır. 
Bundan baş.ka yeni ihraçlardan Ha
miltonun ağzı yanmıJtır. 

Seddülbahirden taarruz; iti gene 
mevzi harbine dökmek, batağa aap-
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İki ôlem 
T eur TAŞKIRAN 

RADYO 
Ankara: 

ügle Neşriyatı: 12 30 K c.ık . arı .. . ·.; 
neşriyatı - 12.50 Plik: Türk musı~:U 
halk ıarkıları - 13.15 Dahili ve harı 
berler. B~~ün çocuk psikoloji~i ve bu psi-1 muhiti içinde kalmalıdır. Daha ileri 

koloJıye dayanarak çocuga verilecek yaşlarda da mekteble aile çocuk mev
terbiye meselesi esaslı bir alaka ile zuunda el ele vermeye mecburdurlar. Akşam Neşriyatı: 18.30 Plikla 
tetkik olunmaktadır. Bu alakaya hay- Ancak bütün bu vazifelerin yapıla- muıikisi -19.15 Türk musikisi w halk 
ret edecek bir şey yoktur. Çünkü kü- bilmesi irin her 111eyden evvel ""OCug~un kıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları) ""' :ı 7 :ı Saat ayarı ve arabça neıriyat - 20.15 
çüklük devresi bir çok cebhelerden tanılması lazımdır. Bizim dünyamız muaikiıi ve halk prkıları (Handan ;; 
çok mühim olan bir devredir. ile, bizim görüş ve anlayı"'ımızla ro. kadaıları) - 21.00 Saksofon solo: < B d d ~ · :ı I Esenıin) Piyanoda Marael Bi - 21.ıS 

u evre e çocugun terbıyesinde cuklarımızın dünyasının, görüş ve an- rııık plik neşriyatı _ 22.00 Ajanı ııa1 herkesten evvel aile mesuldür. Çocu- layışlarının bir ve aynı şeyler olma- ri - 22.15 Yarınki program ve ıtı 
ğun maddi, manevi, içtimai inkişafı dıklarını, çocuğun dünyayı bizden marıı. 
tamamen ailesinin kontrolü altında büsbütün başka türlü gördüğünü u- İstanbul : 
olduğu için eve getirilecek oyuncak- nutmamalıyız. Bir çok kereler fena 
ları, çocuğun işiteceği Jisanı, hangi çocuk, terbiyesiz çocuk, inadcı çocuk 
hareketlerinin cezalandırılacağını, diye tavsif ettiğimiz vaziyetler bu iki 
h~ngilerinin inkişaf ettirileceğini ta- alemin farkından doğmaktadır ve ÇO· 
yın etmek de aileye düşer. cuklar ile büyükler arasında olan mü-

Oğle Neşriyatı: 12.30 Plikla 
muıikiai - 12.50 Havadiı - 13.05 P 
türk muaikiıi - 13.30 - 14 .Muhtelif 
neıriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla 
musikiıi - 18.45 Kızılay haftası: 1'olı! 
rans: Doktor Ki.zım İsmail (Bar11d•1,. zılay) - 19.00 Plikla danı musikisi -
Konferans: Ali Kimi Akyüz (Çocu1' 
biyesi) - 19.55 Borsa haberleri -
Muzaffer İlkar ve arkada'iları taraf 
türk musikisi ve halk prkıları - 20.45 
va raporu - 20.48 Ömer Rıza taraf 
ıtrabça soylev - 21.00 Müzeyen ve 
daşlarr taratmdan turk mıııı.i1'bı vecS 
,arkılan (Saat ayarı) - 21.45 OR1'P 
FA: 1 - Glinka: Ruslan o ludmila U\·e111 2 - Verdi: Travyata. 3 - Bosk: Roz • 
4 • Sindini : O Prentan. - 22.15 Ajan' 
berleri - 22.30 Plakla sololar, opera •' 
peret parçaları - 22.50 Son hoberler ye 
teıi cünün proıramı. 23 Son. 

Maddi ve ruhi en süratli büyüme cadeleler neticesinde çocuklar acı 
devresi doğumdan altı yaşına kadar- muamelelere maruz kalmaktadırlar. 
dır. Çocuğun sıhatı noktai nazarından Bu itibarla çocuğumuzun hareketle
düşünürsek bu devrede olan ölüm sa- rinde saik olan ruhi haleti bulmaya 
yısı bu yaşdan sonraki her hangi bir ve ondan sonra bu hareket hakkında 
devreden çok yüksektir. Bunun için- hüküm vermeye çalışmalıyız. Zaten 
dir ki bu yaşlardaki sıhhi bakımın, çocuğumuzda beğenmediğimiz, iyi 
çocuğa verilecek sıhhi itiyadların bü- görmediğimiz bir çok hareketlerin iç 
tün bir hayat için ehemiyeti vardı r. yüzlinü araştırırken çok kere suçlu 
Temizlik, uyku ve istirahat, muay- olarak onu değil, kendimizi bulacağı
yen zamanlarda iyi gıda almak gibi mız da muhakkaktır. Hoşumuza git
sıhat için pek mühim olan itiyadları meyen bu menfi vaziyet ya çocukta 
çocuğa bu devrede veremezsek çocuk anlamadığımız kendi alemine aid bir 
- bir çok diğer zararlardan sarfı na- ruhi safha, yahud da yanlış terbiye 
zar - hastalıklara daha mütemayil edişimizin neticesidir. Bu iki alem 
olur. Bu itiyadlardan hiç birisi mek- arasındaki farkı aydınlatmak için kü- Avrupa : 
teb çağından sonra kolaylıkla alına- çük bir misal alıyorum: Beş yaşında Ol'b:RA VE OPERETLER: 14.00 
maz. Bir çok kereler hocanın, ana ha- bir kızcağız günün birinde büyük an- zi"ı - 18.30 Moıkova - 20.05 Prağ -
banın büyük cehidleri neticesinde nesine cadı dediği için 9iddetle ceza- Bükreş. 
elde edilebilirse de diğer bir çok va- landırılmıştır. Çocuk büyük annesini ORKESTRA KONSERLERİ VE S 
ziyetlerde de kazanılması hemen he- çok sevdiği halde nasıl olub da böyle FONİK KONSERLER: 17.00 BerliJl 
men imkansız olur. söyledig-ini anlamak mümkün olma- 19.10 Hamburı - 20.00 Moskova, B'l' - 20.15 Droytviç - 20.30 Paris - P.'f· · 
Diğer ciheten bu devreyi çocuğun mış, esasen bunun üzerinde durulma. 20.45 Stuttıart - 23.00 Kolonya. 

manevi sıhatı itibariyle ele alırsak mış, sadece söylediği sözün müeyyi- ODA MUZ1ô1: 16.35 Prağ _ ıf 
görürüz ki insan şahsiyetinin esas desi olarak sert bir cezaya çarptırıl- Brüksel - 20.0 Frankfurt - 21.00 ?ıl 
hatları bu ilk çocuklukda kurulmak- mıştır. Ancak bir müddet sonra bu - U.00 Beromünster - 22.15 Lükse - 22.30 Doyçlan.zender. 
tadır. Bu sahadaki salahiyettar müte- sözün neden sarfedildiğini anlatan 
hassısların fikirlerine göre korku, bizzat çocuk olmuştur. Hadise şudur: SOLO KONSERLERİ: 14.40 Sto1' - 15.00 Frankfurt - 15.20 Laypzig-} 
hiddet, aksilik, hırçınlık, kendisini Bir akşam çocuk babası ile eve ge1i- Viyana - 16.00 Münib - 17.00 BerJıll 
aşağı görme, şahsi teşebbüs ve istiklal yor. Bayram dolayısiyle donanmış 18.10 Hamburı. Varıova - 18.20 Br~ 
eksiklig~ i, devamlı asabiyetler, konuş- yollardan geçmişlerdir. Musiki sesi, Oılo - 19

·00 Münib - 19.20 Könipbef ı 19.40 Hilveraum - 21.40 Beromünst-' 
mak ve el işleri hususundaki becerik. ışıklar çocuğu bir peri alemine sevk 22.00 .Milano - 22.30 Prai. 
sizlikler, şiddetli hodbinlik ve emsali etmiştir. Kendisi, babası ve evin bal- NEFESLİ SAZLAR: 6.30 Königabetl 
gibi hallerin çok kere esaslı sebebleri konunda yeşil ışıklar içinde duran 12.00 Hambıırı - 17.10 Meriç Astt!! ı 
ilk çocukluk senelerinde maruz kah- büyük annesi hep peri masalı insan- 18.20 Laypzic, Prai - 20.00 Sarbr»"' 
nan muamele tarzlarıdır. Şüphesiz en landır. Bunun üzerine çocuk "büyük 

20
•
15 

Doyçlandzender. f 
çok istenilen karakter hatları da aynı anne 1 Sen cadıya benziyonun" diye ORG. KONSERLERİ VE KOROı} 

• v • • • - b v 1 S f b h"' h l l 16.10 Hıt;ru um - 17.15 Strazburıt.a 
tesıre baglıdır. Bunun ıçındır kı ço- agırmıştır ... ır u ru ı a et e Kop"· .ı.<ı -

cugva muhtar. oldugvu ruhi sıhat esas- söylediği söz muhitte fena tefsir edil- .&'lln 14 ün~) .. ıj&..~ 3 • .A. _ • at l V ,..., ıı;s.ı.n1ı1wı.• • 

arctan -n: uirlk 'öt7gi'uCtt "llOgtım anm- -7'7" :--··'- ----1-1-- ... 4 .... ~- ~ • , - ..... "1-19.ıso Prei H. 

dan l
•tibaren başlamak gerektir. memıştır !... 11•5•,- 14.10 Kolonya - 14.U Bert 

• • w • 5 Berlln - 16.00 Breılav, D 
Çocuğun bu ilk terbiyesinin - her Hepımızde ç~ocuklugu~uzda anla· ~oyçlandzender.- P'rankfurt - 17.10 

hangi mücbir bir sebeb yoksa _ bir şılmamış oldugumuza aıd hatıralar nıh-18.00 Berlın - .. 19.10 Laypzir-:.ı 
b 1 

· ı · k d ? Vareova - 20.00 Brukıcl - 20.00 Ko::.,ı 
müessesede değil bir evde, bir aile o- ve un arı.n acı ız erı yo mu ur bere, Brüksel, Dresden - 22.15 StokJI" 
cağında verilmesi lazımdır. Bilhassa Tekrar edıyoruz: Ç-0euklann:ıızı an· - 20.30 Stuttprt - 24 Könipberg. 
ilk üç sene için çocuk behemehal aile lam~ya çalıtmalı!ı~. (Bu. vazıfe .yal: HALK MUZtGt: 10.30 Viyana - ıı 

lamak demektir. Bu da cazib değil
dir. 

O halde dördüncü şık Anbur· 
nunda ve türk sağ yanını kU§&tıcı 
bir taarruz yapmak en doğru hare
ket olur. 

(Sonu var) 

nız ılk çocukluk ıçın değıl, daha ılerı Stııttcart - 18.00 Stuttıart. 
yaşlar için de bahis mevzuudur) Bu DANS Mttztôt. 2o H bu _ 'I. 
alemi tanımadığımız için verdiğimiz Kolonya - 22.30 L~ypzic ~ Z3~~0 M 
bir çok cezalar, azarlamalar çocuk için va. 
neden dolayı alındığı anlaşılmamıt 
hükümlerdir. Bu sebebsiz cezalar ve 
darılmalar kadar çocuğu üzen, ser
pilmek için bir filiz gibi muhiti im
kanlara muhtaç gilzel kuvvetini tüke-

Manş denizinde 

ten hiç bir ıey yoktur. 
şiddetli fırtına bulunan kırbaçlar bunu göaterdiii 

pbi müMemleke ukerinin üzerin
deki koca satırlar da bunlara fazla 
9ili.h ile maneviyat verilmek isten· 
eliğine ali.mttir. Düpnan &İperlerin
den geceleri mütemadiyen ateı • 
dilmesi bizi rahatsız etmekten ziya
de kendi maneviyatlarının bozuk 
olmasından ileri gelmektedir. Hele 
cephenin bir tarafmda vuku bulan 
ufak bir barekt üzerine düpnanın 
her cihetten flddetle ateıe geçmesi 
telaıma en büyük bir delildir. 

arruz tarzı olan gece hücumu için 
bizim askerimiz de maalsef kafi 
dercede yetiş.tirilmeıniştir. Gündüz 
ş.iddetli topçu ateşi altında taarruz 
edemiyoruz. Gece de büyük kan· 
tıklıklar dolayısiyle istifade edemi
yoruz. Hele ele geçirilen mevazii 
tahkim etmek ve oraya yapış.ıp kal
mak çevikliğini kafi drecede göste
remediğimiz için zabitan ve efradı
mızm haiz olduğu bunca manevi 
hasletlere ve kahramanlıklara rağ
men muvaffakiyetle hareket icrası 
kabil olamıyor. 

2 - Eski tecrübelere kalkarak bo-
ıuna kuvvet zayi etmemeyi ve her ih
timale kartı elde kuvvet bulundur
mayı muvafıkı mantık bulurum. : 

.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I~ 
; Yazan: Alexiı Tolatoi No: 108 § - Toplantı 

Londra, 2 a.a. - Bütün gece l 
terenin cenubunda ve Man' deniz' 
hüküm süren tiddetli bir fırtına 
çok tahribler yapmı,tır. Birçok 
çı gemilerile yatlar kaybolmu 
Bunlardan bir kısmı da suların 

ni takib etmektedir. İki k~inin 
tinden haıber alınamamı,tır. Bi 
tahlisiye gemileri gece imdad i 

Çünkü düş.man donanması uzaklat· : 
trrılmadıkça teşebbüsler akamete : 
mahk\ımdur. Gerçi et ile çeliğin ha- : 
li hazırdaki muvazenesi bile bir ha- : 
rika ise de çeliği ete ezdirmek an- _ 
calı bir mucize olabilir. : 

-_ _,.,........,_......., : Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

a~~!Aııil = Merkezinden : 
: Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi 
: kongresi 4 haziran 1938 cumartesi gü
: nü saat onda Çocuk Sarayında top

---l!ıfı itjofutii~IL...ııla...JL..J~c..a:.==:::z""' : }anacaktır. Kongre azalarının muay
: yen gün ve saatte te§rifleri rica olu-

leri almışlardır. 

Bir de tarafımızdan yapılan gece 3 - Piyadelerle umumi taa=ı ~ §_ \ nur. 

- -------------------------------------------------·--' 
::1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• -

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 = - -- -
Korneliüs Krüis : "Bizi içeri &ı0kma-ı 

mak, burası kale olduğu için, onların 
hakkıdır," dedi, "surlar boyunca gezi
nir, bizi alakalandıracak ne varsa on
ları görürüz ... 

Murtaza paşa başka bir şey diyeme
di. "Haydi gidiniz, bakalım, Allah 
yardımcınız olsun!" 

iKiNCİ BAHİS 
I 

Eylül güneşi, ormanlarla örtülü 
aahilin üstünde alça.k duruyordu. 
Günden güne, şimale doğru yaklaşıl
dıkça, daha vahşileşen yerlere nüfu2 
ediliyordu. Nehrin sakin sathından 
müselles şeklinde kuş sürüleri kal
kıyordu. Fundalıklar, bataklıklar, 

:enhahk. Şurada burada bir balıkçı
nın sefil kulübesi, kıyıya çekilmiş 
zavallı bir kayık. Beyaz göle erişmek 
için daha bir haftalık zaman var. 

On dört ki§i, içi buğday dolu ağır 
bir salapuryayı halatlarla çekiyor· 
lardı. Çene göğUste, eller sarkık, ye
dekçiler bütün kuvvetleriyloe boyun
larındaki kayışlara asılıyorlardı. 
Böylece ta Yaroslavl'danberi yürü
yorlardı. Güneş, çamların kara ve 
çentikli tepelerinde batıyor, hazin 
bir hale gök yüzünde uzun zaman 
kalıyordu. Salapiıryadan bağırıyor· 
lardı: "Yanaşınız I" yedekçiler yere 
bir kazık kakıyor, halat bir ağaca 
bağlan~or, ateş yakılıyordu. Batak 
kıyıdaki çamlar, süt gibi bir sis al-

tında yavaş yavaş siliniyordu. Ya
ban ördekleri, batan güneş altında u
zun gölgeler halinde uçuşuyorlardı. 
At kadar büyük sığınlar, dalları ça
tırdata çatırdata suya iniyorl ardı. 
Ormanlar, henüz adam gormedikleri 
için hiç bir korku izhar etmıyen h ay
vanlarla dolu idi. 

Nehirde kürek şakırtıları oluyor, 
bizzat patron, - stareç Andrei De· 
nissof - kayıkh ttıyıya geliyor, işçi
lerıne peksimet, daTI ve balık getiri
yordu: et yenilmes i caiz olan gün· 

lerde de biraz tuzlanmış et ... Ellerini 
deri kemerinın arkasına sokup çima
ları tetkik ediyoı, ve sonra ateşin Ö· 
nünde duruyordu: Dinç, kıvırcık sa
kallı, parlak gözlü bir adamdı. Soru
yordu: 

- Kardeşlerirr hepiniz sıhhattesi .. 
niz, değil mi ? Çalışınız, iyi çalışınız. 
Allah çalışanları sever. Neşeli olunuz. 
Hepsini hesaba katar o: Siz Nikoncı
ların levsinden kaçtınız. Hele Onega 
gölüne bir gelelim, görürsünüz: Ne 
memleket 1 Cennetin ta kendisi. .. 

Ellerini kemerinden çıkarıyor, ate
şin önüne bağdaş kurup oturuyordu. 
Yorgun işçiler, gamlı, onu dinliyor-

lardı. 

- Orada, Viga nehri kııyılarında 
bir ıtareç vardı ... O da Deccalın dala
letinden kaçmıştı . Vaktiyle tüccar ol
duğu için bir evi, dükkanları, anbar
ları vardı. imdi, bir gün ona bir ha· 
yal göründü: bir alev, ve bu alev ara-

-- --- ---- --- --- -------- -- -- ---- --- -- -- -- -- -- -- --- -- -- --- ---- -- --- -- ---sında ela bır au .ı ıı •..01 le t. ıy<>rdu: 1 onu gorm~ğe gelir, ve o da onl arın bir 
"Şeytanın iğvalarına k i' pıldığım için yaprakla ımanını tazeletirdi. .. 
ebede kadar telin edildim .. ., "Ve öğretirdi : Ebedi ateşlerde yan· 

"Bütün mallarını karısına ve çocuk
larına b ıraktı. Şimale doğru gitti, ken· 
dine bir kulübe yaptı, münzevi yaşa· 
dı. Bundan böyle yalnız kendi kudsi 
ateşi ile ha§ başa kaldı. Bir maşa ile 
topra ğı sürüp iki kalpak arpa ekmek· 
le iktifa etti. Sepilenmemiş bir teke 
postu giyerdi. Post sırtında kurudu. 
Ve yaz kış üstünden çıkmazdı. Bütün 
mevcudu bir tahta çanakla bir kaşık, 
ve eski dille yazılmış bir dua kitabın· 
dan ibaretti. Bir kaç zaman sonra şey· 
tanlar üzeriD'fe öyle bir hüküm sahibi 
oldu ki bunla n onun nazarında artık 
sinek kadar ehemiyeti yoktu. Herkes 

mağa diri diri yanmak müreccahtır ... 
"Yavaş yavaş, yıldan yıla, bir takım 

adamlar onun kulübesi yanında mes
kenler inşa ettiler. Beraberce ağaçla
rı yakar, bu suretle meydana çıkarıl· 
mış olan toprağı beraberce sürer, ku~ 
ve balık avlar, mantar toplarlardı ... 

"Ve sonra onları biribirinlerinden 
ayırdı: Kadınları ayrı, erkekleri ayrı 
yaşattı." 

Sert bir ses işitildi: 
- Bu iyi. Kadınla yaşamaktan iyi

lik çıkmaz. 
Denissof, gittiıkçe artan karanlıkta, 

adamın yüzüne neşeli baıktı. 

Devrilen bir yığın ağaç arkasından 
azız tasvirleri ressamı Andriuşka Go
likof kalktı, Deniasof'un yanına otur
du, gözlerini gözlerine dikti. 'Golikof, 
nezri veçhile yedekçilere refakat e
dıyordu. (Tüccardan Raviakin'in e
vınde , Eski - Müminlerin toplantısın· 
da, stareç onu tesbihi ile döğmüş, giı
nah çıkartmış, Denisaof'un kayığını 
beklemek üzere Yarosla.vl'a gitmek 
emrini vermiştir). Burada, on dört ye
dekçi arasında, ayni nezri tutan dokuz 
kişi vardı. 

Denissof anlatıyordu: 
- Oleceği sırada stareç heni ve kar

deşim Semen'i takdis etti, ve Viga 
nıuminleri nezdinde kendisini iatih
laf etmemizi emretti. Bize iman taze
letti, ve biz de hemen hareket ettik. 
Kulübesi uzakça, bir yarın içinde idi. 
Bir kaç adım atmıştık ki bir ışık goı· 
dük. Kulübe alev alev yanıyordu. Kot· 
mak istedim, fakat Semen elimdt:n 
tutup çekti. "Dur!,, ve alevleı içinden 
ilahi bir teğanni işittik ... Ve üst u
rafda, dumanlar arasında, tıbkı is par· 
çaları gibi şeytanlar inleyip bağıra
rak fırıl fırıl dönüyorlardı. Bana ina
nınız. Diz çökerek kardeşimle ben de 
te ğanniye başladık ... Ve sabah olunca 
buradan ter temiz bir kaynak fışkır· 
dı ... Oraya bir aziz tasviri dikmek ge
rekti. Fakat rC118amımız yoktu ... 

Golikof hıçkırdı Deniesof onun kar
ma karışık aaçlarıoı yavatÇa oqadı ... 

• - a ı ı .. ı ı ı • • ı • 

Kayık, şehrin karşısında, dök' 
ler önünde bağlanmıştı . Rüzgar 
esiyor, insanın iliklerine kadar 
yordu. Şimale doğru yola devaın 
ieceğini akla getirmeık bile kalbi 
midsizlik veriyordu. Bütün günd 
çiler Denissof'la yiyecek yüzü 
kavga edip balıkçı köylerine dai 
lar. Ötekirler doe onlara uydular: 
mi bir dosta rastladı, kimi ba§l'' 
beblerle çekilip gitti : Hepsi ya,,af 
vaı ortadan kayboluyordu ..• 

Nehrin kıyısında, ıslak kayalar 
ıunda tersine çevrilmiş bir ka 
üstünde, Andriuşka Golikof, 11 
Dektiaref (kaçak bir müjik) ve 
murda yıkan" lakabını taşıyan f 
iki büklüm bir adam, bir serseri. 
çok defa i§kence görmüş ve ma1l 
mensub bir eski müjik, aralarınd' 
rüşüyorlardı. 

Etraflarında her şey hüzü:llii 
Dalgaların köpükleriyle beyaıl 
gölün bulanık sathı, cenuba doi 
ğır ağır kayan bulut dizileri, sa 
gerisindeki ova, bu ovada kurul\J 
harab, ahşab şehir, ve onu he111~ıı 
men örten alçak bulutlar ... oehll 
tik çatılı kuleler, ıoğan biçiı" 
küflü kilise kubbeleri, yıkık t• 
izbalar ... Ağları kurutmakta k\Jl 
lan kazıklar, sahil:ie, rüzgar al 
boyunlarını büküyorludı. Etrafd' 
men hiç kimse yoktu. Bir çan ' 
gamlı çalıyordu. 

-Sonrl .,ıJ 

J . . . . . . . . 
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Kırmızı gül 
Gül, hangi renkte ol.a, çiçeklerin çi

çeği, çıçek bahçelerinin sultamdır. Fa
kat kımuzı gul güllerin hepsinden üs
liindür. O kadar ki gül deyince inıanın 
~na ilkin kınruzı ıül gelir. Gül renk
li dudak kırmızı gül goncesinin ren
ginde olur. Beyaz gülü, kaysı gülünü 
8;Yırd etmek için yalnız gül demek ye
tipnez. 

vennek hassası olduğunu bilirsiniz. 
Bakınız san kaysı gühinde bu hassa 
yoktur.' Kırmızı gül hem kuvvet ilicı, 
hem de peklik ilacı olduğu halde kayu 
gülü çocuklar ve pek zayıf olanlar için, 
aksine, linet ilicıdır. 

Çinde bir japon zaferi 
Asyada bütün beyazların 

Belediye seçimi 
"Belediye meclisine azli intihabı 
hazırlıkları baııladı .. - Gazeteler,. 

"Sokrat - idare ba§ına geçırrnek için 
seçtiklerimizden nasd bir karakter ara• 

mışbk, hatınnda mı ? 

Şairlere sorarsanız, kırmızı gülün 
biitiin çiçeklerin, bütün güllerin de üs
liiııde tutulmasına sebeb onun aık tan
rısının sofrasında dünyaya gelmit ol
lbaaıdır. Evet, onların rivayetine göre 
&tk tanrısı bütün tannlann hepsini zi-
1afete davet eder. Aık tannsırun sofra-
11 mutlaka güzel olacağından, ziyafet 
sofrasının en güzel çiçeklerle süslen
llleaini emir verir. O zamanlar da kır
Quzı gül henüz doğmamıt olduğu için 
beyaz güllerden daha güzel çiçek bula
lnazlar. Yemekte tannlar keyfe gelerek 
hİribirleriyle ıakalatırlarken aık tann
llnın kanadı sofranın üzerinde duran ...._p destisine dokunur. O kanad kime 
dokunsa kendinden geçer. Zavallı des
ti de öyle olur, bulunduğu yerde düıü
•erir. lçinden dökülen ıarap beyaz gül
leriıı üzerine yayılınca kırnu21 gül 
• buınların sofrasına en büyük güzel
liii vermek üzere - dünyaya gelir. 

Şu halde faİrlerin anlattıkları efaane 
yalan olsa da yabana atılacak bir yalan 
sayılmamalıdır. Çünkü kırmızı cülde
ki tanen §Arapta da vardır. 

Oııun içindir ki kımuzı gül, o zaman
daaberi, çiçeklerin dilinde en derin qk 
duyguaunu ifade eder. Gül suyunun 
rii-1 kokusu da, inaanlann gözlerine 
8tk perdesi çekmeği iddia eden, esans
ların hepsine mutlaka karışır .•• 

Bu rivayet ıair sözü olduğu için ona 
elbette aldanmazamız. Fakat hekim sö
:tii Yalan olamıyacağından ona inanmak 
~dir. Hele hekimin sözü kimyage
rin analizine uygun çıkarsa. 

Kimyagerler lumuzı gülü analiz et
~den pek çok zaman önce hekimler 
Ottu Önemli bir kuvvet ilacı diye tanı
"11şlardı. Bizim büyük türk hekimi lb
lli Sina veremli hastalanna insan südü 
"ndirir, süt nine bulanıyanlara eıek 
'İidü, o da bulunamayınca keçi südü i
Çİrir, tatlı su istakozu ile tilki ciğeri ye-
~, ilaç olarak da ,.a1mz kırmızı sül 
~a~· 

Sayük üstad, gül macununun verem 
- ~. • .. ,.. 1 1 "" 

._ ls'bat için anlattiğı bir çok hekimce 
enn arasın<la ircle verem 

::-hWiından gitmek üzere bulunan bir 
~ ~e töreni ısmarlatnuı ol
hktaıı de, gül macunu yiyerek hasta-

O ~~ut olduğunu söyler. 
•al dar yüksek yerden selen bu mi
~ ~l'lnızı gülün fÖhretini göklere çı-

IUıdan ondan aonraki hekimler a
•trlarca giil macununu verem hastalığı
~_a:-h9Ua ilacı olarak yedinniılerdir. 
~ İbni Sinanm göaterdiği miu· 
~bir de nazire söylemek hevesine düı
~rinden onlar ela bir Portekiz valisi 
llİll eıinin ak ciierindeki yaradan çı
~ kanın sül tatlısı yemekle kesildiği
._. ve bu bayan yedi ay her gün gül tat
b~ yedikten aonra büsbütün iyileıtiği-
lli Jiizünün de gül renginde olduğunu 
-.ıiatmıılardı. 

Daha bir kaç yıl önce çıkan bazı ki
~larda bile gül reçelinin vereuı has
~iına ilaç olmasının yazılı olduğunu 

le aörebilirsiniz. 
b~ ~rmızı.gülün verem hast~ığını büs
f 'lıtün geçırebileceği ayn bır mesele, 
~t onun yiyenlere az çok kuvvet ve
~ii ıiiphesizdir. Çünkü içinde ta
"-1 Vardır. Bu maddenin de kuvvet 

Tesadüf, diyeceksiniz. Şüpheaiz ... Şa 
rabm beyaz gül üzerine dökülüp de gü
lü kızartması bir masaldır. Fakat masal 
lann bazıları gerçekten olan bir ıeyi 
dallandırarak, budaklandırarak, anla
tırlar. Galiba bu efsaneyi söyliyen ,air
ler de kırmızı gül yaprağını ağızlarına 
aldıklan vakit onda ıarabın tadını, ya
hud her ikisinde de buluunan tanenin 
hafif acılığını duymuşlar ve bundan gü-
zel bir efsane çıkamwılar... G.A. 

Felôkete 
uğrayanlara 

yardım 
Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Mer

kezinden: 
Yer sarsıntısından felakete uirayan va

tandaljlarımıza yardım yapılmak uzere aşa
ğıda isim ve adresleri yazılı zevat taraf!n
dan hizalarında yazılı paralar veznemıze 
ytırılmıştır. Bu hayır sever zevata ıerek 
cemiyetimiz ve gerek felaketzedeler namı
na teşekkürlrimizi sunarız. 

9 91 Antalya 1stiklil okulundan 
160 00 Kelian Kızılay şubesinden 
229 70 Kandıra Kızılay ıubeıinden 
607 04 Elazıi Kızılay merkezınden 

61 80 Marmaris Kızılay ıubesinden 
70 00 Karaburun ,, ,, 

242 56 Emirdağ ., ., 
110 70 Demirci .. 
365 06 Lüleburıı;az ., .. 
200 00 İskilip .. .. 
315 80 Van Kızılay merkezinden 
136 14 Konya Gençlik derneii ıubealn

den 
325 08 Edime 1 numaralı Dernek ıubo

sinden 
200 00 lzmil" Kuılay merkezinden 

• •• ı'tt'e1'i\hı.'\11~~H~'~'.'~w~~S!_~: 
ıo sterlin mukabili 

239 4<i Kudüs konıolosu B. Ahmet U
mar, Kudüs ve Hayfadaki soy
daşlarımız ve türksever zevat ta
rafından 38/6 sterlin mukabili 

63 20 Keçiören halkı namına Keçiö
ren C. H. P. başkanlıiından. 

72 25 Turk Maarif Cemiyetinin verdi
ii Gazan opereti hasılatından 

3471 20 
204779 77 Evelki listelerden 

208250 97 

Çekoslovakyanın 

Franko ile münasebeti 
Prag, 2 a.a. - Neşredilen resmi bir 

tebliğde Franko hükümetinin mümes
sili ile notalar teati edildiği ve her iki 
tarafın mütekabilen ticaret ajanları 
namı altında mümessiller tayin ede
cekleri bildirilmektedir. Bu ajanların 
vazifesi iki memleket arasındaki eko
nomik münaaeebtleri inıkiı;af ettirmek 
ve kendi tebaalarının menafiini koru
maktır. 

Lord Artur Savilin 
cinayeti 

Yazan : Oıkar VAY LD Çeviren : Nurettin ART AM 
'- Tefrika: 7 ==.1 

'trıı ~r~ ~.rtu~, üzerinden bir yük kalk
&i~ buyuk bır feli.ketten kurtulmuş 

1
' kalbi rahat evden çıktı. 

'gaoe gec: S~.bil .Mert~n'u gördü. Ona 
b~ t ınuş.kul bır vazıyette kaldığını, 
ıi ferefın, hem de vazifenin bu va
•ö~~tt~n kaçınmamayı emrettığini 

edı. 

lrıc~vlenmeyi, şimdilik, biraz geciktir
den ~izırn geliyordu; bu miışkiller· 
•er.be urt~lmadtkça kendisi kendisinı 
ti. :N~ bır adam telfi.kki edemiyecek
i.tik~anlıaına kendisine inanmasını, 
vard lde şüphelenmemesi için yal
ltat ı. 1-ler ICY yoluna girecekti; fa-

aabır lazımdı 

zihninden geçirdi. Fakat iyi tabiati 
gene kendisini gösterdi ve Sibil, kol
larında hıçkırarak ağlarken bile bu 
kararını değiştirmedi. 

Hislerini tahrik eden güzellik. vic
danına da dokunmuştu. Bir kaç aylık 
zevk için bu kadar dürü&t bir hayatı 
tehlikeye koymak yanlış bir şey ola
cağını düşünüyordu. 

Hem nişanl16ını yatıştırarak, hem 
de kendisi yatışaraJc gece yarısına ka
dar Sibil'in yanında kaldı ve ert~si sa
bah da Bay Merton'a evlenmenın ge
cikmesi lüzumuna dair kati ifadeli bir 
mektub yazarak Venediğe hareket et
ti. 

H ong - Kong:··. Kı.~ıl .. bir sisle 
ortülü denı.ıın ustun.de, ya

ra.sa veya ejder kanadı şeklindeki 
yelkenleri açılmış Çin kayıkları yü-

züyoL • 
Hong - Kong... Hamburgun, Ce-

novanın, Marailyanın, Nevyorkun 
po&ta gemileri düdükl~r~ni öt~rü
yor, koyda motörler gıd~p ge~ıyor. 
Kalabalık inaan yığınlarıyle agzına 
kadar dolu feribotlar, durmadan, a
dayla kara araıunda irtibatı temine
diyorlar. 

Hong - Kong .. Sedef ve duman
dan semada ma1e&te kıralın tayyare
leri martı ve albatro&ları ürkütü
yor. 

Hong • K.ong... Limanda demirli 
iki büyük krovazör ve bir tayyare 
gemiai, uzak şarkta ingilia: kuvveti· 
nin muhteşem birer tiımali gibi du
ruyorlar. 

Hong K-ongun imparatorluğun i
kinci tahkim edilmi§ kayaaıdır. 
Bunların birinciai Jibraltar'dır. 
Derhal hatıra bir mukayese geliyor. 
Garb kayaaiyle şark kayası birihir
lerine benzer. Her ıiıkiainıde de, ia
tihkimlar kazılmış, toplarla kirpiye 
dönmüş müstahkem a.dacllklar görü
lür. Her ikisin.de de yağmur suları
nı toplamak için büyük barajlar in
şa edilmiştir. Iapanyanın ucunda ve 
Çinin ucunda İngiltere, sabır ve ta
hammülle, saraılmu istib.kimlar vü
cuda getirmi§tir. Bunların her ikiai 
de ,san.ki İngiltereyi. tanzir etmek 
ister gibi Üzerlerine sarı sisleri top
larlar. 

Yalnız, J~braltar kayalığındaki 
küçük ingiliz garnizon kasa.bası ye
rine burada muazzam bir · şehir, bir 
çinli ve avrupah aitesi ta kayalığın 
tepeaim kadar muazzam binalariy
le tırmanır. Unutulmaz bir fehir, 
bir dev Monte Karlo. 

Gluçcatcr Hotel'in traaaları koya 
hakimdir. Taze bi.r riizpr aanc;ak 
direklerindeki İngiltere hayratını 
dalgalandırıyor. Masanuı etrafında 
b~ altı fransız oturuyoruz. Neden 
ı.-.l·uı ... nPrPlr. *"r t:;ıhi\ vaklasan,.har.P
ten, o harb ki, muazzam şehır bır-
den susuverirsc, korkunç top gürle
meleri işitilecektir. 2 aaat olmadı ki, 
semanın ıimal tarafında büyük ai
yah ku§lardan mürekıkeb bir müsel
lesin geçtiği görülmüttü: Her giln, 
örnek bir memur intizamiyle Kan
ton'u bombardımana giden japon fi
losu. Bugünkü uçuşun neticeaini 
Çin gazeteleri şimdiden ilan ediyor
lar: lki yüz on iki ölü, demiryolu 
üç yerinden tahrib eıdilmiş ve mü
nakale durmu, ... 
İçimizden biri: 
- Bu Kanton Hong - Kong hattı 

her gün japonlar tarafından tahrib 
C<iilir, tayyareler uzaklaşır uzakla•
maz bir kol bulutu kazma ve kürek
lerle yolun üstüne atılır. Be, altı 
saat sonra trenler, harb silihları, 
kamyonlar, tanklar, obüslerle do
lu olarak yeniden hattan geçerler. 
İşe baştan başlamak icab eder. 

- Bu sabra karş.ı şiddet harbıdır. 
Ve kaslalardan hisse çıkarmuını 
bilenler neticeyi hcaablayabilirler. 

Bu sözleri söyliyen Çin harbı 
hakkında hususi görüşleriyle ma
ruftur. Alçak seale "Çin grupu" di-

ları Floryan'da yemek yiyor, Piyaç
ça'da sayıaız cigara içiyorlardı. 

Fakat bUtiin bunlara rağmen Lord 
Artur ~ud değildi. Her sabah Ley
di Klementina'nın ölüm ha.berine rut 
gelmek ümidi ile Taymia gueteainin 
"Vefat" sütununu gözden geçiriyor, 
böyle bir haber göremiyerek ii.zlllil· 
yordu. Arada ıırada ilaça bir kaza ol
ması ihtimalini hatırına getiriyor, ka
dıncağıaan yanında iken almak i8ıc. 
mesine mani olutuna pif1D&ll oluyor
du. 

İçi sevgi ve itimad, tefkat dolu o
lan, Sibil'in mektubları da çok defa 
hazin bir ton tafıyor ve ona aanki t'be
diyen sevgilisinden ayrılmı9 imif ıibi 
'bir his geliyordu. 

On be9 gün sonra Lord Surbitıon 
V enedikten bıktı ve oradaki Pinetum 
da horoz avcılığı partileri yapıl&C9ğı
nı duyarak Ravenna sahillerine doi
ru hareket etti. Lord Artur, Uk önce 
beraıber gitmevi istemedi; fakat kar
deşine çok dUİkün olan Lord Surbiton 
çok israr etti. Bunun üzerine iki kar· 
deş on beıinci sabah, kuvvetli esen bir 
poyraz rüzgariyle çırpıntılar yapan ~ . 

• OlarUkkonutma, Lord Artur'un mutad 
Park"" Yemek yediği bay Merton'un 
bil•· Lcyn'dcki evinde oluyordu. Si
lta~Cı§e ve bahtiyarlığından eser 
l{ı ı,ıı. Lord, bir aralık Leydi 
b.:?1en~i~a'ya bir mektub yazıp itin 
d ikatını anlatmayı ve sanki dünya
'tt>. a B. Pocers isminde bir kimae yok-

Venedikte, o sırada Korfu'dan yatı. denizde yola çıktılar. 
ile oraya gelmi' olan kardeşi Lord Seyahat çok eğlenceli geçiyor, açık 
Surbiton'a rast geldi. İki genç bir a- havada geçen bu hayat da Lord Ar
rada gayet neşeli iki hafta geçirdiler. tur'un yanaklarına caki rengini geti
Sabahları ya Lido'ya gidiyorlar, ya- riyordu. Fakat 22 inci gün Lord Sur
hud da 11iyah uzun Gondol'lariyle Ve- biton'un sitemlerine rağmen Leydi 
nedik kanallarında bir aşağı bir yuka- Klementina'yı merak ederek, trenle 
rı geziyorlar, öğleden eonra misafir- Venediğe clönJü. 

UJ gibi, hiç gecikmeden evlenmeyi !erini yatta kabul ediyorlardı. Akfarn- Gond\>lden otelin merdiy.en.inc ayak 

iflas.- demektir Glokon - Evet. 
Sokrat _ Sende fU fikirde idin ki bu 

kıratta adamlan aeçmek ve en kiyaset~ 
en faziletli, en ciddi, en c:etW", ve kabil
se en güzellerini ~ercih etmek ıerek-
tir •.• .,., • 

Eflatunun "devlet, yahud cumhun-
yet,, inde Sokratla Glokon böyle koıw
ıurlar. 

- Kimleri seçmeli ? 
Fakat bundan evvel göz önünde tu-

ye anılan silah tüccarları konsorsi
yomunun 'eflerinden biri. Bu grup
ta beyaz ve sarı bangerler, madenci
ler, ihracatçılar, frans·:!ar, ameri
kalılar, alınanlar ve ingıli.ıler '.>ir
likte çal19ıyorlar. 

müeueaelcri, muazzam bir pazara üs 
hizmetini görmektedir. Bet yüz 
milyon çinli, muhtelif ırktan yedi 
sekiz milyon asyalı beyaz ırkın mu
azzam miıfterileridir. Bugün vazi
yeti en az müdrik insanlarca bile 
mal Cim olan bir hak.i:kat vardır: ~i?.-e 
de bir japon zaferi Asyada butun 
beyazların iflası demek olur. 

Süveyşten Honolulu'ya kadar her 
üsde "size bunu söyliyecektir. Japon

. yalının hakim olduğu yerde, beyaz, 
milliyeti ne olursa olsun, gitmek 
mecburi yet indedir. 
Şimdiden japonların. kendilerine 

pek pahalıya mal olan Şanghay'daki 
zaferleri burada yerlepi§ olan be
yazların% 7 5 i için idam hükmü de
mek olmuştur. Japonya hiç olmazsa 
samimi olmak meziyetine sahibtır. 
Japon devlet adamları, generalleri, 
amiralleri, bütün dünyaya mak.sad
larını ilan ediyorlar: Asyayı beyaz 
ırkın vesayetinden kurtarmak, ve 
bütün Asya krtasında japon hege
monyasını kurmak. 

tulacak cihetler vardır. 
Vatandqbk hak ve qııesuliyetinia 

bftflıca tezahürü memleket idaresinde 
rol sahibi olmuı, ve bunun için de seç
mek ve seçilmektir: Kanuni ıartlan 
haiz her türk köy kurulu, belediye, u
mumi meclis, Kamutay azası olabi~.r, 
Bir çok memleketlerde kadmlar ben~ 
re§id tanımazken türk kadınlan seçi

min ve seçilmek hakkına malik ol~ulG
lanndan bizde umumi seçimler mıllet· 
çe iıti..ak olunan büyük lı8diselerden 
sayılmak icabeder. 

-Almanlar da mı? 
- Elbette! 
- Fakat ben sanıyordum ki Al-

manya ile Japonya .... 
Hayretime gülümsüyorlar. Ne de 

olaa bu saf avrupalılar 1 
- Almany" dedin mi? Hayır 1 Sa

dece almanlar dedik. Ren ötesi ağır 
endüstriıi Çin ordusu hesabına bin
lerce tonluk iş yapmaktadır. Japon 
elç.ileri, alman hükümetine bun-dan 
duydukları hayreti ifade ettiler mi, 
kendilerine safiyane bir eda ile di
yorlar ki: "Silüı mı? Mümkündür. 
Fakat ne yapalım? Çinle harb ha
lin.de değilsin.iz. Hiç olmazsa res
men bu harbten haberdar bulunmu
yoruz. Görüyorsunuz ya, bu takdir
de, ticaret sereb6ttir." 

A kşam şehire bir hamlede i.?
mittir. Karaııltk aemada dort 

projektörün ıtıkları, iki bi1:1 ~tıe 
üstümüzde, motörünün sesı titllen 
küçük bir gümüfi tayyareyi arıyor
lar. 

- Hong - Kong hava müdafaa va
aıtalau talim odiyorlu. ~u yukarı
daki tayyareye iyi. ı.km. Smati ne 
oluna olıaun, cllretlr.lr pilot onu dmı 
dıik qaiıya indiriyor ve gene ayni 
tekilde yukarıya kaldırıyor. Artık 
~ y .. ,~- ~"--~::r '-~ ...... ,.-•. u--
balarını gelişi güzel saldırabilir, fa
kat kurtulmasına imkan yok. Hava 
müda.f aa.ı toplarınm ve iıı&ili.z avcı 
tayyarelerinin atCfoİDden kurtulma
sına imkin yoldiur ·-
Yukarıda tayyare atlıyor, iniyor, 

bir sivri ıinek gibi dolanıyor. Son
ra birden.bire ışıklar sönüyor, sema
da yıldızlar meydana çıkıyor, ve kü
çük tayyarenin uzaklaştığı ititili
yor: Taliın bitmiftir. 

- Yalnız karşı karşıya olan çinli
lerle japonları itibare alırsa, kimse. 
Burada geçenlere bir akıl erdire
mez. Beyaz ırkın uzak şarktaki men
faatlerini daima hatırda tutmak la
zıımdır. Singapur V1:: Hong - Kong'
daki ingiliz üslerini, Filipin' de de· 
mirlemit olan amerikan donanması
nın. Hindi Çinideki franaız donan
masının kuvvetlerini yerinde gör
müş olmak lazrmdır. Vcrsay muahe
desinin kendilerinden ildığını s.on 
katresine kadar tekrar ele geçirmek 
azminde olan alınanlar Tsing - Tao'
da.ki eski üslerin.i ve Biamark adala
rını unutmamıılardır. 

Aayadaki amerikan veya Avrupa 

baaar baemu, oteli sahibi kendiaini e
linde bir yığın telgrafla karııladı. 
Lord Arutr bunları, adamın elinden 
kaparak birer birer .rınmağa batladı. 
Her it yolunda idi. Leydi Klementina, 
on yedinci gece ansızın ölllvermitti 1 

İlk önce hatırına gelen Sibil oldu ve 
ona hemen Londraya döneceline dair 

bir telgraf çekti. Sonra upğına etYa
sını bağlamaaını söyleyip gondolcula· 
ra hak ettiJr:le.rinin beı miali fazluile 
para gönderdi. Oturma odama çıktı. 

Adımlarını hafif atıyordu ; kalbi cot
kundu. Burada kendisini bekliyen üç 

mektup buldu. Bunların bir taneai Si
bil'dendi; bat sağlığı diliyordu. Bir 
tanesi kendi annesinden, bir taneai de 
Leydi Klementinanın avukıaıtındandı. 
Bundan anlatıldığına göre Leydi, o 
akpm dütesle birli.be yemek ycmif. 
n&kıteleri ve mazmunları ile herkesi 
eğlcııdirmi,, mide ağrıaı tuttuğunu 
M>)rliyerok erkence evine dönmüttü. 
Ertesi aabah iıe hiç bir ıatırap çekme
den yatağında ölü bulunmqtu. He
men Sir Matiyu Rid'e haber gönderil
mitae de yapacak hiç bir teY kalma
Jmf tı. Bu aebcple ayın 22 sinde Bopn 
Şalkot meurlığına gömülmesi karar
lqtırılmıttı. Ölümünden birkaç gün 
önce de vasiyetnamesini yuma,, bun
da Kurzon Stritdeki küçük evi ile bü
tün eşyasını, resimleri, levhaları Lord 
Artur Savil'e bırakml§, bir minyatür 
kolldmiyonunu kız lwdeti Le.ydi 

Bu çıplak açık sözlülüğün ona 
pek pahalıya mal ol.muı muhtemel
dir. Çünkü Avrupada muhtelif ka
moylar hali ihtilalci ve komünist 
Çin karııamda muhafazakar aaayıf 
nazımı bir jaıponya gibi ideoloji 
harbına inanmakta gecikseler bile, 
burada kimse bu modası geçmif gö
rüşlere inanmıyor. Japonyanın za
feri yalnız Çinin inhizamı olmaya
caıktır. Dünya tarihi yazılmaya baJ· 
lanalıdanberi beyaz ırkın uğradığı 
en büyük inhizam olacaktır. 

K onufoR>aUUZ~ ~u nokt~ında. içimizden bırı, aamımi bır 

enıditeyle dedi ki: 
- Ya Japonya, bu çeliımis bacak

lı dev barbı kaybeder ve Çin bizim ' . yardmıP'Dl• aayealnde k.u.VTet ve bır-
lik Jruamp iatitlcılaruu Iır:ıopru bir 
tehlikeden bir diierine dllflDÜf ol
mayacak mıyız? 

ı:ı;r &ıl.rtbh\r. .ıül..utt:ı.n. c.nnr:\ hu 
endişeye bir nikbi.n şu cevabı ver
dJ.: 

- İdeal, ayni derecede .zayıflaya
cak olan her iki rakibin de aırtı ye
re gelme.idir. Onlar yaralannı aar
makla uiratırlarken bu bizim için 
kuanılmlf .zaman olacakıtır. 

Fakat bu hodbin dütünce kimseyi 
tatmin etmiyor. Ba husws k.i inanı
lır bir ihtimal da değildir. 

İçimizden biri: 
- Şüphesiz, diyor, Çin tehlikaioi 

iatihfaf etmek doğru olmaz. Muzaf
fer bir Çin, muazzam kuvvetini id
rak edecektir. Zaferin sarhotJuğu 

daha sağlam milletlerin de başını 
döndürmüştür, eski yabancı düş
manlığı zihniyetinin yeniden doğ
masından endişe edilebilir. Bunun
la beraber. bu büyük ve eski bir me
deniyete sahib memleket, usun bir 
harbten çok yorgun çıkacaktır. De
miryollarını, yollarını, tayyareleri
ni yeniden vücuda getirmek, bir 
milli endüatri kurmak, e&ki köhne 
Çin okonomiaini mlih etmek için, 
Çinin daha uzun zaman garbe ihti
yacı olacaktır. Belki bir aıır ... Bel· 
ki de daha f ula l 

Margaret Rufford'a, bir gerdanhfmm 
da Sibil'e verilmeaini vaaiyet etmitti. 
Bunların fazla bir değeri yoktu; fakat 

avukat B. Menafild, ödenecek birçok 
senodler bulundufu ve Leydi Klcmen
tina hesabını, hiç de. muntazam tutma
dığı jçin, eğer mümkünse, lord Artu
run bir an önce dönme.ine lil.zum göe
teriyordu. 

Lord Artu'l', Leydi Klementinanın 
kendiıini bu kadar hatırlamıt olmuın
dan ~iyadeaile mü.teeuir olmu,ıu. B. 
Pocert'ye ne demeli idi? 

Fakat Sibil'e karıı duydu&u HıVgi 
bütün hislerine galebe çaldı ve bu iti 

sırf bir vazifeyi yapmak için yerine 
getirdiğini dütünerek mU.terih oldu. 
Bu sebeple Çeyring Kroe'a vardıl• A· 

man neteei yerine geJmi9ti. 
Mertonlar kendiaini gayet iyi karıı

ladılar. Sibil, kendisine artık araları
na hiç bir fey giremiyeceğine dair ıöz 
verdi ve haziranın 7 iııd giinil evlen
me günU olarak lı:ararlqtırıldı. Artılı: 

hayat ona yeniden rüzel ve parlak gö
rüntiyordu; bütün eelı:i saadeti, neteai 
yerine gelmifti. 

Bir gün, Sibiıl ve Leydi Klementin ... 
nan avukatı ile birlikte KUrzon Strit
deki küçük eve solmuı kağıd demet
lerini yakmak, dolap gözlerin.deki süp
rüntüleri temizletmek için gitmifler
di. Bk aralık- ,ıen1 lası nete ile bay. 

Her vazife gibi memleket vazifesi de 
şereflidir. Fakat bunda §U hus~siy~ 
vardır ki görülen hizmetin buılUı bir 
kiıiye veya bir grupa deiil bü~n bir 
köye, bir §ehre, bir viliyete, nihayet 
memlekete tmnildir; bu aebeble de ha
kikat.en iftihara tayandır. Zira yurcl
da§lar, aralarında bazılarmı bu~~~
zifeler batına seçinnekle onlara ı~~ 
etmiıler, umuma ta&lluk eden ıtleri 
onların zekilan, göraiileri. bilaileriyle 
en iyi tekilde idare ve intaç edecekleri
ne inanmıılardır. Seçilenler için bu iti
mada liyik olduklarını faaliyet ve aaİ· 
leriyle iabat etmek kadar .-vklİ • o
labilir? 

Ancak, bu vazifenin ilk merbaleai 
aeçmeldir. Seçici olmak~ i~~ de on ~ 
Y*JIDI bİtİnnİf olmak kafidir. Demek kİ 
kadın ve erkek, on sekiz Yatmı ~ 
lamıt bütün vatandatlar memleketin u
mumi hayatındaki haldanm kullanma
ia ve mesuliyetlerine katlanmağa da
vet edilmektedirler. 

Bu baldan en büyük hak ve bu :me
ıuliyetin en ağır mesuliyet olduiunu 
bilmeliyiz. Seçimlerde kayıdaızbk gös
\enm:k valamla§\an ae~id olmak hak
kım n~eden sebeblerle benimaemek 
gibi bir ,eydir: Ağır hapis cezasına 1111 

mahlcUmsunuz7 Y ahud amme hizmet· 
lerinde kullanılmaktan mı memnuaa
nuz? 

Bugün iamini seçici listelerinde an· 
yan, yann seçmek üzere aandık bat•· 
na koıan genç vatandat öbür sün ee
çilmek, i, ba§rna gelmek, memleket biz. 
metlerinde çalıpnak JrZUtUDU da izhmo 
eder, ve devlet adamlannın Çekirdek• 
ten yetİ§meleri böylece kabil olur. 

Cumhuriyet vatanda§• cumhuriyetin 
eaaslanna, ek&iksiz itba etmek zaru
retindedir. Y ann hazırhklan bqbyan 
belediye ~mini bu zihniyetle karJıh
yarak bütün icablannı yerine getirmek 
için biribirimizi tenvir etmek de nzi. 
femizdir. - N. Baydar. 

Filistinde hôdiseler 
Kudüs, 2 a.a. - Silahlı bir çete Lida 

- Kudüs hattıııda bir iatasyon yaktık
tan sonra kaçmağa muvaffak olmut
tur. 

Hebron'da yeniden iıki çetenin zu. 
hur ettiği haber verilmektedir. 

kudı. 
Lord Artur, it araaında ona gülüm. 

ıiyerek aordu: 
- Ne buldun Sibil? 
- Bu kilçilk bonbon kuıtuau ne se--

viınli tey, bak Artur. Felemenkte ya
pılmıp benziyor. Bunu bana veri O 
eski gerdanhk, sebenime baamadan 
bana yakıpıyacağını biJiyorum. 

Bu, içinde akonitin bulunan kutu i
di. Lord Artur, bir hare.ket yaptı ve 
birden bire yanakları kızardı. Bütün 
yaptıklarını unu1muftu ve Sibil'in 
kendi uğrunda yapılmıt müthit bir ifi . 
ilk defa ona hatırlatacağını aklına bi-
le getirmemitti. 
• - Hay hay, onu alabilirsin Sibil, bu 
kutuyu zavallı Leydi Klcmentinaya 
ben vermiştim. 

- Çok teşekkür ederim Artur, için. 
deki bonbon da benim olsun mu? Ley
di Klemcntinanın 9ekerlemelerden 
hoflandığını hiç bilmiyordum. Onun 
yalnız fazla entelektüel olduğunu sa. 
nıyordum. 

Lord Artur, bir ölü gibi sarardı, zih

ninden korkunç bir düşünce geçti. 

- Bonbon mu Si.bil? dedi yavaş bir 
ıeale, ne demek istiyorsun? 

-1 lçiooe bir tane var. Bayatlamıt 
ve tozlanmış .. Bunu yemeği de asla

hatırımdan geçirmiyorum. Ne oluyor· 
sun Artur? Yüzün bembeyaz kesildi. 

-Sonu var-
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Kütahyada heyecan 1 ı güreşler 

Dinarlı, Karadimoyu çetin bir 
güre§ten sonra nasıl yendi ? 

Dinarlı ha.mı Kara Dimo ile mücadelede 
Kütahya, (Hususi) - Jimnastik 

gösterileri, yarışları, maçları ve gü
reşleriyle çok canlı bir şekilde yaşa
tılan Gençlik bayramının tatlı hatıra
sı silinmeden Kütahya güzel bir spor 
günü daha ya§adı. Bayramdaki gü
retlerde Kütahya bölgesi birincileri 
seçildi. Son profesyonel güreıler, tek
nik tezahürleriyle bu milli ıporumu-

Mülayım • Kiro 
.son çarpı§ma Mülayım ile Bulgar 

Kıro arasında oldu. Birinci ve ikinci 
devreler çok cansız geçti. Son devre
de canlanıp alaka toplayan bu güreş 
kırk sekizinci dakikada Mülayımın 
hasmını kıskaca alması ve hasmının 
peı demesiyle sona erdi. 

za kartı alikayı artırdı. 8 ] 
Güre§ meydanını meraklı bulunan O uda Atatürk heykeli 

Kütahyalılar doldurmuştu. Halkevi Bolu, 1 a.a. - Boluda dikilecek 
bandosunun ve davul zurnanın zaman Atatürk heykeli, heykeltraı Ratib ve 
zaman terennümleri arasında güreı-ı Nezaola bugün vilayet encümeninde 
tere öğleden sonra Kütahyalı amatör- ihalesi yapılarak mukavelni imza e
lerle batlandı. Ağaç köylü Ali, Musa dilınai§tir. 
köylü Mehmed berabere kaldılar. tik 

tf~US 

Bir meyve diyarı olan 
Darendede çalqmalan 

Burada halkın çoğu meyvecilikle uğraşır, 

kasaba elektriğe kavuşaca~ 

Halkevleri dergisi ülkün ün 
haziran sayısı 

Her ay bapnda intizamla !iıkan 01- ı Halkevleri spor şubeleri nasıl çalıf' 
kü'nün 64 numaralı Haziran sayısında malıdır?. Bu mesele Ülkünün bu sayl' 

Darende, (Hu · da birçok değerli yazılar vardır. Pro- stnda Rahmi Apak tarafından Halke•• 
ıusi) - Kasa- fesör M. Fuad Köprülü'nün Olkü'ye leri talimatına dayanılarak izah edil-bamız Uzun -

her sayıda yeni bir kıymet kazandudı- miştir. yayladan süzüle-
ğrnı görüyoruz. Notlar ve iktibaslar kı&mında geçetl' rek gelen, Toh - O 

lkü'nün haziran sayısının başına lerde ölen İtalyan edibi DanunçiYo' 
ma çayının iki Atatürkün nutuklarında 1919 yılının nun eserlerini nasıl yazdığını Ş. A. yanına yaslan -

1 
• ..;:..lı 

19 mayıs vaziyetini izah eden kısım i- an atmıştır. Dört sayfa içinde büy .... mıı •irin bir ka- k" 
.., le Dahiliye Vekili ve C.H.P. 'Genel sanat arın ibda kuvvetindeki unsur sabadır. Köyler Sekreteri B. Şükrü Kayanın Ankara ları ögrenmiş bulunuyoruz. de dahil olmak K _ı. 

stadyomunda söylediği nutuk kon- ültür hareketleri kısmında yulV" 
üzere halkın ço- muıtur. da ve Ankaradaki 19 mayıs bayraıol ğu meyvecilikle u f b f · · 

cro esör Afet, Arkeoloji gezileri e§ say a ıçınde, halkevleri çalışmalr uğraşır ve geçi- başlığı altındaki iki yazısında Ankara rı üç sayfada, halkevleri neşriyatı bit nir. Kasabamızın k d · 
oy1erıne ve hatriyat yerlerine aid ikı sayfa a ızah edilmiştir. 

elektrik projesi ıntıllaını nakletmektedir. Nahid Sırrı Ülkünün her sayısında 
yapılmış, tasdik Samimı bir yurd ve tarih sevgisinin (Bir okuyucunun notları) başlığı al• 
için Nafıa Ve - ifadesi olan bu iki yazıda ilim ve sa- tında son fikir hareketlerinden birk,.. 
kaletine gönde - nat kuvveti asil bir imtizaç halinde- çını nakletmektedir. Bu sayıda şunlat 
rilmiştir, tasdik dir. vardır: Edebiyat tarihimiz için yeııl edilir edilmez 

Karaoğlan köyünde Akkadın'ın evi, tetkik mevzuları, frarnnz edebiyatıD' 
hemen işe başla- Muhtarın evinde konu)ma, koy oxuıu, da yeni bir rumcn, iki makale, öz ş.iir 
nacaktır. İçme yateın Hoyükten çıKan.an .t>odun hakkında bir yazı. 
suyunun da fen- \ÇayuanlıkJ, ge!ın oucu;ı, bır baou.nın Ülkü bu sayısında konferanslar içill ni bir 'ekilde ka- b' k 

asKerhk hıkaycJeri, Satı kadının IJır ır ısım ayırmıştır. Cenevre üniver• sabaya getiril - · · A Ö 
sözü: Çagla ıken çatadak, hizan iken sıtesı ntropoloji profesörü jen Pit• mesi için proje- d d 
kütedek. Gerder günün değirmeni. tar ın geçenlerde Ankara halkevin • nin hazırlanma - ( 
Bunlar uğurlar olsun başlığ ıaltmda Beyaz ırkların ve medeniyetin ilk ta• sına ba'lanılmıı ·h·) · 
akan bir üs!Ubla ifade edilmiştir. rı ı unvanı Jle verdiği konferanslar tır. Açık Eti mabedinde yazısı, Bayan sekiz sayfa içinde hulasa edilmi•tir· Darendenin y 

Afetin İsviçreli profesör Pi tart ve ka- Dört sayfalık bibliyografya kısmında yetittirdiği mey d · · 
veler, meıhur Darenclede Kaleburcu boğaz ve köprü rısı ile Ankara yakınlarında yaptığı a yenı uç eserin tenkidi yapılmıştır. 

d bir gezinin intibalarını taşımaktadır. Okuyucularımız Ülkünün bu sayı• Malatya kaysı ve erikleri ayarın a-ı şu kazalara ve köylere satarak, çok 
Geçen güz mevsimindeki ziyareti sında da birçok değerU yazılar bula-dır. Hatti, bu yüzden birçok bahçı- para kazanmaktadırlar. Burada yeti- birinci yazıda anlatılan Karaoğlan kö- caklardır. K. 

vanlar, yetittirdikleri fidanları kom- §en meyveler, Y•t ve kuru olarak ge- yüne baharda tekrar uğranılıyor. Ya- Plevne müdafaası 
ne vilayet adına piyasaya sevkolunur. kındaki höyükte Tarih kurumunun okullu Ferhat liseli Hakkıya yenildi. 

Bunu müteakib küçük iki güreıçinin 
çalımlı güreşleri ncıe ile seyredildi. Samsunda lisan kursla rı Fakat, birkaç ıeneden beri, bu mey- hatladığı sondajlar görülüyor. Bayan Tarihini iyi bilmek bir millet içiO 

velere arız olan ağ tırtılı adı verilen Afet höyüğün üstünde eski, çok eski en büyük zaruretlrden biridir. C\11!1" 
Ankaralı Haydar Adapazarh Cemal

le fasıla ile iki defa tutuıtular. Birin
de Haydar diğerinde Cemal yenildi. 
Fakat minder dışında olduğu için her 
ikisi de aayılmadr. 

Dinarlı - Kara Dimo 
Halk büyük bir merakla Dinarlı -

Dimoyu bekliyordu. Avrupa ve Ame
rika stadyomlarında ün salan bu iki 
pehlivanın Amerikan siıtemi ıerbeat 
giir•!leri ~·k .,. • ..;!' A1d.. tn. ----. 
Dimo Dinarlıyı kolundan fena ııkıt
tırdı. Ortalara doğru Dinarlı güref 
tekniğinin mütenevvi harektleriyle 
haımını şaıırtmağa batladr. Dimo çok 
kırıcı güreıiyor ve hazan bir dövü§ 
manzarası veriyor. Halkm heyecanını 
artırıp kendisinden ağır olan hasmı
nm şiddetli hareketleriyle zaman za. 
man tehlikeli dakikalar yapyan Di
narlı 46 ıncı dakikada hasmını omuz
lan üzerine alfp döndürdü, ve yere 
.erdi. Bu tayyare oyunu o kadar mu
vaffakiyetli yapılmı,tı ki aaha on bin 
kitinin şidetli ve sürekli alkıtlariyle 
dakikalarca çmladı. 

Samıun (Huaual) - Halkevinde açılan muhtelif kurslara genç
lik kütleıi büyük bir iltekle devam etmektedir. Halkevinde fran
ıızca almanac, eteno, daktiloirafi, hesab kunları vardır. Gön
derdiiim r•İm, inanlara deYUD edenlerden bir luımmı göster
mektedir. 

bir devri düıünüyor: "Bugün gidece- huriyet rejiminin tarih kültürüne 
haşere, çok ziyan yapmakta idi. Hü- ğimi~ ~ti mabedinin ilk yol uğrağı bu- verdiği hususi ehemiyet bu hakikatill 
kümet bu işe de, derhal elini uzata- rası ıdı .. Etrafımda bulunan bütün idrakinden doğmuştur. 
rak, mücadele için birçok malzeme ile, türk köylülerini, Eti cedlerimin kıya- Çok zengin, çok hadiseli tarihi o
bir fen adamını kazamıza yollamıştır. fetile, Ankaar yolunda görür gibi i- lan bir milletiz. Fakat ne yazık ki. 
On günden beri devam eden mücade _ dim. Etiler bu mabcd yolunda muhak- bizde tarih yolunda çalışmalar, hep 

kak bu uğrakta su içmi,ler ve belki de saray dedikoduları ve tuhaflıklarını 
le aayesinde, binlerle ağaç bu hatcre- gecelccni,lerdir. Profesör Pittard bu tesbitle iktifa ederek, mühim mesele· 
nin taaalHitundan kurtarılmıştır. hayalimi sezmiş gibi, güzel ve beyaz leri aydınlatamamııtır. 

Kasabada, biri tam, dördü yarım ırk vasıflarını taşıyan köylüleri işa- Bize miras kalan kültürün bu ek-
devre olmak üzere bet ilk okul var- ret ederek: sikliği bizi bu yolda mesaimizi bit 
dır. Talebe mevcudları pek kabarık o- - İfte bunları görmiyenler, Türke kat daha artırmaya sevkeden bir i• 

_ Yıli.!:~~:M~o:n~o~l~it~d~irUjd~i v~r~.':;.' ""'!"~ll'!'ıd-1i'aiın:~~~~~·fıfıyİneUi' t.rihi eserlerı-
lancbu mf'lrt,.vha1z''{y1\Yeftkaııs&nllfıı zenginle"meıı'nı· ~a'"'ı'ki bir eeVITVle ÇOl\l ~ yuı an yere vanhyor. Profeaör Afet .., ıı a. --~ 
ve lise tahsillerine devam edememek- buranın sadece bir Eti mağbedıi oldu- nıiipbade edl~ 
tedı.rler. Bı'r orta okul al'.ılrrsa kültü- v .. led'kt a· ı ·· Plevne müdafaası, harikalarla dobı 

z gunu soy 1 en sonra ye 1 yı once türk tarihinin, bir şan ve ıcref yap-
rel kalkınmanın daha hızla yürüyece- Atatürkün bu yer hakkındaki şu iza- rağıdır. Halkın uzun yıllar ağzmda 
ği pek tabiidir. hını naklediyor: destanlaştırdığı bu büyük şahamet hı 

Kasabada bir de, kültür bakanlığı "Burası açık bir mabeddir. Yerin ta- disesi hakkında maalesef milhevver 
bii vaziyeti muntazam bir anfiteatrd.ır. ı 'miz bu"yu"k b' zmı• degvı'lle• büdcesinden idare olunan genel ki- erı ır ıey ya .., .... 
Bu tepenin etrafında binlerce kifi dir. Şöyle dursun hatta bu hususda 

tabsaray vardır. Okuma zevkinin, kök toplanabilir. Hatti karşıki tepelerde yabancı muharrirlerin yazdıkları bi• 
saldığı bu kazada halk, bu yuvadan bile .. Bu reliyefleri olan kayalık. ata· le şiındiye kadar bize meçhul kalmlf' 
çok istifade etmektedirler. ğıda toplanacak olan halkın sözünde tır. 

Kasaba, 1080 rakımmda ve yazı ga- gök yüzü ile mürtesem düter. B~ yer, Vilyam von Herbert'in güzel eseri 
b. Etı'lerı'n en mu"hı'm bı'r ~bad~t ycrı ola- d d o ı d ..ıı. yet serin, kıtı ise çok sert olmıyan ır e bu arada ır. aman ı or usunu-

iklime maliktir. 9686 nüfusu vardır. bilir.,, hizmet etmit ve Plevne müdafaasın• 
Profesör Afet, Eti ~ratorunun da filen rol almıı olan bu türk dotıtd 

YURDDAN RESİMLER 
o devirde mühim bir ..tıerı n_ıerkez O· ingiliz subayı tarafından, mahallin• 
lan Ankara (Ankova) yı teftışe gelir- deki müphidlerin sonraki tetkiklerle 
ken Haymana kaphcalar~na uğradık- zenginleştirilmesi neticesinde yazmıt 
tan sonra bu mnabe~~c-~ büyük dini olduğu kıymetli eser arkadaıımız Nu• 
meruime ittid·k edıtını tasvir etmek- rettin Artam tarafından dilimize ç~· 
tcdir. Muharrir, u~rlarca önce &aba- rilmiş ve gazetemizde tefrika edil• 
hın tatlı ıtıiında bınlerce kişinin im- mişti. Şimdi bu değerli eserin kita1' 
paratoru ~ karısı~ı .selamlıyarak yap- halinde çıkmıt olduğunu okurlarımı
tığı ibadeun vecdını, sayın muharri- za müjdelemekle memnunuz. 

Malatyada bahar ve kar yanyana ! 

rin saınimi üslubuna kavuşan her oku- Vesikalara istinad edilerek, hadise" 
yucu muhakkak duyacaktır. nin ruhuna nüfuz edilerek, kuvvetli 

Dönü,te Gölbaşı nahiyceine uğranı- bir usllıbla tasvir edilmit olan "Ple~· 
hyor. Burada cumhuriyet devrinin ba- ne Müdafaası" zevkle, ibretle okuna• 
,arıları ile karşılatılıyor. Bayan Afet cak bir şaheaerdir. Bu eserin, tür• 
bu muvaffakiyetin aırrını 9öyle ifade milleti için arzettiği hususi ehemiye-
ediyor: ti ise kayda bile hacet yoktur. 

Atatürk Türkiyesinde parola: ça- Her milnevvM türkün kütüphane" 
lışrnak ve çalıştırmak. sinde bu güzel eserin yer alması tı-

Behçet Kemal Çağlar (19 Mayıs) zımdır. 
şiırinde bize büyük günü vccd ile an
lattıktan aonra gençlığin ahdini ve az
mini ifade etmittir. 

Profeaör İbrahim Hakkı Akyol, 
"Kırşehir zelzelesi münaacbetile,, bq
lıklı yazısında, aon zelzelenin güzel 
ve vazıh bir izahını yaptıktan sonra 
Orta yayladaki köylerin kuruluş 
tekli üzerinde çok degerli mütalealar 
serdetmektedir. Profeaör bu mütalea
larile yeni köylerimiz için seçilecek 
yerlerin ve yapı tarzlarının ana prt
rını aydınlatmaktadır. 

Orta zaman Türk ve ialim dünyasın
da saray, her biri müaavi kıymette o
lan bir silaile yarının devamıdır. 

Nahid Sırrının (Oyuncular) adlı 
piyeai bu aayıda bitmektedir. Uç per
delik eser Ülkünün üç müteakip sayı
sında tefrika edilmittir. 
Şecmi Karatayın (Sahilde dü9ünce

ler) tiiri ile Orhan Şaik Gökyay'ın 
(Bayburt tül"kilaü) lezzetle okunacak 
kıymettedir. 

Ömer Barkan (Türkiyede toprak 
meaeleainin tarihi caasları) unvanlı 
yuıaına Ülkünün bu sayıaında da de
vam etmektedir. Bu tetkikler, toprak 
mevzuu iberinde alınacak yeni karar-
lar için mühim bir umur olacaktır. 

Pertev N. Boratan'm (Bey Börek 

. - 11&'.ada•.,. ...... 

Bora - Fırtına 
Damlacıklar ve kıvılcımlar iıinıli 

iki eseri ile edebi sahadaki ince kabl• 
liyetini bize isbat etmit olan Ba1 
Turgud Akkaş bu defa "Bora - Fırtl" 
na" batlıklı bir roman neıretmittif• 
Nefis bir cild halinde zevkte tabedil' 
mit olan bu eıerini takdim ederket' 
müellifi diyor ki: Bora - Fırtınai 
muhtelif depresyonlar arasında buıd" 
le .ıelen bot uğultunun ifadesidir 
Aynı adı taııyan bu kitab. hiç bir d 
sipline, hiç bir mülahazaya bo 
eğmeden, geliti güzel, içe doğdui' 
gibi yazıldı." 

lçli bir sevdanın hikayesine bir ç~ 
güzel müşahadeler ve fikirler kat" 
rak, hot bir usllıbun kabı içinde bi$f 
sunmut olan müellifi tebrik edere 
eseri okurlarımıza tavsiye ederiz. T 
nesi 100 kuruştur. 

Saf o 
Fransız romancısı Alfons Dode'nill 

eserleri araaında Safo hususi bir m 
kie aahibdir. Bu güzel ve içli eser 
defa da genç kadın muharrirler· 
den Muazzez Tahıin Berkand 
f mdan dilimize çevrilerek in ki 
kiltüphaneıi taramdmı 25 kW'Uf f 
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Büyük resim sergisi dün 
halkevinde açıldı 

İstanbul elektrik ıirkelinin devri dolayısiyle ··· p o R 
Nafia vekaletinin teıkilatına 
gönderdiği bir tebliğ 

Bilindiği üzere İ.tanbul elekttik 
9irıketi, satın alma mukavelffi hükü~ 
terine göre evelki pndenberi devir 
ve teaellüme baflanımlftır. 
Nafıa vekileti tarafından bu müna

sebetle bütün nafıa te,ldlitma bir ve
kilet emri gönderilmittir. 

Dikıkate fBY&n olan bu emrıi nefredi
yoru~: 

"İ•tanbul Elelktrik firketinin satın 
alma mukavelenameei 23 mayM 1938 
tarihinde prket murahhuı Hanri Si
peeiyi ile aramızda imza ve teati edil
mi.ftit'. Mukavele hükümlerine göre 
firkotiıı idarem 1 haziran 1938 den iti
bare-n filen teelim ve teeellüme bat
lanmıı olacaktır. 

İstanbul elektrik işleri idaresi Na
fıa vekaletinin emir ve mürakabesi al
tında hükmt phıiyeti haiz bir umum 
müdürlük tarafıncMıı idare olunmaaı 
mu.karrerctit'. Bu huauata icab eden ka
nuııı projeleri ve talimatnameler ha
zırlanmak Uzeredir. 

Elektrik tirketinin satın alınması 
ve miııt idareye devrolunmuı, türk 
gençliğinin fen ve eanğat ıahaamdaki 
yapııcıhk rliftünün ve kabiliyetinin 
,ereıfli bir iddiaeı ve i.fadeaidir. Bun
dan evel ayni ıuretle ecnebi fİrketle
rinden imtiyazları satın alman de
miryolları, ıu ve telefon gibi müe11e
aelerin idareleri ele alındığı andan. 
beri muhtaç oldu·kları ıslahatın fen ve 

zamana uygun caaalar raıhilinde milli 
teknik ve idari unsurlarımız tara
fından idare edilmekte olduğu göz 
önünde tutulduğu halde bu ymi satın 
aldığımız elektrik tiruceıtini de muvaf
fakiyetle tanzim ve ıslah ederek ifle
teceğimize tam bir kanaatim vardır. 

Gene satın aldığımız diğer müesae
ıelerde olduğu gibi bu şirketten devir 
alınacak bütün memur ve vatanciaıJa
rın da vazife ve i' cihetinden olan ka
biliyetlerine ehemiyet ve kıymet veri
leceği füpheeizdir. Kendilerinin de 
böyle milli bir dava mahiyetinde olan 
bir müeueaenin maddi ve manevi va
zif c<lar mesulleri olduklarmı nazan 
dikıkate alarak daha ziyade dikkat ve 
alaka ile çahpcaklarmdan e:ninim. 
Ayni zamanda elekertki işinin hükü
met organları arasına giren ve Türki
yenin en büyük ve en güzel şehirle
rinden biri olan lstanbul'un amme hiz
metinin en önemlisi olduğunu ve İs
tanbul halkının iyilik ve huzuruna, 
cmiyet ve aelime<tine hizmet edeceği
ni daima hatırda bulundurmak da ay
rıca bir vazifedir. 
İdareyi teelim almağa ba§larken 

küçük büyük alakadar olan yeni arka
datlara böyle bir tebliğin tamimini 
lüzumlu ve faideli gördüm. Muvaffa
kiyetler dilerim. 

Nafıa Vekili 
A. Çetinkaya 

SerP/en iki lıöp 
Henlayn yakında tekrar 

Londraya geliyor GUzel Sanğatlar birliği resim fube
li ile müatakil rellADl ve heylekıtra,
lar "D" grupu ve ıerbeet reesamlardan 
mürekkep birliğin Ankara halkevinde 
tertib etmif bulunduğu resim ıergiai 
dün açılm~tır. 

Açıllf töreninde Kamutay bafkanı 
B. Aıbdülıbalik Ren.da ile vekiller, nıe
bualar, fdırimizde bulunmakta olan 
büyük ve orta elçilerle vekaletler ile
ri gelenleri ve ıteÇkin bir davetli küt
'lai hazır bulunmutıtur· Xllltür baka
ftt B. Saffet Ar*-ı ttlrk untatklrla
rmm_ eeerlerini bir araya topl8111Jf bu
~ DU gu:ı:cı •ıı;ıt;•ı • -:ı;-llaw •• ,.- _ _ .. 

•190ylt1111iftk: 
•- Gii:ıel aanğatı seven, ar münte

liplerbrıizi buraya tetrifinizle aeıvin-
4lnn )'iibek heyetinizi htinnctle ıe
lamlır ve ıizlere borçlu old.uğumın 
deriQ •--1.Jdirü bu fıreatla da arzederiln. ~ 

SergiJelıi oerlerJen Atatürk 
bü•tii 

Bir çek tayyaresinin 

hududunu geçtiği 
gene alman 

bi idi ri 1 iyor 
Lonıclra, z LL - İyi malOmat alan 

in&'fılb m.ıı.fiHnıde, yamda tolrrw 
Londraya celecek olan Henlaynin bla 
sefer ingiUz reamt mahfilleri ile ele 
temas edeceğine ihtimal verilmekte
dir. 

Hııdııdıı geçeR. çek tayyareai 
Berlin, 2 LL - Bugün uat 18.45 ile 

18.50 aramında bir çek tayyareei tekrar 
alman hudutlarını geçmlftir, Bu tay· 
yaTe kıoyu mavi renkte olup Çekoslo
vak ipretlerini ve O.K. harflerini ta-
9rmakta idi. 

ber Berlılnin ..,..,. ımml bir aiuı.af
falı:iyetle iktifa eclecetf sannedilmek
tedir. tn4ılh ...... a eonra pek "" bk' 
tekilde ve bUeblitiln bllflca bir ietika-
mette inkişaf edebilecek olan vaziye
tın cıaoı ihtırazi kayıtlarla derp~ e-
dilmeei lizJm gelmektedir. 

Alman gueıeleri çeklere 
laiicııma de1't.lm ediyorlar 

Bertin, 2 a.a. - Maıtbuat, 31 mayıata 
Şeb'de vukua gelen hidi.e hakkmda 
Jiddetli bir liun kullanmaktadır: 

Berliner Börsen Zayıtungı diyor ki: 

Bugün göreceğiniz sergi, kabiliyet 
t't verim bakımından yurdummda ile-
111 hamlelerini memnuniyetle müşahe
de ettiğimi% re.ımJarımızm toplu o- .----------------
larak t~ ettiıkleri 2 inci sergidiı. 

Tayyare saat 18.45 de huduttan on 
kilometre içeride Könivalee ve saat 
18.50 de de Bae?IC'Min üzerinden uç
muttur. Tayyare alman hududunu A· 

"Çek kıtalarmın hareket tarzı Çe
koelovakya hUıkümetinin mükerreren 
verdiği teminata rağmen hiç bir veç
hile bir anl.,.m huaule gıelmecin.i i._ 
temediğini meydana koymurtur.,, 

Bu birletme hareketi, kendilerinin 
lnefru yarlflD&ları için büyük bir kuv
tet umuru olmakta, bizlere daha der. 
li toplu bir mukayese yapmak ve daha 
kolay bir hüküm verebilmek fıreatını 
hlılı,et:rnekteıd ir. 

Marifet iltifata tibidir. Türk inkı
ltbmın fıdoolojiaini ve realiteyi ifade 
hu.u.unıda bu yıl daha muvaffak eser
lede karfılaş,acağımrzı umuyoruz. Ve 
lıİlr gibi eeerlere her yönden takdirle
dni esirgemiyeceğinize kuvvetle ka
Di bulunuyoruz. 

Atatilrık'iin gUzel aaıığatlara verdi
if büyi1k ebemiyetin derin manisını 
kavrayarak bu 9erefli vazifeyi de ba
tannaya lil'V&fBD ar münteeiplerimize 
IDuvaffakiyetler dilerim ve bizi bu 
kültür çatıaı altında fU anın heyecan 
~el IHdetine erdiren o Bilylik Şefi
lbize eomuz minnetlerimizi ve aaraıl
ınu bağldığımrzı arzederim." 

Saffet Arıkan Alkıtiarla kartılanan 
bu nutuktan 10rva Kamutay ba9kanın
dan sergiyi açmaaını rica eylemit ve 
Abdülhalik Renda kordelayı kesmek 
•uretile ıergiyi açmrttır. 

Sergiye, Güzel Sanğatlar birliği re
•iın ıubetıi 130 eeerle milıtakil reuam 
~ heykeltraşlar 52, "D" grupu aanğat
lctrarı 17, ıerbeet re1Nmlarda 36 eser 
İle ittirilc etmektedir. 

Sergi, birçok ıanğat temayüllerini 
Cöetermeai bakımından dikkate p
>'&ndır. Birle9ik reeim ıergisi bilhaı
la bu yıl kalite itibarile geçen yıllara 
bazaran daha mütenevvi idi .. 

Türlü zevklerle tabiat ve hayatı gö
r.en aanğtk.irların gözü ile varlığa bak
llı&k bqh batına bir zevk •. Sergi, bize 
bu zevki bol bol tattırdı. Kliaik, aka 
denuk ve modem ekollerin yanyana 
teldiği bu çatıda memleketimizde 
l&ıığat hareketinin iyi adımlarla yü
rtbnekte olduğunu iapat e4ımelıı:tedir. 
S.nğatkhlarımızm görilfleırinıde te-

1'eniiünde mükemmelliğe &itmenin ı
J•klarmı buluyoruz. 

Sergiyi gezenlerin yüzündeki me~ 
'lUniyet buiz bi.r tekilde kendini gös
teriyordu. Büyüklerimiz geç vakte ka
dar •ergide kalmıtlar, reeaamlarla ay
rı ayrı koDUflllutlar ve serginin bu 
lılWceınmeliyetinden dolayı kendile
filai tebrik ..m,ıerdil'. 

Kont Ciano 

İngiliz - İtalyan 
anlaımasını 
methediyor 

berviaental yaıkmlarmda telllcetmit ve 
~ J ahuinatadel ietikamerinde uzald&f

ml)tır. Lokal Anzayger föyle yazıyor: 

Milan, 2 a.a. - Bugün burad:ı açılan 
harict ıiyuet konferaruımda bir nu
tuk aöyliyen Kont Cian.o vaziyeti ay
dınlatmak ve uzlaşmak yolundaki me
sailerinden dolayı Çemberlayn ve Ha
lifakatan ıitayifkir bir liaanla baıb
aetmit ve ezcümle dmıittir ki: 
"- <ieçici muvakkat anla,ınalar al

tında ihtiras ve gizli emeller saklayan 
itilaflar kadar tehlikeli bir J.CY yoktur. 
ltalyanlar kimsenin menfaatlerine ve 
hele sulha hiç hizmet etmiyen bu gibi 
ıiyaai kombinezonlara girmemişlerdir. 
Tarihi vaziyetlerin müte-kabilen ta
nmmaeı ve bunlara riayet edilmesine 
katiyen karar verilmif olması keyfi
yetleri İngiliz - italyan itilafına kuv
vet ve hayat veren uneurlardır. Bu un
ıurlar, bu iıtilifın İtalya'nın arzu ve 
realizm ile takib ettiği Avrupanm is
tikrar ve sükununu temin etmeye ma
tuf gayesinin ehemiyetini tebarüz et
tirmektedirler.,, 

Kont Ciano, Çekoslovakya meıele
ıinden bahsetmemİ§tir. Kont Ciano, 
Roma - Bertin mihverinden medihkir 
bir lisanla babaettikten aonra komü
nizmi tenkid etmittir. 

Bolfevikliğe karfı 

Kont Ciano ezcümle demiştir ki : 

Alman - İtalyan tesanüdü ilk teza
hürünü, Bolfevildik lapanyada geni9 
bir hareket bazı vüc\Hia getirmeye ça
hpnak ıuretile Avru.paya karp yaptı
ğı hücum eenasında göatermiıtir. Al
manya ile İtalya bu hücuma karşı kati 
bir cebhe alarak mücadeleye atılmış· 
lardır. M il c a d e l e henüz de
vam ediyor ve bu uğurda, birçok İtal
yan kanı dökülmüttür. Bu mücadele 
aiDün birinde A.ma,PllW bolfCW'i'kli-

Si.üleıler için verilen teminat 
kôJi görülmiyor 

Berlin, 2 a.a. - Hav• ajamının mu
habiri bildiriyor: 

Siyut mahfiller, ekaIHyetler atatil-
sü hakkında Prag )ıükümetince derpif 
edilen tasavvurların Südet almanlan
nı tatmin edecek mahiyette olmadığı
nı beyan etmektedirler. Bımuma bera-

Meksikadaki asi 

generalin hizmetçileri 
Meb~ka 2 a.a. - Sedillonun hizmet

çilerinden bCf kiti federal kıtalar• 
teelim olmuşlar ve efendilerinin aıba
tinin 10n derecede fena olduğunu ve 
her gece bafka bir çiftliğe iltica etmek 
mecburiyetinde kaldığıını beyan et
mi!lerdir. 

ğe kartı yaptığı tarihi mukavemetin 
bir eauı olduğu herkee taraf mdan ta
lim edilecektir ve bu memleketimiz i
çin bir teref olacaktır. 

Ciano Japonyanm bol9evi.Jdiğe kar
'ı mücadelede Almanya ve İtalya ile 
müftere.k bulunduğunu hatırlatmıf ve 
Çinin i:htiyataızca hHelı:et ederek bol
tevikliğe birle,mit om..ına ıe.aiif 
eylcmiftir. 

lıalya 11e balkanlar 

Ciano, Balıbnlar meaele.ine geçe· 
rek, İtalyanın bu memleketlere coğra· 
fl ve tarihi vaziyeti gibi değipa bit 

"Şimdiki halde Çek:oalovakyada bir 
diıktatörlük hülri.im .Urmektedir. Si
kin •ildet halkı süngülerin daimt teh
didi altında bulunuyor. Çdderin ıü
detle~ nasıl bir muhtariyet temin e
deceklerini ıimdiden görüyoruz. Çe
kıoalova.kya gibi bir devlete normal bir 
de.Jet hakkında tatbik edilen preneıp
ler dairesinde muamele edilemez." 

Tarihi bir eser yıkılmıyor 
İstanbul, 2 (Telefoola) - Ç&rJıka

prdaki Karamu9tafapa,a türbeeinin 
yıktırdmamaıı kararlattmlm19tır. 

Sovyeı Jilo•unun aiyoreıleri 
Paris, 2 a.a. - Liberte gaze.teei Sov

yet filoaunun bu sene içinde latanbu
la, Baraelonaya, Valeniyaya ziyaretler 
yapacağını yazmaktadır. 
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Amilin MWki ile allka g&terdiğinl, ,. 
hodbinlik veya ıKlf m dU,ünceleri be9-
lemediğini, eelri oo.tloldmı idame e 
derıken aamimt biır İf birliği ve anla
YI! zihniyetiyle yeni 00.tluklar araı
tırdığını ehemiyetle kaydeylemiıtir. 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Puardaa ... da her sün hu
talamu bltal " tedavi eder. 
Adli,. Sarayı yanında Sarraf Bu husu.ta İtalyanın Macaristan ve 

Arnavutluk ile olan bağlarını ve Yu Hakkı Apartımıuu No. 1 
goslavya ile de Belgrad anlapnalarını - ... 

haııdımııttw. '---------..,., 
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Türkiye serbest güre, 
birincilikleri yarın baılıyor . 

Grup birincileri bugün geldiler 

T ürlıiye Nrbed gürq birincililılerine gelen Siv<Ulı •porcalar 

Güreı Federasyonu yarın batla~acak ve pazar günü de devam 
edecek olan 1938 Türkiye aerbeat güreı birincilikleri için bütün 
hazırlddannı bKiımittir. Serbest güreıin ehemiyeti ile mütena
ıib olan ve büyük bir alaka ile vilayetlerimizde bqladdctan son
ra yann ve yarmdan sonra neticeleri alınacak bulunan mü•ba
kaların muntazam cereyan etmesi için icab. eden bütün tedbirler 
abnmıı bulunmaktadır. 

Ankarada yapılacak: müsabakalara 
11 grub ittirik etmektedir. Evvelce 
de haber verdiğimiz gibi grublara da 
bütiln bölgeler etıreıçileri dahil ol
mu9lardır. 

Ankaraya bueüne kadar Erzurum
dan 6, Sivaatan 4, Kaatamonu ve Ba
hkesirden 8 zer gUreıçi gelmittir. 
İstanbul ve Adana güreşçileri dün 

akpm bekleniyorlardı. Geri kalanlar 
da bugün akpma kadar gelecekler
dir. Gelen sporcular mihmandarları 
tarafından kartılanmakta ve müret
teb oldukları yerlere yerleştirilİnek
tedirler. 

Y•m her crup cUrefflleri bmtla. 
rmda idarecileri oldufu halde uat 9 
da ,.ıür büç..mde toplanacaklardD'. 
Onlerlnde muslka oldufu halde 9.15 
de iki gUreıçinin ta§ıyacağı çelenkle-
.. t A.t~'6 .. ı. -..\-... ı. .. ,. .. ..ı.ı. .. ...a .... 
Burada istiklal martı söylenecek ve 
tetlriHt namına bir söylev verilecek
tir. Sonra Atatürk namına üç defa
aağ ol diye balnlac:aktır. 

Mera.imden 80nra Atattlrke, Kama
tay ve Genel kurmay ba9kanlarma, 
Bapekile, parti genel sekreterine 
tükran ve bağlrlrğm ifadesi olarak 
telgraflar çekilecektir. Grub idareci
leri merasimden sonra dağılmıyarak 
büyüklerimizi ziyaret edeceklerdir. 

Güreılere yarm saat 14 de batla
nacaktır. Bu saatten evvel her grub 
gUretçileri idarecileriyle birlikte 
göıterilen yerlerini alacaklardır. Tar
tı ve muayene aut 11·12 araamda ola
caktır. 

Güreflerden evvel batta bayrak ta
ııyan bir güretçi muzika olduğu hal-

de ııra ile muntazam bir surette pist 
üzerinde geçid resmi yapılacaktır. 
Her grupun önünde ayrıca parti bay· 
rağı ve grupu göeterir bir filama bu
lunacaktır. 

Geçid resminden 90nra (Üreıçiler 
sahadaki yerlerini alınca iıtiklAl mal'• 

fı çalınacak ve tefkilat adına halka ... 
ri güreı müsabakalarının yapılması 
ıebeblerini ve serbest güretin milli 
güreı oldğunu bildirecek bir aöyln 
verilecektir. 

Söylevden eonra derhal JDilAbe.. 
katara btflanacak ve hakem heye
t.inin mümsib sfireceği saate kadar 
clnmn edecektir. 

Puar gilnıQ tartı ve ııhhi muayeae 
IUt 7-S aramda batlayacak ve m&. 
aabekalara aut dokuzdan 80Dra de
v:ım nlnnaca1rtn· 

GÜTef federaayonu milaabakalardan 
90nra gUretçi ve idarecilere barajda 
bir yemek verecektir. 

Müabakalar HDMmda kalabalıfm 
minder etrafına toplanmaması için 
federasyon ırkı inzibat tedbirleri aL 
mııtrr. Miisabaka yerine ancak ptanda 
gösterilecek yerleri itgal etmek ilae
re jüri ve hakem heyetleri, idareciler, 
mihmandarlar, vazife tahiblcri ,.. 
komiserlere haber 'ftrmek tartiyle 
gazeteciler, foto muhabirleri, •ine
macrlar girebileceklerdir. 

Federasyon gUreıçiler, idareciler, 
hakemler ve diğer vazife aabiblerl 
ile gazeteciler için birer rozet hun
lamııtır. Rozetlere bağlı kordelalann 
renkleri kendilerini tarife hizmet e
decektir. 

Kastamonuda serbest güre, 
grup birincilikleri 

Dün ıehrimia 6elen ltatamona 6rubu birincileri 
K.Htamonu, (Hu•usl Muhabirimis- rum kuandılar. 

den) - K.aatamonu grupuna dahil, Halk ınikabaka •rr•mda kendi 
Çorum, ç.nkırı, Bolu ve KMtamomı §Blllpİyonlarını aHuıladıir kadar di
bölıeleri pmpiyonlarmrn iftirakiyle ğer pmpiyonları ve hatta mağlUblan 
maymın 28 ve 29 uncu günlerinde da aynı derecede severek alkatlanut
Kaatamonuda Gazi. stadında binlerce tır. 

halkmm önünde grup birincilikleri Güreı müubakalarından sonra be-
seçimi yapıldı. lediye ve bölıen.in verdikleri 100 ki· 

Netiıcede 56 kiloda KMtamooudan tilik ziyafette bölgelerin pehlivanta
Hii8eyin Yılmaz, 61 de Kutamonu- rı TC idarecileri haılır bulunmuılar ve 
dan Abdullah Bafoğlu, 66 da Bolu- yeladiğeriyle kaynapnı9lardır. 
dan Nurettin korkmaz 72 de Kaata- Grup tampiyonları KMtamonu bal 
monu'dan Cemil Atak, 79 da KMta- gesi futbol ajanı avukat Enver öv
monu'dan Ommn Baltacı 87 de Ço- rerwelicı idaresi altında ayın birinde 
rumdan Mıehmed Ali Güven, ağırda Ankaraya hareket etmitlerdir. Anka
KMtamonudan Murad Merd olmak' rada yapılacak müaaıbakalarda iyi ne
lbıere yedi btqoriderı betini KMta- tice alacaldarına halk ara.ında büyilk 
moe d Jw ,.. ikiılini ele BoM1 ile Ço- bir 1'4l.wn vardır, 
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Fransız hari<:ife nazırı Bone 

Suriye Jevkalade komiserine 
gerginliğin halli icin emir verdi 

(Baıı 1. inci sayfada) 
kan olmıyan mahalli hidiseler llzeri
ne f ranaız hUkümetinin mUnbaaıran 
nasarı dikkatini celbetmeyi iatihdaf 
eylemittir. DUn öfleden sonra TUrld
Y• Büyük Elçiai Suat Davu'm yap
tılı slyaret dahi, iki türkün ölilmilne 
llbeblyet veren a<\n hldiseyi hariciye 
nuırma bildirmeli iatihdaf eyliyor
du. 

Bu sibi hadilelerin tek..nir et
.......-i için Suriye frwız ali 
komiarine tal.imat Yerilmit bula
DU70I'• Aaayifi mahafuaya me
mur makamlarm Yuif-.i, ellerin· 
ele bulwn kırnetlerin azlıiı Ye 

intihabat muamelelerinin cloiur
du.fu heyecan dolayıaiyle pek 
süçlepnektedir. Fruwz hiikü
meti, intihabat deweaini aiikUnet· 
le pç.ittirmelıı: için elinden seleni 
ppmlflır. 

Frana ile TlirJciye ara.sıadaJci dost
lalı maaa•betleri - Jci bu mliouebn
ler iki memleketin aynı gayeyi istih
tlal ed•a amuml siyasetleriyle son se-

neler irinde kuvvetlenmi,ıir - Fran
uyı bu .sinirlendirici Hatay ~.sele.si
ni do.sıça balletmelr çarelerini ara,ıır
maya aevlretmefıtedir. 

Fakat türk matbuatının Pula kllbi
neaine yaptıiı bakaıs h\lcumluın, 
franaız sbnaı6darlarmca hararetle ar
zu edilen teskin itini hiç de kolaylq
tıracak mahiyette olmadıimı müphe
de etmek' lhımcbr. Türkiye BüyUk 
Millet Mecllalnde Rüttü Araa son 
nutkunda franaız Kellos•u Bonne'nin 
"büyük ve kıymetli bir tUrk doetu ol
dutunu,, aöylemitti. Binaenaleyh 
Bonne'nln bUtUn gayretlerinin allka
dar bUtUn taraftarları memnun edici 
ıerefli bir teaviye tarzını istihdaf et
mekte olduğuna güvenilebilir. · 

Franıaa gaseıelerinin 
yamı/darı 

Paril, 2 a.L - Gazeteler bugün 
franaı.z • tUrk münaaebatından bahae
derek Hatay haklcmdaki ihtiliftan do 
layı bu münaaebetlerin buhrane kant· 
mıı gibi gözük'tüiünü mUphede edi· 

yorlar. 
Pötl Pariziyen diyor ki: 
"Hatayda çıkan son hldiaeler Fran· 

aa ile Türkiye arasındaki münasebet· 
leri ihlll edecek mahiyettedir. Bu hi· 
riaeler umumiyetle kilrdler, ermeni -
ler, ve türkler arasındaki çarpıpnalar 
dır. Fransız makamatı bu çarpıpnala
ra nihayet verdiler. Fakat vukunun 
önüne geçemediler. 

. 
Manda idaruinin bu •elerki teminatına ıöre artılı cuayİfe ~ olan Anlcıi,mcaa 

~İr ıörüniif 

Çarıamba akıamı Hariciye na· 
Ziri Bonne franaız' ali komilerine 
türıklerin her türlü fena muam•· 
ley kartı himayeleri buauaunda 
kati emirler verdiiini Türkiye 
Büyğk Elçi.ine temin eylemittir. 

Jurnal gazetesi de şöyle yazıyor: 

Hataydan gelen Eti 
türkleri neleranlahyoİ'lar? 

"Franunm arzuau, bugilnkii ger· 
ginliğln Hatay meaeleeiyle daha siya
da vahimlepeaine meydan vermc;aıelc 
tedir. Fransa tarafından iyi niyet göa-

Hatayda yapılan 
tazyik ve zulümle
ri hükümetimize 
anlatmak için, gel
mif olan Eti türk
leri heyeti, dün aa-

terilmittir. Franaız • ti}rk dostluğu bah Bakanlıklar 
o kadar aağlamdır ki, Londranın mu- mahallesini, K 1 z 
vakaten derpiı etmit olduğu inıiliz Enstitüleri ve san
tavassutuna ihtiyaç yoktur. ğat okulları sergi

sini gemıit, ve 
Dahiliye Vekili ve 

Dipçik, süngü ve ateı 

arasında yapı/an seçim 

Bls, btltün bu hareketlerin merk• 
zinin Hatay haricinde ve uzaklarda 
olduğuna kaniis. Zulüm ve ifkence 
puolası itte bu denizatırı uzak mer-

0ke.zden eelmeıktedir. ~u bir mantık 
meeeleai delil midir; Hataydaki ma
halli mU.temleke memurları, eler 
yaptıklarının bu uzak merkum em
riyle olmadığını iddia ediyorlarsa, o 
aman bunlar nuıl olur da yerlerinde 
bırakılabilir? Bir hükUmet, kendime
murunun kendi emir ve arzuları clı
ıznda, if ıardUIUnü nuıl ituaf ve ka
bul ed~blllr? 

Delege Gara başkonsolosumuzu ziyaret etti 
Parti Genel Sekre
teri B. Şükrü Ka
ya ile Adliye Ve-

Fakat bu tuyl.k ne kadar flddetll 
oluna olsun, Eti t\lrlclerine damarla
rında dolqan kanı inklr ettlremiy• 
cektir. Dipçik, aUneU ve atet aram
da, medeni ve milli hakkını kullama. 
Etl tUrklerl bUtUn dünya için, bir mil
li kurtulut hareketi 6rneği vermeyi 
kararlqtırmıtlardır. 

JdH B. Şükrü Saraç 

Seçimin serbestÇe ya.ptlması 
asayişin temini için 

oflu tarafından 

kabul edilmiıtiT. 
B. Muetafa Tilm

kaya, Selim Tüm-
kaya. Ali §elhum 
ve Mahmud Zahir
den milrekkep o
lan heyet azaları, Halaydan gelen Eti türkleri heyeti 

gazetecilerle beraber 

Liatelerin kayıd muamelesi bqla
dıfı gilndenberi devam eden tuyilt
lere ratmen Eti tUrklerinin, bqlarm
da en tanrnmıı ve aeçilmit çocukları 
olduğu halde elbirliğiyle çalıpnalan 

bu hareketin en bUyük '\fesikaaıdır. 

İakenderunda bütün Eti tUrkleri 
ileri ıelenleri, batta •ki mebua weyla 
DllYUd Reyhan! olduğu halde, re}"lo
rtnl dlrk lletealnde kullanmqlardır • 
Davud Reyhan!, eğer huta otmu.y
dı kendi gelecek ve yapılan zulilmleri 
kendi anlatacaktı. Hata olmuı ~ 

kati tedbirler ahnacak 
dün kendileriyle 
konupn bir ırkadlflDUZ& tunları aöy- bir flldr verecek mahiyette olarak bir 
lemiılerdir: tanealni 18yliyelfm: Etl kadınlarma, 

.. _ Hataydaki vaziyeti .. facia,. ke- eter kocaları kırmuı kart (yani tUrk 
Limeaiyle hulha edebiliriz. Bu facia, vatandıtı kartı) alırlarta, kocaları 81· 
efer seçim normal tartlar altmda ya- dürUldükten ıonra, çocuklarının ve 
pılmıı olaaydı, tUrk ekseriyetinin aa- kendilerinin de hayatlarının tehlike-

Antakya, 1 a.L - Anadolu ajanaı
llDl huawai muhabiri bildiriyor: 

Delea:e Gar_o,_Anıkamdaki lıam.1a .. 
ap:mıntetı .awa;Y (i(f-A~lR-
ruttald ietihbarat tefi kumandan Bo
no ile birlikte, bugün saat 15 de ha§· 
IDomoloau .siyaret etti. Bir buçuk saat 
kadar ai1ren görüflJle eenaaında, Ha
layda ve bilhaua intihab anlarmda a-
1&yipı ailratle temini, kaybolan itima
dın tıekrar teeiai ve sonra da bet &ün 
milddetle durdurulan intihabatın tam 
bir .eıi>atlik içinde yapılması için a
lımcak kad tedbirler delege tarafın
dan b8f lroa9oıoea bildirilmittir. 

Sancak hükümetlnin dalıillye 
müdürlüğü 

Bd1ndiiim malQmata göre Halk par
•lnha mUeaialerinıden Dr. Abdm· 
nıbman Melek tam aalihiyeti haiz o
larak Sancak hükümetinin Dahiliye 
miidilrliljilııe tayin edilerek po:ı.ie ve 
jandarma da eline verilecek ve idare 
melwıimnumda ve bllhuaa jandarma 
" poli.te eealı detifiklikler yapıla
cak ve tazyiık ve tethit ve diler ma
lam ıebeplerden dolayı intihabata İ9" 
tirlk edemiyen 1500 kadar tilrk yeni
den açılacak bürolarda kaydolunacak
lardır. Bundan baJka son umenlarda 
Hatay d19ından ıotirileıı ennenl ve 
bedeviler arkı bir JDontrola tlbl tutu
lacak ve ıeri çevrllecoklerdlr. Bası 
yerlerdeki bürolar tethite mOlaid ol
mıyuı mmtakalara nakledilecek Ye 
buı yerlerde de yeniden bürolar iÇi· 

lacaktır. 

HükG.met bütün cemaaat tef· 
lerinin de ittirikiyle Hatay 
halkım aüldbıete Ye uneurlar 
anamda bir kıtale müncer ol· 
mak tehlikesi ıöateren vabti 
mücadeleden vaz ıeçmele da
•et eden bir beyanname neıre
decektir. 

Emniyet H itim.ad 
Dün vaziyetin gerginliği her taraf

ta birçok bethahların ve bu vaziyette 
,uurunu kaybedenlerin kontrolu im
kinaız haberler yaymalarına aebe~ ol
muttur. Öyle ki körde bulunan çoc:u
fundan, babuından •eya ıkrabMm
dan haber alamıyan ve uebecilerin az. 
gmlıkları yUı:Unden köylerine de gi
demiyenler bu akrabalarmm öldükle
ri pyiaaını çıkarmak auretile lrtlkü
metin kendilerine muhafııı tefrik et
mesini veyahut hiç olmaaa reMn! bir 
lllıber abnmaaını temin çarelerine bat 
wrmuşlardır. Kumandan Kole uayl
tln temininden lclz kalmr9 oldupnu 
itirafa müncer olabilecek böyle bir ana 
baba gUnU vaziyetinde mevsuk olaun 
olmuın her mUracaati iaaf lüzumunu 
btelletmlf. neticede bw f&hnalırın ytız
de 1etmi9inin uydurma feyler oldutu 
eibit oım..,_r. 

, 

• • 

dahiliye -müdürlütüne 

halle partisinin bir 

mümessili getiriliyor 

.Bir köy çetecilerin kordonu 
altında 

ı an ~ • Bu 1 hldt.eler, )'ftild itler aınm-
ni,e mim~ Hd iç alawllr rafmdan oynanmııtır. na ginnittir. 
çetelerin kordonu altında olduğu Hataydaki tUrk ckseriyetiµi, karşı 

_,, __ ......._._~ 

Aned bu oai7' bir taraftan 
lilıirlerdelıi laeyecanı .,. tellp ar• 
fınmf, diler taraltan da as.hrl 
ltaootlerin bu ıuretle dafdmalan 
ybünden GMlyİfİn temini pelı aİ· 
yede aorl"fCll"'lt emniyet N iti
matl tamamen ortadan lıallıırut
tır. O derecede iri malaolleler ar• · 
anda wldip pfme imlıctnı ltati
)'en 2UIİl olmuı .,. bcısı laallerde 
mın..s :ruııntı.n daJai widecelrlen 
yerlere· yalnıs pı.,,..,,..1ı ocai
yetinde lıalm.,tarılİT. 

haber veriliyor. Hükümet oraya tarafın organı olan matbuatın itiraf- Mahalli otoriteler, Hataydaki ya. 
bir müfreze röndermirtil'. Dün !arından• da anlamak mümkündür. On- hancı mileue9elere bile tesir yaparak 
pce bir tüıkle anneainin öldürül- tarın, ailnnt ve alev! olan damarların- onlar vautaalyle de t\lrklere tuylk 
meüyle neticelenen Yaka ~ da aynı Jran ve kafalarında aynı gaye yapmaktadırlar. Bu müeaseaelerde 
yirde delil BatdadiJe köJüncl• biribirlerinden ayrılmaz iki kuvvet tUrk liateaine yuılmıt olan Eti türk
olmat Ye m.ktiil Bey.de Ahme- halinde birleıerek aeçim listelerinin lerine boykot yapmıtlardır. Kendi 
din kız karclefi c1e·aklım ka,bet- uıarl bir heaabla beıde dördünü türk memleket listesine yazılmıı olan bir 
miftir. Mütecamlenha biri ele liıtetine• toplayacak çoklukta oldu- Eti türkü köylüaü, malını bile •ta· 
ap -.He yaraltımnıp. MGte- &unu itiraf etmektedirler. mamaktadır, kıaacaaı, bütün ısayat 
ca'Yialerdea diler birili de bir B kan t mahaIH idareyi bak ve hakkını kaybetmittir. 

Biz, Ankaraya Dütün bü br't r •• 
ri b~ ....-.ıc ve söyle
mek için geldik. Ana vatanın bbiaa 
ıatırablarımıa karfı kayıdeıs ka...,._ 
yaıcağma ~ruz. Ankarayı ban. 
kul&d• bulduk. Bugün gezdiğimi• 
yerler, bilhassa kız enetltUlerl ve an
lat okulları serıiai, milli sururumu.zu 
heyecanlandıran bir vesile oldu. Ha
tayı nıillt benliğimi% kuvvetlenmit. 
enerjimiz tazeletmit olarak dönece
ğiz.,. 

hendelde yaralı olarak bulan- u u • • 
ıııuttur. Dün Dörtayak mahalle- adalet .yolundan ayırıp bir taarruz ve --------------------------
alncle Etltürk 19yhi Abdullah se- zulüm havası yaratmaya sevketmittir. 
lininin e'Yi uabeciler tarahndan Bu poltikada büıti1n menfi kunetler 
taflanauttır. Re7haai,..le dine birlettirilmit, müeaair olabilecek bü
kaclar fftkalW. na&ik bir tekil tUn vasıtalar, tUrklUkle mücadeleye 
alan Yaaiyetin düselmep Jh giri§lnlttir. Polla, jandarma, milis 
tuttuiu .. dükkUalarm aıçıldıiJ kuvvetleri, anarıiatler, hapiabane 
lıaby Yerilmekteclir. mahkOmları, komiteciler harekete &e-

İç ve Jıı 
• tanzm .. izmlr E*MsYllll 

Mahallelerinde poMabme mncud 
olmadığı için türkler muharebe imka
nından mahrum kalmatlar ve tUrldere 
gelen telgraflar tnsl edilememittir. 
TUrk kon.okıeluğmıa gelen bir tel
graf mıntakadan mıntakaya telefonla 
celbedilen ad.aılarla koneoloebaneyıe 
eelebilmittir. 

Türk kaylerine çeteciler tara
fmclan yapılan balkmlara kur
ma olanların ceaeclleri ,amn. 
lebilmek için ubr malaafm
uncla celbedilmiftir. Halla 
dtbıkl ı&n Antakya için tam 
bir clehtet içinde ıeçmiftir .. 

l' erü bir hôdüe olmada 

Arap ajansı bir Halep telcrafmda tirilmiıtir. . . ( Baıı 1. inci say/ada ) 
hıacluda yealdon tUrk kıtaatı ıeldilial SömUrgecıler en biiyüık tethıt ve 1 yı uJatan aıf alt 1 

Fuarına haz1rlanınız 

20 ağustos 20 eylül 
bildiıriyor. tuyiki, Eti türkleri üzerinde yapm11- .::kııiDDJz, Floryad.!0 .,:Z 
Aynı ajam bir Antakya telgrafında larTdırtbi. . tal nuz l(aradenizde - meseli Şile 1938 3-704l e t vaı arını soruyonu ···• fi d 

kayıt neticesini Antaıkyada tUrkler i- ·Bunlar, sayılacak ve tasnif edilecek tara an~ . a )'eni plajlar aç-
çin yilzde 33, ırap ve taraftarı için 67 gibi değildir. BUtUn klhik ılltemler- manuz, abıdelerin etraflarım ah· ~--•••••••••" 
olarak tahmin ediyor. le beraber, mahalli otoriteler, bi~iae- p.b harabelerden kurtararak, 

terden de faydalanaraık, ttirk caaııaa•· merkezlerden onlara ıiden yol· Diler bir Antamya teleraf ı netice-
yi aleyhlerine gören türklerin muay
yen bir emir altında mühim karı9ık
hklar çıkardlklarmı, bu auretle kayıt 
muamelelerini durdurduklarını, üçü 
ermeni, ikili arap olmak Uze~ alır bir 
çok yaralılar mevcud olduğunu, vazi
yetin çok vahtm bulunduğunu bildiri-
yor. 

Diier taraf tan Kudüs radya.u tara
fından dün ı•co nctredilen bir tcl
ırafta evelki giln Dört ayak mahalle
ıinde patlıyan bombaıım tilrkler tara• 
fmdan atıldığı bildirilmektedir. Ht.
diaeleri tamamen tenine ıöetermeğe 
matuf bulunan bu haberlerin hiç bir 
kıymeti yoktur. 

Hldiae bildirdiğim gibi cereyan et. 
mittir. Bomba mbecller tarafından a
tıhmt, yalnız bir türk kadını yarala.n
mıttır. 

nı yarmaya ve baltalamaya çabpn&k· lan, velev ıimdiki Yarlddan ile, Tir haaırbfını ve tetkiklerini iyi 
tadırlar. kapatılan ra_bat geçilir bale getirmeldili· ve tam yapmalıyız. Bu bazırl•· 
Hat~yd.a t~an .v~. eık ~reatı bul- mızh, hulisa lttanbul ve Marma- lardan biri de turi.tle milnue-

suete erım ı~ 1~ ıpr •• nr vakaları ra a vzasımn tabii ve tarihi ser- bette bulunma tarzıdır. Halkı 
dukça netrettıklerı tas,,- ti · d b rk • k 1 1 kla 

hakik ttir çu.akii bu gaze- ~e erın en e eaı o ay ı . buna abıtırmak da lizım. Turist, 
tamamecıl "f 1 ı:ın °yatıı~ hakikati i- ııtifade ettirecek ilk tartları te- bir döviz haznesi oldugu"' ndan te er, vazı e er mUbal - 1 • kli"'" • IA d 
fade etmek olduğuııu ve ega 1 mm etme ıımız azım ır. beri, pek huau ve nazik bir ha-

. t parak eerek ana vatan, ge- B • . I b" 
neırıya yak yunu fazla heyecana unun verecefı netıce er, ıze, le ıeldi. Hiç bir tazyika, battl 
rek Hatay ~utunu bilmektedi<i- latanbuldan lzmite ıelen a&f all manevi tazyika tahammül et-
~=:.k=elerle teebit edllmit olan yolu hemen ~nkarat~ dofru U· mez. En sert rejimler bile • meae-
bakkını 1nıııanmak lateyen bir halkı zatmak, balla onu Surıye budud- li Al I 

1 
b h 

karıı, tüyler ürpertici zul~ ve taz. larına indirmek hevesini vere- many~ ve ta ya • u aa-
yik yapan aömUrge idaresınin yarat- celdir; dütününüz, Avrupa kıta- au ve ~~zık mablaka. ~artı halk 
tığı facialardan yazılanlar ve aöyle- sının her köıesinden Kahireye ve polısın bareketlennı hususi 
nenler, hakikatin ugut bir ifadet.i- kadar, biç bir yerde asfalttan kayıdlar altma almıılardır. Bir 
dir, o kadar.. . çıkmakaızm muntazam bir yol! dijer cihet de ıudur: Dıt turizm, 

ZulUm ve tazyik hldıeelerini teker Bu yolun üstünde küçük Asya sürat ve mütemadiyen bir değif-
teker kaydetmek lazımgelae bunlar h . s· . ta ·hı ıe1ı· 1 • 
cildler tetktl ederler. Hatayda bugün: ~znesı! ızım rı ~dn- tirme ihtiyacı içindedir. Yal· 

Bu ıece ve bustın blr hldlaı kayde
dilmemlltlr. Vul)tette IDlıhlOa bir• 
llh ıörillmektedlr. Bundan intibaı.
tın bet ilin için ıeblrlnden siyade 
yukarıda bildlrdlilm tıedblrlerin fim
diden halk aruında pyl olma.ı ye •· 
keri kıtaatın türk dilflll&nı canilerin 
takibine ellerinden ıeldiil Ye mikda
rının yettiği kadar koJmaia batladık
larının bariz bir tekilde 18rWmesi 
müeaaır olmuıtur. Bu vulyet timdıye 
kadar dökülen kanlardan daha bida
yette bu ,ekilde hareket etmiyenlerln 
meaul olduklarını ıa.teren en ehel 
bir delildir. Bir pnan destroyeri 

Bu defa da bir kere daha GIMIDoY, z La. - Yunanlatan beaa
aldanmıyorsam bundan eon- hına yapılmakta olan uso tonilatoluk 
ra geçecek her gün uayi§ ve destroyer denize indirllmlıtir. 
intlamm ve kayıd aerbestll· 

halk yıfınlarınm, damarlarında dola- ~ız,kyaz1ın Marmka vAttd • ~ nız ~ir içinde dejil, tehirler 
pn kanı ~kir. et~i~ıc mücadelesi m~ ! ıyı arımız, ııın enızı- araaı~da da asfalt yollar olma· 
vardır. Böyle bır zıhnıyetin, inuf, ah- mız d d ancak · d" 1 
ltk, fuilet gibi, medeni vuıflarla hiç Meksika, yalnız Amerika hu- dıkça, • ı~n a~ • • ' flm 1 0 • 

bir• allıkaeı olmryacağını taerih etme- dudunu yerli meraklı teYlere cluiu ııbı ıemıler ıçınde taknn 
ye, bilmeyiz, lüzum var mıdır? baflayan böyle bir yolla aene- takım imanlar ıelir; kamarala-

jinin en büyük neline olarak Balıkesir k&ylerinde sürek avı 
.geçecek ve unsurlar aras~da Balıkeair, (Huaual) - Okçular ye· 

80kulaD fı.tne ve nifak büaz ri ve aıaiı Devrek köylüleri Ulu• 
ormanında bir aUrek avı tertib etmit· 

zorhıkla da oJsa tedricen Ol"" ter, heyecanlı boğupnalardan sonra 
tadan kelk-aklD'. dört a71 öldilrmUflerdir. 

Mabk" alll hllk~t, herhanıl b~ Eti de 60 milvondan fazla dolar nnda yatarlar; yemiılerini bile 
tilr ..., gayet tahıl olarak t\lrk lıateei- " ral d ka ·ı • d H .. L • 
ne yasıldıfı zaman, bu hareketi ken- ka~nır~r. A arın açı .n ~- ı~ı erm e yerler. atta ,enır-
diai için kayıdaız ve prtaıs bir hiya- rol ıb~ılafmdan d~layı .B!rletik len·yaya clolqırlar. Ve faydaları 
net telakki etmektedir. Belki bugün ~~rika ~~unretle~ın • ~ memleket ıöriib biraz tannnak· 
dünyada, yurdaeverliğin hainlik aa- büyük tebdıdı neclır bılır mıaı- talı ibaret kal 
yıldığı yer yalnız Hataydır._ niz? Meıbikaya Tize ••memek! il'. 

& arada yapılan propapndalm' için Fmt, dedijimiz tibi, ill ele- F.R.ATAY. 



...... 

Dünyada neler oluyor 
..... 

Oımekle kör olmak 
arasında 

bo<allyan bir ~ocuk 
._:ll&üıılerde Şikqoda yqayan Ko
l.... · •lleainin bet aylık bir kız çocutu 
~kesin allkuını ilzerinde topla
~dır. Bu yavru çok alır haata
lll : kafasınm içinde gözleriyle bey
ti &rnmda ur çılmuttır. Urun gittik-

bü:yümekte ve bu giditle beyni 
id etmekte olduğu teabit edil
r. B8yle devam edecek oluna 

ölecektir. Çocufu kurtarmak 
4merikanm en tınmmıt ıöz he-

L . _eriyle röntken mütehaaııılan 
...-rtield Park lıutabane.ine getiril· 

• Rontkenle tedaviden ümid ke-
ttir. Bu vaziyet karıısında iki 

birini kabul etmek zarureti 
: Bunun biri ameliyat yapıhak

: bu takdirde çocujun ıöslerini 
k icab edecektir. Dileri de 

el ailrmemek ve hutalıiı kendi 
e bırakmaktır ki, bunun ela M>

llOm olacaktır. Hekimler çocufun 
ve babasmı çocufu k6r bırak
fakat ölümden kurtarmak, diğe

de ölümün pençesine teslim etmek 
ı üzerinde karar vermete da

etıniılerdir. Anne ve baba, kırk 

aut dütllndUkten aonra kızca
kendi haline buakmaia karar 
tlerdir. 

lbndi bu zavallı aileye bir çok kim
den teeuür mektubları gelmek

._ bir çok taniyelerde bulunul
dır. Meseli bunların içinde, on 
aylık iken iki gös\l çıkardmıı 

bir kadm, bir ldJrit de teselli e. 
k dünyada bir çok feylerln mev
olduiunu kaydederek, çocutu ö

n kurtarmalarmı tavsiye etmit-
. Aynı hutalıia tutulmuı olan bir 
er bdm da aynı fikirdedir. Hele-
leııer admda hem .. iır Te hem de 
&taden mahrum oJaD bk bdm. 
ta kartı Ml7'lk Wr ballıhk 11• 
liot -' w&erek. inwı dilnya-

~ .............. - - • 1-ı: ~. "'•nı a:ııvır 
..._ .eımı••P ~ ı ıı.oa-, c1e-

tıı~Ka 
ffALkfiLEıtl.DEROISI 

HAZtltAN SA TISI 
19 ZDay• 1919 • 19 ..,. 1938: 

8. &Uıkrii Kaya'nm nutukları. U
~lar oı.un ·Asık Bti llalbe-

'

lliade: Prof. Afet. 19~ (tiir) 
• k.. ÇaiJar. Kırtehir nlaeı.i 
~etiyle: Prof. 1 Haldu 
~ol. Orta zaman t6* • iallm 
tcıılyaaında .uay: Prof. A. ile•. 
teT: (Cemal Kapıillil). Oyuncu
\r (piyes): Nabld Sırrı. Sabüde 
~er (tlir): ŞCJma Kara
~. Ba,Wrt tUridl9U (9Hr): Or
~ Şatk Gökyay. Tilrkiyede tıop
~ mıe.elesinin tarihi eaaalan: 
vııaer Barkan, Bey Böyrek hikl
> .. i: P. N. Borat.av. Halkeri apor 
lllbeıer1 DMıl çabpalıdır 1: Bah· 
'-1Apak. 

" ildiltular ı 
G.ıbriyel Danunzio ese.rlerini na
"1 yaardı : Ş. A. x. 
-~ı 

.. ~ , .... lpOr bqramı: 
t. U. Halmlerinde plqımlar 
~-~Uren deteder: B. K. Çatlar. 
"4Qknleri netri)'.U: F. A. 

. --.. 
'ır okuyucunun notlan (Edebi
~:mlz iç.in yeni tetkik 

framıa edebl19tında 
~bir rumen, iki makale vesile
' e, öa tiir bükında bir yuı ve 
t1sı dolq•iyle): Nahid Sırrı. 
~ ......... 
~·,... ıridar ve medeniyetin ilk .._:i (Prof. Pittard) Ankara 
t..._ evinde C. H. P. Genel Sek
~liiinin ve ADkara halkevi 
;;ı. Tarih ve edebiyat tubea ile 
.,ilse .,. Hl'p tabelerinilı tertip 
,--qli üç aed lmnf eranıa. 

. oanf7a 1 

Clt. 8. UlktM:qır: Ttlrki:re Etno
. _ ... ya ve folldor IÖıllüiU) P. N. 
:'"Oratav .• (Ului İldemir: Kule· 
•&1raaı) N. H. • (Taba Tome: 

.. .._.lll'Olra''da Etili phler) 'B. A. 

ı llo. .. - le.7faı il - Kr. 15 

i~D,l•l•MI 
Nöbetçi Eczaneler 

Puar ı Yeni ve Cebeci ecsuaelerl 
Pazartesi : Halk ve Sakarya ,. 
Salı : Eıe ve Çankaya • 
Çarpmba : Sebat ve Yenitebir • 
Peqembe : lstanbul eczaneli 
Cuma : Merkes .. 
Camartesl : Ankara 

HALK ve YENi 
SiNEMALAR 

Seana 1&aıleri 

Her IÜll 
YENi HALK 

14.4S 14.30 
16.4S 16.30 

ll.4S 11.30 

Cwnarteai dnleti 
HALK YBN1 

ıs 13 
14.4S 14.30 
16.4S 16.30 

18.30 ll.4S 
Puar c\lnleri 

YENl HALK 

ıı ıı 

ıs 13 
14.45 14.30 
16.45 lUO 
18.4S 18.30 

Gecelen nat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Y~n ihbarı: (U21). - Telefon. müra
caat ıehic: (1023-1024). - Şehirlerara
u: (2341-2342). - Elektrik ve Havqazı 
Ansa llemurlup: (1146). - 11 ... jeri 
Sebir Anban: (3705). - Tak• i Te· 
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645. 1050, 1196). - Samanpaaan civa· 
n: (2806. 3259). - Yeniıebir, Havuzba
IJ, Bizim takai: (2323) - Havuzbatı: 
Güven takai: (3141); Birlik tabi: (2333) 
- Çankın cadd•i. Ulus takai: (1291). 
Otobiiıleria ilk •• ıoD 

Seferleri 
Sabah Aqam 
llk Son 
sefer •efer -

Ulu• il. dan it. dere'" 6.4!ı u.w 
it. dere'den UlUI il. na 7.U 23.20 

uı .. 11. dan Çaııka7&'ya 7.25 23.00 
Çankaya'clan Ulus 11. na 7.10 23.20 

U1111 il. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Uln il. na 7.00 20.30 

Ulu il. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçi6rea'den Ular il. aa uo 21.SO 

Ulus il. dan Etlik'e uo 21.00 
Btlik'ten Ulus 14. na 7.00 21.SO 

Ulu il. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebed'denUlaa 14. na 7.00 23.00 

C.becl'd• Ar. faW. ra 7.00 -M. fabl. ela Cebeci°" .......,.... 17.00 

t.00 n.oo 
f.10 n.oo 

.. puan'nclaa AJdd5pril'" 1.11 7.00 
Akköprii'den S. puarı'na 7.30 9.45 

1 U. Me;.daÜı ile latu7on uumda her 
bet daldbda bir aefer olap tren aa
aumlan Hferler dalla mktu. 

1 U. llQdam ile Yeaieelair, Balraahldar, 
Cebeci. 81mınpeıran uumda IUt 1 
dm IO 79 1radar ....tt laer bet dakib
cla; ... t 20 den 21 e kadir Ur OD da• 
ldJrada: ... ı 7 dm 1 • •• 21 d• 23 e 
adar her u, IO " ao dllribcla bir 
muntaum Mferltt vardır. 

1 •lqamtan Ulaa llerdaından mt IS 
deki roa Mferlerle banlama Uha 11~
damna dönfltleri ainemalarm daiıht 
aaatlerlne tabidirler. 

Poıta Saatleri 
Telbbltll 11 e kadardır. 
Posta IUt l9 a kadar tltaabal c:ilMıtine 
me1ctub bbal eder. 

Trea Saatleri 

Her l&hü l.20. Her 
lkpm 19.15 •• 19.50 
ele (Panrterl, .,.... 
.....,., camart..ı 
Toroe rtlrat.) 

: Rcr&iiD 9.SS (JCQae. 

rt, ...... Ama.,,. ba 
bat ilserindeclir.) 

Di)'U'baJar battı : Hercfin 9.S5 
Zonplclalr battı : 15.00 
Kınkble~e rQOtoblia .. 16.0S 

GONDELllC 

Hicri - W7 
Rebifil'lbir: 4 

· L D. 
Ginet: 4 29 

• 
Rami. 1354 

Jl&71•: 21 • 
8. D. 

Aktlm: 19 M 

IÜ(ÜI DIŞ HABERLER 

X Londra- Çemberlayn, dün akpm 
ltalya sefiri Grandi tarafından verilen 
ziyafette hazır bulunmuıtur. 

XStokbolm-1914den1917 ye ka
dar hariciye neureti "'lkemnu itpl 
etmiı olan V allenberı, 85 Y&flnda n
fat etmittir. 

XAtina, - Saat 11 de imal, Faler ile 
Glifada arumda Ayoa Kozmoe aivil 
tayyarecilik meydanı inpatına batlan
ma törenine riyaset ctmit ve ilk tap 
koymuıtur. 

X Belpd - Polvina mmtakaunda 
keıfedilen mühim miktaıda neft yafı 
ftletmek \bere Belsndda altı milyon 
dinar 1ermayeai olan bir firket kurul
ınuttur. x.....-- Cefteloca'clan alman 
malOmata ,are evelki gece bu mıhta· 
kada bir zelzele olmuıtur. Maddi ha'41-
rat ehemlyetH delfldlr. 

X Belıracf - Maliye nezaretinin bir 
kararlyle ATUeturya tfllngl, dtlnden i
tibaren Belrrad boraumda te9Cil edil· 
memektedir. 

X Roa. - Kabine llusolininin ri
yaeeti a1tmıda tekrar toplanarak idari 
meeeleleri tetkik etmiftlr. 

XRmna - Fapst partim esiri genel 
Mln'eteri 1'arlnacl clnfet behnJrlma 
ta1'n ...... ..._ •• 

ULU~ 

Türk - İngiliz kredi 
anlaşması etrafında 

İngiliz gazetelerinin yazdık/an 
Türk - lngiliz anlatması hakkında mütalealan havi belli ha,
lı ingiliz gazetelerinden aflliıd aki satırlan aynca mütalea 
dermeyan etmebizin aynen alıyoruz: 

28. 5. 938 tarihli T aymİa •ae- bittabii yüzde 5,5 faizden daha dftn bir 
tuintlen: faizle piyasaya çıkarılacak ve arada.ki 

Türkiyenin lngiltereye vaki oluak fuk da kredi idareainln cözc aldılı ri-
10 milyon aterlin.ı kıymetindeki ıipa- zik.onun primine ve kazancına karfıhk 
rişleri birçok maddelere ,amil olacak· tefkil edecektir. Nazariyatta ve iskon

to piyasası bakımından, Türk hazine 
tır. 
Açılan bu kredilerin belli başlı ga- tahvilatı da. tıpkı Sovyet hazine tah· 

yelerinden biri de Türkiyenin maden- villtı esaıına müıtenid olmak üzere 
!erini İfletmek ve bunlardan iatifade muhtelif tarihlerde itfa edilm~k iiae
etmek oldutuna &öre ıipariflerin kıa- re ihraç olunacaklardır. Maamafib, 
mı uımuıı makine ve demiryolu mal- Türkiyenin krediainin kıymeti itiba• 
zemeai te9kil edeceği zannolunmakta· riyle, filen daha yülmek bir m.wki it
dır. gal edeceklerdir. Ancak Sovyet tahvi-
Sterlinı ve döv.izinin maıhdud bu· litı 5 ıene vadeli olduiu balde türk 

lunmuı ve binnetice fazla mıkdarda hazine tahvilatı 10 sene vadeli olacak· 
ihracat yapamama11 dolayıaıyle ı Ur- tır ki bu da bunları yüzde 2,5 fabli bir 
kiyenin gayri mU.aid olan iktısau. .ı· devlet istikrazı tahvilatı mahiyetine 
ziyetinin cıe bu ıuretle düzelcc:e,~ u- koymaktadır. 
mid olunmaktadır. f Ji 1 

Son ıeneler aarf ında türk idare.in- Türk - ngillz ma .. an 8§Dla81 

de büyük ve mühim ı•lahat yapılmıt· 
tır. Export credite Guaran.tee Depart
ment ihracat kredilerini garanti ida
resinin hUınü idaresi altmcıa bu kredı 
itleri yalnız memleketimizin bazı en
düatrilerini canlandımıakla kalmıya· 

cak, Türldyenin iıktlUıdt vasiyetini de 
hayli ıslah edecektir. 

!ncllhre fabrllralarma yapılacak ıi· 
pariflerln beclellerlnln en ima bir 
mllddet sarfında a.1.-.... de '*lırat 
aene ncleli .,.. Esport Crecllıta Oaa
rantee Department tat"afından teıkef
t\11 c~Und:j \.\lı k l-alnc;- uıııhvl.1~·\;ı U.c 

temin edilecektir. 
Bu tahvllltın •t19mdan elde edile

cek mebalii ()myınJı bankaaında ası-: 
Jac:ak olan huauel bir beallba yatuıJ&. 
cak ve ya1ma Tilrkiyeye iıbracatta bu
lunan İnlilb fabrikatörlerine tedl7at
ta bulunmak için kullanılacaktır. 

Bu anlapnı.tar yapılırken insilia 
endu.triainiıı menaf ü de göz önünde 
tutıaJmuı. Türkiyeye ı&ıderllocek 
ınallarm ingiliz gemilerile nakledil· 
mai Ye bunların bu memlekette sigor
ta edilmeleri temin edilmi9tir. 

TU'ııldyeye 16 milyon aterling kredi 
açdlmama dair vaaıl olunan anlapna 
diln ima edilmiftir. Bu anlllf!D& ayrı 
ayrı iiç mukavelenameye iatinad et
mektedir: Bualardan birinct.l Türki
ye tarafından aiparif edilecek 10 mil
yon lterling .kı:ymetindeld makine, de
miryolu malzemesi ve .. ir demirbaf 
CfY& bedeli mukabilinde ihrac edil• 
cek bune tahvilltmm Export Credita 
Guarantee Department tarafından te
keffül edilmeaine, !kincl.i ldiring ba· 
lraya.ınm azaltılmuma ve bundan 
böyle de teraldlm etmeainin önüne ge
çilmesine dair elyevm cari iogiliz • 
tikk klirin.g anlqmaeınuı tarzı tatbi· 
lr.ine ve üçüncüsü de türık hükümeti
nin lnciltereden .. tın alacağı ukerl 
teçhizat için 6 milyon ıterlinglik bir 
kredi açılmuına aid bulunmaktadır . 

Beynelmilel ticaretin tekrar tahdid 
edileceti •zilen 9u sıralarda, ihraca
tın artmasını temin edecelc her fırsatı 
memnuniyetle kartılamak llzmıdır. 
Buna coğraft ve ik.tıaadt vasiyeti iti
bariyle Türkiye gibi bir memleketle 
daha arkı münaaebette bulunmanın 

kıymeti ve faideleri de illve ediline, 
bu anlqmaların ehemiyeti daha ziya
de takdir edilebilir. Bu ın1a,,.,.ıar, 
Türkiyeyi daha serbest pnj eauları
M rücu etmek ve zengin madenlerini 
İfletmek imldnlarmı bahşedecektir. 

, T ecli7e tarzı 

28 Mayıs tarihli ''Dcıily He
rald" gm:etesinJen: 

Ttlrkiyeye 16.000.000 sterling krecU 
açılması hususunda tanzim edilen ve 
bütün tafsilatı bir hafta evvel gene 
bu aUtunlarda neıredilen mukavelenin 
ima edildiğinin resmen llinı, lnıil· 
terenin. eiy•t Te ekonomik ihtlyaçJa
nm tesiri altında pllnlı bW ticant ha
riciye eletemi kun:mk yolunda ne ka
dar ilerlemft dldatuau c&st•rmeııt.
cllr. 

City sermayedarlarının giri,eme
aiklerj, gırışmeğe cesaret edemedik
leri muazzam işlere girİfOll Export 
Creatita Guarantee Department &iıbl 
bir devlet müe•eaeel mevcucl olma
uydı, lnsiltere ile TUrklyo anemda
ki ticaret münaaebıatı b0abi1tün inkı
taa uirayacaktı. Çünkü Türlr.lye bize, 
bizden ithal ettiii mal kıymetiade mal 
ihraç edememekte ve lqilla tUccarla· 
ruıa 1.500.000 sterling borçlu bulun· 
makta idi. 

Alır MftCl)'İ efytU&: 
Bu yeni anlqma mucibince, Türki· 

ye lngiltereden ithal edeceği eıyayı, 
bedellerini tediyeye muktedir olacak 
bir mikdara indirmeği Te yWrarda 
zikredilen borcunu da 1945 aeneai ni
hayetine kadar tamamiyle tasfiye et· 
meği teahhüd etmektedir. 
Diğer"taraftan Export Credita Gu

arantee Department de 1941 sene.i 
nihayetine kadar sarfedilmek ve 10 
sene aarfmda ödenmek üzere Türkiye 
ye 10.000.000 liralık bir kredi açmak
tadır. Bu para mukabilinde utm alı
nacak eıya İngiliz gemileriyle nakle
dilecek ve ingiliz firmalarınca siaor· 
ta edilecektir. 

Türkiye hükümeti bu krediye mu
kabil 10 ~ne vadeli ve yüzde 5,5 faiz
li hazine tahvilitı ihraç edecek ve 
Export Credits Guarantee Depart· 
ment'i de bunların bedellerinin tedi· 
yesini tekeffül edecektir. Bu su.retle 
tahvilatı Ci.ty de iskonto ile aatılabi
lecek ve İngiliz tüccarları da attıkla
rı malların bedellerini derhal alabile· 
ceklerdir. 
Harb gemileri için 6.000.000 sterling: 

Türkiyeye aatılacak olan eıya bq
hca maden makinaları, demiryolu mal 
zemesi ve liman teçhizatından ibaret 
olacaktır. Bu aayede Türkiye demir, 
kurıun. antimuvan ve altın madenle· 
rin.i ifle-tecek ve blinların bir kıamını 
borcunu tediye etmek üzere ihraç e
decektir. Bunların satııını temin et• 
aıek üzere İngiliz • Türk Emtiuı Li· 
aıited Şirketi iaminde yeni bir ıirket 
teaia olunacaktır. 

Kezalik, Türkiye hesabına !qilıte
rede İnfa edilecek hafif deatroyer ve 
hafif kruvazörler için de 1952 tarihin· 
de 8denecek 6.000.000 sterlinlik bir 
kredi açılacaktır. Export Credlta Gu· 
arantee Department harb malzemnl 
bedellerinin tediyesini garanti etme· 
ie kanunen aalihiyettar bulunmadılı 
için bu babda devletin garaııtmini te
min edecek bir kanun tanalm oluna· 
caktır. 

Tü.rkiyeye kredi 

raunda yapılan yeni kredi anlqmuı· 
nm ehemlyetlni takdir edeceklerdir. 
Bu anlqma, iqllizlerin TUrklyede 
it yapmak pna1anıu bir hmalede mıll· 
aavl tutlara lnclinnlt bulunmaktadır. 

Bu iae, Türkiye hükiimeıtinin ecne
bi ıermayeai yardımiyle oldukça viai 
mikyasta yeni bir bet seneli.Jıc iktıaadi 
program tatbik etmek istediği bir ıı
rada, bilh .... mühim bir ıeydir. Nak
liye ve ıi&orta itleri de dahil olmak 
üzere İngilizlerin - alman rekabetine 
rağmen - bu plina oldukça büyük bir 
mikyaata iftirlk edebilmelerini te
min etmek az bir it delildir. Bunu ba
prabilmek de ancak memleketimizin 
malik bulunduiu kredi menabiinden 
fUUrlu bir ıurette istifade etmek su
retiyle kabil olınuıtur. Tiirkiye h\1· 
kümetine 1940 aeneai nihayetine ka
dar ineiliz fabrikalarından yapacaiı 
mübayaata mukabil 10.000.000 ıterlin& 
kredi açılmııtu . 

Bu kredinin aailam tlcad prensip· 
lere müstenid bulundutu da memnu
niyetle kaydedilecek bir cihettir. Tür 
kiye ile olan ticari ınUnaaebetimi.&de 
oldukça parlak bir rol oynamıı olan 
Export Creditı Guarantee Depart
ment bu yeni anl1.fOWU11 tam tat
biki huauaunda icab eden tedbirleri 
almıftır. Bu buauata bazı miifJdlUta 
da teeadilf edllmlıtlr. Bvvell Türki
ye hlHdlmetlnln. borçlarım tedln71 
kifayet eclecrlr kadar sterime• malik 
blıl'1Dmadılı DUan Jtilıere alımmt 
ve bunu temin etmek üzere de impa-
ratorluk dahilinde ve yahud da ecne
bi piyasalarında türk ihracat malları 
Atmlık içbı Anclo • Turkiadı Comp
tıoir Ld. (!apli• - dlrk llDtlİa Jiml
ted ılrketl) lmıiaıd• yeni bir tirbt 
teıkll edilmiftir. Bayle bir an1apm
mıı tMDMDı taawnma tatbikir~ temin 
edilemene de, bu defa, hiç olmana, 
daha nelce ıene bu Mltunlarda ten • 
kid edilen Anglo • Turkt..h Comptoir 
tıepilinde dütünülen hatllardan iç
tinab edilmiıtir. Aqlo • Turlciah 
Comptıoir'in KaraıbUık çelik flllbrikala
rmm in ... dolayıaiyle clrip:niı oldu
iu teahh6dlerln yeni tlrket tarafın
dan devren denahde edilmeai bu bab
taki iddiamızı teyid edecek mahiyet· 
tedir. 

Bu yeni kredinin açılmaeı, bittabi, 
1.400.000 ıterlin.ıe balii olan ticart 
borçların tediyesi meselesinin de mev 
auu bahaedilmesine bir veaile tefkil 
etmit ve bunun ıtfuı için Tilrkiyenin 
ı temmuz 1938 tarihinden itibaren 
!ngiltereden clerinı ıuretiyle bedel
lerini tediye edeceii ithalitı 500.000 
aterlinge indirmcıi bumunda bir 
anlapna daha yapılmııtır. Bu ıuretle 
bir taraftan inıiliz fabrikatörlerine 
olan borcun teraküm etmesine mini 
olunmut Te eliler taraftan da iki mem 
leket aruındald ticaret arttırılmıt o
lacaktır. TUrk hükümeti, bugünkü 
borcutıun kıamı azamını kıu bir müd 
det zarfında tediye etmeği vadetmif -
tir. Şu halde iktıaadt sahada Türkiye 
ile aaırıiml bir tefriki mesaiye engel 
olan manialar ortadan kalkmıt demek 
tir. ıo.000.000 ıterlinılik kredi TUr
kiyede yeni yeni maden kuyularmın 
açıJ.muma, yeni demir yollarının in· 
paına ve türk mabaulitmın yeni bir 
tefkilltı ••ıtuiyle satılarak tilrk ia
tihul menabiinin inıldp.f ına yar
dım edecektir. Türkiyenin deniz kuv
vetlerini artırmak üzere 1nıiltere hü· 
kümetinin garantisi altında ayrıca 
6.000.000 ıterlinglik bir kredi açılma· 
ıı da ticad mahiyette olan ilk anlq-
mayı ıiyut bir tekilde takviye etmek· 
tedir. 

Kıymedf bir ıicareı anlatmaıı 

28 M cı)IU ı 938 tcırihli Daily 
Telegrapla ve Morıam. Poat •• 
zetelerinden: 

Exports Credita Guarantee Depart· 
ment ile akdettiii mukavele mucibin
ce, Türkiye hilkilmeti 10.000.000 ater
linsin kısmı uammı 1940 aeneıi ni
hayetine ve tanuımını da 1941 aeneıl 
nihayetine kadar lngilterede aarfede
cektir. Tediye huau•unda temit edi
len tan 1936 da Sovyet Rueyaya açı
lan kredinin tediye tarsına benzemek
tedir. Tediye vadeleri hul(U ett~e. 
kredi ldareai, tediye edilecek mlkdara 
muadil kıymette tüm baaiaıe tahvlll
tmı garanti edecek ye yi1ade 5.5 fal.z. 
li olan bu tabrillt borada Ntılecak
tır. Satlf ha .. ıatı cwnanh bankaeında 
açılacak huau.I bir heuba yatırılacak 
n Türklyeye ihraç edilen malların 

bedeli olarak incilia flbrikat6rlerkıe 
tediye edilecektir. DeTlet temlutmı 
haiz bal•MM!lllan iı1mi7ll tlllblillt 

Birkaç hafta devam eden m6zake -
relerden IO!lra İngiltere ile Türkiye 
ar•ında, her iki taraf içüı de mucibi 
iltifade olabilecek bir anlqma semi· 
ni bulunabilmittir. Türkiye tarafm· 
dan 1930 da ihdaa olunan ve o ..-ıı
danberi pyet aıkı bir ıurette takib 

28 lfayu 1938 tariMi "Tlae edilen bir ittıallt tahdidi politiblı, 
Financial Tim.." •ael..uwlen: lnciltere Ue olm ticaretini eon dere

Yakm prkla olan tican:tlmis1e al&- ce ualumpr. Tedi,e ....... ini 
--- ollnlK ~ile Ti tıı,... ... ..... k lsla lalı • ..., ••• ...... 
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Soldazı sal• ve 7uhrıdan •ıalıya: 
1· Odaya ııık veren delik. 
2- Nefer - al ve ati 
S- Gayret - davulun ilk hece•i. 
4- Pencer97C takıhr • metanetlL 
S ·Keder • bir nevi Karadeni& motörfL 
6- Tenis oyunu ileti. 
7- Köpetin 7editi cıda - ıimal tflrldl 
I· Yüksek • albiıe. 
g. Bir nevi 11cak ıneaıleket yemiti - • 

delil 

edilen, fakat yalnız kontenjan değil. 
aynı samanda pazarlık sistemine de 
istinad eden bu siyuet Türkiye ile 
harici ticarel'imiai ualtmakla net~ 
Jenmiftir. Her ne kadar İn&iltere ile 
Türkiye arasındaki ticaret iki taraflı 
olmak üzere aon iki sene aarf uıda 
yüade 50 niıbetinde artmıpa da 1937 
aeneainde gene 1.600.000 ıterlinco, 
yani on aene evelkinin yarısına balii 
olmakta idi. Mamafih, yeni ml"tml 
mucibince Türkiye öııiimtıadeld iki 
bJasU 90De arfmda bu memlekete 
10.000.000 ltel'Jing k171D1tinde ..W. 
na.,.. demiryolu ma1semeai eiparit., 
decektir. 

~~m;lib. DipArii wUı.ücu.. -t.ooo.oee 
ıterlİnl olacaima nazaran, bunwı .. 
aenelere nilbetle, harici ticaretimİml 
tmıiıı edeceği .iatifadeyi taTdile il• 
sum olmua gerektir. 

Bu •lpariflerhı finame edebllmlk 
için Ezport Credita Guarantee De
partment'in tavueutuna .müracaat • 
dilmittir. Türkiye hUkUmeti aiparif
lerinin bedellerini nakden delil falmt 
kredi idare.inin garantiaini hala bulu
nan ve binaenaleyh Londra piy•=m., 
da kolayca .. tılabilecek olan hMiDe 
tahvilitı ile tediye edecektir. Bu tab
•ilttm •tıf huditı, anllflllllya derc
edilen huaml ahkim ile menfaatleri· 
nin koruıumaı temin edilen ingili& ib 
racat firmalarına olan borcun tod;,ıe. 
aine tahaia edilecektir. Zengin madm 
lerini inkitaf ettirmek, demiryollan 
ve limanlar inp etmek için pek lü
zumlu olan krediyi temin etmek iti· 
bariyle bu anlapnınm Türkiye için 
de büyük bir kıymeti vardır. Türkiye 
fimdiye kadar kendiaine lhım olm 
sermayeyi tedarik etmek için doina· 

dan doğruya piyauya müracaat ede gel 
mekte idi .• Fakat umumi harbtan eoo
ra yeni iıtikraa akdetmekten ziyade 
eskiden ihraç etmİf olduğu tahvilita 
geri almak ıiyuetini takib etmeCt.
dir. İngiliz sermayeai temini huau
auncla Export Credita Guarantee De
partment'in ittihaz ettiii yeni ueulün 
teknili hakikaten tetkike f8Y&ndır. 
Filhakika, İngiltere - yeni U8Ullen 
müracaat etmek ıuretiyle • iktıudela 
seri kalımı memleketlerin inkipf m • 
da eaki rolünü oynmıaia batlMDıt o
lup, yatıdığı sermayenin teminatı i
çin yardım ettlli memleketin iktlucH 
klbiliyetine gUTenmektedir. 

Uzun zamandanberi için için Ç'(iril· 
mekte olan sultanlar TUrkiyeai Ke
mal AtatUrk'ün feyizli ve rehakir ida
resi altmda tanınmıyacak derecede 
deiipiıtir. Türkiye bugün ıuurlu 
bir hükümet mekanizmuına ve bcr
hanıi harla büyüme emelleri delil 
fakat .aeya1 ve ekonomik vaziyetinin 
ııUoden ıtıne ve muntazaman a1ih ve 
inkipfmı iatibdaf eden miııt bir ide
ale malik modeTn bir devlet halini al
..-ttadır. Servet menbaları itletmekle 
beraber müdafaa vasıtalarını da te
kemmül ettirmeğe itina etmekte ve ıe
ae kport Credita Guarantee Depart
ment YMıt•iyle bu memleketten 
6.000.000 lterlinı kıymetinde barb lo
vuanı ve harb ıeml.i aatm almak au
retiyle bu nutaları takviye etmekte
dir. Bu anllflDUlm da, Türkiye ile 
araaında mevcucl •e IOD aeneler zar· 
fmda birçok vesilelerle tezahürüne 
phid olduğumuz iyi aiyaat mıllıme
betleri bir kat dlılla takviye etıaai 
iCllb.., 
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Enternasyonal kedi sergisi 
Viyanada dünyanın en cins ve 
güzel kedileri toplanıyorlar 

Bir Ankara kedisi 

Viyana. Mayıs, (Hususi) - "Kedi sevenler l"Ulübü'' tarafından 
bug~~lerde burada enternasyonal bir kedi sergisi açılacaktır. Bu 
sergı ılk defa açılmamaktadır. On üçüncü enternasyonal kedi 
sergisidir. 

mışlar; onlarda cedlerini hatırlatan 
yalnız bu acayip ses kalmış. Bunla
rın sesleri, kulağı çınlatacak derece
de keskin çıkıyor. 

ULUS 

r Ankara Borsası 
~ Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

l\forhezinden 

2 - 6 - 1938 

ÇEKLER 

Londrn 
Nevyork 
Paris 
Milnno 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Prng 
M adrid 
Varşova 
Budnpcştc 
Biıkrc$ 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Acılıı:. 

6.23 
125.9075 

3.4950 
6.6250 

28.68 
69.4675 
50.5575 
21.2875 

1.14 
1.5375 
4.3750 
7.5975 

23.70625 
24.92 

0.9375 
2.86 

36.2925 
32.1225 
23.7775 

Kapanı~ 

6.23 
126.-

3.4950 
6.6250 

28.68 
69.4675 
50.5575 
21.2875 

1.14 
1.5375 
4.3750 
1.5975 

23.70625 
24.92 

0.9375 
2.86 

36.2925 
32.1225 
23.7775 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 türk borcu I 

1933 ikramiyeli 
Ergani 

Sıvas - Erzurum 
hattı ls. ıv. 

18.975 19.
(Vadeli) 

95.-

98.-

95.-

98.-

Emlak ve Eytam Bankasından 
2 Haziran 1938 tarihli nüshamızda 

Emlak Bankasınca mevcud Gayrimen
kull er karşılığında İkrazat yapar. A
lınan faizin senevi % 9.1/ 2 nisbetinde 
buluiduğu itan edilmiş ise de mezkur 
faizin 28 mayıs 1938 den itibaren % 
8.1/ a nisbetinde bulunduğu tashihen 
ilan olunur. 3395 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Süi 
Süt damlası müessesemiz için 15 

haziran 1938 tarihinden itibaren bir 
sene müddetle günde asgari 50 azami 
100 kilo süt alınacaktır. İhale 10.6.1938 
cuma günü saat onda Genel merkezi· 
mizde yapılacaktır. Şartnamesini gör
mek istiyenlerin muhasebe müdürlü· 
ğüne müracaat etmeleri 3355 

Hükümet konağı inşaah 
Iğdır Malmüdürlüğünden : 
1 - Iğdırda yapılmakta olan hükü

met konağının 15 bin ve dört bin ,jıa. 
Irk, ki ceman on dokuz bin lira inşaa
tına ilaveten mezkur ınşaatın bakiye
si olan on yedi bin sekız yüz on settiz 
lira bir kuruşluk inşaatın kapalı ıarf 
usuliyle eksiltmeye konulduğu kanu. 
ni hükümler dairesinde ·ıan edild .ği 
halde talip zuhur etmediğinden •şbu 
kısım inşaat 2490 sayılı arttırma, ek
siltme kanununun 40-46 ıncı maddele· 
ri mucibince müstaceliyeti itibariyle 
hazine menfaatine uygun olmak şar
tile bir ay içinde pazarlıkla ihalesine 
karar verilmiştir. 

2 - Pazarlık I ğdır mal müdürlü· 
ğünde toplanacak komisyonda yapı!a· 
caktır. 

3 - Muvakkat teminat 1336 lıra 
35 kuruştur. Dosyasındaki evrak Ş!Jn· 
lardır: Plan, keşif silsilei fiat, fenni 

şartname, mukavele ve projesi, b:ıyın
dırlık genel şartnamesi. 

KÜÇÜK 
Satılık : 

Satılık bağ - Küçük Eaatta otobüs 
durağı civarında 20 dönümlük bakılı 

meyvalı kuyulu 2 odalı evli bağ. 
Ti. 2640 3307 

Satılık arsalar - Yenişehir Cebeci 
ve Maltepenin en nazır yerlerinde ufak 
çapta parsellenmi~. Tl. 2487 Vahdi 
Doğruer. 3311 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 

irat getirir, beton kargir ve ahşap ucuz 
evler ve apartımanlar. Tl. 2487 Vahdi 
Doğruer. 3312 

Acele satılık ev - Yenişehirde bir 
kat 5 oda bilumum konforu haiz Tl. 
2487 Vahdi Doğruer. 3313 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
imarca parsellenmiş küçük çapta inşa· 
ata elverışli arsalar Neşet Şeren Tel. 
2406 3036 

Satılık - Ankaranm her tarafın·1a 
irat getirir beton, kargir ve ahşap ucuz 
evler ve apartımanlar Neşet Şeren Tel. 
2406 3037 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
imar dahil ve harıcinde parça parça sa · 
tılabilecek toptn arazi, bağ ve bahçeler 
~ ,.~ .. t ~ •rrn T el · 240fi 3038 

Satılık arsa - Keçiören Tepebaşı 
otobüs durağında 81,000 M. arsa top
tan ve perakende. Atatürk bulvarı 41/3 
No. hı dükkanda Ekreme müracaat. 
Tl. 3816. 3183 
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İLANLAR 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık kiçü ilinlardan : ! 
Bir defa için 30 Kurulf 

1 
İki defa için 50 Kurus İ 
Üç defa için 70 Kurus 
Dort defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük ilAnlann her defası içiıı 
•ıo kuru, alınır. Meseli 10 defa ne:şredi· 
lecek bir ilin için 140 kuruş alınacaıctır· 
Bir kolaylık olmnk üzere, her satır. kt-j 
lime aralarındaki bo,luklar müstcsn'I 
30 harf itibar cdilmiıtir. Bir küçük il&ııl 
120 harften ibaret olmahdır-
Dort aatırdan fazla her ııatır için ayrıcı 
10 kuruş alınır. ! 
•••11111111111111111111111111111111111111111111•~ 

kömürlük fevkalade manzara. tçindr 
kilere müracaat. 327 5 

Kiralık daire - Demirtepc kÖP~ 
başında Özveren Ulus sokak No. 4 ıJı 
4 oda, 1 hol, banyo saircsi. Mezkur ' 
partımana müracaat. 3350 

Devir ıuretiyle kiralık daire - Yer> 
şehir Maltepe Akıncılar S. B. Sait 
partımanı 4 oda mutbak, banyo, ve 
cak sulu, içindekilere müracaat. 3341 

Kiralık kat - Kavaklıdere fransıt S: l-\l 
fareti karşısında 4 oda Ti. 3843 3345 

Kiralık - 2 oda bir geniş hol hal'i 
mutfak havadar ve nezareti iyi daireJtf 
25 liraya acele kiralıktır. Belediyel 
Bankası arkasında İtfaiye meydanı l'~ 
mukçu apartman. 336 

Kiralık - Etlik Aşağı Eğlence n>~· 
kiinde otobüs mahalline iki dakika ıfl' 
safede elektrikli, suyu evin önü11dt 
bağhane acele kiralıktır. Balık patıtl 
Önen sokak No: 15 de koltukçu M~ 
med Kazaza müracaat. 336 

"Kedi sevenler kulübü" mensubla
rı: "Kediler düşmanları olan köpek
lerden geri kalmak niyetinde değil

dirler. Onlar da, kendi güzellikleri 
karşısında, insanların hayranlıklarını 

izhar etmelerini, mükafat, madalya 
ve diploma almak suretiyle takdir e
dilmelerini arzu ediyorlar. Kulübü
müz bu isteği yerine getirmektedir" 
diyorlar. 

Praterde açılan ve üç gün sürecek 
olan bu sergide, muhtelif cinsten yüz 
elliye yakın kedi teşhir edilecektir. 
Bu erkek ve dişi kedilerin çoğu, İtal
ya, Fransa, İngiltere, Çekoslovakya 
ve lsviçreden demiryoliyle veya tay
yare ile seyahatlarını yapmışlar ve 
Viyanada kendilerine tahsis edilen 
mükellef yerlere yerleşmişlerdir. He
nüz gelmeyen davetliler de her an 
beklenmektedir. 

Kedilere, sahtekar, iki yüzlü der
ler. Halbuki onların dostlukları çok 
kuvvetlidir. Yalnız insanlarla değil , 
hayvanlarla da dost geçinmesini bi. 
lirler. Meselfi., Ankara kedilerinin av 
köpekleriyle araları çok iyidir. Bazı
larının kuşlarla olan dostlukları çok 
ileri gitmiştir. 

Hisar Kale mahallesi Ali taşında 
4 No. da Mehmet oğlu Mustafaya Sü
leyman vekili avukat Halit tarafın

dan aleyhinize açılan izaleyi şüyu da
vasının yapılmakta olan duruşmasında 
tebliğat yapılamadığından usulün 141 
inci maddesi mucibince ilanen tebli
ğat yapılmasına karar verilmiş ve du
ruşmada 30-6·938 perşembe günü saat 
9,5 a bırakılmışt ır. Mahkeme günün· 
de bizzat hazır bulunmadığınız veya 
bir vekil göndermediğiniz takdirde 
gıyabınızda bakılacağı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

4 - İstekli o.lanlaı !Nafıa veHi.ie. 
tinden almış oldukları 938 yılı i' <'pı 
ehliyet vesikası 1938 ticaret odas; ve
sikasını hamil olarak komisyona 't.Ü· 

racaatları. (3010-1571) 3154 

Demir potrel direk ahnacak 

Bir Bay için - Moble ve konforlu" 
Satılık Arsalar - Maltepede münfe- da Yenişehir Tuna caddesi Yiğit K~~ tr. 

rid inşaata müsaid uygun fiatla. H. Dil sokak No: 15 33 

Satılık Kaptı Kaçtı - Şevrole 934 
modeli lastikleri akömülatörü yeni mo
törü iyi bir halde bedeli 500 lira müra· 
caat TJ. 2979 3196 

Davetli kedi gelir gelmez, doğruca 
muayene odasına götürülmektedir. 
Burada doktor amca, evvela, evrakın 
muntazam olup olmadığını tetkik et-
1.ıh.t..ıcıı Ovaaau-, '9&'-'lı•U·• .;;.•-•• , v1.ııwu.\.'-'\•"'c:..a~ 

mütevellid, her hangi bir soğuk al
gınlığı veya rahatsızlığı aramaktadır. 
Kedilerin rahatları için hiç bir §ey 
esirgememiştir. Odaları, kendileri. 
ne kafi derecede hareket imkanı ver
mektedir; içi talaş dolu ter temiz ya· 
taklar, onlara rahat bir uyku uyuta
cak kadar mükemmeldir; sineklerin 
musallat olmaması için sofra takımla
rı günde üç defa yıkanmaktadır. 

Misafir kedilerden her hangi biri 
hakemin takdirini kazanmak taliine 
mazhar olunca, fotoğrafçının önüne 
getirilmekte, fotoğrafı çekildikten 
sonra, resmi sicil defterine yapıştırıl
makta, hüviyeti bütün teferruatiyle 
tesbit edilerek, gerek kendi gerek a
na ve babasının doğum tarihleri kay
dedilmektedir. Bu sicilin faydası şu
dur: Kedi şayed günün birinde ev
lenmeğe karar verecek olursa, yetiş
tireceği çocuklar bakımından. bu ev· 
lenmeye engel olacak her hangi bir 
sebebin mevcud olup olmadığr Viya
nadaki sicilden sorulup anlaşrlacak

trr. 
Gelen kediler şimdilik bir parça 

asabi görünüyorlar. Belki bu muhitin 
değişmiş olmasından veya uzun SÜ· 

ren seyahatından ve yahud da raka· 
bet duygusundan ileri gelmektedir. 
Fakat kediler, bu asabiyetlerini, kö
pekler gibi ifade etmiyorlar. Arada 
bir bir kedi "Miyav'' diye sesini çı
karmakta, odasının parmaklıkları Ö· 

nüne geldiğiniz zaman aya1•nı uzat 
makta, okşanınca monoton olan na. 
mesini tutturarak memnun kaldığını 
anlatmaktadrr. 

Teşhir edilecek olan kedilerin bü
yük bir kısmını Ankara kedileri teş
kil etmektedir. Bunlar biri diğerin
den güzel ve türlü renktedirler. Ara· 
larında beyaz. mavi, mavi krem. krem. 
kızıl, tekir, gümüş, siyah renkte olan· 
ları vardır. 

En çok dikkati çeken tüyleri uzun 
kafası yuvarlak değil de, yassı olan 
"Bismark" cinsi kedidir. Tüyleri a
çık sarı, yüzü, ayakları ve kuyruğu
nun ucu kahve rengidir; gözleri ela
dır. Yeni bir cins olduğu söylenen 
Birma yavrularının gözleri şimdilik 
açık mavidir ; büyüyünce bu gözler 
de ela oluyor. 

Siyam'ın mabed ve hülfümdar ke
disi cinsinden yirmi kedi memleket
lerini temsil etmektedir. Bunlar ço
luk çocuklariyle birlikte gelmişler· 
dir. Anneleri çok hırçın davranıyor. 
Sesleri ve miyavlamaları da diğer ke-
dilere hiç benzemiyor; onların çıkar
dıkları sesde bir vahşilik hissedili· 
yor ve cedlerinin yabani kediler ol
duğu anlaşılıyor. 

Bir çok nesillerde? .sonr~ ~u kedi
ler cedlerinin yabanılıklennı bırak-

Mustafa Kemalpa~a Belediyesin
den: 

Bütün kediler arasında endüstriyi 
alSkalandıran kedi, Ankara kedisi
dir. Ankara kedisinin tüyleri, Ankara 
tavşanının tüyleri gibi bir çok endüs
tri şubelerinde kulanılmaktadır. Al
manyada bir müddettenberi Ankara 
kedilerinden taranan tüyleri toplayıp 
biriktiren ve ondan sonra bu tüyler
den iplik yapan müeseseler meydana 
gelmiştir. (1691) 3389 

Yapılacak elektrik şebekemiz için 
mübayaa edilecek olan ve bedeli keş· 
fi "7371" lira tutan 554 adet demi ı 
potrel direk 20 gün müddetle kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 

Talihlerin şartnameyi belediyemiz
den ve yahut İstanbul'da Galata'da 
Setanik bnkasmdan dördüncü katta 
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Muhtelif yiyecek alınacak 
Anka'l"a Levaznn 

Makarna 
Pirinç 

Cinsi 

Tel şehriye 
Arpa §ehriye 
Kuru fasulya 
Nohut 
Yeşil mercimek 
Toz şeker 
Zeytin tanesi 

Amirliği Satm alma Ko. 
Mikdarr Muhammen B. 

Kilo Lira K. 
2000 600 
5000 1250 

200 60 
200 60 

2500 300 
'700 
1500 
5000 
1200 

255 
225 

1350 
420 

tık teminatı 
Lira K. 

4520 339 
Kırıkkale asJ.:eri sanğat lisesi ihtiyacı olan yukarıda yazılı dokuz kalem 

yiyecek 13 haziran 938 saat 13 de açık eks iltme ile satın alınacaktır. İstek· 
lilerin 339 liradan ibaret ilk teminatlarını Kırkkale askeri fabrikalar mu
hasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatırarak belli gün ve saatte 
mekteb satınalma komisyonuna gelmeleri. (1625) 3237 

3 kalem ernırc ahnarn!t 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komİ&/Or:ı•ndnn : 

Cinsi Miktarı Muhammen B. llk teminatı 

Sade yağ 
Zeytin yağ 
Sabun 

Kilo Lira K. Lira K. 

3000 
1800 
2000 

3150 
990 
800 

4940 370 50 
Kırıkkale askeri sanat lisesi ihtiyacı olan yukarıda yazılı üç kalem erzak 

13 - haziran - 938 saat 15 de aç ık eksiltme ile satın alınacaktır. İsteklilerin 
370 lira 50 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabrikalar 
muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatırarak belli gün ve sa
atte mekteb satın alma komisyonuna gelmeleri. (1623) 3235 

4 kalem yiyecek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisy;,nundan : 

Cinsi Miktarı Muhammen B. İlk teminatı 

Beyaz peynir 
Çay 
Kuru üzüm 
Bulgur 

Kilo Lira K. Lira K. 

1100 
35 

700 
2000 

495 
122 
210 
200 

50 

1027 50 77 06 
Kırıkkale askeri sanat lisesi ihtiyacı olan yukarıda yazılı dört kalem yi

yecek 13 • haziran - 938 saat 14 de açık eksiltme ile satın alınacaktır. İs
teklilerin 77 lira 06 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fab
rikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatırarak belli gün 
ve saatte mekteb satın alma komisyonuna gelmeleri. (1622) 3234 

Safıhk mamul, gayri mamul 

kereste 
Antalya Onna.n Ba~ühendia 

Muavinliğinden : 
1 - Antalyanın Alanya kazasının 

Sazak - Çulluca ormanından bir sene 
müddetle satılığa çıkarılan 3752 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 l 0-6-938 tarihine mü· 
sadif cuma günü saat 15 de Antalya 
orman idaresinde yapılacaktır. 

3 - Çamın beher gayri mamul met· 
re mikal.ıı 490. Köknarın 370 ve Kat-
ranın 780 kuruştur. . 

4 - Muvakkat teminat 1933 lıra 28 

kuruştur. 
5 _ Satış orman kanununun mu. 

vakkat altıncı maddesine göre mern. 
lcket ihtiyacı için yapılacaktır. 

6 _ Şartname ve mukavelcnameyi 
görmek istiyenleri~ ~~talya orman 
başmühendis muavınl.~g ~~e .. ~: Anka. 
rada orman umum mudurlugune mü-
racaatları. (1657) 3323 

Fotin alınacak 
Emniyet Umum Miidürı··-·· ~ ugunuen: 
1 - Elde mevcud nu·· . 

munesı ve 
şartnamede yazılı vasıfla d . . 

rı aıresın-
de zabıta memurları için azı 5700 ço-
ğu 6000 rift fotı· k 1 . 

-s n apa ı zarf usulıy-
le. 20·6·938 pazartesi günü saat 15 de 
munakasaya konulmuştur. 

2 - Beher çiftine 475 kuruş fiat bi
çilen .. fotinlere aid şartnameyi almak 
ve numun~ini görmek isteyenlerin 
umum ··d·· mu urlük satın alma komisyo-
nuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
2237 lira 50 kuruşluk teminat makbuz 
veya banka mektubunu muhtevi teklif 
mektublarını ve 2490 sayılı kanunun 
2 - 3 cü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte eksiltme günü saat 14 de 
kadar komisyona teslim etmeleri. 

(1663) 3373 

man Koç apartmanı 4 Tl. 2181 3197 

Kelepir Bağ ve Bahçe - Hacı ka
dın deresinde muntazam ev bol meyva 
ve üziim. Su kuyu havuzlu. H. Dilman 
Tel : 2181 3198 

Y enİ;tehirde satılık arsa - Yeni yol 
asfaltında garajlara bitişik cephesi 20 
metre her iki taraftan blok 1450 met -
relik arsa Tl. 2640 3306 

Satılık - Çocuk Sarayı karşısında 2 
ev, Etlik'te nezaretli arsalar ve evler 
~alihtH.ıı~r vanınıfa R2ı.-1r,,1 cn4~ 

Acele ve ucuz aablık - Fiz armonik 
ayaklı ve körüklü. Ankara Çocuk sara
yı Cad. No. 60 müzik ve saat evine mü-
racaat. Fırsattır. 3351 

Acele satılık - Telefonken. T. 686 
seki zlambalı yepyeni bir radyo. Ali 
Nazmi Ap. No. 7 Atatürk bulvarı 57 

3346 

Satılık- Dikmende 2100 liraya sa
tılık bağ. 6 dönüm 4 odalı evi ~avi 650 
lirasr dört senelik ipotek. Ycnı eczane
den sorulması. 3370 

Satılık Hiue - Bahçeli evler koope
ratifi 4 B tipi hisse ~tılıktır. İsteyen
lerin Maarif Vckaletınde öğleden son
ra N. Boyman'a müracaatları. 3380 

Satılık Apartman, Ev- Ankaranın 
her semtinde irat getirir beton, kargir, 
ahşap apartmanlar evler Tel: 1538 

3383 

S:ıtıl k Arsalar - Ankaranın her 
semtinde imarca pars 11 • k.. ..k t . e enmış uçu 
çap a ınşaata elverişli arsalar Tel : 
1538 3384 

_ ı:ce)c sa tıJık Arsa - Maltepenin en 
hakım yerinde münferid insaata mü
said ehven fiatla: 1538 :ı; 3385 

Kiral ı k kö: k - Dikmen otobüs du
rağında kmıforlu mücedded. Kırşehir 

saylavı Hazım Börekçi'ye müracaat. 
3314 

Kiralık - Vekaletlere 3 dakika me 
a fede bütün dükkanların bulunduğu 
Meşrutiyet Cad. köc;P.sinde Özenli S. 
:"Jo. 6 alt kat 3 oda mııtbak b'inyo 45 
lir;ı 3138 

Kiralık - Yenişehir Selanik caddesi 
arkasında Mimar Kemal mektebi üs
tünde Türe sokak No. 6 da 3 oda 1 hol. 
50 lira. 3263 

Kiralık yazlık aayfiye - Akar sulu 
muntazam çiçek bahçeli büyük bağı ve 
sebzeliği, banyolu ve kullanışlı bir köş· 
kil havidir. Dikmende benzin mağaza-
sına müracaat. 3251 

Kiralık - Bakanlıklara gayet yakın, 
zemin kat 2 oda banyo, kiler mutbak ve 
kömürlük. Demirtepe Akbay sokağı 
No. 9 3268 

Kiralık - Aşağı Ayrancıda Bakan -
lıklara yakın 6 oda 1 salon banyo ve sa
ire, elektrik ve suyu vardır. Fiatı 40 li-
ra Tl. 2901 3284 

Kiralık daire - Maltepe Uludağ so
kak No. 14, 5 oda, mutbak, banyo, 

Acele kiralık - Bahriye caddesi 1" 
seri sokak havuzlu apartman 3 üllJı 
kat 5 inci daire 3 oda bir hol mutf J 
banyo. Görmek için kapıcıya, görii~! 
mek için Merkez bankası kombino se~ 
visinde Galib Tozan. 3~1 . 

Kiralık - Çıkrıkçılar yokuşu Gii 
aprtmanında fevkalade nezaretli 4 rl0 

lu daire devren kiralıktır. Geniş 4 od> 
bir hol teferruatı. İçindekilere nıiit1' 
eaat. 23 

Kurslar: . 

Daktilo kursu - 47 inci devresi 
haziran ilk haftasında başlıyor. 2 a}" 
diploma verilir. Yenihal arkası yeni ıı: 
mam apartımanı kat 2 Tel. 3714 30· 

!ş arayanlar: 

İngilizce, fransızca, italyanca iyi t 
len ve daktilo seri yazan bir bayan Jı 
hangi bir büro veya hususi müesses'' 
iş arıyor. Ulus'ta (R. A.) rümuı: , 
mektupla müracaat. 326 

Ankaraca tanınmış bir muhasip~ 
vamlı veya günün bir kaç saati için 
arayor. Namuslu ve işgüzar bir oı1 

arayanlara da iyi bir arkadaştır. P · 
K. 277 3348 

\ranıvor 

Bir bayan - Müessesemizin yatı~ 
lerinde çalışmak üzere bir bayana i1'· 
yaç vardır. Daktilo bilenler tercih J 
lir. Tl. 15 38 327Z 

·.' . · .. ; Zayiler ... ·. 
Zayi - Ankara belediyesinden al 

ğım 843 numaralı tek atlı arabafll' 
plakasını kaybettim. Yenisini alaca 
dan hükmü olmadığı ilan olunur. 

Ankara Yenidoğan Cemal bey so 
ğında 37 numarada İsmail oğlu Ş .. ~ 
Aşir. 33 

Zayi - Ankara belediyesinden eıt 
ğım 1192 numaralı bisiklet plaka~ 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es 
sinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

1 

Ankara İsmet paşa uzun yol 1241\ 
lu fırın müsteciri İzzet Yener 3S 

Hava 

Kapalı zarf eksiltmesi lemdi~ 
Türkkuıu Genel Direktörliiğ 

L 

den : 

26.5.1938 tarihinde eksiltmesi Y' 
lacağı ilan edilen 48.370 lira 30 }t1l 

muhammen bedelli muhtelif p1i11 

malzemesinin eksiltmesi 15.6.1936 
rihine kadar uzatılmı§tır. 
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Birinci ilan veçhile isteklilerin i' 
eden vesikalarile birlikte 15.6.1935 
müracaatları. ,oı 
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5 ton sanfralil alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

liiğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (9750) lira o

~n 5 ton santralit Askeri Fabrikalar 
nıum Müdürltiğü Ankara satın al

ına komisyonunca 22 temmuz 1938 cu
tna günü saat 15 de kapalı zarf ile i
hale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplrin 
tnuvakkat teminat olan (731) lira (25) 
lı:uruşu havi teklif mektuplarını mez
kO.r günde saat 14 de kadar komisyo
tıa vermeleri ve kendilerinin de 2490 
lluınaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatte 
ltomisyona müracaatları. (1649) 3319 

9 fon Difenylüref an ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 

\\iğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (28350) lira 

0lan 9 ton difenylüreten askeri fabri
l:aıar umum müdürlüğü Ankara satın 
illma komisyonunca 20 temmuz 1938 
Çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname (1) li
ra (42) kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan 
(2126) lira (25) kuruşu havi teklif 
b'ıektublarmı meÜtfir günde saat 14 de 
kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerinde.ki vesaikle mezkQr 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (1599) 3258 

3 fon difenilamin ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satm Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (8160) lira o

lan 3 ton Difenilamin askeri fabrika
lar umum müdürlüğü Ankara satın al-
2tıa komisyonunca 25 tenunuz 938 pa
ıartesi günü saat 15 te kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (G12) lirayı 
havi teklif mektuplarını mczkOr gUn-

fJ ..ı, ---• • 11 .. .)r::ınp.r. koptlsyona venne
r leri ve ke.n@erının. de ~Z!Cru saym ıta· 

nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
ttıezkQr gUn ve saatte komisyona mii -
:ta<:aatlarr. (1648) 3318 

23 ton gliserin ahnacak 
1 
.. ~~eri Fabrikalar Umum Müdür
ugu Satın Alma Komi&yonundan: 
Tahmin edilen bedeli (16100) lira 

olan 23 ton gliserin askeri fabrikalar 
Urnunı müdürlüğü Ankara satın alma 
lr:?misyonunca 18 temmuz 938 pazarte

~ •ı günü aaat 15 te kapalı .zarfla ihale 
cQilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Talihlerin muvakkat temi
nat olan {1207) lira (SO) kuruşu havi 
teklif mektublarını mezkur günde sa
at 14 de kadar komisyona vermeleri 
~e kendilerinin de 2490 numaralı ka-
1\unun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
l:bezkfir gün ve saatte komisyona mü-
?ucaatları. (1598) 3257 

6 ton sanır lif alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

liİğü Satın Alına Komiıyonundruı: 
Tahmin edilen bedeli (11500) lira o

lan 6 ton santralit askeri fabrikalar u
~u:n müdürlüğü Ankara satın alma 
kornisyonunca 19 temmuz 1938 salı gü-
1\ij saat ıs te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko
~isyondan verilir. Talihlerin muvaık
"lt teminat olan (862) lira (50) kuru· 
lu havi teklif mektuplarını mezkur 
~Unde saat 14 de kadar komisyona ver
l:bcleri ve kendilerinin de 2490 numa
ta]ı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
\>esaikle mezkur gün ve saatte komis-
hına müracaatları. (1600) 3259 

6 fon a radil ahnacak 
1 
.. Askeri Fabrikalar Umum Müdür
llğü Satın Alma Komisyonundan: 
'rahmin edilen bedeli (18900) lira 

11lan 6 ton akradit askeri fabrikalar u
{uın müdürlüğü Ankara satın alma 
~misyon unca 21 terrunuz 938 perşem-

günü saat 15 de kapalı zarfla ihale 
td· ~ ıl~cektir. Şartname parasız olarak 
C>ttlısyondan verilir. Talihlerin mu

~akkat teminat olan {1417) lira (50) 
~ llruşu havi teklif mektublarını mez
rtr günde saat 14 de kadar komisyona 

~t'tncleri ve kendilerinin de 2490 nu· 
'i talı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 

C!aaikle mezkur gün ve saatte komis
;>ona müracaatları. (1597) 3256 

7o ton mutahhar avrupa 

Linters pamuğu 
1 .. ~~keri Fabrikalar Umum Müdür
ijğu Satın Alma Komisyonundan: 
l'ahmin edilen bedeli ( 42.000) lira 

olan 70 ton mutahhar Avrupa linters 
pamuğu askeri fabrikalar umum mü· 
dülrüğü Ankara satın alma komisyo
nunca 15 temmuz 938 cuma günü saat 
ıs de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (10) kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan (3150) lirayı 
havi teklif mektublarını mezkur saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin ek 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkOr gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (1594) 3219 

Müfeahhid nam ve hesabma 
15 ton kaolin kumu 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü. 
ğü Sabn Alma Komisyonundan : 
Tıahmin edilen bedeli (900) lira 0 _ 

lan ıs ton kaolin kumu Ankarada as
keri fabrikalar umum müdürlüğü sa
tın alma komisyonunca 20.~.938 pa
~ar~esi günü saat 14 de açrk eksiltme 
ıle ıhale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Talihlerin muvakkat temi
nat olar' ır.1) lira (SO) kuru' ve 2490 
numaran kanunun 2 ve 3 maddelerin
.deki vesaikle mezkür gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (1673) 3375 

40 f ormalrk genel buyruklar 

bast•nlacak 
Gümrük ve Jnhisarlar V ekilotin

den :: 
1 - 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 İi
radır. 

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

4 - İsteklilerin evvelden teminat 
paralarını vekfüet veznesine yatırarak 
alacakları makbuzlarla !>elli gün ve 
OCC\.\...,. ...1--. ........ ...-. 1-.......:..r~~ .. -..-~ .. 

caatları. 

(1618) 3301 

Kitap bastırılacak 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaletin

den: 
1 - 938 senesinde neşredilecek tah 

minen 18 formalık kurs kitabının bas
tırılmaıı pazartı'ğa 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 

mildUrlüğünde her gUn görebilirler. 
5 - İsteklilerin en çok ihale günü 

öğleden cvel mutlaka teminat parala. 
rını vekaiet veznesine yatırarak ala
cakları makbuzlarla tam saatinde alım 
satım komisyonuna müracaatları. 

(1655} 3322 
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Döıemelik ke~i derisi ahnacak 
D, D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 

. ~uhammen bedeli (10780) lira olan 
ıkı kalem yeşil ve kırmızı renkli dö
şemelik keçi derisi 14.6.938 salı günti 
ıaat 15.30 da kapalı zarf usulU ile An· 
karada idare binasında satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 808,SO li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14.30 a kadar komiısyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

rada malzeme dairesinden Haydarpa
şada tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtılmaktadır. (1592) 3255 

Ankara Vilayeti Kadastro Hakimli
ğinden : 

Ankaranın Hacet tepe mahallesin· 
den Glrib Ali karısı &ninenin üvey 
oğulları İsmail, Ahmet ve Mustafa a
leyhlerine açtığı iptali senet davasın
dan dolayı müdaaleyhlerden ikamet
gahı meçhul olduğu anlaşılan Musta
famn ilanen te-bliğat icrasına karar ve
rilerek muhakemeleri 22.6.938 çarşan
ba saat 13 e bırakılmıştır. O gün o sa
atte mumaileyhin Ankarada İnci a
partımanında kadastro mahkemesine 
gelmesi ve aksi takdirde hakkında 

muhakemenin gıyaben devam edeceği 
ilan olunur. 3376 

··~ı6·M , M. b k 1 ğ ·-. • • •• •.ı\1 • .. , . ' • 
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Diıbudak kalas ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
~) Müteahhit nam hC6abına 20 met

re mikabı dış budak kalas açık eksilt
meye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 7905 lira o. 
lup ilk teminat parası 593 liradır. 

3) İhalesi 6 temmuz 1938 çarşamba 
günil saat 11 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerile ihale gün ve saa
tinde M.M.V. satın alma komisyonun· 
da hazır bulunmaları (1515) 3045 

Erat paviyonu ve komutanlık 

Ankara Voliliğinden : 
Keşif bedeli 178550 lira 51 kurut

tan ibaret bulunan Ankara - Kırşehir 
yolunun 80+000 - 103+500 üncü ki
lometreleri arasında toprak tesviyeai, 
sınai imalat ile' esaslı tamirat işi kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Ekailtme 6-6-938 pazartesi günü 
saat 15 de Ankara vilayeti daimi encü
meninde yapılacaktır. İsteklilerin teklif 
mektupları, ticaret odası vesikası ve 
10177 lira 53 kuruşluk muvakkat temi
nat mektubu veya makbuzları ve Nafıa 
Vekaletinden 938 takvim yılına mah
sus müteahhitlik vesikalariyle birlikte 
sözü geçen günde saat 14 e kadar en
climen reisliğine vermeleri 

Keşif ve şartnameyi her gün Nafıa 
MUdi.irlüğündc güt'ebilirler. 

(1426) 2887 

Şose tamiratı 
An.kara Valiliğinden : 
Keşif bedeli (33679) lira (20) ku

ru§tan ibaret bulunan Polatlı - Hay
mana yolunun 10+000 - 39+000 ki

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- lometreleri arasında şose tamiratı ile 
miayonundan : •. taı ihzarat işi kapalı zarf usulü ile ek • 

binası yaphnlacak 

1) lzmir tayyare alayında yaptırıla ailtıneye konulmuştur. 
cak altı adet erat pavyonu ile bir ko- Eksiltme 6-6-938 pazartesi günü 
mutanlık binası inşa.atma talih çıkma- aaat 15 de Ankara viUiyet daimi encü -
<lığından yeniden pazarlıkla eksiltme- meninde yapılacaktır. İstekliler teklif 
ye konmuştur. mektupları ticaret odası vesikası 2525 

2) İnşaatın hepsinin ke~if bedeli lira 94 kuruşluk muvakkat teminat 
(201.555,11) iki yüz bir bin beş yüz el- mektubu veya makbuzları ve Nafıa Ve
li beş lira on bir kuruştur. kaletinden 38 takvim yılına mahsus o-

3) Eksiltmesi 10 haziran 938 cuma larak aldıktan müteahhitlik vesikaları 
günü saat 15 dedir. ile birlikte sözü geçen günde saat 14 de 

4) İlk teminat (13.S77,76) on Uç bin kadar encümen reisliğine vermeleri. 
beş yüz yetmiş yedi lira yetmiş altı Ke§if ve şartnameyi Nafıa Müdür· 
kuruştur. lüğünde göre):>ilirler. (1427) 2888 

5) Keşif, proje ve şartnameler 10 1 . 
lira 06 kuruşa M. M. V. satın alma ko- Care Verılecek kum 
misyonundan alınır. · 

6) Eksiltmeye gierceklerin kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı bclgelc
riy le idart şartnamenin dördüncü 
maddesinin (F) fıkrasında yazılı bel
geleriyle birlikte teklif mektublarını 
ihale saatından behemehal bir saat e
veline kadar Ankarada M. M. V. aatın 
alma komisyonuna vermeleri. ('1530) 

3116 

·· ... _ P . . T·. T. -

parselleri 
Ankara Valiliğinden : 

Çubuk deresinde olup hususi idare 
tarafından ihale auretile icara veril
mekte olan ve 31-5-938 tarihinde icar 
müddeti hitam bulan kum parselleri
nin numaralariyle muhammen icar be 
delleri. aşağıda gösterildiği veçhile 
deleri aşağıda gösterildiği veçhile 
2490 sayılı kanun hükümlerine tevfi
kan bir sene milddetle açık artırmaya 
konulmuştur. 

İhalesi 6"'6-938 tarihine müsadif pa-

Ra 
'.<ıiolyO) Q r ıa tıll ~- .~ar~~si g~nü saat 15 de vilayet daimi 
u 1101\.1\.I nua encumenınde yapılacaktır. 

. İhaleye iştirak etmek istiyenlerin 

. ' .. 

:Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: mu?ammen bedel üzerinden% 7,5 nis 
betınde teminatlariyle birlikte mez
kur tarih ve saatte viliyet daimi en
cümen salonunda bulunmaları ve şart 
nameyi görmek isteyenlerin de husu
si idare tahakkuk ve tahsil müdür
lüğüne milracaatları ilan olunur. 

Ağustos 937 iptidasında mevcud 
olmakla beraber kullanılnuyacağı 

mezkQr ay nihayetine kadar idareye 
verilen beyannamede yazılmamıı o
lan ve yahut Ağustos 937 den sonra 
alınıp yine kullamlmıyarak mühür
lenmesi esbabı tarafından istida ile 
talep edilen radyolar mühürlenip ruh
satnameleri istlrdad edilecek ve mü
te_akib malt seneye aid Ucretler tah
sil olunmıyacaktır. Ancak haziran ga
yesinden yani o senenin ücreti kanu
nen tahakkuk ettikten sonra mühür
lenen radyoların o seneye aid Ucret
lerinin tahsil edileceği ilan olunur. 

(1654) 3321 

Kamutay 
. .... 1 

.... ,..,.. 
Toprak işleri ilônı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi in 
ıaat Komiayonu Reisliğinden : 

1 - 11-1-1937 tarihli ve 3090 numa
ralı kanun mucibince yapılacak T.B. 
M.M. sarayı ile 'eferruatının ve Baş· 
vekalet ile hariciye vekaleti binaları
nın inşasına aid hafriyat ve imi~ işle· 
ri eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 129 850 liradır. 

3 - Eksiltme 17 - 6 - 1938 cuma gü
nü saat 11 de T.B.M.M. inşaat komis
yonu odasında kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 7742,50 liralık muvakkat 
teminat vermeleri lazımdır. 

5-=- Müteahhidin bizzat yüksek mü
hendis olması veya bir yüksek mühen· 
disin mesuliyeti altında bu teahhüde 
girifIDesi ve bir kalemde ( yüz elli 
bin ) liralık bir teahUd işini muvaf
fakiyetle itmam etmiş bulunduğuna 

dair vesaik ibraz etmesi \>arttır. 
6 - Umumi ve fenni şartnameler, 

keşif ile planlar ve hesab cedveli 6,50 
lira mukabilinde T.B.M.M. inşaat k.o· 
misyonundan alına.bilir. 

7 - İsteklilerin teklif mektublarını 
3 üncU maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde venneleri lazım
dır. Posta ile gönderile<:ek teklifname 
ler taahhUdlü olmalıdır. Poıtada vuku 
bulaccı.k gecikmeler kabul edilmez. 

(1617) 3300 

Parsel Muhammen 
No: au evkii Bedeli 

1 Çubuk deresi 530 00 
4 " 230 00 
s .. 525 00 
6 ,, 750 00 
7 .. 720 00 
8 " 550 00 
9 " : 526 00 

lO " 755 00 
11/12 " 1110 00 

(1513) 3001 

· · v·ı ı · .. · . · ~. ı ôyet er .<~:: · 
- . . '. .. ;, 

Doğumevi yaphnlacak 
Erzurunı Valiliğinden : 
Erzurumda yeniden yapılacak <'lan 

doğum evinin 12.000 liralık inşaatı ka
palı zarf uauliyle eksiltmeye konul
muştur. 

1. - .. E.ksiltme 13 haziran 938 pazar
tesı gunü saat 14 de Erzurum hükü
~-et konağı içinde vil§yet daimi en
cumen odasında yapılacaktır. 

2 - Muvakakt teminat 900 liradu 
• 3 - 1~tekliler evrakı fenniyesini vi

layet daımi encümeninde ve Erzurum, 
Ankara., İstanbul Nafıa müdürlükle
rinde okuyabilirler. 
!- Şi":1diye kadar bu gibi iı;ler yap

tıgına daır Nafıa vekaletinden alın. 
mış. ehliyet vesikası ve ticaret o-.ıası 
VCAiıkalarını ibraz etmeleri mecburi
dir. 

. ~ -:- İstekliler teklif mektuplarını 
ıkın~ı maddede yazılı saatten bir saat 
e~elıne. kadar vilayet daimi encümen 
rryasetıne göndermeleri mecburidir. 
Posta ile gönderilecek mektupla~ i
ki_nci maddede yazılı saate kadar gel
mış olmaıı ve dıt zarfların mumla iyi
ce kapatılmış ve mühürlenmi~ olması 
şarttır. P06tada vuku bulacak g~cik
mel,er kabul cdilmiyecektir. · 

(3011-1572) 3155 

Şose tamiri 
Zonguldak Valiliğinden : 

. Mukaddema kapalı zarf usuliyle ek
ııltmeye çıkarılıp da talip çıkmayan 
Zonguldak - Devrek yolunun 6x000-
47x000 kilometreleri arasında ya~Ila
cak 15367 lira 68 kuruş k~if bedelli 
tose eS<Klı tamiri işi artırma, eksiltme 
kanununun 4<1 ıncx maddesi mucibince 

6.6.lı9i8~giioi1Mt 1-5 de Zon 
guldak vrli-yet daimi eG.&iılmccıİl:ı..'1e i
hale ed.Umek ii&ere yomöen kape.h 
za-rf usutıiyie okaihıı:ı"°"" ur.ıt
tır. 

Ebiltme jartnameier.i ye buna mi
teferri diğer eVTMt rwı-faa müdürlüğün
de ve daimi ~men kMeminde g~rii· 
lel>ilir. • 

Muvakkat teminat 1152 lira 57 ku
ru§tur. Eksiltmeye girmek ititiyocıie

rin talimatnamesine tevfikan N.dıa 
vekaletinden alınını' mUteahhitlik eh. 
Uyet vesikalarile Ticaret odasın.~an 

bu yıl için alınmış vesika ve muvakkat 
teminatları ile birlikte teklif mektup
larını yukarıdaki günde ihale saatin. 
den bir saat eveline kadar vilayet da· 
imi encümen reisliğine vermeleri i:an 
olunur. (3015-1576) 3157 

Kapalı :zarf usuliyle 

eksiltme i·lônı 
Gü:mü~hane Naf1a MüdürJÜğüıı

den: 
l - Eksiltmeye konulan iı: GU

müşhane vilayetinin Pirahmet - Kel
kit, Pöske - Erzincan yolunun muhte
lif kilometrelerinde yaptırılaak 38 
aded betonarme menfez inşaatı olup 
bedeli keşfi 17697 lira 23 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei turabiye ve kargir in-

şaatına aid fenni prtname 
E - Hususi şartname, keşif cetveli, 

metraj cetveli 
İsteyenler bunları Gümüşhane Na

fıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 16 haziran 938 per

şembe günü saat 15 de. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 1328 lira muvakkat teminat 
verm«i bundan başka ticaret odası 

vesikası ve nafıa yüksek bakanlığının 
müteahhitlik vesikasını gösterme1"i 
şarttır. 

6 - Teklif mektupları üçüncü mad
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Gümüşhane nafıa müdürlüğiln
de teşekkül edecek komisyona mak
buz mukabilinde verilmiş olacaktır. 
Postada vuku bulacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (3243/1686) 3386 

Ekmek münakasası 
lstanbul C. Müddeiumunıiliğindcn : 
İstanbul ceza ve tevkif evleri isin 

31.S.939 ak-şamma. kadar r.atın alınacak 
462860 kilo ikinci nevi ekmek kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Muhaımnen bedeli 43971 lira 70 kuruş
tur. Muvakkat teminat 3297 lira 88 ku
ruştur. İstekliler şar.tnameyi tatil 
günlerinden maada her gün saat 8.30 
dan 12 ye ve 13 den 17.30 a kadar Sir
kecide Aşir efendi sokak No. 13 de 
adliye levazım dairesinde görebilir
ler. 

Eksiltme 16.6.938 p;rşembe günü sa
at 15 de Yeni postahane arkruiında A
şir efendi sokağında No. 13 de adliye 
levazım dairesinde yapılacaktır. Ek
siltmeye girecekler zarflarını eksilt
me saatinden bir saat evetine kadar 
İ$tanbul adliye levazım dairesinde 
toplanacak Mıtm alma komisyonu re
isliğine numaralı makbuz mukabilin
de bizzat vermeleri ve yahud drş zarf
ları mühür mumu ile kapatılmış ve is
mile açık adresini ve hangi işe aid ol
duğu yazılması şartiyle ayni saate ka
dar iadeli teahhüdlü olmak üzere 
mektubla gönderilmesi ilan masrafla~ 
rının müteahhide aid bulunduğu ilfin 
olunur. (3218/1672) 3374 

Ekmek münakasası 
E5ki~ir C. Müddeiumumiliğin

den: 
Eskişehir Ceza evindeki mevkuf ve 

mahkumlara l haziran 1938 tarihin
den mali sene sonu olan 31.5.939 gU
nilne kaaar beheri 960 gram itibariyle 
verilecek ekmek günde asgari (150) 
azami (200) aded olmak üzere kapalı 
zarf usuliyle 1.6.1938 günUnden itiba
ren eksiltmeye konulmuştur. lhale 16. 
6.1938 saat on altıda Eskişehir C. 
müddei umumiliğinde müteşekkil bir 
komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat mikdarı {486) 
liradır. Talip olanların teklif mek
tuplarını yukarda gösterilen saatten 
bir saat evveline kadar komisyona ve
rilmesi 15.zımdır. 

Nakid kabul edilmez nakdin mal 
sandığına yatırılması ve makbuzlın 
ve yahut banka mektubunun ayrı bir 
zarfa konarak teklif mektubunu havi 
olan zarfla birlikte diğer bir zarfa ko
nularak komisyona saat on beşe kadar 
verilmesi lazımdır. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin ce

za evine müracaatları ilan olunur. 
3393 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Betonarme köprü inşaatı 
Nafıa Vekaleti Samsun Su lılerİ 

ııekizinci tube mühendisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Samsun - Çal'§Blllba §08C6inin 17 in-

" kiiıocııttr-esiode, &wnath batalWlıdl
k\n ana kanalı üzerinde y.aptı.cdacak 
betonarme J06C köpr" ·· ·· iıışaa ı
dır. Keşif bedeli (15423.80) lka ohm 
bu jş l-6-9S8 tar.ihindcn itaba~ 15 
gün müddetle eksiltmeye çıkarılmı.t
t r. 

2 - Ek&il-tme 16~-938 tarihine raet 
layan perşembe günü sact on be§<le 
Sam&un su ~leri sekizinci şube mü
hendisliği binasında ekııiltme komis
yonu odasında vahidi fıiat üzerinden 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İsteklHer, eksiltme şartname
si; mukavele projesi, Bayındırlık i!
leri genel şartnamesi, f.enni §Clrtnamc 
ve projeleri (78) kuruş mukabilinde 
Samsun Su işleri sekizinci şube mü
hendisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (1156.79) liralık muvakkat 
teminat vermeGi ve on bin liralık köp· 
rü işlerini taahhüd edip muvaffaki· 
yetle bitirdiğine ve bu kabil Nafıa it
lerini başarmakta kabiliyeti oldu
ğuna dair nafıa vekaletinden ahntmf 
müteahhitlik vesikası ibraz etmesi. 

İsteklilerin teklif mektuplarını i
kinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar su işleri sekizfod şu
be mühendisliğine makbuz mukabil.in 
de vermeleri lazımdır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. 

S - İşi üzerine alan müteahhit yük
sek vekaletçe ihalenin tasdik olundu
ğu kendisine yazı ile tebliğ edildiği 
tarihten itibaren (15) gün iç.inde mu
vakkat teminatını kati teminata ibla
ğı ve aynı zamanda mukaveleyi noter
likten tescile mecburdur. 

(3250/ 1687) 3387 

Bir mühendis aranıyor 
Zonguldak Urbaylığmdan : 
27 5 lira aylık ücretli bir mühendis 

veya mimar mühendis alınacaktır. ls 
teklilerin vesaikile Urbayhğa müra-
caatları. 3072 

"'.oi,l:;:., ~il ... ;:~.~a·~'{~ 
• .. ~. ·, g-~~>':: cra"t-"':-r:~=~~~ .. - -. . ' ~) .. ' . ··.· "t;.ı .... ., it' • ~ •• •• v.~ • • ...f 

Ankara icra Dairesi Gayri Men
kul satıı memurluğundan: 

Mahcuz olup satılnıaıwıa karar ve
rilen Kavaklıdere.de 161 pafta, 11<>1 
ada 12 parsel No. lu 7221 metre mu
rabbaındaki bir kıta ev.i olan bağın 
31104 hisse itibariyle 3381 his.sesi aşa
ğıdaki şartlar dairesinde açık. artırma 
ile satışa çıkarılmıştır. 

Evsaf ve müştemilatr 
Bağ .iserisinde iki ev vardır. :B-iri

sinde altında iki oda bir furun ve bir 
koridor ve üst katta bir avlu ~ oda 
bj.r hela ve diğerinde bir kat üzerine 
inşa edilip ~ oda bir sofa ?C yam ba
şında bir ahır vardır. Tamamma 8000 
sekiz bin lira kıymet takdir edilmif
tir. 

Satış Şartları 

1 - Satış peşin para ile olmak üze
re 6-7-938 tarihine miiaadif çarşamba 
günü saat 10-12 ye kadar icra dairesi 
gayrimenkul satış memurluğunda ya
pılacaktır. 

2 - Talipler tamamına 'takdir edil
miş olan yukardaki muhammen kıy

metin mezkilr hisseye isabet eden kıa
mmın % 7 ,5 ğu nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir bankanın teminat mek
tubu ile kanunen teminat olarak ka
bul edilen hazine tahvilleri getirecek· 
lerdir. 

3 - Satış günü artımıa bedeli his
seye takdir ediletı kıymetin yüzde ıs 
ni bulduktan ve üç defa nida ettiril
dikten sonra mezkur günün 12 ci 
atinde en çok artınlbilenc ihale olu· 
nacaktır. 

4 - İşbu tarihteki artırmada tekln 
edilen bedel hissenin muhammen kıy
metinin yüzde 7 5 ni bulmadığı takdir
de 21-7-938 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 10-12 ye kadar yapılacak 
ikinci artırmada en çok artıran tali
bine ihale olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip ver.ilme
diği takdirde Uzerine ihale edilenin 
talebi üzerine ihale tarihinden itiba
ren kendisine bedeli ihaleyi teslimi 
vezne eylemesi içın yedi gün kadar 
mehil verilecektir, işbu müddet zar
fında ihale bedeli yatırılmadığı tak
dirde ihale bedeli bozulacak ve bu ta
riliten evvel en yüksek teklifte bulu
nan talibe teklifi veçhile almağa razı 
olup olmadığı sorulduktan sonra tek
lifi veçhile almağa razı ise ihale far
kı birinci talipten tahsil edilmek üze
re bu talibe ihale edilecektir. 

6 - Her iki artırmada da gayrimen 
kul talibine ihale edildikte tapu harcı 
ile tapu masrafı müşteriye ve ihale 
tarihine kadar vergi ve dellaliye borç
luya aiddir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer 
al§kadarların bu gayri menkul üzerin
deki haklarını ve hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evrakı 

müsbiteleriyle 20 gün içinde dairemi
ze bildirmeleri Hizrmdır. Aksi takdir
de hakları tapu sicilliyle sabit olma
dıkça satış bedelinin paylaştırılma

sından hariç tutulacaktır. 
8 - Artırmay,a i tirfık edecekkr 

10-6-938 tarihinde 315/10 numara ile 
dairemizdeki yerinde herkese açık 
bulundurulan şartnamemizi okuya bi-
lu, 3381 
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Ankara askerlik ıubesinden : 
Ankara ukerlilıı: fUbe9l mmtakMıDCla olup da ıubede 1rayıdh muhtelif ıı· 

adlara memub olan yedek ıubay n Mkerl memurların 938 yılma aid yokla· 
ma1arma 1 haziran çarpmba pG ubüı bqJanacak ve 30 haziran perıeml>e 
gthıil alqamı bitmek bere bir ay denm edecektir. Hanp ımıf ve ıubay ve 
memurların yoklamaları lsln pbeye milracaat edeceii ctmıer qaiıda yuı· 

~-
llebubla yoklamamı yaptırmak lateyenler pbedeki defter Ye ura numa-

smmm milkemmel ve açık okunaklı ldbıyeelyle ahftli llhhiyeainln wd ol
dla&mm " blllihear ikamet " 111111111rl,.ı adrnlni w fen Juta1armm banal 
~ lhtlm'vı oldap lıi1cUrUmelldlr. 
Yoklamamı yaptırmap ıelecekler yanlarında fotoiraflı'" 'M11 adı ya· 

ah nllfue ctbdanlarmı n akerl n1ilıı:Mmı Ye maJOllyetine dair rapor nna 
..ımı beraber getireceklerdir. 

Ba mlcldet i~nde )'Okt...aya ,elmeyenler hakkmda 10715 ayıh yedek ıu· 
baJ'" akerl memarlan kanununun 10. .-cleei tatbik olUDUI'. 
Yedek piyade 1.U38 il& 7.6.938 •ls:pmma kadar 

E tlYari n Jandarma 1.6.938 • 10.6.931 • • 
ıt.6.931 • 14.6.938 • • 

harita c1emiryol 15.a.938 • 18.8.938 • • 
BMa deDi.s ıenayi harbiye 17.15.938 • 11.8.938 • ,. il.....,. beub memurların mınb 20.e.tll • 22.6.931 • • 
T-. MSllCI ft ııı.wtmr 

..w,. 
Aüert Smatlrlrlar: Tilfekçi, kamacı, 30.6.938 ,, 30.6.938 • 
JıılakfnMt. DemircL llaraqoL Saraç. 
~ 

(1505) 2193 
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Mütekaidin, dul ve yetim maa ları 
Aakara Dtıft.urııtmdaa 1 

llGtekaidini ukeriye ve mUlkiye ile dal ve yetimlerinin bankadan lakon· 
to suretiyle alacakları eyltu • tetriniunl 1938 •>-Wdan 1-6-1931 çarpmba 
J.6..1938 perJCIDbe gilnlerlnde muameleleri yapdacaktır. 

Vemeden yapılacak tedlyeler 
1 - Aakerl 1 numaradan 1000 numaraya kadar 3-6-931 cama 

lllllld 1 500 • • J.6.138 cama 
Askeri 1000 : 2000 • • 4-1-938 cumarte.ı 
lliWd 500 .. 1000 .. • 4-6-938 camartal 
Aakerl 2000 .. 2800 • • M-931 puatell 
llülld 1000 1700 .. .. 5-6-911 • 

2 - llaq uhiplerım: yukarda ,c;.terllen muayyen cBnlerde bbsat 
nya bilYeklle defterdarlık muh•tebe mtldilrliltune mtıraaatlan ilb olu· 
lltll'. (1677) 3357 

Lokanta ve Gazinocular1n 
ıj' 14 nazan dikkatine ! 
~Jı•ılmını BAŞKURT Mblı 

yeril •ı•llllllllD glnlı ... : ÇA
T AL, KAŞIK ve BIÇAK ... 

llnllD ..,.L 
86t6n maDanmıs hem lla1ita itihari1e 

A.Yl"llpaD1llldnden daha ,alr ek " hem 
ı1e ~ Jbc1e OTUZ ..... ....ıar. 

1118dEal: Sft• •Bank Y..ti MaDar Puan 

KUIMIMDA 
IMıl.DVlll'DE 

CAN KUQTAUID- Jhl aq.m Seat 20 IMÇAIL 

KRAL LiR 
Trajedi 3 fuıl 

Yazan: W. Şebpir 
Türkçeai : Seniha B. Gabi 

DIKK.A. T : Saat &30 da kapılar kapanacaktır. Gecikenler 
birinci fub ıöremiyecelderdir. 

DiKKAT: eaat 10 dan 18 ze kadar biletler Bammhr 
cadcleainde (Orhan Terzioila) maiazumda Ye 18 den 
IODl'a (HalkeYinde) aablmaktadır. 3115 

rBUGUN·KliMBARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KURU$ 

_. --. -,_ - __ ........... :.....*-,. - --

6 Çeşit yanıcı madde ahnacak ------ -
Anbra P....- 0retme Çiftliii Mfidürlüjünden: 
1 - Miieuetemizin pbat 1939 ayı IOftuna kadar olan qaiıda cins ve 

mlkdarları yuıh yanıcı maddeler ihtiyacı kapalı zarf uıulile eksiltmeye 

YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELÜ>İR çıbrılmlftır. 
Cinli Jl'iatı Aıpd Azami Tutarı 

5600 Lira 
5ZZO ,. 

Gu 280 Kr. 11500 Ton 2000 Teneke 
Muot 145 ,, 3200 • 3600 • T.C. 
Benzin 305 " 700 • 900 ,. 2745 .. 

ZiRAAT lANKASI Valvaline 680 " 110 " 130 ,. 884 " 
1600 " 
168 ,. 

Vakum 40 • 3500 Kilo 4000 Kilo 
Grea 24 ,. 600 " 700 " 

2 - ll•ahımmen bedeli (16,217) lira, ve muvakkat teminat (1217) lira· 
dır. 

3 - Şartnamesi Adanada Pamuk Uretme çiftliil llildilrlqUnden llcret
ılz olarak alınabilir. 

4 - Ebiltme Adanada Pamuk tlretme çiftliil miidilrlllğilnde mtibayaa 
komiıyonu husuruııda 16 haziran 938 tarihine müudif pertembe günG •· 
at 15 de yapılacaktır. 

5 - lateldilerin 2~ •rıh kanun ahJrlını dalreelnde tayin edilen al· 

JOLİ FAN 
Lo.1onlan •• Parfilmleri 
iokacabıJı: 1Dayilnde birer 

pheeerdlr 3390 

Dr. M. Şerif Korkut 
N--...Hutallawi c.....Jdleft 
Her cUn uat ilçten tODra nlnde 
buta1anm kabul eder. Tel: 1499 
Adra : Kooperatif arkuı AH 
Nasmi Apartımam No. 9 D.5. 3312 

VLV l-1t.-S'IL-llo.:I049 

lmıtipa Sllhibl 
Naıwttia ICAalil SUNER 

Umumi Nefdyatı Ltare Eden 
Yuı ltJeri llldllrll 

11 .. 111aFllikf'MIK 
UWS Bn -.1 : ANKARA 

1arl le koml9 mlracatlarL 

~111111111111111111111111111111111111111.. 

i GAİP BÖLÜK -
: Viıktor Me Laglen : 
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5 çeşit eşya ahnacak 
J....__ c-1 ıc..n.t.nlıiı AaUn. -- ..... ka • s-• Pi 
1 - Apjıda mikdan, tahmin ve ilk teminat bedeli JU11ı sefld ..,.. Wa'•mda (Öltmlen 8'n " _.. 

tm almac:aktır. 
Z - Bunlara aid prtname paraa olarak komlayoDclall alm•NHr. 
3 _ Ebiltme n puarlıklarma prmek 18teyealeria ftkdnde prtnamede yazılı belge n teminatı muhte.A 

teklif moktublarmı Jıcamllyona nrmel-'" ~ık eblltme ve pazarlık için efe komiıyona lbru etmeleri.. 
Tümln bedeli ilk teminat 

Etya cins ve mlkdarı Kanıt Lira Ku. 
1 _ 2000 liralık kundura yalı 65 KlloB~ 150 

Alım aulil Eblltme Yakti 
Açık eksiltme 20.15.938 puarte1i Sa. 
Puarhk 2().6.938 puarteai Saat ıı 
Kapalı sarf 21.15.931 ..ıı Şat 1 
Kapalı zarf 22.6.938 çarpmba Saat 1' 

2 _ eoo ip kolan 48 Tannı 21 
3 _ 3000 arka çantası 450 .. 10,12 
4 _ 800 haynn velenle9i 1100 .. 660 
5 - 3ı2 ub tertibatlı arka teskereli 

240 kablo bobini 
4000 Tamamı 300 

Açık eksiltme 23.6.938 perfllllbe Sa.ıf 
(1658) 3372 

7 kalem eşya ahnacak 
Jwlm-6-1 Kaanat.hiı Saba A1- ICaaü)"ODUDc)aa ı 
1 _ Kcımia:JODC& •m aJmmaı 1b ımcelen eıya cim, mikdar tahmin bedeli a11111 tarihi w maileri llf&iıda yr 

sdm.,ar. 
z - ıarınameai paruu komisyondan alınabilecek olan bu alımlara girmek iıteyenlerin kapalı sarf elrıliltmeleri i

çin teminat ve yesikalı teklif mektub lannı eblltme IUtınduı en u bir 1Ut evel komiıyona vermeleri 
Açık ebiltme n puarhk isinde teminat ve ve1ikalariyle tam yakımda komisyonda bulunmaları. 

llikdarı Tatimin bedeli te minat alım uıuli thale gGıı ve ... 
ı - 2000 Kilim 350. kurut 5Z5 Ura kapalı sarf 6.6.938 Puarteei 'lO 
2 - 6300 Yem tort.ı 80 kurut 378 lira kapalı sarf 6.6.938 .. 15 
3 - 400 Keçeli belleme 2 Lira 60 lira Puarlık 7.6.938 Salı 10 
4 - 1200 Timar fırpaı W kurut ıız,5 lira açık ebiltme 7.6.938 ,. 15 
5 - 500 Gebre 15 kurut Z25 kurut Puarhk 8.15.938 Çaqmıba 10 
6 - 1250 Bes IU 1ııovatı 110 kul11f 10315 kunıt Asık 8.6.938 • ıs . 
7 - 750 Zincir uplı pph Z20 kurut 12376 kurut Açık 9.6.938 Perıembe 10 

yular . (1466) 2981 

YENİ SiNEMALAR HALK 
BU GECE 

Unutma Beni; Ave llaria, '" s-te
tlm Semin bG)'ik filmlerin UDUt111· 
mu ydduı 

(BBNJAlllNO GIGILI) niD 
eon eeeri 

KALBINSB8t 
OOındtls: .2,45 • 4,45 • &.45 ...-nnda 

KRAIJÇE VIKTORYA 
Seamlar: Z.45 • 4,45 • &.45 pce 21 de 

~lllllL. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -., ..... ,. 

BUG'ON BU GECE 
Menimin en mlllcemmel almanca 

18slil komediel 

G'ONON ADAJıll 

:e-. roUade : 
8- llORr • Tbeo Lignen 

Seanslar: 2,30 • 4,30 • 15,30 ıece z1 de 

Saat 2,30 da temillt: fiatlar 40, 30, 20 
Halık maıtlnnl 12,15 de: 

HAYAL VB HAKiKAT 


