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Bir ingiliz zabitinin hahralar1 
Me~aimin büyük bir alaka ile 

okunacak kita:bı. Yeni çıktı 
Kitabçınızdan isteyiniz. 1 

Pariste müzakereler devam ediyor 
Hatay meselesini tetkik için 

Fransız hari<iye nazırı Bone 
büyük el(imiz Suad Davaıla 

bir defa daha görüşe<ek 
ı Fransız gazeteleri Paris görüşmelerinin 

iyi hava içinde geçtiğini yazıyorlar 
3Q§Vekilimiz ve vekillerimiz dün Çankırı'da orta okuldan çıkarlarken Paris, S a.a. - Havas Ajansı bildi

Atatürk 
Doktor Aras'ı 

kabul buyurdular 

Başvekilimiz Çankırıda 
halkın coşkun 

tezahürleriyle karşılandı 

1 
Celôl Bayar, vekillerimiz muhtelif 

riyor : 
Hariciye Nazırı Bonne, evvelki gün 

de Türkiyenin Paris Büyük Elçisini 
kabul etmiştir. Evvelkiler gibi bu te
liki esnasında da, Paris ile Ankara 
arasında devamlı fikir teatisine mev
zu teşkil eden Sancak meselesi görü
şülmüştür. Türk hükümetinin bir ce
vabını beklemekte olan fransız hari
ciye nazırı, Türkiye Büyük Elçisini 
Pantkot tatili esnasında da b~r kere 
daha kabul edecektir. 

Franıms gazetelerinin 
yasdıkları 

Türk borcu 
taksitlerinin 

ödenme tarzı 
Paris, 5 a. a. - Anadolu Ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Büyük Elçi Davaz ve Nakid 

İşleri Umum Müdürü Halit Rem
zi Ketmir ile fransız delegeleri 
arasında türk borcu taksitlerinin 
ödenme tarzı üzerinde müzake
relere baflanmııtır. 

İstanbul, 5 (a. a.) - Reisi 
Cumhur Atatürk, bugün 
de Sa'\'llrona yatında Bari-

... - '!! -ı-:ı: neL-;tn~ T11vfil.
uştu Ara '7ı Kanuı buyur-

müesseseleri ziyaret ettiler, halkla 
İ tPmas ~tti ler ye izahat alddar • • 

Paris, 5 a.a. - Anadolu Ajansının 
huıust muhabiri bildiriyor: 

Gazeteler, Hatayda örfi ida
rcnıu \an ...,\en w \cmdk, tütk\er
de de heyecanı ya.tıttrrm.ak için 
ilin edilmit olclufmıu, Bonne ve 

İnegölde zelzele 
nıuşlar ve kendisini yeme
ğe alakoymuşlar(lır. j Batvekilimiz ye vekillerimiz dün gece İnegöl, 5 a. a. - Dün gece 

11.30 da ve bu sabah 10.30 da 
doğudan batıya birer saniyelik 

ı hafif zelzele oldu. ~asarat yok-
-----------' yarısı şehrimize avdet ettiler (Sonu 3. iincü sayfada.) 

Ankara 
• • ve cıvarı 

F.R.ATAY 
- Yarın bir yere davetli misi-

niz? 
- Evet, dün söz verdim. 
Yahud: 
- Gidilecek yeni bir yer da

ha ketf ettim: Karagöl! Fakat 
biraz uzak, 70 kilometre ... 

Veya: 
... - Zir, den yirmi dakika ötede, 

agaçlıklar arasında ... 
"VikenJ'' ve "Piknik" sözleri, 

oir iki haftadanberi, Ankara ke
limeleri arasına karıftı. Herkes
te bu ihtiyaç var: Pazarları ıe
hirden uzaklatmak ! ve her tatil 
günü ba.tka bir gezinti yeri bul
mak! Birkaç söğüd, bir küçük 
ırmak parçası, biraz ye§ il öz: 
gölge ve su! Orman Çiftliği do
lu, Baraj dolu, Kaya§ tarafları 
dolu... Eğer havadan bakacak 
olursanız, Ankara'nın kilometre
let-ce etrafrnda, nerede bir yefil 
leke varsa, onun bir otomobil 
halkı tarafından kapıfıldığını 
görürsünüz. 

Bu haziranda İstanbul için sa
bırsızlananlar her seneden daha 
az .. Baraj plajı ve istasyonun sa
ğındaki büyük havuz ve park 
'apıldıktan sonra, daha iyi has
:et dindirmiı olacağız. Fakat her 
Pazar günü, daima gönüllerde 
aYnı kır nostaljisini uyandıra-
ak: "- Acaba nerede birkaç 
:lm var? Yeni bir su batına rut

reldiniz mi? 
İkiden biri: Ya Ankaranın ya

kınlarını onnanlaıtınnak, yahud 
aıfalt yollarla Ankarayı orman 
~lgelerine yakmlatbrmak ! An
'4l'a ıehrinin bütün tecrübe çi
lelerini dolduran vali Tandogyan: ,, 
- Her fantı üç liraya maledi

.Vorum, diyor. Etrafınızdaki han
gi dağda i•terseniz, bu ma.ıralla, 
bir koru yapabilirim.,, 
Anıkaranın dört tarafında ko

(Sonu 3. üncü say.fada). 

BQ§vekilimiz Celal Bayar ve Dahiliye Vekilimiz B. Şükrü Kaya 
1 

Çankırı tuzla•ının kalerisinde 

İtalya hava IFranaa Hariciye Nazırı B. Bone 
.. --

müsteşarı 

Bükreşe gitti 
Bükreş, 5 a.a. - İtalya hava müs. 

teşarı general Valle, bugün saat 13 
de tayyare ile buraya gelmiş ve ha
va istasyonunda deniz ve hava nazırı 
general Teoforesko ile İtalyan elçi
si ve daha diğer birçok zevat tara
fından selamlanmıştır. Ayrıca bir 
askeri kıta da selam resmini ifa et
miştir. 

Öğleden sonra general valle, pro
tokol ziyaretleri yapmış ve akşam ha
va ve deniz nazırı, general Valle şe
refine büyük bir ziyafet vermiştir. 

General Valle, bayramlarda bulu -
nacak, havacılık müesseselerini geze-

lıkenderun'dan güzel bir görünüı 
cek ve kırat Karol tarafından kabul ____ _.;.., _____________________ _ 

Başvekilimiz B. Celal Bayar dün ettiler ve gece saat 23,5 ta şehrimize edilecek ve 9 haziran sabahleyin ha-
sabah beraberlerinde Dahiliye Vekili döndüler. reket edecektir. Henlayn bir otomobille 

Almanyaya hareket etti 
ve Parti Genel Sekreteri B. Şükril Dün aynı trenle Çankmya yolladı. -------------
Kaya, Adliye Vekili B. Şükrü Sara~- ğımız bir arkadaşımız bu kısa fakat 
oğlu, Maarif Vekili B. Saffet Arıkan özlü seyahatin intbalarını şöyle anla
ve bazı mebuslar olduğu halde tenez. tıyor: 
züh trenine bağlanan hususi vagonla- , Sabahın çok erken saatinde Anka -
riyle saat 7,45 te Çankmya hareket (Sonu 8. inci sayfada) 

/oüNKO YARIŞLAR 1 

Serbest güreş · müsabakaları bitti 

Ankara birinci, İstanbul 
ikinci, Konya üçün.cü oldu 

lki günden beri atadyomda yapılan serbest güreş birincilikleri bibnİ§, ta
kım itibariyle Ankara birinci, İstanbul ikinci, Konya üçüncü olmuıtur. Kaza. 
nanlara, kupalan ve madalyaları dün dağıbJmııbr. Güre,lere aid tafsilat 
)ledinci aa~dadlr. 

~-»; 

Y arıflardaki •eyircilerden 
bazılan 

Dünkü ilkbahar at yarışları, fevka
lade rağbet gördü. Bütün tribünler 
hıncahınç dolu idi. Bir tahmine göre 
ipodromda aşağı yukarı 10 bin kişi ka
dar vardı. Yar11lar çok güzel ve sür. 
prizli oldu. Yarışlara aid tafsilat ve di
ğer ıesimlc!imi.ı 8 inıci eaY.famızdachr. 

Berhtesgadende bulunan Hitlerle 
görüşeceği hakkında şayiavar 

Prag, 5 a.a. - Henlayn dün zevcesi ve çocuklariyle bir oto
mobile binerek Aş' dan meçhul bir semte hareket etmiıtir. Oto
mobil saat 12,45 de Çek - Alman hududunu geçmiıtir. 

Israrla dolaşan bir şayiaya göre, 
Henlayn, Berline veya Berhtesgadene 
gidecektir. 

Hcnlayn'ın hareketinin Hoc;za'nın 
gelce .. < cum1rtesi ~ünü 1Jütün ırk; gru ı 
lara milliyetler statüsünün projesini 
te\·di edeceği hakkındaki yan resmi 
nota '"Şrİne tesadüf ettiği tebarüz 
ettirilmektedir. 

hfezuniyet tJeyahati 
Prağ, 5 a. a. - Resmi Südet mahfil

lerinde Henlayn'in Almanyaya bir me
zuniyet seyahati yaptığı söylenmekte -
dir. Henlayn, birkaç gün Bavyera Alp
lannda kalacaktır. 

Heni.ayn Hitleri ziyaret 
e<kcek mi? 

Berhtesgaden, 5 a.a. - Hitlerin etra
fındakiler Henlayn'ın Almanya seya -
bati hakkında malitmatları olmadığını 

(Samı 3. iinclJ sap/ada). Henlayn'in bir kroki« 
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Harbe dair bir şiir! 

- Okurken : lI -

Kudretli mevcudiyetinin temel taşım zafer sügünleriyle düzeltilmiş 
bir zemin üzerine kurmuş olan Kemalist Türkiye, barış ülküsünü, dur
gun su sathındaki merkezleri birleşik daireler gibi, yurdunun içinde '\le 
dışında yayarken türk vatandaşlarından çoğu, hala, yer yüzünde saldır
ganlık savaşının neden yaşadığını hayretle düşünebilir. Gerçekten biiy
le bir kıvılcım vardır, çünkü tutuşturulmuştur. Gerçekten bu kıvılcım 
alev haline gelebilir, çünkü üfleyenleri bulunuyor. 
Avrupanın meşhur bir fütürist şairi, harb hakkında yazdığı bir şiirde, 

dinleyin, neler söylemiştir: 
"I - Harbın kendine mahsus bir güzelliği vardır, çünkü o kuvvetle 

şefkati birbirine mezceder. Tek ba~ına kuvvet hainliğe, şefkat de kud
retsizliğe yol açc1r. Fakat ikisi birleşince "dayanışma ve civanmerdlik" 
vücuda getirirler. 

2 - .Çünkü o, gaz maskeleriyle, megafonlar ile alev makineleri ve 
tanklarla teçhiz edilmiş makineleşmiş adamın kendi makineleri Üzerin
deki üstünlüğünü temin eder. 

3 - Çünkü o, uzun zamandanberi hulyası beslenen insanın maden-
leşmesinin bir başlangıcıdır. · 

4 - Çünkü O, ihtiraslı bir orkide olan makineli tüfeklerle çiçekli oir 
kmn güzelliğini tamamlar. 

5 - Çünkü tüfek ateşiyle topçu bombardımanının senfonisi durunca 
taaffünün ıtrı ve kokusu duyulabilir. 

6 - Çünkü yer yüzündeki manzaraya.ilham almış topçusu ile yeni-
den şekil verir. • 

7 - Çünkü .o, ağır tanklar gibi, yeni mimariler yaratır. 
8- Çünkü o, şiddette meleklerle şeytanların savaşını geçer. 
9 - Çünkü o, insandaki ferdi korkuyu, kollektif paniği , incelmiş, 

uslublandmlmış bir kahramanlık duygusiyle tedavi eder. 
] O - Çünkü o, erkeğin vücudunu geniçleştirir ve dişiye karşı daha 

fazla bir arzu verir. 
1 1 .- Harbın kendisine mahsus bir güzelliği vardır, çünkü o, mem

leketimin büyüyüp genişlemesine hizmet eder.'' 
Şair, çiçekli bir kır üzerinde ateş eden makineli tüfeği 

0

"ihtiraslı Orki
de"ye benzetirken eski şair Sulli Prüdom'un "Kan çiçekleri"ni ne ka· 
dar cılız bırakmak ve sulh sembolü olan zeytin dalını nasıl çiğnemek 
istiyor, görüyorsunuz. 

Şiiri, ben beğendim; fakat güzel o!an harbın bir barış bir müdafaa sa
vaşı olması şartiyle. 

Saldırgan orduların ruhunda "kuvvetle şefkat''in imtizaç edebilece-
ğinden şüphe ederim. N. ART AM 

Yeni kanun 
projeleri 

Kamutay tatilinin yaklaşması dola
yısiyle, hükümetten Kamutaya birçok 
kanun projeleri gelmektedir. Cumar. 
teai günü gelen projeler şunlardır: 

1 - Devlet demiryolları ve liman
ları işletme idaresinden ayrılarak Na
fıa Vekaletine bağlanan inşaat daire
sinin bu ayrılmadan doğan vaziyeti
nin tesbiti hakkında kanun layihası. 

2 - Orman koruma teşkilat kanu
nunun 14 üncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun layihası, 

3 - Türkiye cumhuriyeti ile Sov
yet sosyalist cumhuriyetleri ittihadı 

· arasında hudud hadise ve ihtilafları
nın sureti tetkik ve halline müteallik 
mukavelenaıncnin tasdikına dair ka
nun layihası, 

4 - Türkiye - Sovyet ticaret ve te
diye anlaşmasına bağlı bir numaralı 
listede 7 54 tarife pzisyohu karşısında 
&österilen harfler arasında yapılacak 
değişikliğe aid notanın tasdiki hak
kında kanun layihası, 

5 - Türkiye • Lehistan konsolos
luk mukavelesinin tadiline mütedair 
protokoliln tasdiki hakkında kanun 

• layihası, 

6 - Türk kanunu medenisinin 88 • 
inci maddesinin değiştirilmosine dair 
kanun layihası, 

7 - Umumi, mülhak ve hususi büd 
celerle idare edilen daireler arasın

daki ihtilafların tahkim yolile halli 
hakkında kanun layihası, 

8 - Ulusal bayram ve genel tatil
ler hakkındaki 2739 sayılı kanunun 
2 inci maddesine bir fıkra ve mezkur 
kanuna bir madde ilavesine dair ka
nun Uiyihası. 

9 - Yollarda seyriscfcrin tanzimi 
ve yolların muhafazasının temini hak 
kında kanun layihası, 

Teklifler 

Hava yolları teşkilôtı 
Vilôyetlerimiz: ÇANAKKALE Adana -Gaziantep- Diyarbakır; Diyarbakır- Van, 

Rakamlarla Türkiye serimi.zden 
bugün türk tarihinin en terefli dea
tanlarından birini kazan.mı§ olan 
bir vilayetimizi tanıtacağız: Ça
nakkale .... 

Dünya kıtalarını birbirinden a
yıran anahtarlardan biri olan Ça
nakkale, 222.792 nüfusludur. Bu 
nüfusun 44.931 i ıehirlerde 177.861 i 
köylerde oturmaktadır. Çanakkale 
vilayetinde kadın ve erkek nüfusla
rı aruında çok büyiik bir yakmhk 
vardır: Nüfusun 113.702 ai erkek, 
109.090 ı kadındır. Yüz nüfustan 
59 u kadın, 51 i erıkek olarak nüfu -
aun cinsiyet jtibarile ta~aimi bakı
mından, Çanakkale büyük bir hu
susiyet arz eder: Erkek nüfusun, 
kadın nüfustan fazla olması ... 

Çanakkale büyüklük itibarile u
fak vilayetlerimizden sayılır: Vila -
yetin geniıliği, 9040 kilometredir. 
Keaafet, bir kare kilometreye 25 
tir. Çanakkalede de bu keaaf&t, 
muhtelif kazalara göre büyük fark
lar gösteren bir tekilde yayılmakta-
dır. • 

915 kilometre olan merk~z kaza
da keaafet; kare kilometreye 28 ol
masına rağmen, Ayvacıkta 18 ve 
Bayramiçte 15 e düı~ekt . dir. Li.p -
sekide tekrar 25 e çıkan kesafet, 
Bigada 46 yı bulmakta ve 30 kilo
metrccik olan Bozcaadada da 56 
ya yükselm. ktcdir. 

Çanakkalenin 491 köyü vardır ve 
bu köylerde nüfus vasatisi 362 dir. 

Çanakkaledı..: nüfusun yüzde 38.3 
Ü olan ve 48405 erkek, 36882 kadın 
olmak üzere 85287 vatanda§; top
rak mahsull:.rile geçinmektedir. Sa
nayi ve küçük sanğatlarda çalıp.n -
lar sayısı, 6366 erkek, 1515 kadın 
olmak Üzere 7881 dir. Ev iktisadiya-

Ankara-Sivas- Erzurum hatları açılacak 

Teıkilat, yeni vasllalarla kuvvetlendirilecek 
Devlet Hava yolları umum müdürlüğü tefkilitı hakkındaki 

kanun projesi, Kamutayın son toplantısında kabul eclilerek yü· 
rürlüğe girmiıtir. 

Yeni kanun Devlet Hava yolla
rı idaremize tam ve genit bir in
kitaf imkanı verecek esaslan ih
tiva etmektedir: Hükiimet, mu· 
cib sebebler li.yıhaıında, Büyük 
Şefin Kamutayı açıf nutukların· 
Cla sivil havacılığımız için ver
dikleri direktiflerle, hükumet 
programında bu ite ayrılmıt o
lan ehemiyetli yere itaret ettik
ten sonra iyi bir teıkili.tın lüzu
mu üzerinde durarak diyor ki: 

"Son zamanlar zarfında bütün mil
letlerde, sivil havacılığın terakki ve 
inkişafı bakımından büyük bir hare
ket başlamış ve bu faaliyet muhtelif 
milletlerin umumi hayatı üezrinde de 
çok faideli tesirler husule getirmiş
tir. 

Asrın en ince ve en mütekamil harb 
ve nakil vaaıtalar ıolan tayyarelerin, 
terakkiyatında ve itletme işlerinde 
gösterilen muvaffakiyetler, milletle
rin medeniyet ve kudret seviyelerinin 
ölçüsü sayılacak derecede ehemmiyet 
kazanmıştır. 

Bütün medeni uluslarla omuz omu
za yürümek, medeniyetimizi muasır 
medeniyetin en yüksek derecesine çı
karmak azminde bulunan ulusumuz i
çin modern bir hava rnünakalesini en 
mükemmel emniyet icabları içinde iş
letmek az zamanda tahakkuk ettiril
mesi matlub işlerin en başında gel
mektedir. 

Projenin iki ı~e iiçiincii 
maddesi 

Hava işlerinin inceliği ve ehemmi
yeti, teknik ve idari bilgilere fazla ih· 
tiyaç gÖ&termesi itibariyle hava yolla· 
rı umum müdürlüğu memuriyetlerine, 
devlet tefkilatında liyakat kazanmışı 
yüksek tahsil görmÜf kim6elerin ge
tirilmC6i ve bu maksadla da merkez 
kadrosunun asli maaşlı memurlardan 
teşkil edilmesi ve bunlara kafi derece
de maaş verilmesi lüzumlu görülmiif· 
tür. Liyakatlerinden, bilgilerinden 
hakkiyle istifade edilecek kimselerin 
bu !idareye alınabilrnelerini ve ayni 
zamanda bunların bu idare işlerini 
mealek edinerek bütün kuvvetleriyle 
çalışabilme!erini temin için muvaze
nei umumiyeye dahil memurlara balı· 
~edilen bilcümle hakların bu idare ıne· 
murları için "le tanılmaaını icab ettir
mektedir. 

Projenin dör'düncii 
madde1Ji 

Pilot, telsizci ve makinist gibi tek
uik personeli, muhtelif senelerde ~
letıneğe açılacak her hattın ihtiyacına 
göre her sene adedlerinin değişmesi. 
kendilerinden memurin ve teadül ka
nununda m;.ısarrah yüksek tahsil şart· 
Iaımdan ziyade teknik kudret ve ka
biliyet aranılması icab ctti~inden bun
ların aded ve ücretlerinin her scnclGi 
ihtiyaca göre büdce ile teebit edilme
sı muvafık görülmüştür. 

Meslek mektebleri Ç.ağrı 
X Ziraat Encümeni bugün umumi 

heyet içtimaından sonra toplanacak' . 

10 - ldare heyetinin, Biiyük Millet tı ve sair hizmetlerde çalııanlar, 170 
Meclisi memurlarının teşkilatı hak- erkek ve 195 kadın olmak üzer<l 
kında kanun teklifi, 365 tir. Umwni idare ve hizmetler 

Atatürkün ve başbakanın yüksek 
uireklerine göre tanzim edilen 4 sene
lik program :nucibince, bu sene zar
fında: 

Ankara - 1st~nbul hattına ilaveten: 

· Havacılıkta en mühim ve en faal \Ml-

surlardan olan teknik personelin, vu
~.uu muhtemel her türlü kazalara -.c 
tehlikelere karşı korunmaları keyfi -
yeti, diğer devlet teşıkilatmda çalı,an 
müstahdemlere nazaran daha fazla e
hemmiyeti haiz olması itibariyle buo
ların tekaüdlükleri hakkında D. D. 

tır. Tezkereler 
i~in bir kanun 

Kültür Bakanlığına bağlı meslek 
mektcblerine ayrılmış olan mütedavil 
sermayeleri birleştirerek, bunların tek 
elden idaresini hedef tutan ııt..nun. y\1-

rürlüğe girmiştir. 

X Orman kanunu muvakkat encü
meni bugün umumi heyet içtimaın

dan ıonra toplanacaktır. 

11 - Askeri ve mülki tekaüd kanu
nunun 25 inci maddeı;ine istinaden 
tekaüd maaşları birinci derece üze
rinden tediye edilen mütekaidlerden 

Kanunun hükümlerine göre : 18 ha
:ıiran 1927 tarih ve 1087 sayılı kanunun 
birinci maddesi mucibince Aydın sa
nayi idadisiyle sanayi mektebleri atcl
yeleri için, 21 mart 1931 tarih ve 1774 
sayılı kanun mucibince maarif vekale
ti emrinde bulunan meıılek mektebltri 
atleye ve satıf evleri için, 16 mart 1936 
tarih. ve 2920 sayılı kanun mucibince 
Maarif vekaleti emrinde bulunan kız 
ertik okulları için tahsis edilen ve 22 
temmuz 1931 tarih ve 1867 sayılı kanu
nun dördüncü maddesi mucibince vi
liyet hususi idarelerinden sanat mek
tebleri için verilen mütedavil ıerma
yeler birleştirilmiştir. 

Bu sermayenin ertik okullarına tev
zii ve icabında birinden diğerine nakli 
sallhiyeti Maarif Vekaletine verilmiş
tir. l§bu tevzi ve nakiller Maliye veka
letiyle Divanı Muhaiebata bildirilir. 

Mütedavil sermaye atelyeleri, i9leri
ne ve bu itlerin inkişafına göre mu· 
vakkaten memur istihdamına lüzum 
gördüğü takdirde doğrudan doğruya 
bu itlerle meşgul olmak üzere Maliye 
Vekaletinin muvaffakiyetiyle Maarif 
Vekaletince bu okullara kafi mikdarda 
memur tayin olunabili~. Bu memurla
rın ücretleri o okula aid mütedavil 
sermaye atelyesinin umumi hasılatın
dan tediye olunur. 

Uhdelerine ilave olarak mütedavil 
ıermaye muhasibliği veya memurluğu 
verilen, okulun maaşlı veya Ucretli 
memurlarına okul mütedavil sermaye 
atelycsinin umumi hasılatından tediye 
olunmak üzere ayda 10 liradan 30 lira
ya kadar ilave ücret verilir. 

Ertik okulları mütedavil sermaye 
atelyelerinin muamellitı, idare tarzı 
ve siparişlerden alınacak ücretlerle bu 
atelyede yapılan sipariş itlerinde ça
lıttırılacak talebeye umumt hasılattan 
verilecek. ücretler Maliye ve Kültür 
bakanlıklarınca müşterekeıı tanzim o
lunacak talimatname ile tesbit olunu:-. 

Ertik okulları mütedavil sermaye a
telyelerinde yapılacak temrin işleri 
muamele vergisinden muaf tutulur. 

X N&f1&.. ua.1&.ıuaı.nl b~iln saat 10 --ııı.1 "ı .. nıacrn-avrıca hu kanunun. 
da toplanacaktır. 30 uncu maooe•ı-naen--sd'na"e---eı:np 

X Maliye encümeni bugün saat 10 etmiyeceklerinin tefsiri hakkında Baş 
da toplanacaktır. veka let tezkeresi, 

X Dahiliye Encümeni umumi he
yetten sonra toplanacaktır. 

X Arzuhal encümeni bugün saat 10 
da toplanacaktır. 

H A·v A 

Ll9fl1rf1 
Hava yağ~urlu ge~i 

Dün Ank.arada hava bulutlu geçmiş 
öğleden sonra saat 19,10 da yağmur 
başlamıt, rüzgar timalt ~rkiden 4 
metre kadar hızla esmiştir. En düşük 
ısı 13 en yUkıek ısı da 27 derece kay
dedilmiştir. Yurdun havası Doğu Ana
dolÜ, Karadeniz ,ark kıyılarında ve 
Orta Anadoluda bulutlu, diğer bölge
lerde açık geçmiştir. 24 saat içindeki 
yağışların · kare metreye bıraktığı su 
mikdarı Rizede 3 kilogram, Kastamo
nuda pek cüzi bir mikdardadır. 

En düşük ısı Sivas, Erzurum ve 
Vanda 4 Kayseri ve Kan;ta 3 derece, 
en yüksek ısı da Antalya, Islahiye ve 
Diyarbakırda 29 1zmirde 30, Adanada 
33 derece kaydedilmiştir. 

Dünya cenneti! 
Bir amrikan profesörü, dünyanın 

bin sene sonra ne hal alacağını 
- değme falcılara taş çıkartarak -
şöyle tasvir ediyor: "Toprak al
tında artık kömür ve petrol kalmr
yacak. lnsanlar, bunlardan elde et
tikleri faydayı rüzg§rlardan, dalga-

Takrirler 

ız - Balıkesir mebuıu general Ka
zım Ozalp'ın, Arzuhal encümeninin 
18 - V - 1938 tarihli haftalık karar 
cetvelindeki 1564 aayılı kararın U
mumi heyette müzakeresine dair tak-
riri, 

Mazbatalar 

13 - Asker~ memurlar hakkındaki 
kanuna bir madde ile bir muvakkat 
madde eklenmesine dair kanun layi
hası ve Milli Müdafaa encümeni maz
batası, 

14 - Bafranm Dededağı köyünden 
Mehmedoğlu Çete namile maruf Ço· 
lak Hasan Bayrağın ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başvekalet tez
keresi ve adliye encümeni mazbatası. 

ıs - 1455 numarh kanunun bazı 
maddelerile bu kanunun ikinci mad
desini tadil eden 1637 sayılı kanunun 
birinci maddesini muaddil 2016 num;J
rah kanunun ikinci maddesinin değiş 
tirilmesi hakkında kanun liyihası ve 
milli müdafaa encümeni mazbatası. 

16 - Kütahya mebusu Mehmed So. 
merin, askeri ve mülki tekaüd kanu-

birlerini boğazlamağa devam ede
cekler mi, etmiyecekler mi, oradan 
hiç bahsetmiyor. Yani bin sen~ s~n
raki cennette insan, melek rolunu a
lacak mı almıyacak mı? 

Rah,;etli Fikretin meşhur mıs-
raını okuyalım : 
...••..•.• Heyhat! 
lnaan melek olaaydı, cihan cennet olurdu 1 

serbest meslek sahibleri 11268 dir. 
Bunlardan 241 i kadındır. 

Ankara - İzmir, 
Ankara - Konya - Adana, 

· Müteakib seneler zarfında da 
Çanakkale; bekar ve evli nisbet- Adana· Gazi anteb - Diyarbakır, 

leri birbirine yakın olan vilayetleri· Diyar bakır - Van, 
mizin arasına girebilir: Vilayette Ankara - Sivas • Erzurum hatları 

61580 bekar er~e~ı~l ~:!!~~!!.X:~-- - ... ------ -
evn el'keii: •WV 11 çıla.bilmcei için o hattın güzerglhı 
kabil, 45284 evli kadm vardır. boyunca: 

nuna bazı hükümler eklenmesine dair 

olan 3028 sayılı kanunun birinci mad

desinin tefsiri hakkında takriri ve 

maliye ve bildce encümenleri mazba. 

taları. 

17 - Maat kanununa müzeyyel ka
nun liyihaaı ve büdce encümeni maz· 

batası. 

18 - Ordu zabitan heyetine mahsus 
terfi kanununun 2 inci ve 9 uncu inad 
delerinin değigtirilmcsi hakkında ka· 
nun layihuı ve milli müdafaa encü. 
meni mazbatası. 

19 - Ordu zabitan heyetine mah-

sus terfi kanununun 14 üncü maddesi 

ile bu kanunun 1494 numaralı kanun

la tadil edilen 10 uncu ve 16 ıncı mad 
delerinin değiştirilmesine dair olan 
2162 sayılı kanunun birinci maddesi. 
nin tadili hakkında kanun Jayihası ve 
milli müdafaa encümeni mazbatası. 

20 _ Yugoslavya hükilmetinden alı
nan tazminatın kızılay cemiyetine ve

rilmesine dair kanun layihası ve sıh~t 
. t" a" muavenet ve büdce encu. ve ıç ım ı 

menleri mazbataları. 

Yazıyı okuyunca iı anlatıldı: 
"Kadınlarda güzellik modası'' 

değil, ''kadınlarda gözlük moda
sı" imit ve gazetenin muaahhihi 
ufacrk bir gafletle "gözlük"ü 
•'güzellik" yapmıı ... 

Berber· ~air ! 

A - Esas mc:ydanlarla emniyet 
meydruılarının intihabı ve ıslahı, 

B - Telsiz istasyonları ve gonye
metrelerin tesisi, · 

C - Eaaa meydanlarda i.taayon bi
nası, hangar, atelye, depo, pist, drenaj, 
gece inişleri için tenvirat, sair tea.isa
tın inJa ve ikmali. 

Uzun gelmekte ve biltün bu ifler 
çok esaslı tetkiklere ve uzun çalı,ma
lara ihtiyaç göstermektedir. 

Yüz binlerce lira aadiyle vücuda 
getirilecek bu tesisat ve in11atın hata
sızı noksanıız yapılabilmesi için iyi 
bir tCJkilat kurmaia, kifi mikdarda 
ehliyetli memur ve mütehaesıı temin 
etm.eğe kati zaruret vardır. 

Projenin birinci 
madde,,i 

Bu madde 2186, 2744 sayılı kanun
!arla kabul edilmiŞ, esaslara göre tan-

zim edilmiştir. Yalnız arsıulusal hat
laıla da kendi vasıtalarımızla irtibat 
tesis etmek sayesini tahakkuk ettire
bilmek için mezkOr kanunlardaki 
(Türkiyede hava yolları tesis etmek) 
tabiri (Türkiye cumhuriyeti hudud
l~rı içinde ve dıtında hava yolları te
sıs etmek) şeklinde tadil edilmiştir. 

Diinya ,la modnwı uvdu ! Ertik okulları mütedavil sermayele
rinin sarf ve kabzı muhaıebei umumi
ye kanunu ile artırına, eksiltme ve iha
le kanunu hükümlerinden müstesna
dır. · 

lardan, güneş ışığından almanın 
yolunu bulacaklar. Taş tükeneceği 
için insanlar, yapılarını kristalden 
ve madenlerden yapacaklar. Fakat 
bunlar, gay!!t ucuza mal olacak. •Yır 
tıcı ve ehli bütün hayvanların nesli 
kuruyacak. insanlar, ister istemez, 
sadece sebze yiyecekler. Fakat o ne
sillerin edecekleri rahat, erişecekle
ri saadet bugün bizim tasavvur bile 
edemiycceğimiz bir halde buluna-

T.l. Yugoılavy•da Blazeviç ismin
de bir berber, akademinin 1938 

senesi edbiyat müki.fatmı kazana· 
cak bir eser yazmıı. 

Zayıflık modası bir türlü İeç
medi. Bu giditle geçecefe de ben-

Mütedavil sermayesi olan ertik o
kullarında tenmiye edilecek mebali
ğin Divanı muhaaebatça; atelyel~r~n 
umumi masrafları, ücretler, atelye ıçın 
satın alınan demirba§ makina, avada:ı
lık ve malzemenin tutarları çıktıktan 

- ıonra, bir mali seneye aid muameı• ... :· 
nın tetkik ve tasdiki neticesinde ta
hakkuk ettirilecek karı usulüne tevfi

·kan malıandıklarına yatırılır. 

cak....... . • 
Demek ki profesör cenabları, bin 

sene sonra yeryüzünün cennet ola
cağına inanmı~tır. Aynı tasavv.ur 
ve temenniyi, kim bilir, bundan bın
Jerce ve binlerce yıl önce ya§amış O· 

]anlar da ne kadar tekrarlamışlar· 

dı. 

Fakat prolesör, bu rahat~ bu k~n_
lorlu dünyada insanlar, yıne bm-

Gözliik, giizellik ! 

Bir fıkranın bqlığını okudum: 
.'Kadınlarda aıüzellik modaı(' ve: 

- Allah Allah, dedim, moda 
bir mevsim, haydi haydi, bir aene 
sürer. Halbuki güzellik bir moda 
değil, Havva anamızdan beri bü
tün kadınların ezeli ve ebedi ip
tilasıdır; hiç ıüzelliie moda denilir 
mi? 

Makaa ve ıutura kull&n1D&nın 

kalem kullanmaia mani olmadıiı 
anlatılıyor. 

· Bu hi.diee, eeki harflere kulJ.an

dıi~z zamanlara raat gelM)'(ii, 
bundan o zamanm niiktedanları, 
mazmunlar çıkarırlardı. Ne maz

munlar .1 

zemiyor. Çünkü Norveç alimler
den birisinin yaphfı 

0

heaaba bakı
lırN, dünyamız &'Ünetten aldığı 

111iı botluia iade ederken her ae
ne aiırlıiından 70 bin kilo kaybe
diyor, yani zayıflıyormuı ! 

,Dünya zayıfladıktan aonr& A
dem oiullan, yahud daha doinı· 
aunu aöyliyelim, HaVYa mllll'I, 
zaytffık i.terı 'ıler, ,çok aöc ilmez. 

yolları i'letme idaregi memurları • 
kaüd sandığı hakkındaki kanunun 

1

taıl• 
'-'\JçUJurnb-gd' YlUmctıere nazaran 
daha çok enerji sarfını ve yorgunluğu 
mudb olması ve uzviyeti daıha &ok 
yıpratıcı bulurunası nazarı itibare ak
narak, tayyare üzerinde çalı,an uçucu 
personelin hiç olmazsa D. D. yolları i
darC6inde lokomotif Ü/Zerinde çalJŞan 
müstahdemlerde olduğu gibi her hiz
met senesinin bir buçuk sene fili bN
mete tekabül etmesi C6a8ı vazod.ilmif-
tir. 

Projenin be§inci 
maddesi 

Vazife uçuşu canaaında tehlika,c 
maruz kalması muhtemel olan pes90-
nelin eytam ve eramilinin devlet hi
mayesinden mahrum kalmamaları i
çin ordudaki emsallerine .kıyasen nak
di tazminat esası vazedilmiştir. 

Ordudaki emsallerine 15.V.1930 ta· 
rih ve 1611 • sayılı kanunla 2500 
ve Türk Hava Kurumu nizamnamcıei 
mucibince de ayrıca 2500 ki cemaıı 
5000 lira verilmekte olduğundesı 
hava yolları mensubları için de 
( Türk H a v a Kurwnunun idare 
meneublarına böyle bir yardımda bu· 
lunmaaına nizamnamesi müsaid olma• 
dığından) 5000 lira naıkdi tazminat 
konmuş ve bu mikdar 12/18.1.1938 ta• 
rih ve 3309 sayılı şehid pilot Ekreııı 
Ermek ve Makinist Sa.mi Demirel hak· 
kındaki hususi kanunla büyük millet 
meclisince de kabul buyurulmu§!tur. 

Projenin altıncı 
maddesi 

Memur ve mü&tahdcmierin vazife 
ve mesuliyetleri tayin ve tedbirleri., 
pilot, makinist ve telsizcilerin hizme
te kabulleri ve yetiştirilme şekilleri, 
uçuşu personelin yerde ve havada.ki 
mesuliyetleri gibi pek muhtelif ve ge
ni§ teferruatı ihtiva etmesi icab eden 
hususların talimatnamelerle teebioti 
uygun görülmüştür. 

l'rojcnin onuncu 
maddesi 

İdare henüz yeni bir teşekkül olmMI, 
tesisat ve işletme masraflarını kargıla
yacak aazmi varidat temin etmek zaru• 
retinde bulunması itibariyle ?imdilik 
her ne suretle olursa olııun meccanen 
seyahat edilmemesi hakkında 2186 sa
yılı kanunun 10 ncu maddet1inde me-v· 
cud hükmün ikba edilmesi uygun g&
rülmüştür. 

Yalnız idarenin vazifedar memurla· 
rının, gerek havada tayyare veya tel· 
ıı.iz cihazlarında tetkikat yapmak -ve 
gerek diğe.r bir mahalde bir vazife ifa 
etmek gibi maksadlarla, gönderilecek" 
leri mahallere süratle gidip biran e-ve! 
vazife görebilmelerini temin ve aynı 
zamanda vazifeten bir mahalle gön· 

(Soou 11. inci sayfada) 
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DÜNYA HABERLERİ Ankara ı-""'"' ....................... "'"""" "] 
L .. !..~ .. ~-~.~ .. !.~ .... ~.~.~.~ .. ~ .. ı . 

lngilterenin teşebbüsü 
htllragi.lterenin, ispanya barbım niha· 
~ırmek için iki muharib taraf ile 
de himaye eden devletler nezdin
~aaaut teıebbüsünde bulunduğu 
d&.. verilmektedir. Bu teıebbüaün, 
ııı.. olduğu ıibi, buıün de muvaffak ol. 
lh.L ~ imkan yoktu. Nasıl ki bütün 
~arların bunu recldettiii bildi -
~ tedir. Fakat teetbbÜ•Ün bu sıra
... ~&pıbnası bir noktadan ehemiyetli-
1~ Anlqdıyor ki lngiltse hükümeti, 
p Ya harbınm yalan zamanda bir 
~ zaferiyle neticelenebilec:eiin • 

Ulnidini kesmittir. Mücadelenin 
:-Jıp gibnesi, ltalya ile Fran.. ara· 
hl~ münasebetlerin tanzimine en • 
~ ~l~uğundan ve hatta İngiliz - ital· 
l ,1tilüını tehlikeye dütürdüğünden :•tere hükiimeti, l apaaya mii<:adele
h .. _ nihayetlendirmek için teıeblriis 
-~YI dü,ünmüıtür. 

.... ~~~ya meselesi, enlerna•yonal mü
~tlerin düğüm noktası olmuttur. 
,__ ~iüm çözülmedikçe, insiliz - i~
ıı ~ itilafı meriyete seçemez. ı t.alya 

nihayet vermek Harbe 
. . 
ıçın 

F rankocular cümhuriyetçilerin 
kayıdsız şekilde 

teslim olmalarını istiyorlar 

lıpanyada harb eden aıkerlerden bir görünü§ 

10lliillüıerini" lapanyadan ıeri çeke· 
~· lngiltere Habeıistanın 1 tal yaya 
~ tanıyamaz. Fran .. • İtalya 
~ereleri b&fhyamaz. Franko, yar
~ muhtaç bulunduiu 1 talyaya, 
~tereyi ıinirlendirec:ek derecede 
r kalır. Roma • Berlin mihveri eski 
l ~ili ve manisını muhafaza eder. 
~1a Orta Avrupa'da Almanyaya . Burgos, 5 a.a. - Radyo ile neşredi
~ yapmak mecburiyetinde kalır. len resmi bir tebliğde ezcümle şöyle 
~n kısası, enternasyonal müna... denilmektedir: 
'-il _., İngiliz - İtalyan itilifınm imza- "Hükumet, hart>e nihayet vermek 
lıi dan evvelki vaziyette kalır. Halbu- için düşmanın kayıdaız teslim olam
w.. ~ itilafın imzaaiyle 0 devrin artık sından baJka bir hal çaresi kabul etmi· 
~~da kaldıiı unılmıth FraDko'nun 

bomba atmışlarsa da kimseye bir şey 
olmamıştır. Aryej valisi ile cumh~ri
yet müddeiumumisi tahkikat yapmak 
üzere hadise mahalline gitmişlerdir. 

F <Jf İzm, dl§ politikası 
ve l8panya 

'-lib yeceğini bir kere daha ilan eder. Bu-
~ ıelmekte bükümetçilerin de ""'"'· nun aksine olarak yapılacak her türlü 

Milan, 5 a. a. - Dış politika tetkik 
kongresi çalışmalarına nihayet ver
miştir. Kongre tarafından kabul edi· 
len bir karar suretinde kongre aza· 
sının İapanyadaki İtalyan lejyonerle· 
rine selamları bildirilmekte, faşist si
yasetinin muvaHakiyetleri müşahade 
edilmekte ve böyle bir siyasetin inti 
zam ve adalete müstenid yeni bir Av
rupa nizamı temini için daha uzlaş
tırıcı bir itbirli&i husule gelmesine 
yardım ettiği ilave ~ilmektedir. 

~ub olmakta iıtical söstermemele- t 
~~tün' he.ablan alt üst •tmittir. Ea- mücadele veya telkin spanyanın tah
"111 de.i.. rlbi için yapılmıf müessir bir yardım· 

· hortlak sibi etrafta dolafıyor. telakki edilecektir. 

l1panya harbmın yanlıt heaab edil- ' 
~ on sün kadar evvel, ltalya ile Franaı:; i8panyol hudunda 
~ .. arasındaki münasebetleri ser- Tuluz, 5 a.a. - Dokuz ecnebi tayya· 

ti..L • resi bu sabah Fransız - İspanyol hudu-
.---.lirmİfti. MalUmclur ki, inıiliz • ~ du civarında aks-le-thermea mıntaka-
' Yan itilih, Franko u.ferini olup bit- ıında kain orgeikı kasabasının üzerin-
~ kMul etmektedir. ltiWm te- den uçmu9lardır. Tayyareler bir kaç 
~ budur. Bu itiWm imn•mdan eon
~F"!'8 .. ile ltalp ....... .wa n•h
,.._.n ............... aıra pldili -.a, 

ortada bir ispanya meseleıi mev· 
)i .... ...... ~ • --- l-t ......._ye koydurmak utememııür. 
~- da hükümetçilere ailib nakli 
~ Pi~ hududunu aıÇarak böyle 
ın.lc ~1..Un mevcud oldutunu anlat
tİnli ~~te.ıiittir. itte on süanvelki ser
ileri rı dofuran aebeb 1Mı idi. Bunun ü
t- ne Londra karıflDUlık komisyonu 
i::j~da Ye Mim aJ'dan lleri bütün ~
ta~". "prensip itibariyle" kabul et
.._.. ıngiliz projesinin tatbikine ka -

\'erdi. Projenin safbalan ıudur: 

~ Gönüllülerin .. yılmuına bafla-

2 - Sayım hatlar batllmu, - iki 
~-. da aönüllü .. ailib sönderil
.._ llaia önüne seçmek için lıpanya'-
~ ~elan ve denizden mürakabesi 
~Ye edilecek. 

L.. 3 - Gönüllülerin seri çelcilmeaine ..,._acak. . 
.. "-Her iki taraftan da C)ftar.bin sö. 
~seri çekildikten sonra Franko'· 
,"il llaıhariblik haklan tanınacak. 

~~riilüyor ki bu, çok komplike bir 
'Jedir. Ve tatbikab etrafmda timdi
~ aorluk çılanıtbr. Bir defa Sovyet 
'-it Ya buna ittink etmiyor. Sonra üç 
..... ~~ iqiliz liruına balii olacak 
t.~larul &likaclarlar ...... nda naad 
~ edileceii belli deiildir. 

~iilriimetçiler de buna pek taraftar 
~ Yorlar. Binaenaleyh .. yım komis
lılı.... llııun ite bafbyabilecekleri itile 
• .,.~lidir. 

~•lceri vaziyete selince; Franko 
1ııı...._ •tlerinin f aikiyeti inkar kabul et· 
~ Erıeç hükümetçileri mailub ede

~de muhakkak .. yılıyor. Fakat 
~? Muaolini, sönüllüleri seri 

~ için, lnsiltere ve ltalya ile im
"-i iı itiWın meriyete ainnesi için 

~, l b~ zafer istiyorlar. Franko, İtalya 
~-"aılterenin itine elverir diye, ha. 

'""lllbaclan f4adrid üzerine bir taar

~ınak taunurunda delildir. Za
-ı.. __ .- bekliyor. Eneli Valansiya'yı 
>~.sonra Madrid üzerine taarruz 
~· Bundan sonra da selecek aon
'-tn... da, hatta belki de selec:ek sene Ka 
~Ya'ya "-'ı yürüyecek. Hükümet
ı_.:, .:: hatır için yenilmek istemiyor
'-"-. tartlar altındadır ki lnsiltere 
'diJ •ıat teklifini yapmqtır. Kabul 
~ ~iine söre, ispanya ......,. tabii 
") -.unı takib edecek demektir. lı
~ 0 llar, acele etmeluizin, yavat ,... 
lı.'i~claki davayı hallederken, 
it.: de de•letler arasmdaki münuebet
, ...._ ...... krizler dofuran ser-

IDuhafua edecektir. 

A.Ş.ESMER 

Henlayn ·bir otomobille 
Almanyaya hareket etti 

Berhtesgadende bulunan Hitlerle 
görüşeceği hakkında şayiavar 

(Başı 1. inci sayfada) 

beyan etmektedirler. Siidet liderinin 
Hitler'i ziyaret edeceği hakkındaki ha -
herler, tekzib edilmektedir. 

Klinka'nın idaresinde bulunan slovak 
muhtariyet partisi, parlamentoya Slo -
vakyanın muhtariyetini taleb eden bir 
kanun liyihaaı tevdi etmittir.' 

Hitler, timdi Berhteagaden civann- Slovak olan adliye nazın Dr. Derer, 
da Oberdalzberg'de mezuniyetini ge • menaub olduğu çek sosyal • demokrat 

çirmektedir. partisinin fikirlerini neşreden Pravoli· 
A.lnmrı gazetelerinin çeklere du gazetesine beyanatta bulunarak dc-

hücumu 1 mittir ki : 

Bertin, 5 a. a. - Çekoslovakya bel§ - , "- Biz s1ovaklar Monsenyör Klinka 
vekili Hodza'nm Vordpraysa verdiği taraf d :.ı d"l si ak hal . ın an ıuare e ı en ov mu e· 
beyanatı mevzuu bahseden Berlıner 

Börscn Zeitung ezcümle diyor ki: 
B. Hodza, alman Südet meseleain -

de nikbin olduğunu ıöylemittir. Fakat 
bugün lazım olan fey nikbinlik değil, 
filiyattır. 

B. Hodza, 49 bin ihtiyat terhiı e
dildiğini bildirmittir. Bu da mühim bir 
ıey değildir. Zira, icab eden ıey, kıımi 
seferberliğe tam aurette nihayet ver -
mektir. Filhakika Çekoslovak ordusu -
nun bugünkü vaziyetinde 49 bin kişi
nin terhisi hiç bir mani ifade etmez. 

B. Hodza. Almanya ile ıulh halin • 
de yapmak arzu ettiğini de bildirmiş -
tir. Fakat biz, ıimdiye kadar, bu niyet
lerin samimiyetini gCS.teren hiç bir fey 
görmedik. Şimdiye kadar bizim kay -

fet partisinin totaliter iddialarını tid -
detle protesto ediyoruz." 

Derer, kendiıi cibi s1ovak olan Hod· 
za'nm BratiSılava'da bir nutuk söyliye
ceğini bildirmit ve sözlerine f(>yle de. 
vam etmittir: 

" Bu nümayiıe yalnız çiftçiler de
ğil &Y,nı zamanda bütün itçiler ve bü • 
tün ıiyaıl partilerin menıublan da it -
tirak ederek alovak halkı ekseriyetinin 
hangi tarafa meylettiğini g&terccek • 
lerdir Bu tezahürat slovak hürriyetinin 
sonunu hazırlayan bir tahribkirlığa 

karp çek ve ılovaklann ittihadı lehin.de 
bir nümayif mahi1etini alacaktır." 

dettiklerimiz, alman ıudetlere ltarşı Pmğ aoluıldarında teJsahürler 
fen;& muamele ve tahrik hareketleridir. 

Eğer B. Hodza bu devamına müsa· 
ade edilmez uıullere bir nihayet verir
se, o zaman Bertin ile Prag arasında 
normal münuebetlere yol açacaktır. 

Bir arbede oldu 
Prağ, 5 a. a~ - Alman hududu civa

rında Mak9dorf intihabatı dolayısiyle 
yapılan bir mitang esnasında Henlayn 
taraftarlan konan yasağa rağmen Uni
forma ile sokaklarda bir geçit yapımı • 
tardır. Poliıler sopalarla hücum etmit 
Ierse de bunlar dağılmamıılardır Neti
cede bir arbede çıkmıt ve birkaç çek 
polisi yaralanmıgtır. Yaralılardan biri 
hastahaneye nakledilmittir. • 

A.lmanyadaki polonyaliların 
ı ikiiyeıleri 

Berlin, 5 a. a. -Almanyadaki polon.. 
yalılar Frick'e iki sayfalık bir muhtıra 
gönderePCk Almanya.dairi Polonya c
kalliyetinin maruz kaldığı tazyikleri an 
latmıılardrr. 

Slovakların muhtariyet 
iııekleri 

Butislava, S a. L - Moneenyör. 

Praf, '5 L L - Bu.gün çekos1ovak 
ıoayal • demokrat parti8inln 60 ıncı 

yıldönümil mlina.aebetiyle 150 bin lrifi· 
Jile muazzam bir alay, Praf aokaklapn
da dolqarak tezahürlerde bulunmu! • 
tur.-Alay içinde ''yqasın ordu" ve "te
tikteyiz" ve "teslim olmayacağız'' gibi 
vecizeler yazılı pankardlar taşıyan 

llOkollar çok alkıtlanmııtır. Alayda 
"Yqaam Beneı'' yazılı bayraklar da 
Yardı. 

1 ran başvekili 

Mıs~ra gidiyor 
Tahran, 5 a.L - Ba,vekil B. Cam. 

bir heyet riyasetinde olarak, dün 
Bağdad yolu ile Mısıra hareket et
miJtir. Heyetin bat vazifesi, Veliahdin 
Mısır Kıralınm kız kardeti ile izdi
vacı formalitelerini konupnaktır. Se
yahat üç hafta ailrecektiı. 

Çindeki harp 

Japonlar 
ilerlediklerini 
söylüyorlar 

Pekin, 5 a.a. - Japonya namına söz 
söylemeğe salahiyettar bir zat, Lan -
Feng'in şimalinde toplanmış olan ja
pon kıtalarmın Çinlilere taarruz et
tiklerini bildirmektedir. Çinliler aded
ce faikiyetlerine ve muannidane mu
kavemetlerine rağmen ricat etmeğe 

mecbur olmuşlar ve sahada 5000 ölü ile 
mühim mikdarda malzeme terketmiş
lerdir . 

Japonlar Kaifeng istikametinde 
ilerlemeğe devam etmektedirler. 

K<ınton işgal edilirse ••• 
Paris, 5 a.a. -Japonların yakın veya 

uzak bir atide Kanton'u zapdetmeleri
ni derpiş eden Madam Tabouis Övr ga
zetesinde şöyle yazmaktadır: 
"Şimdi iki İspanya olduğu gibi o za

man da iki Çin olur. Fakat bu takdirde 
ihtimal Almanya, İtalya ve Frankist 
İspanyadan mada bütün devletler Ja
ponyanın Çin hükumetini tanımak is· 
temiyeceklerdir. Çang-Kay-Çek'in ma
nevi otoritesi bütün Çine hakimdir. 
Çinliler maneviyatları sayesinde ja
pon istilasına mukavemet etmektedir
ler. Çang-Kay-Çek'e tabi olan Çin git
tikçe teşkilatını ikmal etmektedir. 
Zaptedilen mıntakalarda halk Japon
lara karşı derin bir kin beslemekte
dir." 
Japonların Hongkong'u tehdidleri

ne gelince, muharrire göre bu tehlike 
şimdilik bertaraf edilmiştir. 

• ve cıvan 
( Baıı ı. inci sayfada ) 

rular, çam korulan ! Gelecek se
ne Baraj' da bir iki bin kitinin 
yıkanabileceği bir plaj yapıl
mak tasavvunmda bulunulduğu-
nu da öğreniyoruz. Hepsi lazım: 
Burası devlet merkezi, yeni reji
min kültür ve irade kaynağı! Bu
rada yazın ve kııın kafa yoran 
binlerce İnsana, yaıına göre, din
lenme veya spor imkanları ver
meliyiz. Bu ıuretle yalnız ihti
yarlığı geciktirmek değil, aayin 
verimini de arttırmıf oluruz. Kıt 
için kayak iıtaıyonları ve her 
mevsim için golf ihtiyaçlarımı
zın batında geliyor. 

Güçleri ve pahtlıları var, ko
layları ve ucuzları var. Mesela 
ilk akla gelen · teylerden biri, 
Ankara civarı köylerinin hüznü
nü gidermektir. Bu köyler dev-
let merkezinden onar, yirmiter, 
otuzar kilometre uzakta, fakat 
aıırlarca geri dedirler. Derin ve 
aayai bir hüzün: Bilhassa ağaç
sızlrktan ve ııvasız kerpiçten, 
v~ tezekten gelen hüzün! Birçok 
muvaff akıyetleri yanmda en 
parlak hizmet abidelerinin, köy 
koruları olacağrnı eğitmenlere 
telkin etmeliyiz. Beynan yolun
da bir köyder;ı geçerken hep bu
nu dütünüyordum: Her ev on 
bet aenedenberi her yıl bir tek 
ağaç · tutturaaydı ! 
Ankara'yı civarlandırma, imar 

politikamızın hedeflerinden bi
ri olabilir. Bu ıuretle köycülük 
tecrübelerimizi "de daha piıirmit 
ve köylü kabiliyetlerinden isti. 
f ade uıullerini daha yakrndan 
öğrenmiı oluruz. 

Madam Tabouis, diyor ki: 
"Japonlar İngiltereyi açıkça 

did etmekten vaz geçmişlerdir." 

Eskiden bqer onar kilometre 
teh- ile ölçülen c i v a r' lar, ıimdi, 

ıüratli vaırtalarla, ellişer yüzer 
kilometre ile heaab edilir olmuı-

p • f .. k ı tur. Bu bakımdan Ankaranın her 
lrlS e mUZI ere er teYi olması için bir ıeyi eksiktir: 

devam ediyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

Yol, muntazam yol! Hareket u
nnda Jaırdujumuz medeniyet 
merkezimizi, timdiki inzivasın
dan çıkaracak teıebbüslerden bi
ri lstanbula doğru Örmanlara da-

~~vaz aı:~mdaki müzakerelerin lacak olan yol olaa ıerektir. Bu 
,,.. bava ıçinde .. eç:mekte ~un- .ki ta.birle adeta bir menla 0-
dujanu yazmakta,,. Celil S.- 1---L .&-•--• • 1 • 
yar'm latanbuldaki beyanatmı, ~.Ye ~ nm cıfer e~-
Franaanm hiianü niyetine ve me- ~ın, ~ırclenbrre, .. taze .hava ıle 
selenin dostane hallolunacağma fl.flllege bqladıgını hıuedece-
delil saymaktadırlar. • ğız. 

Jurnal ve Epok gazeteleri, neti· Bizde hayaller bile zaruretler-
ce ne olursa olsun türklerin kırk il- ni hissettiğimiz zaman hakikat 
zerinden 22 mebusluk kazanacağını olurlar. Netekim yapılmaaından 
yazıyorlar. bahsettiğimiz -yler bozk ö P ""f J 1 • s- , ınn 
.. vr ve 0 1 urna.... gaıetelerı. de, ortasında yapmıt olduklarımızın 

turk - fransız dostlugunun ehemıye- d k" -=~ı, • 1 d' 
tini kaydediyorlar. yanın a U~ua. 11 er ır. 

P l . k · l · F. R. ATAY o ıs ·omıser erı arasında · 
Antakya, 5 a.a. - Anadolu Ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Antakya jandarma kumandanı Mih

ranla, İskenderun jandarma kuman
danı Cemil'in yerleri değiştirilmiştir . 
Ve İskenderun serkomiseri Lütfi de 
Antakyaya nakledil.miştir. 

Garo Beruta lıarekeı etti 

Daladiyenin 
bjı nutku 

Fransa sulha hizmet 
Antakya, .s a.a. - Anadolu Ajan- et "ek . t" f k t sının ?us~sı muhabiri bildiriyor: m IS ıyor, O a ... 
v:azıfesıne nihayet verilmiı olan 

eskı delege Garo dün Hataydan ay-
~ılm~ş v~ ~e~~!~ gitmiştir. Hatay iç 
ışlerı mudurlugüne tayin edilen Dr. 
Abdurrahmanın pazar sabahı vazife
sine başl~yacağı anlaşılmaktadır. Kay
makamhga da Süreyya Kalaf tayin 
olunmuştur. Dündenberi yeni vaka 
kay~edilmemiştir. Milletler Cemiyeti 
komısyonu, umumt katibi Anker'in 
Cene~r~ye .~illetler Cemiyetile te· 
~s ıçın gonderildiğini ve işi biter 
bıtmez Hataya döneceğini tebliğ et
mektedir. 

Tahrikler devam ediyor 
Antakya, 5 a.a. - Anadolu Ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Bugün çıkan Elurube gazetesi, ku

manda~~ Kole'nin gazetecilere yaptı
ğı teblıgata rağmen tahrikatına de-
vam ediyor. ' 

KÜ(ÜK DIJ HABERLER 1 
X Lyon - Başvekil B. Daladiye, ya

nında Kampinki, ve general Gamelen 
olduğu halde, vatan için ölen sıhiye 
memurları abidesini açmak üzere bu 
sabah buraya gelmiştir. · 

Lyon, 5 a.a. - Havas muhabiri bil
diriyor: Vatan uğrunda ölen aıhat me
murları adına dikilen arudm açılıt töre
ninde başvekil B. Daladiye bir nutuk 
söylemiş ve ezcümle demiştir ki: 

"- Uzun tarihi esnasında, Fransa, 
birçok tehlikelere karşı koymak mec
buriyetinde kalmıştır. Fransa, bu teh· 
ilkeleri mağHib etmesine imkan veren 
enerjisini ve azmini bir kere daha bul
malıdır. Zira, bugün Fransarun hudud
larını teşkil eden nehirler ve dağlann 
arkalarında muazzam değişiklikler ol
maktadır. Eğer ·Fransa, cebir ve ıid
detin parlamakta olmasını nazarı dik
kate almazsa, karga.şalıklrın içine sü
rüklenecek gibi gözükmektedir. Fakat, 
çok defa kuvvetin tesiri altında eski 
?~nyada vukua gelen deği§iklikler 
ıçı~de, ~r~sa, _hürriyet ve iman liya. 
katı antık ıdealinin son ocaklarından 
biri olarak kalmaktadır. Fransa kuvve
tin bütün insan münasebetleri~e hü • 
kürn. hali~e gelmesine müsaade etmiye
cektır. Bız sulha hizmet etmek istiyo
ruz. Fakat sulha karıı olan 8§.kunız, bir 
~~af ~ri değildir. Tehlikeleri yenccc
gız. Bız, bu itte yalnız da değiliz, bir
çok diğer milletler de aynı azim ile mü
cehhezdir. Bu milletler, son zamanlar
da bunun parlak misallerini vermi·1er-
di .. !i" 

r. • 

Ortada bir örnek var 
TAN'da Ahmed Emin Yalınaıı, 

"Ortada bir örnek var'' bafhklı yazı
sında diyor ki : 

Türkiye ile Fran&a arasındaki 
münasebetler na5ıl olmalı diye kafa 
yormıya hiç ihtiyaç yok.tur. Ortada 
mükemmel bir ömek var:: Bizimle 
lnsjltere ara.aında; kartılıklı emni • 
yete, mütterek bari§ ideallerine da
yanan dostluk •.•. 

Tüıık - franaız münasebetlerinin 
bu örneğe uygun olmamuı için hiç 
bir mantıki acbeb yoktur. Türkiye 
ile İngiltereyi doat olmaya ve bant 
yollarında yoldatlık etmiye sevke • 
den ne kadar sebeb varaa bunlarm 
hepsi Türkiye ile Franaanın da biri
birine kartı candan dostluk ve ya
kınlık göaterme6ni icap ettirir. 

Ahmed Emin Yalman bundan 
sonra diyor ki : 

Anlapnazhkları tasfiye etmek 
için iki taraf da en iyi niyetlerle ui· 
ra1111alıdır. Son hadiselerde düriiet 
ve doatça meyiller gösteren Franı9& 
hariciye nazırının Ankarayı ziya.ret 
etmeai, bu bakımdan memnuniyetle 
karşılanaca:k bir hi.di.ae olacaktır. 

Fransa, yeni Tirnkiyenin genit 11-

fUklu, barıtçı siyaaetinin man&amı 
bir defa kavrayacak olw-a tıpkı ltı
gilterenin yaptığı gibi, bize emin bir 
doet gözü ile ba:kmamaaına ihtimal 
yoktur. 

Fransa hükümeti, türk • İngiliz 
doatluğunu örnek diye kabul etınİ.,e 
ve eaki doatlufumuzu bu örnei'e aıö
re canlandırmaya bir defa ciddi Wr 
surette karar venin, memlektimizde 
ne kadar geni§ ölçüde iyi niyet ba
lunduğunu kolayca anhyaca.ktır. 

Böyle bir dostluktan da iki taraf 
için kıymetli İf beraberlikleri doi
mama11na ve bunun ya.km tarkta 
ferahlı bir istikrar ve barıt haftlıM 
yaratmamuma imkan yoktur. 

ŞOFÖR HALETİ RUHlYESl 
AKŞAM,da Dikkatler llÜtununıda 

"Şoför haleti ruhiyeai,, batlrkh yazı
da deniliyor ki : 

Bir taraft&n aeyrüaefer idarea 
otomobil ve otobüslerin senelik mu
ayeneaine hazırlanıyor; diğer tar.i
tan da, hükümet mütemadiyen Mt
ıımıida olaa nakil vaemtalan kazala
rmm önüne geçnwk için Mectiee 
mühim bir layiha verdi. 

Makinelerin bozuk olup olmadı • 
ğma dikkat etmek, makinelerin kul
lanma tekillerini tetibit etmek çok 
muvahk .•. Ancak en bqta dikkat e
dilecek fOY bunları kullanan insaıa
larclır: Bir toför aala atak, delififek. 
delibozuk bir haleti ruhiyede olma
malıdır. Akıllı ualu, dunnut otur
mut, ev babası, meauliyetini miid
rik bir kaptan ruhunda olmahdr • 
Hem bizzat toförler kendi nefialeri
ne bu zihniyeti telkin etmeli, hem de 
hükümetle belediyeler onlarda ba 
vaafı katiyetle aramahda. 

ENTRiKALAR SONA 
ERECEK MI? 

KURUN'da Aaım Ua, entrikalar 
.,.,. erecek mi diye yazdığı maka • 
lede, Hataycla çevrilen entrikalan 
bahia mevzuu etmekte ve f'IDlan 
:yazmaktadır : 

HiilU. milletler cemiyeti adma 
Hataya gönderilmiı olan kontrol 
konıiayonunun bitaraflığı filiyatta 
laf olmaktan ileri geçemiyordu. Ba
kalım, franaız delegeai olan Garo 
ile milletler cemiyeti komisyonunda 
genel sekreterlik vazife.ini yapan 
Anker Ha.taydan uzaklaıtırıldıktan 
sonra itler yoluna girecek midir? 
Yoksa tantana ile alındığı ilan edi -
len tedbirler et. bitaraf olmak için 
defil, .. dece öyle görünmek ıçua 

müracaat olunan bir hileden mi iba
ret kalacaktır 

Yeni amerikan ve 
ingiliz zırhhları 

Bu gemiler 45 
bin tonluk olacak 

Londra, S a.a. - Sunday Times'in 
deniz muhabiri yazıyor: 

••y eni amerikan ve ingiliz zırhlı
ları 46 pusluk toplarla teçhiz edile
ceklerdir. Amerikalılar bu çaptaki 
topları taşıyabilmek için 45.000 ton
luk gemiler inşa edilmesini istemek
te iseler de ingilizler 42.000 tonluk 
gemiler inşa etmekle iktifa etmekte
dirler. 

X Paria - Profesör Froyd, yanında 
karısı ve kızı olduğu halde, Viyanadan 
bu sabah buraya gelmiştir. Kendisi 
pek muhtemel olarak bu ak§AJD Lond - -------------
raya hareket edecektir. 

X Vaymar - Bir nöbetçiyi öldüre -
rek Thuringen'deki tahşit kampından 
k~çmağa teşebbüs eden Emil Bargatz
ki, başı balta ile kesilmek suretiyle i • 

dra sefiri Corbin'i kabul etmİ§tir. 
X Rom., - Bir aıı.kerl franaız tay -

yaresi motSrüne anz olan bir sakatlık 
neticesinde Sardenya'da karaya inmek 
mecburiyetinde kalmı§trr. 

. Fransa, Vaşington muahedename
sıyle tahdid edilen mikdardan yuka. 
rı yani 35.ÖOO tondan bÜyük gemi in
şa etmemektedir. 

dam edilmiştir. 
X Paris - Lebrun, Fcaneanm Lon-

Tayyare Tunua'tan Baatia'ya git -
mekte idi. 

• 

Kruvazörlere gelince, Japonyanın 
Sü~er Kruvazörler inşa etmediğinde 
emın olmak için İngiliz amirallık ma
kamının büyük hacimde cilzütamla
rm infMını tehir etmesi muhtetmeldir . 
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Hamiltonun planına göre 6/7 ge

cesi 86 ıncı tugay hücmn edecekti. 
Alqama doğru bu tugay bugün öğ
leden &<>nra şaat dörtte taarruz e
den 88 inci tugayın yanına geliyor 
veya gelmek istiyor. Sip: rler o ka
dar karıırk, yaralı ve ölülerle o ka
dar dolu ki bu tugaya mensub ta
burlar hücum zamanma kadar da
ha ön hatlarda bile toplanamıyor
lar. Bir gün evvelinden bu kadar 
mağrurane düıüncelerle ihzar edi
len bu taarruzlarda ve bizim kah
raman alayların ıedid savletleri 
kar§ısmda İngilizlerin daha taarru
za kalkmadan evvel düıtükl-.ri feci 
vaziyeti anlamak için bu 86 ıncı 
tugay komutanı ile bu tugaya men· 
aub Munster silah endaz taburu ko
mutanı arasında taarruzun tehiri 
mücadelesini aynen İngiliz tarihin 
den almayı muvafık bulduh. Saat 
10,30 da baılayacak taarruz ıçın 
aaat 9.10 da cebheye varan yarbay 
Coddea tugay kumandanına yazdı
ğı raporda diyor ki "ileri hatta an
cak bir bölük getirebildim. vork§&· 
Y1" taburu (daha evvel taarru ...... 
kalkmış bulunan tugaydan bi• 
bur) mecruhlarından her dakı •• ~ 
bir kaçı mazgallar Üzerinden siper
lere indiğinden hasıl olan izdiham
dan siperlere yeni asker aokmanm 
imkanı kalmamııtır. 

Bu Workıayr ve diğer hücmn et
miı taburlarm subaylariyle gör\İf
tüm. Yerdikleri mallımata nazaran 
zaptedilmesi kararlaıtmlan mev
z ie yapılacak hücum büyük zayiatı 
mucib olacağı gibi neticenin muvaf· 
fakiyetli olması da çok ıüphelidir. 
H ücwn için artık hazırlığa devam 
edeyim mi? Bu mallimat Dublen ta
buruna da bildirilmiıtir ... ilah" 

Tugay komutanı buna fU cevabı 
veriyor "taarruz hakkındaki emrim 
b akidir. Diğer bir taburun muvaf
fak olamaması Ruvayal Munster si· 
lah endazlarmın bu aiperleri alama
masına aebeb te§kil etmez.'' 

Fakat tabur komtanı bu ıerait albn· 
da harb ebnemcğc azmetm.iıtir. S aat 
onda tekrar ıu cevabı -veriyor: ••Karıtık 
Irk gayri kabili tasvir bir derecededir. 
Y anDnda taburumdan ancak elli nefer 
vardır. Hücum için de ne vakit hazır o
lacağımı kestiremem. Ateı hattmuz 
fiddetli tüfenk ve makineli atqine tu
tulmutlur. Vork§aYl" tahunmun aonu 
ne vakit alınacağı belli değildir. Dub· 
len tabunına (Bu tabur da Münster 
taburiyle birlikte taarruz edecekti) 
hücmna hazır olmadığnnı ve tekrar 
bildirinceye kadar hücum edemiye
ceğimi haber verir im ... ilh.,, 

Bunun üzerine t ugay komutanı 
b izzarur yumU§uyor, aaat 10.30 
(yani 22.30) yapılacak taarruzun 
tehir edildiğini ve her halde gece 
yarrarndan evvel yapılmıyacağını 
bildiriyor. 

Gece tuğay komutani da bazı maluma 
ta destirea oluyor, vaziyeti biraz daha 
dcrinlqtirince o da 88 inci tuğay gibi 
kendi tuğaymın da hiç bir it görmeden 
mahvolacağını anlıyarak taarruzdan bü 
tün bütün vaz geçiyor ve ingiliz ıeki

zinci kolorduıu 7 ağustos sabahı bu 
birinci aafha taarruzlarının iflas et
tiğini Hamiltona bildiriyor. Aynı za 

---111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: 

sofra takmılarmı kırıyor, çiçek saksı- hen, küçücük parmağı ile, yağdan ah- : 
larma tütün külü dolduruyorlardı. dala dönmüş bir kazın boğazına bir : 
İster istemez çabucak giyinmek, ve ceviz tıktı. Tü~lü ayaklı tavukların : 
hiddetten tepinmek için de onların bacakla:ı her gu;ı yıkanıyo~du. An-
toplantılarına gitmek lazımdı. he~ bu ~!le kde ala.k~~andı .. :A~~d~ ku- : 

Dans ve ziyafet son baharın bazı u- ca;ınt ır .. u~.u B a ~· Kuçu . ıvır- -
; un gecelerinde, kış bayramlarınd~ cı .a nını optu .. und ~ sodn.:adı~temAe- : 

.. "bd' H lb k' us asılzadelerı ye ıstemeye cvıne ogru on u. v- -
;nunası ı. a u ı r d b · 1 d b kl' d b · 
her giln dans ediyor, tıka basa yiyor- ıu. af' ırl san ~ e ıyd?r u_-:-- ge~e r -

A k A , 1 üteessir e- mısa ır ervıs mer ıvcnının sa an ı- : 
lardı. nca , nna yı ası m d ... d A h • 1 k · l -
den Petronun hevesleri idi: Falan gün ğınb a mad1~r um n ene a ça seı; e 

b h 1 1 r emek yi- ha er ver 1: 
şu veya u şa ıs ar a ge ıp Y Saksonya elçisi bay Königsek. : 
yeceğini ona hiç bildirmiyord~ . .. ~~:; Bu, gene ne ise .. Anhen gülümsedi, : 

Yazan : M. Şevki Yazman 

ta, bazı z~a.nla~, g~c:. yarısı butu du etekliklerini kaldırdı ve dar bir mer- -
obur kafılesı evın onunde duruyo: . d. d ko§Up üstünü değiştirmeğe minenin yanına, sert korsası içinde 
Bu gibi eğlenceler için bir çok yıye- ~ve.n en dimdik oturmuş, ellerini avuçları dışa-
cek içeceği ihtiyat bulundurmak insa- gıttı. . • · rı gelecek surette dizleri üstüne hı-
na fenalık Verl·yordu. ve hatta bütün Königsek, oturmuş hır bacagını ıs-

' d ğ k 1 rakmıştı. Gözlerini önüne dikmiş, du-
bu kıymetli erzakın nihayet domuzla- kcmlenin altına 0 ru 

1~;r~ış, :otl e- daklarının uçlarını "mua§eret usulle· 
ra verilınesine lüzum hasıl oluyordu. line bir tab~.ka almış~ za:ı . are b:ra~~ ri" veçhile muzibce kaldırmış, dinli-

B " gün Anna 1vanovna bunu Petro- resmetmek uzere .sag ehnı b~ş. . . yordu. 
1
: 1 tt . mış almanca ile fransızcayı bırıbırıne 

ya dıplomatç_a an a ı .' . . ~ - kar; tırarak her türlU mevzular üze· Elçi anlatıyordu: 
c:.ayet zıyaretlerınızı onceden ha ş l ' k d ' d . Eg· ıenceli ....... Ona hayran olmamanın imkanı 

- -s f rinde geveze ı e ıyor u. 
::ıer verecek olursanız masra pek az o- eralardan kadınlardan, politika- yoktur. Güzel, sevimli, cüretlidir. Kı-
lur, meleğim. =~ kurfüstU olan hükümdarından, ral Ogüst insan şeklinde bir ilahtır. 

Petro ona şaşarak baktı, :.u~at~~~ ~s- Pol~nya kıralı Ogüst'ten bahsediyor- Eğlencelerinde olduğu gibi ihtirasla
tı ve sustu . . v~ bu hayat es ısı gı ı e- du. Misk sürülmüş olan perukası sanki rında da yorgunluk nedir, bilmez. Var-
vam edip gıttı. omuzlarından daha genişti. Şapkası ve şovadan bıkınca fırtına gibi Krakov-

• • • eldivenleri yere, halının üzerine hıra- ya'ya hareket eder, yolda domuz avlar, 
Güneş, sararmağ~. ba§la~an k.aym a: kılmıştı. Gülümsediği zaman yukarı eşraf §atolarında eğlencelere iştirak e

ğaçları ilzerinde y~kseldı. H;zmetçı kıvrık burnu gülünç surette kırışıyor- der ve bazan bu Föbüs, bir ot yığını Ü· 
kızlar mutbağa gittıler. Annad vanodv· du. Açık renk gözleri Anhen'e baktık- zerinde öpücüklerini bir köylü kıza 

b. ..,0 k kazların, başları ışarı a, ahl kl k ibzal eder ... Şövalye Vinter adına bir na, ır ~ 1 d • k·ı ir ça onu tenbelce bir küst ı a o şu-
torbalarda as ılı ~u ~n ugu ı er~ g • yordu. Anhen de onun karşısına, ate- pasaport çıkartıp maceraperest kılığı
d' Bu kazlar, bogaz anmadan eve tam k ~ b 1 d • ,;ö na r<İrerek bütün AvruP.,ayı ge~erek 
0~ beş gUn cevizle besleniyordu. An· şinin odunları avramaga aş a ıgı T • o 

Sanğat ve realite 
Yazan: Suut Kemal Yetkin 

samların yaptığı gibi, tabiati inceden 
inceye, olduğu gibi vücuda getirmcğe 
çal~sa bile, onu gayri iradi olarak ze
kasının vahdetine tabi tutar. Hiç bit 
şeyi atlamadığını zan ettiği zaman bi
le, mizacına tabi olan gözü atlar, ve 
görmez. Corot her tarafda Corot'un 
peyzajını görüyordu. İşte bu bakım
dan, yalnız bu bakımdan, fotoğrafçı 

bize bedii zevkler temin edebilir. Çiin · 
kü bize teklif ettiği imajlar bugün re
el değildir, mizacına gör e seçilmiş o
lan beşeri bir reeldir. 

Hülasa her hangi bir sanğatkar, her 
hangi mektebe mensub olursa olsun 
insiyaki olarak reelin bir tarafını keş
feder. Her sanğat eseri realiteden bazı 
tarafları alır, bazı tarafları ta yeder ; 
daima değiştirerek çalışır. Hakikatte 
dış model, iç modeldir. Sanğatkar ha
zan reel renkleri ve çizgileri o kadar 
sadeleştirir, ;iiddetlendirir, değiştirh 
ve bozar ki servi boylu bir kızdan, up 
uzun, ince, sıska, çirkin bir heykel vü
cuda getirir. Sanğtkar mizacına, dai
mi tikri temayülüne, o andaki zıhni 

meşgalesine göre, gördügu, işittiği 

şeyJerin bir tarafını alır. Ayni maddi 
muhitin, ayni tarihi devrin gayet muh
telif sanğatkarlar vücuda getirdiğinı 

bu suretle anlamış oluyoruz. 
Emile Zola'nın: "Sanğat, realite'nin 

mizac adesesınden görünüşüdür" tari
fi her zaman kıymetini muhafaza ~de
cek bir tarifdir. 

Sanğat eseri, realitenın sanğat:.k5c 

tarafından tefsiridir. Sanğatkar reali
teyı hiç tanınmıyacak surette bize 
g•jsterirse bedii uır ~~vk almamıza im 
kan yoktur. 

Enfüsilik ile afakiliği birleştiren, 
yani (irreelle) bilmekle beraber (re
elle) olarak kabul ettiğimiz eser ancak 
bizde bedii bir zevk uyandırabilir. Se
yirci ve dinleyici için bir kıymet teş -
kil eden şey, nizama tabi tutularak re. 
alitenin mevcudiyetidir. Büyük klasik 
trajedilerde ihtirasların değişmez ka
idelere tabi olduğunu görmek güzel
dir. İhtirasları hasfediniz, kalacak o
lan sırf nizamdan ibaret, heyecansız 
sahte elassicisme'dir. Bu sebebten do· 
layıdır ki tabii şekillerden nefret eden 
ressamlar, usllıb oyunundan başka bir 
şey aramayan romancılar samimi se-
1ir:'"\.ti!l~sa ~ai)iaf .new saaeceirisandır. 
ne de tabiat. (Ba~on)'un dediği gibi: 
Sanğat, tabiate ilave olunan insandır. 

Yunanistanda 
tevkif edilen 

komünistler 

Ankara : 

Uğle Neşriyatı: 
12 30 Karl5ık plA~ 

· ' k·sı •' neşriyatı - 12.50 Plak: Türk musı -~ı ıı-· 
halk ,arkıları - 13.15 Dahili ve barı 
beri er 
Akşam Neşriyatı: 

18 30 }{arıt!~ 
. <"''' plak neşriyatı - 18.50 İngilizce ders lıJ~ 

me İpek) - 19.15 T ürk musikisi ve ı),,,.. 
şarkıları (Servet Adnan ve arkada$tar 20.ıS 
20.00 saat ayarı ve arapc;a neşriyat Juk ~,. 
Türk musikisi ve halk şarklları (Ha ınıfl 
cai ve arkadaşları) - 21.00 Spor kanuŞrket' 
(Vildan Aşir) - 21.15 Stüdyo salon ° dalO' 
trası: l - Pennati Halvezzi Fior d' ,ı\n f d'' 
sia 2 - Lautenschlager Wir Steigen au )O' 
Ganselhorn 3 - Berger Liebesleid 4r;eı'~ 
sef Strauss Dorfıchhwalben auı öste 2z.rJJ 
5 - Fetras Russiıche volksklan~e - ~ 
Ajanı haberleri - 22.15 Yarrnkı pro 
ve istiklal marşı 

İstanbul : 

Oğle Neşriyatı: 12.30 Plikla 1'~ 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.0? P~1rı· türk musikisi - 13.30 Muhtelif plak il 
yatı - 14 Son 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla d;:: 
musikisi - 19.15 Çocuklara masal: B~i,,,. 
Nine tarafından - 19.55 Borıa haberle tlir' 
20.00 Rifat ve arkadaşları tarafından rı· 
musikisi ve halk şarkıları - 20.45 H•"~~' 
poru - 20.48 Ömer Rıza tarafından ar biıll 
söylev - 21.00 Fasıl saz heyet i: 1bta) _, 
ve arkadaşları tarafından (saat aya? 

5
,,,. 

21.45 Orkestra: 1 - Mendelson: Ruy B :
0
.,: 

2 • Grek: Nüvi Aljeriyen - 3 • Dj.jJııf 
Bersöz - 4 - Drigo: Eko - 22.15 •• 
haberleri - 22.30 Plakla sololar, operıı .,ı 
operet parçaları - 22.50 Son haberler 
ertesi günün programı - Z3.00 Son. 

Avru pa : 
ürr..ı<A ve OPERETLER: 19.00 t:f!'. 

sig, Munih - 19.30 Prag, StokhO 
20.30 Paris. ı;fl• 
SENFONİ ve ORKESTRA K<?.NS1 ,,,. 

LERİ: 12.00 Viyana - 20.00 Bruk5ı~ 
21.00 Roma - 22.00 Varşova - 2Z.30 
semburg. g.15 

ODA MÜZİCİ: 9.10 Frankfurt - ~ 1.oO 
Königsberg - 18.25 Lüksemburc - zı"JI 
Breılav, Paris - 22.15 Stokholm -
Doyçlandzender. "' 

SOLO KONSERLERİ : 8.30 Kolonfo.ıs 
9.30 Breslav - 10.05 Königsberc -serılıt 
Kolonya - 10.30 Hamburg - 11.30 1sJO 
- 14.30 Stokholm - 15.00 Sarbürk - r\il'"" 
Viyana - 17.15 Milano - 17.35 B ıııırl 
18.00 Berlin, Kopenhag - 19.10 Hııı11 
- 21.20 Presburg. 6."3 
NEFESLİ SAZLAR: 5.00 Brestav-r-" 1 

Hamburg ve bir çok alman istaayanlı10,,0 
8.20 Doyc;landzender - S.30 Münib - jJtf' 
Frankfurt - 11.00 Hamburg - 12.00 6-'clJ' 
iin, münih - 15.30 Stokholm - ~ııı' 
Frankfurt - 18.20 Viyana - 20.45 
- 2ı.so Milano. ~ 

ORG KONSERLERİ : 8.10 Fr~ıJ' 
Laypsig - 9.30 Berlin - 10.30 Prac- lı 
Doyçlandzender - 14.30 Sarbrük _,. • 
Berlin, Kolonya - 19.10 Frankfurt -
Hilversum - 22.10 Roma. 4

0 HAR t F MH7t"V •,. ..,..=- - · A rC• 
berg - 9.00 Laypııig - 10.00 Berlin, B So': 
lav, Danzig, Viyana - 10.30 Münib, .,,.t' 
brük - 10.45 Doyçlandzender - 11.39. ;;>"'~ 
gart - 12.00 Hamburı - 13.00. Berlf,.,,ı 
14.00 Kolonya - 14.15 Laypsıc - 8,;ı 
Breslav - 16.00 Ber~in, Viyana - \ııoo 
Sarbrük - 19.25 Berlın - 20.00 Be J<D' 
Frankfurt, Kolonya - 22.30 Breslav. 
lonya Viyana - 24.00 Ştutgart. ._tJ 

HALK MUZ1G1: ıı.oo Laypsir - ~~ 
Ştutgart - 15.00 Hamburg - 15.30 Sar.~ 
_ 16.30 Varşova - 18.00 Münib - 1 ~~ 
Lapptig - 18.84 Breslav - 1930 Ştıl 
- 20.00 Monte Karlo. ,-

DANS MÜZİCİ: 11.10 Breslav - ~·~ 
Münib - 18.00 Doyçlandzender - ' 
Münih. ...../ 

;ııi' 
srnda, bilhassa Metaksas hükUınet ~ 
hududlar ve bütün Yunanistan ~ f 
na emniyet ve itimad hisleri telkin_:,. 
leyen milli müdafaa teşkilatından ,pi_ 
ra, hiç bir zaman fazla ma~ee bul .. ~ 
mı~tı. Köyler halkının vaktıyle miilı1 
bir inkişaf gösteren istismarı, Met~ 
sas hükumetinin çalışmaları i le 1 tf 
edilmiştir. Şehirlere gelince, bun\l ~ 
barüz ettirmek için, anarşi için~eıl' 
193'6 Selaniğiyle bugün faaliyet iç~"·ıı 
çalışan ve vatanperverlerin hislerı ~ 
çırpman Selaniği birbirleriyle 1<1 

1~ 
etmek kafidir. Aynı şey, milli ge~ 
teşkilatı hakkında da söylenebilir· 

§ , . ,~ 
:: 11111111111111111111 111111111 111111111111111111111111111 1111111111111111111111111• ~ 
: mış ilahlar sanılır. Pek dindar kıral diz bükülür ve sonra gözdeye dOf: 
:;: Lui bir koltuğa kurulup oturur. Peru- koşulur ,zira hayat p~litikadır, yel~ 

kasının gölgesi tombalak çehresini litika servet ve §ereftır. Gece, kır~ ııı' 
: kaplar. Fakat ben alt dudağı ileriye raliçenin değil, gözdenin yatagı 
- dogru çıkık, mağrur profiuni, bütün perdelerini çekip açar. Ve sıcak~ 
: dünyanın tanıdığı bıyığının hafif çiz- tıklar üzerindeki sarılrşlar da .... ( ııli 
: gisini tetkik ettim. Siyah dominolu hcn'in yanakları kızardı. Elçi k0 1' 
: kukuletasını gözlerine kadar indirmı:i perukasını yaklaştırdı) sıcak Y~~ 
: bir kadın kıralının oturduğu koltuğun larda ona en gizli düşünceleri te" 

1 

E koluna dayanmıştı. Madam Mentö- lunur. Kıralı öpen kadın, kalbinin 
E non'du bu. Ktrafda yarım maskeli bin- pışlarını bile hisseder. O tarihin 
: lerce çehre vardı. Saray ve park zafe- lıdrr. 1., 
:E rin huzmeleriyle yaldızlanmış sanılır- - Bay elçi (Anhen mavi, neınli r/ 
S dı. lerini kaldırdı) en mühim cihe~ sa~ 
: Anhen'in küçük parmakları titredi, tin devamlı olduğunu bilmekur . . r 

birdenbire Paristc gorunur. Parislıı dar korsanın tazyik ettiği yuvarlak niyet olmadıkça servetin ne eherıı1i 
dört yol ağızlarında, gece yarısı kav- memeleri kalkıp indi. vardır? f 
galarında, onun göğsüne havale edi _ Ach, bunun bir rüya olmaması im- Göğsünden dantelalı küçük bir ~I 
len hamlelere. şu kılıçla karşı koydum. kansızdır ... Fakat kıralın iskemlesine dil çıkardı, hafifçe sallayıp açl

11 
Derken. ata bıner, kıra! Ögüst subay dayanan bu madam Mentönon kim~ir : dudaklarına bastırdı. Mendilin alt~t 
kıyafetınde, Versaya doğru bir gece _ Gözdesi... Nazırları ve elçılerı dudakları çocuk dudakları gibi tı 
eğle~.cesine gide~i~ . . Ah, v ersay, ah 1 titreten bir kadın ... Hükümdarım, kı- di.. .. 
bu dunya ccnnetını hır gün gönnelisi- ral Ogüst, onun önünden bir kaç kere - Sevimli yavrum, sizin sadı1' 
niz. Fraulein Mons ... Koca pencereler geçerek dikkatini celbet~i... dosta ihtiyacınız var... t'f 
milyonlarca mumun ışığı ile yanar do- _ Bay elçi, neden kırat Lui madam Königsek, onun dirseğini tutul' 
nanma fenerleri cephe boyunca y;nıp Mentönon'la evlenmiyor? katle sıktı. 11 
söner. Taraçalarda, koru kenarlarında Königsek şaşalar gibi oldu, pek ha- - Sırlarınızı tevdi edecek k~rııS;ef 
k~dmlar .kavalyeleriyle birlikte gezi- reketli eli bir an iki dizi arasına düş- yok. Onları bana söyleyiniz ... sıı:~be 
n~r~er.5ın fenerleri cennet meyvaları tü ... Anhen başını önüne eğdi, dudak- dimi heyecanla ... Ve bütün tecr\l ı.ı 
gıbı agaçlara asılmıştır. Havai fişek- !arının uçlarında bir kırışık hasıl ol- le teslim ediyorum... Bütün A"r f 
leri gök yüzüne doğru fırlar. Ve kı- du.. nm gözleri sizdedir... Hükünıd• ç11 
vılcımları, harp ve rübab sesleri ara- - Ah. Fraulein Mons ... Bir kıraliçe her mektubunda ,benden "Kuku)' 
smda kayıkların dolaştığı havuzlar ar- nin nüfuzu bir gözdenin kudreti ile nenfosu" ndan malumat istiyor... ı' 
kasma, suya dökülür. Fıskiyeler yük- kıyaslanabilir mi?_ Kıralis~. hükümd~r ı -Kendinizi bana ne manada tef 
setir, gece kelebekleri uçuşur. Mermer aileleri arasındakı bazı ıcablarrn bır ettiğinizi anlayamıyorum... ,s} 
herkellcr, yeşillikler arasında, canlan- mağdurudur. Kıraliçenin karşısında .(Sonu " 
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Monroe doktrini Balkanlarda 

En güzel çağında ... 
Cazeteler evlenme yaıınm deği

~ğini yazıyorlar: Kızlar on beı 
Yatını, erkekler de on yedi yaımı 
bitirince evlenebileceklermif. ''F ev
kalade ahvalde ve pek mübrim bir 
sebebe mebni" kız on dört, erkek de 
on bet yaımı bitirince evlenmeleri -
~ ıniiaaade edilebilecekmit. 

lara ruh veren, görenleri heykelle
rine aecde ettiren büyük artiat Ro
den - tabii yÜzlerce ve yÜzlerce 
kadmm her çağdaki güzelliklerini 
tetkik ettikten aonra - haber ver
miı; kadınm en gÜzel çağı belki 
buluğa erdiği yaılarda - yani on 
üç, on dört yatında, bazıl~a on 
bet - g~liyor ve yalnız bır kaç ay 
aüriiyor ..• 

Şarki Avrupa Şarki 
Avrupahlarındır ! 

Bu haber, belki, hekimlerden 
hazılannı memnun etıniyecektir. 
liekimler ötedenberi pek genç yq
lakilerin evlenmelerini sevmezler. Kız
ları evlendirmezden önce, buluğa e
riflnelerinden bir kaç yıl geçmesi 
İyi olur, derler. Hele Amerikalı he
kimlerin bu ite kanımalarından 
beri, batka yerlerdeki hekimler a
l'&aında da bir kız yirmi dört yatın
d.n sonra evlenirse daha çok çocu
i\l olmak ihtimali artar diyenler 
Çoialmııtır. Bir taraftan da, buluğ 
htına vardıktan sonra Üç dört yıl 
leçmeden çocuk dofuran kızlar
d• doğum emumda bir takun aa
lcatlıklar çrktığını iddia eden he
kinıler de vardır. 
Doğrusunu iateraeniz, ev)en.me 

>'llft her kızın haline göre değitir. 
Cürhüz, çabuk teteıkkül etmiı bir 
kız, cılız kalmıt bir kızdan elbette 
d&Jıa küçük yatta evlenebilir. Bun-
d.n batka buluğ yaıı da pek çok 
değiıir. Bilirsin.iz ki esmerler aarı
t11t kızlardan daha önce kendileri
ili bilirler. Şehirli kızlar da köylü 
lcızlardan önce buluğa ererler. Bir 
de her memlekette dikkat edilmit: 
\'ah udi kızları müslüman ve hıris
tiyan kızlarından Önce buluğ çağı
.._ vanrlar. Buluğ yaıı aoya göre 
bile değiıir: Bazı soylarda daha 
erken, bazılarında daha geç ... 

Onun iç.in, bu itte sağlık bakı
hundan büsbütün kesin bir §CY M>y
lernek kabil değildir: iklime göre, 
kızın haline göre hüküm vermek 
en doğrusudur. 

Fakat evlenmek itinde kızm bü
tiUa hayatında en süzel çaimı dü
tünınek. de haklı olur. insan ırkı
nın gittikçe güzellepnesi ıçın, ana 

)i ~· ise, han-gıırıılıu1'\1Ut~i .... '1Pıh..tt. 
•İne hizmet edecekse onun en gü
zel ~ğını seçmek lazımdır. 

. Tabiatta inaandan bafka cinsle
l'ın hepainde erkek ditiıinden daha 
RÜ:zeldir. Halbuki inaaıı cinsinde 
a"3ine olarak, kadın erkekten da

ha ırüzel olur. lnaanla hayvanlar 
llr•snıda mukayese yapmağı fazla
c:a sevenler arasında insanların da 

erkekleri kadınlardan daha güzel 
olduklarını iddia edenler varsa da 
hu meaele halledilmiıtir: Medeni 
insanlar araaında kadınlar erkek
lerd• daha güzel olur. Çünkü me
deııiyette yÜk erkeklerin aırtma 
hiner, kadınlar daha az zahmet 
Çektiklerinden güzelleıirler. 

Ancak, kadmın aüzelliği de bü
tiiıı hayatında dalına bir derecede 
deiildir. Çocukluktan baılayarak 
tüzellik ıittiıkçe artar; bir çağ ge
lir, kadının bütün hayatında en gü
:ı:e( zamanı olur; ondan sonra da 
tittakçe azalır, aonbahar mevsimi
.be, kıt mevsimine kadar ... 

Acaba, bir kadının o en güzel ça
iı hangi yaıındadır. Onu da, taı-

Şu halde, evle~, kammunun ye
ni tekli hekimlere pek de kanaat 
vermemekle beraber, artistlerin, ya
hud büyÜk arti&tin fikrini göz Ö· 

nünde tutmuf demektir. Bir kız 
kadınhğın en güzel çağında evle
nebilecektir. Irkı gittikçe güzelleı
tirmek için de bundan daha makul 
bir teY olamaz. ı . 

Hele ' 'Pek mübrim bir aebebe 
mebni" ta.biri nefis olmakla bera
ber - fiziyoloji bakanından. • 
pek de isabetlidir: Buluğ yaıı daı
ma aynı olmadığından "pek müb
rim bir sebebe mebni" on dördünü 
bitiren kızın evlenmesine izin ver
mek lüzumlu olabilir. 

G. A. 

r ................................................. 1 
! .. ~~.~.!~~.~ ... ~.~~.~.~ .. ~.~~~~~. 
Haydud yakahyan 
güzellik kraliçesi 
Sen Luide (Misuri) garbe giden 

demiryolunun üzerinde bulunan ve 
ahalisinin çoğu demiryolu memur ve 
işcilerinden ibaret olan Santa Fe ka
sabasında yaşayan güzel bir krz er
keklere parmak ısırtacak derecede 
büyük bir cesaret göstermiştir. 

Elzi ile Beti, güzellikleri ile bu ha
valide nam vermiş olan iki kızdır. 
Henüz yirmi yaşlarında olan Beti, 
her yıl tekrarlanan ıüzellik kıraliçesi 
seçiminde, iki defa kıraliçe olmuttur. 
Her ikisi de, kasabanın polis müdürlü
ğünü yapan komiser Joe Vadington'un 

- " ... • ' .. " - t...._9'•n 
polis idaresinde memurdur. 

Mesele şudur: Telgraf memurluğu
nu yapan Beti, günün birinde makine 
başrnda bir telgraf almıştır. Başka bir 
polis merkezinden gelen bu telgrafta, 
Santa Fe bölgesinde bulunan bütün 
memurlara yeni işlenmiş olan bir ci. 
nayet haber verilmektedir. Cıtnilerin 
garbe doğru gitmiş olmaları da kay

dedilmekte fakat hüviyetleri hakkın
da pek az maHlmat verildiği için, ken
dilerinin teşhisine yarayacak ip ucu 
bulunamamaktadır. Polisler, otomo
billerle her tarafı aramışlar, fakat 
kimseyi yakalayamamışlardır. O gün 
yapılan bütün arama ve araştırmalar 
boıa gidiyor. Dairedeki işlerini biti-

ren Vadington akşama doğru iki kı
zını alarak, kasabanın kıyısında bu
lunan köşküne gitmiş. Ve yolda, it
lenmiş olan cinayet hakkında uzun 
uzadıya görUfmüttür. Akşam yemeği 
yendikten sonra, yatmağa çekilmiş
ler. Beti, sinirleri babasının verdiği 
tafsilat yüzünden bozulduğundan u
zun müddet uyuyamadığından pence
renin önüne gelerek dııarıyı 'seyre 
baılamııtır. Bu sırada uzaktan pey-

Lord Artur Savilin 
cinayeti 
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!:!unu görünce Lord Artur'un yüzü 

Parıldadı. 
b - Tam istediğim fey, dedi, şimdi 
.unun nurl işliyeceğini bana söyleyi

tıız, 

1 licr Vinkelkopf, gururlu bir tavır
a: 

rarladı ve törninenin yanındaki yazi
hanenin lizerinde duran büyük bir ka
ğıda not aldı. 

Bunun üzerine Lord Artur, oturdu
ğu yerden kalkarak sordu: 

_ §imdi, size ne kadar bor5lu oldu
ğumu söylemenizi rica ederim. 

A vrupanrn cenubu şarkisinde 

balkanların istikbali üzerinde 
geniş bir tesir yapacak bir nevi 
monroe dokterini doğması, Alman
yanın Avurturyaya ilhal etmeainin 
en manalı neticelerinden birisidir. 

Metcrnih önce balkanların Viya
nadaki Landştrase, Havptraee'de 
başladığını söylemişti. Bugün, bel
ki de, bu söz gerçekleşmiştir. Haps-
burg hanedanının nüfuz ve tesiri 
Boğaziçine kadar uzanıyordu. 

Bununla beraber 1815 den sonra 
hadiseler değişti. Küçük memleket
ler vücuda geldi, şark meselesi Av
rupa devlet adamlarının kabusu ol
du ve Fransa, Almanya ve Büyük 
Britanya cenubu şarıki Avrupasında 
daha hakim bir vaziyete girebil
mek için biribirleriyle rekabete gi. 
riştiler. 

1918 denberi, Balkan memleket
lerine dahil olabilecek sekiz küçük 
devlet mevcuddur. Son zamanlara 
kadar bu devletlerden her biri, bü
yük garb devletlerinden birisine 

bağlı bulunmayı kararlaştırıyorlar
dı. Çekoslovakya, Fransaya bakı

yordu; Yugoslavya ise ticari rabı
talar dolayrsiyle Berline çelin."'IliŞ 
bulunuyordu. 

Şimdi ise, anşlus'un yapılması 
hadiselerin bu durumunu değiştir
miştir. 

Artık balkanlılar, "bağlı bir 
istiklal,, vaziyetinde bulunmayı 
istemiyorlar. Sinayada küçük an
tantın, bu tıabiiliJc durumuna karşı 
katt kararlar ittihaz ettiler. 

Bu belki de ilk adımdır; fakat 
tek adım değildir. Almanyanın 

:ınsln<Uaki muvaffakivetinden cür-

dah olan bir otomobilin etrafı tara
yan ışıkları içinde bir çukura doğru 
koşup gizlenmeğe çalışan iki ki§i 
görmüştür. Gündüz telgraf başında 

haberini aldığı cinayet gözü önüne 

gelmiş ve hiç kimseye haber verme

den, babasının tabancasını alarak, av. 

luya, oradan da bu iki kişinin gizlen
diklerini tahmin ettiği tarafa yürü

müıtür. Karanlıkta ve ayakları ucuna 
basarak ilerleyen Beti, ot ve ağaçlar 
arasında mum ışığında konserve ku
tularını açmakla meşgul iki adam gör

müş parmağı tetiğinde olan tabancasını 
kaldırarak, "davranmayınız, ellerini
zi kaldırınız I'' emrini vermiştir. 

Ne olduklarını şaııran iki adam, 
genç kızın emrine itaat ederek kalk
mıılar önde onlar, arkalarında Beti, 

olduğu halde, polis idaresine gelmiş· 
lerdir. Meğer Betinin görüp büyük 
bir cesaretle yakaladığı iki adam, 
gündüz yüzlerce polisin arayıp bula
madıkları canilermit. 

Ondan sonraki iki günü büyük bir 
heyecan içinde geçirdikten sonra cu
ma günü öğle vakti haber almak üzere 
Bukingam'a gitti. Öğleden sonra, sa
londaki kapıcı, memleketin her cara
fından at yarışlarının neticeleri, talak 
davalarında verilen hükümler, hava 
raporları, avam kamarasında bütün bir 
gece süren celse, borsadaki ufak panik 
hakkında gelen telgrafları dağıtıyor
du. 

Saat dörtte akşam gazeteleri geldi. 
O zaman lord Artur, Pall Mall, St. Jo
mes'i, Globe, Echo gazetelerini alıp 
kütüphaneye gitti. Bu gazetelerde o 
sabah Mensin Havz'da cenubi Afrika 
misyonerleri ve her eyalette bir pesko
posluk ihdası lüzumu hakkında söyle
diği nutuk hakkındaki haberleri oku
mak isteyen albay Gudçayld ile akşam 
gazetelerini okumak itiyadında bulu-

d - Fakat, dedi, buraıı benim ıırrım-
11 ır, •iz bana hangi dakikada patlama· 
hını istediğinizi söyleyin; ben kurar, 
azırıarım. 

h - Pek aıa, bugün salı günü; bunu 
cıncn gönderebilirseniz .... 

r - İtnkansız; Mosk Jaki dostla
bıtrıın bir takım acele işleri var elimde : 

0~1?~nla beraber, bunu yarın göndere· 
ı ırıın. 

_ Bu ehemiyetsiz bir 9ey, lord Ar
tur, üzerinde durmağa bile değmez. 
Dinamit yedi şil inğ altı peni, saat üç 
lira on şiling; nakliyesi de beş şiling. 
Kont Ruvalof'un bir d08tuna böyle 
bir hizmette buluna.bildiğim için bah
tiyarım. 

- Fakat sizin el emeğiniz Heı; Yin
kelkopf? 

nan öteki azaların bu harekete canları 
sıkılmıştı. Gazetelerden hiç birisinde 
Çiçester'in ufacık bir bahsi bile geç
mediğine bakarak Lord Artur, bu te
şebbüsün de boşa gittiğine hükmedi
yordu. Bu, kendi&ine indirilmit büyük 
bir darbe idi; uzun bir müddet bütün 
sinirleri bozulmuştu. 

et alarak, kuvvetini tarka doğru 
genişletmeğe doğru yönalmıı oldu
ğu kanaati vardır. 

Buna karşı da, birden bi~. "tarki 
Avrupada Monreıe doktrini,. adını 
verebileceğimiz bir siyaset ortaya 
çıkmıştır ki bunun hedef ve mak
sadı şöyle ifade olunabilir: "Şar
ki Avrupa Avrupalıları:- dır.,. 

Sinayadan sonra kayda c :ğer 
ikinci adım da türk baş bakanı ile 
dış bakanının Belgrad ve Sofya zi
yaretleri olmuştur. Herkesçe bili
nen bir şeydir ki Doktor Rüştü A
ras, Belgrada Yugoslavya ile ';rür
kiye arasındaki rabıtaları sağlam
laştırmağa ve son türk - yunan an-

laşmasını Dr. Soyadinoviçe mem
nuniyetle izah etmeğe gitmi§tir. 

Sofyada da Bulgaristanı balkan 

antantına ilt.iha.k ettirmeğe çalrş

mıştır. Bu planın tam bir aurette 

muvaffak olması, hiç §Üpheai.ı, bal
kn istiklalinin ehemiyetli bir su
rette kuvvetlenmesi manasına gele-
cektir .. 

Ş arki Avrupa memleketleri i
çinde, Çekoslovakya müstes

na Türkiye garb ile en iyi münase
betlerde bulunan bir memleket ol
duğu iddia edilebilir. 

Her şeyden fazla İngiliz diplo
masisi buna sebeb olmuştur. Bunun 
bir misali, son zamanlarda Ankara 
ile L<>ndra arasında 16.000.000 ingi
Jiz liralık bir kredi için yapılan 
mUzakerelerln nıetiQelendiriknesi
dir. 

Bugünkü günde şarki Avrupa si
yasetine kılavuzluk eden, l ngiltc-

Londra posta idaresi, bir poıta mü
vezziinde ne gibi vaaıf ve kabiliyet-

ler aramak !Szım geldiğini tetkik et
mektedir. 

Bu tetkikde, poeta idare.inin dört 

memuru, iki hafta müddetle her gün 

apartmanların merdivenlerini çıkmalı: 

vazife ve rolünü Üzerlerine almışlar
dır. 

Bu dört memur, müvezziler gibi 
çantaları yüklenerek faaliyete geçe

cekler ve bu faaliyetleri esnurnda, iş 
ve çalışmanın insan adaleleri üzerin

deki tesirleri hakkında bir çok eeer

leri olan methur profesör Krovden'in 
kontrolü altında bulunacaklardır. 

Bu rolü yapacak olan memurlar, 
çantalarına on sekiz kilo ağı;lığında 

kağıd dolduracaklardır ki, bu ağırlık. 
bir posta müvezziinin taııyacağı aza. 
mi yüktür. 

re de hile katıldığı, bunlara bile güve
nilmediği fikrindeydi. Ufak alman, 
bu saatin şimdiye kadar patlamadiyse 
bile gene bir gün patlayacağını ümid 
ediyordu. Me&ela, bir defa Odeaa as
keri valisine göndermit olduğu bir ba· 
rometre, on gün içinde patlamak üzere 
ayar edildiği halde patlamamı,, fakat 
üç ay içinde günün birinde patlar.ı
vermi~ti. O zaman bu dinamit, bir hi~
metçiyi param parça ctıni,_ vali altı 
hafta önce başka bir tarafa gittiği için 
ona zarar verememişti ama, böylece 
makineli dinamitlerin gene tahrib e
dici kudretlerini göstermişti Lord Ar· 
tur, bu izahattan biraz sevinmiş, fa
kat gene canı sıkılması mukadder ol
muştu. Çünkü iki gün aonra evde mer
divenlerden çıkarken düşese rast gel
miş ve o, kendisine dekan'hktan gelen 
bir mektubu okumuştu. 

Düşes, 

- Ccyn güzel, mektublar yazıyor, 
dedi, aonuncuaunu mutlaka okumalı
sınız. Bu, Mudinin bize gönderdiği 

romanlar kadar güzel. 

Lord Artur nazikane: 

h - O da olur, dedi, yarın gece, ya
p lıd pertcmbe sabahı verebilirseniz 
tack. ~la. Patlama saati için cuma günü 
~t ltl oğle saatini tesbit edelim. Bu sa-
~ Dekan daima evindedir. 

er Vinkelkopf: 

- Onun lakırdısı mı olur.. Bu bana 
bir zevktir. Ben para için çalışmam; 
sanatım için ya9arım. 

Lord Artur, masanın üzerine 4 lira 
2 9iling, 6 peni koydu 've ev sahibinirı 
cumarteai günli bir çayda toplanacak 
anarıiıtlerle tanıtması için yaptığı da
vete itizar ederek evden çıktı; parka 
doğru yürüdü. 

Ertesi gün kendisini görmeğe gitti
ği Her Vinkelkopf pek ziyade özür di
d iledi ve ister&e kendisine bedava ye
ni bir saat ve yahud maliyet fiatiyle 
bir nitro - gliserin bombası verebilece
ğini söyledi. Fakat artık lordun patla
yıcı maddelerden sıdkı sıyrılmıştı. 

Her VinkelkoP.f bile artık dinamitle-

Çiçester dekiınlrğı 
27 mayıs 

Sevgili teyzeciğim, 
Dokras cemiyeti için göndermiş ol

duğunuz faniladan ve dokumadan do
layı çok teşekkür ederim. Onların ci
cili bicili şeyler giymek istemelerinin 
saçma olduğu hakkındaki fikrinize ta
mamiyle i§tirak ederim. 

Cuma 2ünü öi:le vakti, diye tek-
Fakat bugünkü günde herkes o Jr.a

dar radikal ve dinaiz kcsilmif ki oı:Ha-

renin yardımlarıdır. Balkan mem
leketleri ietildil ieriyor ı.r; fakat 
istiklallerini temin etmek ieteyen 
küçük devletlerin, büyük devletler
le anla9maları lazım geldiğini de 
takdir etmektedirler •• 

Bu sebeble balkan hük:ümetleri
nin ekseriyeti Franaa ve büyük Bri-
tanya ile yakm &.tluk halinde
dirler. 

Bununla beraber, iki devlet, Ro
manya ile Macaristan bqka bir yol 
takib etmektedir. 

Romanya, bir müddet önce Goga 
hükümetinin yerine patrik Kristea 
rejim kurmak hareketine giriıti. 
Yeni baıvekilin dış kuvvetlerden 
ilham alan demir muhafızlara kar'ı 
milcilldeleye gir4tznesi muaaır tari
hin ehemiyetli hidiaelerinden bi. 
risi olmuştur. 

Karnelyo Kodeceanu'nun gayri 
kanuni te.şkilatının iami, bu ay ao
nunda muhakemesi başlayınca bü
tün dünya gazetelerinin başlıkla

rında yer bulacaktır. 
Macaristan da aynı yolda }"Ürü

yor. Bu iki memleketin, vaziyeti
ni inceliyen bir lı:imse, bu iki mem
leketin birer alman memleketi ol
madığını da hatırlıyarak, oralarda 
Şuşnig tecrübesine müvazi bir tec
rübe yapıldığını görür. 
Diğer taraftan Budapeftede ve 

Bükreşte mutedil ve muhafazakar 
bir vatanseverliğin münferid sağcı
lığa ve liberal parlementarizme 
kar~ı mücadele halinde olduğu da 
görülür. 

R omanya da bu müvazilik, par
tilerin kaldırılması, matbuat 

hürriyetinin ilga11, liberallere ve dı
şarıdan tetkilatlandırılmıt demir 
muhafızlara kar•ı tiddetli tedbirler 
alınması şeklinde gayet atikir ola
rak göze çarpmaktadır. 

Mutedil bir totaliter rejim tecrü
besi yapan Romanyada da, Maca
riatanda da henüz son söz söylene
memiştir. Bunlar l;>ir taraftan içten 
yaptıkları gayretlerle, bir taraftan 
da öteki balkan memleketleriyle 
yakın bir dostluk devam ettirip 
bakan monroe doktriyetine sadık 
kalmakla iıtiklillerini temine uğ
ratmaktadırar. 

Macari ... n'cla bir arafun Jriiçıiik 
antantla, öte taraftan garb demok-
rasileriyle iyi münasebetler kurmak 
isteyen b ir ~ok sceler duyulmakta
dır. 

Geçenlerde macar ıuetelerinde 
belediye reiei mua'rini Dr. Ge.sa 
Zanko imzMiyle çıkan bir mekale
ıinde macar bamınının kiareeinde İn
giliz basınının bir misal olarak ele 
alınması teklif edilmekte vıe denil
mektedir ki: 

"Orada gazeteler, Hırın bütün L 
cablanna uygun olarak ileri ve mu
tedil bir lisanla müstakil fikirleri 
yazmak için lbım gelen bütün im
kinlara maliktir." 

Aynı zamanda Macariıtanla Çe
tro.lovtkya w Romanya ile Yu
goslavya araaında mali Ye ıiyut 

müzakereler yapılmaktadır. Efer 
Çekoslovakyadaki ubklar ıtatüyü, 
pratik ıarUIUrae bu, Macaristan- : 
la bir anlatmaya yol açabilecektir 

Bahai hüla.a etmek lhrm gelir
se bal kanlard,ki ıiyaseti takib e
den görmenlerin dikkatlerini çe
ken iki meeele varda: (1) Küçük 
antantla Macariıtan arasında bir an
lafIU imklnı. 

(2) Macaristanda yeni otoriter re
jimin. muvaffakiyeti. • 

Bir muvaffakiyet 
Yıllardan beri hemen hemen ..

kadro ile çalııan milli P"'! tabm bi
zi inkar edemeyiz ki, hayli memowı 
eı'nuttir. Balkanlarda aldığı birincilik· 
ler Avrupa' da vey.a memleketimillde 
av~pa)ılara karıı kazanchğı iyi dere -
celer, Berlin ol~adiarmda mee.-. 
ketimizi ileri aıralara ıeçiren akun .e 
ıümüt madalyalar yiill&erimizİ siıldit• 
müıtiir. Bu taknnln bu hlıWanı ...._ 
nWık ıerektir. 

Fakat milli P.,.. Wimmms, Oed.I. 
miz gibi, ysllardan beri yenilenmeyen, 
tazeleıecek yerde Yatianan tek Uıbn
di. Onun dııında ne belli batlı ııür8' 
taknnlan, ne de onun miiıabakrlan be
ricinde hesaba kablabilecek miiıelı ıh 
lar vardı. Ve giİref iderec:ileri bu tMa
mm ıerei haleaine 11iınarak göalet :imiıd 
kamattınnak aanatmı o denıc:e ileri F
tünnüılerdi ki takıma ve kendilaoine 
bafka bir zaviyeden beılonanm ,-nlu•• 
ke,fettiğimiz giin lto!htia çıluın bir..._ 
ntJklılc kanHmcla huk ciaj 
anlayıyerdik. 

Acaba kendimi.i Mden ... e1. • .ı. 
datmııtıık? 

Ceçrniıe e..ı etn•ıin ~dw )'Cllı
tar. Mesele bir anMYJ! farkı meıelen 
idi: Bütün çalıfmBları bir talmn üe
rinde teksif etmek. ve a-iiretle memle
ket ölçüsünde uiraımak ... Y ~ fede
rasyon bu sonuncu düıüncenin mmne'l
silidir. 

Ve Şef, bu itte de meıınlekete \akili 
liznngelen anacaddeyi göstennittir: 
Greko - Romen güreı bir dar sokaktır; 
gençlik kütlesi ancak serbest gü1'efİn 
anacaddesinden hedefe erişebilir. 19 
mayıs stadyomunda evvelki gün ve diin 
devam edip biten Türkiye aeri>est gi • 
reş birincilikleri battan bata bir muvaf· 
fakiyet ohnuttur. Memleketin her ta
rafından Ankaraya geleft gençleT bu bi
rinciliklere ittirak etmitler, yeni ıo,r. 
metlerin ortaya çıkmasma imkan ver
mitlerdir. 

Müsabakalar çok gizel tanzim • 
dilmitti: 19 mayıs stadyomunun Yetil 
çimenleri üzerine geniı iki ring kunıl· 
muı, üzerlerine yeni ıür9! minderleri 
yerleıtirilrniı, hakemlere hususi yerler 
sösterihnit, lcararl11nnı kolayca bildir
melerini tmnin makaadiy)e lonblZI, ,.e
!İl ve beyaz ampulleri aynı zamanda 
yanan elektrik tesiaatı vücude getiril. 
mitti. icradaki bu muvaffakiyete - he
niiz iyice tannnacllğı bu ..,_. - hallan 
ela seniı denilecek ölçüde seyirci olll9-
11 batka bir zevk verdi. Anlı:aradan ft
layetleriM dönecek güreıçiler ve id.e
ciler .erbest cÜl-e!in iyice celiımHini 
Ye önümüzdeki yıllarda bitiin memle
ketin bu birinciliklerde temsil edilme
sini mümlriin kılacak bir programla ça• 
llf&caklardır. BIHKI ümid Ye temr:wli 
ederiz. 

Bir batka .,.eeiJe ile ha situnlarda 
bir ke're daha bahsettiğimiz gibi .erbe.t 
IÜl'ef t.n spordur. Hayatta daima ye

ri Yardır. Bünyelerimize en uysun o&a
m olduğu için taraf tarlanru bizzat ka • 
zanac:aktır. En miMaid prtlar içinde 
çok süzel baflıyan bu ıüretleri her giin 
biraz daha kalababklaıan ıenç ..,orcu. 
lar kütlesine maletmek için idarecile
rin, hükümet mekanizmasının, varlıklı 
vatandaşların, kuliiblerin, ıuetelerin 
eJbirJiği edeceklerini fÜphHiz &'Örerek 
Türkiye ırüreı federasyonunu bqlacb
iı ve ilk merhalesini muvaffakiyetle 

batardığı bu tetebb\isünden dola,. 
tebrik ederiz. - N. Baydar 

rı daha yükaek sınıflara menaub kim- nuz bir saat için bir parça barut ve u
seler gibi ıiyinmemeleri tazım geldi. fak çekicinin altına bir kapaol koya
ğine ikna zor oluyor. Halimiz nice o- cak olurıanur, o zaman saat böyle du
lacak, bunun burMını , bilemiyorum. man çıkarabilir. Babam, gUrültU çı
Babamın btitiln vaizlerinde .c>ylediği kardığı için bu saatin kütüphanede bu
gibi bir imanıızlık çağında yqıyoruz. lunması doğru olmadığını söylediğin

Kendisini takdir edenlerden meçhul 
bir adamın ieçen pertembe ıünü &ön
derdiği bir saat bizim için büyük bir 
eğlence oldu. Bu saat,.tahta bir kutu 
içi,nde, nakliye Ücreti ödenmif olarak 

Londradan &elmifti. Babamın kanaati-
ne göre bu saat, kendiıinin hürriyet 
hakkında bir vazini dinleyenlerden 
biriıi tarafından &önderilmif olacaktı. 
Çünkü babam, Uzerinde bulunan bir 

kadın reaıninin batında hürriyet scr

pofu bulunduiunu töyledi. Ben, ken

dim bu saati pek ı\bel bir fey bulma
dım ama, babam tarihl bir kıymeti ol-

duğunu töyledi. Her halde öyle ola-
cak. · 

Parker paketi açtı; babam da b~nu 
kütüphanede şömine rafının üzerıne 

koydu.Cuma aabahJ hepimiz orada otu 
ruyorduk. Tam saat on ikiyi çaldığı 
zaman uğultulu bir gürültü duy~uk. 
Kabartına reamin kaidesinden bıraz 
duman çıktı ve hürriyet ilihMi yerin
den dÜfÜp, küllük üzerinde parçalan
dı. Marya fazla teli§ etti ; fakat Cey
mı ile ben gülmekten katılıyorduk. 

Hattl bu hal babamı bile eğlendirdi. 
Muayene edince anı.dık iri bu bir 

ncW sa* aaaıta. Her bmcıi kUllduiL 

den Reggi, bunu mekteb odasına gö
türdü ve saat orada aktama kadar bir 
takım gürültüler çıkardı, durdu. 

Artur'un buna benzer bir düğün 
hediyesinden memnun kalacağını zan
neder misiniz? Bana öyle geliyor ki 
bunlar Londrada pek modadır. Babam, 
hlirriyetin uzun zaman devam edemi -
yeceğini, bir gün gelip devrileceğini 
göaterdiğinden dolayı bu türlü saatle
rin pek faydalı olacağını söylüyor. Ba
bam, hürriyetin fransız ihtililinde icad 
edilmi.§ bir §ey olduğunu söylüyor. Ne 
korkunç ıey 1 

Ben, §İmdi Dorkaa'a gidiyorum. O· 
rada sizin bir çok §eyler öğreten mck. 
tubunuzu okuyacağım. 

Sevgili halacığım, onların mensub 
oldukları bu hayat safında çirkin şeyler 
giymeleri lhım geldiğ i meselesinde 
sizinle aynı fikirdeyim. 

Bu dünyillda ve öteki dünyada bu 
kadar ehemiyetli şeyler var ki bunla -
rın üste başa bu kadar düşkün olmalan 
bana ne kadar abes görünüyor. Şahru
zın yırtılmamış ve çiçekli popolinini
zin de çok güzel bir şekle konulmuş 
olmasına ~ sevindim. 
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İzmir fuarında şalışmalar 
hararetle devam ediyor 

Şehir garajı 

temel atma 
ve çocuk 
inşaatına 

hastanesinde 
başlanmıştır 

Geçen seneki fuarda bir gece 
görünÜ§Ü 

Toprak ürün leri 

müzesinin inşaatı 

hayli i lerlemiştir 
İzmir, (Hu susi) - Fuar ~ha: 

smda h araretli b ir inşa f aahyetı 
vardır. F u ardak i pavyonların d e
korasyonlarını yapmak üzere P a
risten getirilen mimar profesör 
B . G otye tehrimize gelmiş çalıt
malara başlamıştır . . 

Fuarın elektrik ve ziya oyunlarını 
idare için davet edilen Holandalr B. Zil 
çalışmalarını bitirmiş ve raporunu 
vermiştir. Bu sene fuarın bir ziya tu
fanı içine gömülmesi için geniş tesi
sat yapılacaktır. Hatta İzmir elektrik 
şirketi, mevcud tesisatın bu kadar 
bol ziyayı temine kafi gelmediğini 
bildirmiştir. Bunun iÇin fuar zama
nında bazı semtlerin elektrik cereya
nı kesilecek ve buradan yapılan ta. 
sarrufla fuar aydınlatılacaktır. 

Ziraat vekaletince hu sahada inşa 
ettirilmekte olan (Ege Toprak ürün
leri müzesi) inşaatı hayli ilerlemiş
tir. Mıntakamızda yetişen 72 türlü 

----------------,muhtelif mahsul, bu müzede daimi o-

Adana halk partisi emanet 
suretile yapılacak 

Adana, (Hususi) - Asfalt cadde 
·jzerinde yeni bir parti ve halkevi bi
:ıası yapılacağını ve planların da ha
:mlandığını bildirmiştim. 

Bu modern ve büyük binanın yapıl
ması müteahhide ihale edilecekti. Fa
kat müracaat edenler arasında aranı
lan şartı haiz bir kimse bulunamamış, 
teklifleri muvafık görülmemi? oldu
ğundan binanın emanet suretile yapıl
ması kararlaştırılmıştır. Buna nezaret 
etmek ve masrafları parti hesabına 

larak ve muntazam bir şekil •"~ teşhir 
edilecektir. Ziraat müzesi binasının 
inşası için Ziraat bankası umum mü
dürlüğü de 2500 lira vermiştir. Bu 
müzede bulundurulacak grafiklerle 
Türkiye ve Eege mıntakası mahsulle
rinin muhtelif yıllardaki rekolteleri 
ile ihracat mikdarı da belli olacaktır. 

Sergi sarayının planı hazırlanmak
tadır. Evvelce de yadığımız gibi bu 
yıl sergi sarayının, yüz bin liralık ilk 
kısmı inşa edilecek, gelecek seneki 
inşaatla tamamlanması mümkün ola
caktır. 15000 liraya inşa edilecek ka
palı atış poligonunun inşasına yakın
da başlanacaktır. 

u ı.; l:J s 

YURDDAN RESİMLER 

Beyşehir gölünde 

bir balık avı 

İspirde çalışmalar 
İspir, (Hususi) -Kazamız 43.236 

Edirnede • • 
ıçın Arıcıhğı ilerletmek 

6 - 6 - 1'938 

görmek üzere Halk partisi Vilayet i
daresi heyeti azasından Hasan Ate§, 
Ticaret ve sanayi odası reisi lzzet Ko
çak, Nafıa batmühendwi Enver ve a\-

raat odası azasından Ragıp Sepiciden 
mürekkep bir heyet seçilmiştir. 

!nşasma otobüs varidatı karşılık tu
tulan şehir garajının temellerine baş
lanmı,tn. Şehir garajı 250.000 liraya 
S.....,..• ak --~"'••l.u :ı42 kövlü ve üc n~li..k\i· 
da taksi otomobilJerine aid olacaktır. yuk bır kazacıır. ·ı""nozon - •

sit şosesi üzerinde bulunan Bayburda 

Altı ziraat inuallimi Peşteye 
arıcılık_ isleri t~ ~ilino. aönrl~ .. :1,,1: 

Binanın pek yakında temeli atılarak 

hemen inşaata baılanacak ve kısa bir 
zaman içerisinde bitirilecektir. 

Çocuk hastahanesinin temel inşaa- 75 kilometre mesafede bulunan İspir, 
tı ilerlemiştir. Bu yıl hastahanenin 
temelleri ve birinci katı bitirilecek- dut ve urdali bahçelerinin kıyılarını 

Lüleb.urgazdan 
olan asfalt 

uzanacak 
yapıhyor 

balkanlara kadar 
yolun da ihalesi tir. Bunun için 60,000 lira sarfedile- kapladığı Çoruh nehri kenarında sa-

cektir. kin ve büyükçe bir kasabadır. 

Divrikte tarih eserleri 

Ulucamiin cümle kapııından bir görünüf 

o· 'k (Hususi) - Divrik, bir çok nefis tarih eserleriyl e töh
t bvrlım~ştur. Bu sene açılan Halkevimizin kitabsaray kolu, 

r;rk ~edeniyetinin bir çok sanat abidelerini içinde saklayan ka· 

bamızın bir tarihini hazırlamaktadır. 

Başlıca istihsalatı, dut, zerdali, ce-
viz, patates, kavun, elma, erik, soya 
fasulyesi ve kasaplık hayvandır. Hu
nut nahiyesinin Hodiçor köyünün yağ 
ve peyniri pek meşhur ve saftır. 

İspir, son iki yıldanberi büyük bir 
çalışmaya sahne olmaktadır. Kazanın 
136 köyünde köy muhtar ve katibler.i, 
kurslarda birer hafta ders ve tatbikat 
görmüşlerdir. 

Bu yıl üç nahiye merkezinde beşer 
sınıflı ve ikişer katlı mekteb binaları 
yapılmağa başlanmıştır. Hunut nahi
ye merkezindeki mektebin inşaatı bit
mek üzredir. Yine nahiye ve kaza mcr 
kezinde kollektif örnek fidanlıklar 
tesis olunmuştur. Fidanlıklara 12.000 
fidan dikilmekle beraber İstanbuldan 
akasya, mazı tohumları getirtilerek e
kilmiştir. 

Bundan başka Norgah nahiye mer
kezinde kısmen halkın yardımiyle bir 
örnek karakol yapılmaktadır. 

Bu yıl kasabaya dört kilometre u
zaktan getirilecek menba suyunun 
projeleri de yaptırılmak üzeredir. 

Edirne eğitmenler kuraunda arıcılık çalı§maları 

B alrkesirin post a n esi 

Balıkesir, (Hususi) - Anafartalar 
caddesinde eski palamut hanı arsa
sında yeni bir postaha~e bi~ası ya
pılacaktır. Arsa posta ıdaresı tara
fından satın alınmıştır. İnşaata bu 
•yıl içinde başlanacaktır. 

Edirne, {Hu susi) - Trakya- -
dan Budapeşteye arıcılık kursu
na gidecek olan 6 ziraat mualli
mi Peşteye hareket etti. Peşte 
elçiliğimizin delaletiyle çiftlikte 
çalışacaklardır. Kurs sonunda 
ayrıca civar köy ve çiftliklerde 
köycülük itlerini ve küçük koo
peratifleri tetkik edeceklerdir . 

..111111111111111111111111111111111111111!:, Bilhassa Macaristanda ileri bir hız 
- : alan köylerde arıcılık, balcılık, tavuk. 
Eair ingiliz zabitinin hahralan§ çuluk. yum&rtacılık, hayvancılık, tav-= .. : şancılık, sütçülük, tavşan tüyü ve 
: : derisi, kuru meyva marmelat, aile 

E=Plevne m·u· dafaası§_ konserveciliği hakkında pratik ve dik-
katli bir müşahade yapacaklardır. 

- : Daha önce Macaristanda bulunan 
: 1877 de türk ordusunda · k b - b' böl k ku d _ Halkalı zıraat me te i mualimi Hak-
: ır .. Ü man anı olarak : kı Arıcı dahi birlikte bulunmaktadır. 
-_: P levnede harb etmit olan : - Birinci posta dönünce kendisi ora-
: yüzbaşı F. Yon Herbert'in - k T _ - da kalaca ve rakya kültür öğret-
: güzel bir üslubla yazdığı, : menleri arasında arıc ı olanlar ikinci Peşteye giden ziraat .muallimleri General K. Dirikle bir arada 
E arkadaşımız . ~u~ettin ~: : posta olarak gönderilecektir. Maca
: T AM'ın da dılımıze çevırdı- : ristanda arıcılık kooperatiflerinin en 
:E ği b u kitab, askerliğimizin E kuvvetlilerini kuranların oralı öğret
E ferefli safhalarından birini : menler oldu ğu muhakkaktır. Arala
: canlandırmaktadrr. : rında l00-150 kovan sahibi öğretmen
: Askerlerin bir meslek ki- : ler vardır. Bizde de 30-40 yeni kovan 
:E tabı asker olmıyanların da : besleyen arıcı muallimler vardır. 

Aılalt yol lamıştır. 1stanbula geçen bir sok ser: 
yalılar Edirnede de kalarak şehri gc:t 

Lüleburgazdan Balkan hududuna mektedirler. Bazıları da hususi suret· 
kadar tamamlanacak beton - asfalt te lstanbula gelmişken Edirney i cıe 
yol, Nafıa vekaleti emriyle münaka- görmek üzere buraya gelmekte ~ 
saya çrkarılmı,tır. 16 haziran<la tekrar lstanbula dönmekt edirler. 
ihalesi l'.apılac~ktır. 1939 yılı so- Bu cümleden olmak üzere tstanbıı1· 

E hey~anh bir hikaye gibi o- : Ağustos ayının başlarında Edirne- nunda bıtecektır. · dan 16 kişilik bir Belçikalı se:YY8~ 

Buradaki sanat eserleri arasında en 
"'dikkate değeri Ulucamidir. Bundan 

729 sene evvel Selçuk türkl~ri ta~a
f mdan yapılan ve büyük bir tarihi 

kıymeti taşıyan Ulucamiin bilhassa 
çarşı kapısı ve cümle kapısı başlı ba. 
pna b~ sanat ye zevkin ifadeeidir. 

- ku b'l ki · b k'tab : de açılacak ikinc iarıcıhk kongresin-- ya ı ece erı u ı , _

1 

d P d d.. 1 - l - e eşte en onen er de bulunacak 
: çıktı. 100 kuru§Cl satı ıyor. E ve bunların raporları okunarak yeni 
~llllllllllHlllllllllllllllllllltllll lr' ~ daha geniş kararlar a-knacakhr. 

Beton-asfalt yolun Burgaza kadar kafilesi şehrimize gelmiş; şehrin göt 
inşa edilmiş olması Avrupadan mem. \riilmeğe değer yer lerini, müzeleri "11 lekctimizc gelmekte olan seyyahların camileri gezdikten sonra lstnbLf 
bazılarını bu }'Oldan cclbeıtmeie ha§- dönmii§tür. 
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Serbest 
Altın 

güreş 

kupayı 

müsabakaları bitti 
Ankara kazandı 

Ankara birinci, İstanbul 
. 

ikinci, Konya üçüncü oldu 
Dün Stadyomda serbest güreş birin

ciliklerine devam edilmiş ve netice alın
nuştır. Grup tasnifinde Ankara birinci 
gelmiştir. Dünkü güreşlerin neticeleri
ni aşağı koyuyoruz: 

VÇUNCOTt;R 
56 kiloda: 

Mustafa Atkır Ankara, S dakika 8 
saniyede Ahmet Yener lstanbul'a tuş
la, galip. Ali Akpınar Seyhan, Ziya 
Görsev Konyaya 6 dakika 10 saniyede 
tuşla galip. 
61 kiloda -

Mehmet Çil Samsun Abdullah Ela
göz Ankaraya sayı hesabiyle ittifakla 
galip, Kazım Yüksel Konya, Mehmet 
Aksoy Seyhana 4 dakika 9 saniyede 
tuşla galip, Halil Yüzer İstanbul, Zül
fikar Gürbüz lzmire 1 dakika 42 sani -
yede tuşla galip. 
66 kiloda: 

Niyazi Yıldız Balıkesir, Hüseyin 
Karaca lstanbula 3 dakika 49 saniyede 
tuıla galip, Feridun Akünal İzmir Ha
ıan Pamuk Seyhan'a 13 dakika 45 sa
niyede tuşla galip , Mehmet Akkar 
Konya Nurettin Özşen Kastamonu'ya 
14 saniyede tuşla galip. 
72 kiJoda: 

Hüseyin Başpehlivan Erzurum, 
Mustafa Karabulut Balıkesire 47 sani
yede tuşla galip, Ali Ahmet Ödül Kon
ya, Faik Göken İstanbul'a sayı hesabi
lc ittifakla galip, Celal Atik Ankara., 
Cemil Yılmaz Kastamonu'ya 2 dakika, 
6 saniyede tuşla galip. 
79 kiloda: 
Hıdır Koç Samaun, Hü•eyin Namlı 

..... "' ......... .---
Dünkü .maçlardan iki heyecanlı enıtantane 

Balıkeaire 6 dakika ıs saniyede tuşla Alhn madalya kaza.nan güreı~ilerimiz 

"' ~ -1 

Milli küme maçlarının sonuncusu 

Güneş G. Sarayı 
dün 4-2 yendi 

İstanbul, 5 a.a. - Milli küme maç-ı tiren bir hadise oldu: 
!arının sonuncusu bugün Taksim Solaçık Murad, topu çizgi üzerine 
stadyumunda oynandı. Hava, hafif kadar sürdükten sonra biraz geriye 
rüzgarlı olmasına rağmen müsaiddi. doğru ortaladı ve Rebii 15 metreden 
Sahanın etrafında beş binden fazla çektiği sağ bir şiltle topu ağlara tak. 
kalabalık vardı. tı. 

Saat 17.30 da iki takım karışı_k ola- ikinci devre 
rak sahaya çıktılar. Buket teatisi gi- İkinci devreye Güne,liler başladı. 
bi dostane tezahürattan sonra takım- lar. Top, tesadüfi vuruıJarla ortalar-
lar karşılaştığı zaman Galatasarayı şu da dolaşıyor. İlk tehlikeli akını Gü-
kadro ile görüyoruz: nefliler sağdan yaptılar. Üçüncü da

Sacid - Adnan, Salim - Musa, kikada Salahaddinin ortalayışını ke
Mustafa, Suavi - Necdet, Etfak, sen Galatasaraylı Adnan, Niyaziyi 
Mehmed, Hatim, Bülend. bir triplingle atlatmak istedi ve topu 
Güneşliler de şu takımla oynuyor- kaptırdı. Niyazi yakın bir mesafe-

lar: den sıkı bir şiltle topu ikinci daki-
Cihad - Faruk, Hakkı - Yusuf, kada ağlara taktı. 

Rıza, Ömer - Salahaddin, Niyazi, Galatasaraylılar, oyuna büyük bir 
Melih, Murad, Rebii. enerji ile başladılar. Güneş kalesi sı-

0)·ım başlıyor kışık dakikalar yaşıyor. Faruğun bo-
Oyuna Galatasaraylılar başladılar. zuk oynaması Galatasaray muhacim

Ortadan yapılan ilk akını Faruk kes- )erine semereli şekilde çalışmak im
ti. Güneşlilerin mukabil hücumu sol- kanını veriyor. 
dan sarktı. Fakat bu iniş de Galatasa_ Altıncı dakikada Musanın havadan 
ray müdafaasında kesildi. gelen bir vuruşuna Eşfakla Faruk ay-

İkinci dakika: Top ortalarda oyna- nı zamanda kafa ile çıktılar. Hakem 
nıyor. Musadan Haşime yerden gi- Faruğun yükselişini favul saydı ve 
den topu Faruk ayağı ile karşılaya- penaltı verdi. Necdet plase bir şütle 
bildi. Galatasaraya bir sayı kazandırdı. 
Güneş yavaş yavaş ağır basmağa Bu gol Galatasaraylıların gayreti-

başlıyor. Soldan yapılan hücumlara ni kamçıladı. Beraberlik sayısı için 
karşı Galatasaray müdafaa.sının dik- var kuvvetleriyle çalışıyorlar. Bu a
katle çalıştığı görülüyor. Buna rağ- rada Güne§lilerin sağdan bir hücu. 
men Niyazi ve Salahattin iki defa sa- munu Adnan favulle kesti. Salahaddi
yılık fırsatlar buldular. Fakat her i- nin yirmi metreden çektiği frikik ağ
kisinde de Salim, fedakar kurtarış- lara takıldı. 
lar yaptı. ·Üçüncü gollerini çıkaran Güneşli-
Güneş muhacimlerinin topu çok ha. ler rahat oynuyorlar. Buna mukabil 

fif bir şekilde kontrol ettikleri gö- 'Galatas~raylılarda sinirlenmek ala
rülüyor. Topa gerek ayaklarında iken metleri gözüküyor. Hakemin ceza ka
gerekse pas vaziyetinde hakim değil- rarları vaziyeti düzeltir gibi oldu. 
ler. Galatasaray müdafaası bu vazi- Galatasaraylılar, hemen hemen tama
yetten mükemmelen istifade ediyor. men Güneş'in nısıf sahasında oynu-

Onuncu dakikadan sonra hücum yorlar. Faruğun bozuk müdafaası Ci
faikiyeti Galatasaraylılara geçti. Nec- hada çok iş düşmesini intaç ediyor. 
detin sürüklediği akınlar çok tehli- Cihadın fevkalade bir kaleci olduğu
keli oluyor. Yuaufun Galatasaray mu- nu gösteren parlak birkaç müdahale
hacimlerine düıen birkaç falsolu vu- den baıka, Galatasaray muhacimleri-

• rufUDun doğurduğu tehlikeleri Fa- nin bir •ürü fırsatı iyi kullanamama-
ruk milfkillitla bertaraf edebildi. Bu Jarı Gilnefin uyı farkmı muhafaza 
aralık Haıim'in havadan giden bir etmesini temin ediyor. 

JiW m~ııı Harbiye i._ 
yurdu kazandı 

Dün Muhafızgücü sahasında C. B. 
P. şi.ld maçının finali oynandı. Hw
biye İdınan yurdu, son dakikada ... 
hayı terkeden Demi~ru 2-3 y..e
rek tildi kazandı. 

Oyuna hakem B. Ömer Belen'in i
daresinde ba!landı. tik vuruşu De
mirapor yaptı. 17 ,28 de HarbiyeGİll 
sol açığı Nuri bir ortalayış yaptı. Ab
durrahman kalecinin yanında gazel 
bir kafa vurU§U ile kar,ıladı, fabt 
Gazi uzaklaştırdı. Top gene Har
biye santrhafında güzel bir ,ut kale
cinin yerinden Miço kafa ile karJl
ladı. Çok tehlikeli bir vaziyetten De
mirapor kurtuldu. Oyun çok sert de
vam ediyor. Top Fethiden Muatafaya 
geçti ve ortaladı. Şerif iyi tutamadı. 
Miço yeti§ti. Uk golü 17,30 da attı. 
Oyun gene seri devam ediyor. Top 
gene Miçoda bir daha ortaladı. Fakat 
Şerif kurtardı. Oyun Demirsporua 
hakimiyeti altında devam ediyor. 
17,19 da Harbiye mühim bir fırsat Jra .. 
çırdı. Kale dibinde muhakkak gol ka
çırdı. Oyun zaman zaman her iki ta
rafın müsavatı ile devam ediyor. Her 
iki taraf da gol çıkarmağa canla 1-t
la çalışıyor. 17,47 de top Abdurrah· 
man'ın ayağına geçti, fakat kaleci a
yağına atıldı topu tuttu. Fakat kale
ciye fena halde vurdu. Bu vaziyette 
oyun durdu. Hakem Gazinin Abdur
rahmanı el ile tuttllğundan penaltı 
verdi. lzzet 17 ,49 da güzel bir vunq
Ja gole tahvil etti. Saat 18 her iki ta
raf çok çalışıyor. Fakat oyun muva
zeneli gidiyor. 19.03 de Harbiye IOİ• 
içinin güzel bir §Ütü direğe çarptL 
Kaleci el ile uzaklaştırdı. Fakat aol
açık İzzetin ortalamasiyle Gazi uzak· 
laştırdı. Birinci devre 1-1 berabeN 
bitti. 

İkinci haftayım 18,15 de batladı. 

galip, İsmail Eğen Edirne, Bekir Şa- O 
- - . - • • ••• 1_ • ., .. ~-: .... ~ ...... b Şerif nal Balıkesire 3 dakika 17 sani- Küçük Edirneye 6 dakika 39 saniyede 
galıp, Hasan Koç İstanbul, Süleyman 7"'""' ~"!- s--ı-· •-,1- e-l~P~ 

vole şütü ile Bülend'in avuta giden Dördiincü gol 
bir sarkışı Cihad'a heyecanlı saniye-

İlk vurU§U harbiye yaptı. 18,21 de 
Abdurrahman güzel bir aürü§le bek· 
leri atlattı, fakat kaleci el ile kartı· 
layarak top,u uzaklattırdı. 18,26 da 
Zekeriya iyi bir ortalayıf yaptı. Top 
Fethiye geçti. Fethi Arife verdi Arif 
güzel bir şiltle ikinci golü yaptı. 

18,30 da Demirspor aleyhine korner 
oldu. İzzet çekti fakat kaleci uzaklaf
tırdı. 18,36 da sağaçık Zekeriya beki 
atlatmak suretiyle topla kaleye aktı. 
Güzel bir §Üt çekti i•e de top kale dL 
refini yalıyarak avuta gitti. 18,45 de 
Harbiyeden Şerif güzel bir tütle ta
kımına beraberlik golünü kazandırdı. 
Oyun çok heyecanlandı. Sağ iç lbra
hime Harbiyenin bekleri favullü bir 
vuruı yaparak İbrahimi bir daha oy
natamıyacak bir hale getirdiler Her 
iki taraf da canla ba•la çalıp.rak ga
libiyet golü için çabaladılar. Fakat 
netice müsavi gidiyordu. Oyunun bit· 
mesine bir dakika kala Şerif 18 cea 
çizgisi dahilinde topu kaptı Hüseyin 
karşıladı ve bu suretle Şerifle Hüae
yin arasında kalan top kalecinin eli
ne geçti. Hakem Hüseyinin top ke
sişine penaltı cezası verdi. Demirsopr 
lular itiraz ettiler. Hakem ısrar etti. 
Demirsporlular oyunu terkettiler ha
kem Harbiyeyi galib ilan etti. 

Di§içürük Seyhan'a aayı hesabiyle itti- BEŞlNCl TUR YEDİNCİ TUR 
ler yaşattı. Yirmi ikinci dakikada: Güneşliler 

dördüncü sayılarını yaptılar, bir dep-
hıkıa galip. 56 kiloda : 72 kiloda : 
87 kiloda: Ahmet Yener İstanbul, Zlya Göraev Celil Atik Ankara İbrahim Balaman 

Mehmet Ali Demirkaya Kastamo- Konyaya 6 dakika ıo saniyede tuşla. Edirneye 1 dakika 14 saniyede tu§la 

Gü11e1Ulerin akını luman yaparak uğaçığa kaçan Me-
Ylrminci dakikadan sonra Güııefli- lih topu ortaladı ve Niyazi vole bir 

ler yeniden Galatasaray kaleeine sark. tütle günün en güzel uyıamı kay
tılar. Yirmi beşinci dakikada Melih, detti. nu, Mustafa Pehlivan Erzurum'a 1 da- 61 kiloda • galip. 

kika 49 saniyede tuşla galip, Hüseyin 1 Abdullah Elagöz Ankara Tevfik Ferdi tasnif 
Yene~ Sivas M~met Tokay İzmir'e Bulgan Erzurum'a 9 dakika 15 saniye- 56 kiloda: 
;a:aki~a .~4 sanı7ede tuşla .galip, ~us- de tuşla galip, Halil Yüzer İstanbul 1 - Mustafa Atkır "Ankara" 

a Küçuk Edırne, Kadır Albıstan Mehmet Çil Samsuna ıı dakika 35 sa- 2 - Ahmed Yener "İstanbul" 
Se~han'a ~ dakika 37 saniyede tuşla niyede tuşla galip. 3 - Ziya Gö1'6ev "Konya" 
galıp, Seyıt Ahmet Siler Samsun Şevki 66 kiloda : 61 kiloda : 
1~~t:tanbul'a hükmen galip. Nurettin Özşen Kastamonu, Niyazi 1 - Halil Yüzer "İstanbul" 

Yıldız Balıkesire sayı hesabile ittifak- 2 - Abdullah Elagöz "Ankara., 
Şerif Ünal Balıkesir, Yakup Tuvan la galip. 3 - Mehmet Çil "Samsun" 

$erhan'a 2 dakika 26 saniyede tu§la 72 kiloda : 66 kiloda : 
galip, Ahmet Yılmaz İstanbul, Ahmet Ali Ahmet Ödül Konya, İbrahim Ba- 1 - Feridun Akünal "İzmir" 
Pehlivan Edirneye l 1 dakika 30 sani- laman Edirneye tuşla galip. 2 - Mahmet Akkar "Konya" 
yede tufla galip. 79 kiloda: 3 - Niyazi Yılmaz "Balıkeair" 

DöRDONCÜ TUR İsmail Eğen Edirne Hıdır Koç Sam- 72 kiloda: 
66 kilocla: suna sayı hesabiyle ittifakla galip. 1 - Ceıaı Atik "Ankara" 

Ahmet Yener İstanbul Şefik Kan- 87 kiloda: 2 - Ali Ahmet Ödül ''Konya" 
<kmir İzmir'e aayı hesabiyle ı'ttı'fakla 3 - İbrahim Balaman "Edirne" Mustafa Küçük Edirne, Mehmet Ali 
galip, Mustafa Atkır Ankara Ali Akpı- 79 kiloda: Demirkaya Kastamonu'ya 8 dakika 6 
nar Seyhana 1 dakika 50 · ed l - Faruk Bakıcı "Konya" sanıy e tut- saniyede tuııla galip, c-.;t Ali Süer la gali :s 'o.l'w'7 • 2 - İsmail Eğen "Edirne" 

6 
P· Samsun Mehmet Tokay İzmire 1 daki- 3 _Hıdır Kor "Samsun" 

1 kiloda : ka 38 saniyede tu§la galip. :s 

Mehmet Çil Samsun, Tevfik Bulgan Ağır aildette : 87 kiloda : 
~rzu~uma 10 dakika 30 saniyede tU§la Şerif Ünal Balıkesir, Murat Mert 1 - Hüseyin Yener "Sivas" 
&'alip. Halil Yüzer İstanbul, Kazım Kastamonuya 2 dakika 58 saniyede 2 - Seyit Ahmet Süer "Samsun" 
Yüksel Konyaya 3 dakika 10 saniyede tuf}a galip. 3 - Mustafa Küçük "Edirne" 
tu§la galip. AL TiNCi TUR Ağırda: 
66 kiloda: 61 kiloda : 1 - Ahmet Yılmaz "İstanbul" 

Niyazi Yıldız Balıkesir Hasan Palu 
Seyhan'a 4 dakika 20 saniyede tuşla 
galip, Feridun Akünal İzmir Mehmet 
Akkar Konyaya 10 dakika 6 saniyede 
tuşla galip. 

72 kiloda: 

İbrahim Balaman Edirne, Enver 
Akçalı İzınire 2 dakika 23 saniyede 
tuı1a galip, Celal Atik Ankara Hüseyin 
l3aşpehlivan Erzuruma 1 dakika 4 sa -
niyede tuşla galip, Ali Ahmet Ödül 
'konya Mustafa Karabulut Balıkesir'e 
3 dakika 17 saniyede tuşla galip. 
'12 kiloda : 

Rasan Bakıcı Konya, İsmail Eğen 
~dimeye 24 saniyede tuşla galip, Hı -
dır Koç Samsun Süleyman Dişiçürük 
Seyhan'a 3 dakika 4 saniyede tuşla 
galin. 
87 k:l'>da: 

Mehmet Ali Demirkaya Kastamo
nu, İsmail Ateş Balıkesire 6 dakika 22 
8~nivede tuşla galip, Hüseyin Yener 
~~vas Seyit. ~hmet Süer Samsuna 1 da
;ka 58 sanıyede tuşla galip, Mehmet 

0 kay İzmir, Mustafa Küçük Edirne
:Ye 30 saniyede tuşla galip. 
.\fır ıiklette : 

Abdullah Elagöz Ankara, Halil Yü
zer İatanbula sayı hesabiyle ittifakla 
galip. 
66 kiloda: 

2 - Şerif Ünal "Balıkesir" 
3 - Murat Mert "Kastamonu" 

Grup tasnifi 
1-Ankara, 

Feridun Akünal İzmir, Niyazi Yıl- 2 - İstanbul, 
dız Balıkesir'e 9 dakika 26 saniyede 3 - Konya. 
tuşla galip. Güreşlerden sonra birincilere altın 
72 kiloda : 'k· ·1 .. .. .. ·· "l d b 

A • ı ıncı ere gumuş, uçuncu ere e ronz 
Celal Atık A?kara, AH Ahmet Ödül madalyalar "erilmiştir. 

~yaya 1 dakıka 46 saniyede tuşla Kupalar Gümrük ve İnhisarlar Veki-

;7 ~İocla : ı ~i B. Ali Rana Tarhan tarafından tevzi 
.. olunmuştur. 

Sevit Ahmet Suer Samsun, Mustafa Alt k A k k .... · ın upayı n ara azanmı,..ır. 

Sala.haddinin çok müsaid bir vazi- Galatasaraylılar, 4-1 mağlfıb vazi
yette verdiği pasla kalenin dört met- yette oynamalarına rağmen sahada 
re yakınına kadar sokuldu ve önün- tamamen hakim vaziyetlerini muhafa
de kaleciden başka hiç kimse olmadı- za ediyorlar. Sayı fırsatlarını iyi ba
ğı halde -topa vuramamak yüzünden zırlayan sarı - kırmızı muhacimler bu 
fırsatı kaçırdı. · fırsatları kullanmakta aynı muvaffa-

Bir dakika sonra da Bülend, Fa- kiyeti gösteremiyorlar. 
ruk'un ıska geçmesinden istifade e- o yunun son dakikalarına doğru 
derek tam kale önünde yakaladığı to- Galatasaray solaçığı Faruğun hatasın
pu üç metreden avuta attı. 

dan istifade ederek ikinci Galatasa-
Oyun seri, heyecanlı devam ediyor. ray golünü de çıkardı. Güneş takımı 

Fakat bu sürat içinde iki takımın oy- idmansız olduğunu gösteren yorgun 
nadığı oyun futbol olmaktan bir hay- bir oyun oynuyor. Bilhassa Faruk, 
li uzaık. Umumi bir hükme bağlamak Rıza, Rebii ve Yusuf kımıldanamaz 
icab ederse, takım oyunu ve ferd ba- b' h ld l · ır a e er. Hakemin düdüğü oyunu 
kımından Galatasarayı daha iyi bul- bitirdiği zaman Güneş sonuncu maçı 
m~k kabil. Oyun muvazeneli bir §e· 4-2 kazanarak bitirmit oldu. 
kıldc devam ederken devrenin neti- Galatasaraylılar mağlub olmaları-
cesine bir dakika kala vaziyeti deği§- na rağmen daha güzel oynadılar. 

Atletizm federasyonunun 
yaptığı bir tavzih 

Atletizm federasyonu şimdiye kadar bu 
spor şubesinde ne işler başardı? 

T. S. K. atletizm federasyonundan Spor dergisinde mukayese edebilirler. 
"Z~uri bir tavzih,, başlığı altında a-
şagıdaki teblig-i aldık: 2 - "Atletizm merakı ve hevesi 

sönmek üzeredir!,, f· S. K. atle_ti~m federasyonundan: Atletizm mii&abakalarına iştirak e-
hasıan gazetesının 2-6-938 tarihli nüs- denlerin sayısını resmi cetvellerden 

A nda spor sayfası.nda (Son vavey- alarak aşağıya dercediyoruz: 
I~? başlıklı yazı tavzııhe muhtaç gö-ı 1936 yılında 33 müsabaka y ı 
rulmüştür b 1 apı mış 

Bu · . ve un ara 736 atlet girmiştir. 
yazıda ( ... sporumuzun en gerı 1937 yılında 222 müaabak ı 

ka1!nış. şubesi) olarak gösterilen at- ve bunlara 3234 atlet g· . ~.yapı mıt 
letı~m'ın yurdda her gün biraz daha 1938 yılı mevsimininırbamış ıdr. 

1 gerılemekt Jd - .dd' d'l kt şın a o ma-. e o ugu ı ıa e ı m~ e mıza rağmen muhtelif b'·l ı · · d 
ve bu ıdd' d" ·· 1 . . d o ge erımız e . . ıa şu uşunce ere ıatına et- 20 den fazla müsabak 1 
tırılmekted · b a yapı mış ve 

1 
,, ır: " . unlardan lstanbul ile Ankarada ya-

l - Rekorlar duşmektedır!,, pılanlarının en az rağbet görenine 
936 ydı mayısından 1938 yılı ma- 170 atlet iştirak et · t' B k" 

Her iki takım iyi oynadı. Kuvvette 
bir beraberlik görünüyordu. Fakat ha
kem son zamanlarda etrafın bağırma 
ve haykırmalarından her nedense i
dare tarzını deği§tirdi ve maç böyle. 
ce bitti. 

Dünya futbol ıampiyonhlil 
Paris, 5 a.a. - Futbol dünya pmpl

yonluğu: 

Almanay - İsviçre maçı bire kutı 
birle, beraberlikle neticelenmiştir. 

İki ekip perşembe günü bir daha 
karşılapcaklardır. 

düzlü çalışmakta olduğunu efkin • 
mumiye kadar spor muharrirleri ele 
bilmektedir. Bu 19 sahadan Afyon, 
Konya, Bursa, Kocaeli, Adana, Ay• 
dın, Kastamonu, Isparta, Kırklareli. 
inşaata başlamış bulunmaktadır. 

Bunların dışında Uşak ve Edremit.. 
in tam nizami evsaftaki atletizm ... 
haları 5 şehir atletizm müsabakaları 
münasebetiyle kazanılmış iftihar .. 
dilecek eserlerdir. 

4 - "Kurum<Ja a!let sicili yoktur •• 
T. S. K. yenı talımatına göre yurd 

sporcularının tescilini yeniden ~ 
maktadır. Bugüne kadar 2054 futbol· 
cuya ve 1914 atlete lisana verilmif 
bulunmaktadır. Henüz yarrlanmamıt 
bulunan bu tescil muamelesi içinde 
25 sene evvelki tekaüd sporcularm 
isimlerine rastlanmak mümkün değil 
dir. yısına kadar atletizmin muhtelif !ara marat t "bemı? ırl. u ye un

brantla ·· · d .. k' k on ecru sı o arak yapılan 
rı uzerın e 16 Tur ıye re oru uzun ko•ular d h·ı d - 'ld' · 

kırılm · 1 d.l · · :s a ı egı ır. Bu vazı-
ış ve 2 taneıı ega e e ı mıştır. yeti geçen yılla ·1 k d k 

Bu 16 rekor içinde Karakaıın Ameri- resmi vesaik rk~ e mu ayeae e ece 

S - "Türkiye birincilikleri yapıl
mamaktadır!,, .. 

kada tesis ettiği cirit rekoru dahil Dig-er taraf[
0 ~~· tl . k d' k b' 

değildir. . an a e erı en ı a ı-
Aynı r • k 1• t · d lıyet ve yaşlarına göre muhtelif ka-

esmı re or ıs eaın e 1934 tego ·ı k 
den 1936 1 k d go"ze rı ere ayırma ve müaabakalar 

yı ı mayısına a ar tertib tmck t . ğ. . çarpan rak 15 d' e ar an ıste ın ve teknığin 
Rekor d ~I ır. A k t' "k ortaya koyduğu bir zarurettir ki bu 

enı en azamı ıyme ın yu - da mevz hah' k 1 • 
seldikçe dalı •· ld dT b. uu ıs ma a ede atletızmin 
vaffakiyet lad ~ç e b~le lı ır ır. mdu- öldüğüne garip bir delil olarak gös-

. o ugunu ı en er yenı e- terilmektedir 
recelerın ifade ettikleri manayı anla.. .. . · • . 11 Murat.Mert Kasta~onu, Ahmet Peh. · 

\>an Echmeye l dakıka 40 saniyede 
tu,Ja galip, Ahmet Yılmaz f.tanbuı, makta güçlük çekmezler. Son 4 lene· ~ S :.ızamı pıst Y!Pılmamıftır !,, 

~lik ıdwr liltıDe. . Mimi · · nun 19 vılayette bırden 
mı ar ılm T. S. Jt. Stad yaptmna itler-.. &eceli gün-

. Ati.etik sporlar hakkında en iptida: 
b~r fıkre sahih olanların da anlaya
bılecekJeri gibi bu sporda henüz e
mekleme çağında olanları yetitkin 
(as) larla karşıla§tırmanın ne bu spo
run ~§viki, ne teknik değerinin art· 
maaı, ve ne de propagandası bakı
mından bir fayda yoktur. Türkiye bl· 
rincilikleri bu sebeble yapılmamakta
dır. Ve gene bu sebeble yapılmıya. 
caktır. 

Anc:ek hYM mukabil biribirleri,.
~u 8. iaci aJi~ 
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Dünkü at ya r1şla r1nda 
büyük sürprizler oldu 

Altılar 

Beşiktaşı 

2-1 yendiler 
İstanbul, 5 a. a. - Taksim stadyo • 

munda Güneı Galatasaray maçından 

evvel Beşiktaı ile Altılar muhteliti kar
fılaıtı. Nuri Bosud'un idaresinde bq
lıyan maçın ilk dakikaları mütevazin 
geçti. 

25 inci dakikada Nazım sıkı bir şilt
le Befiktap bir gol kazandırdı. Bu gol 
Altılar muhtelitini harekete getirdi ve 
açıklar vasıtasiyle Beşiktaı kalesine 
tehlikeli hücumlar yapmağa başladı -
lar. Bu hücumlardan birinde Muhte • 
tem güzel bir çıkı§la muhtelitin bera -
bertik saywnı yaptı ve devre bu suret
le 1 - 1 bitti. 

İkinci devreye Altılar muhteliti j 
rüzgarı da arkasına alarak sıkı hücum
larla başladı. Yirminci dakikada Muh
teşem Altıların ikinci golünü de çıkar
dı. Beşiktaşlılar 35 ve 37 inci dakika -
!arda iki mühim fırsat kaçırdılar ve o
yun 2.1 muh':elitin lehine neticelendi. 

Bir tavzih 

Dün ilkbahar at yarıılarınrn be: 
tincisi her zamanki gibi büyük bir ka 
!abalık önünde yapıldı. Koıudan evel 
de yazdığımz gibi ıebrimize yeni ge. 
len atlar bilhasea arab atlarına mah
aus koıuyu çok karııtırmııtı. Bu yüz. 
den mUıterek bahiste satı§ çok dağı. 
nık bir halde, hemen hemen her at ü
zerinde oluyordu. Hele yarım kan in. 
gilizlere mahsus koıuyu bu sene An
karada ilk defa kopn ve kendiıinden 
bir !ICY ümid edilmiyen Gülcanın ka. 
sanması herkesi PJırttı. Çifte bahsin 
bir ayağı da bu koıuda oldqğu için fa. - Ba§ı 7. inci sayfada -
vori atlar üzerine bağlananlar ekıeri. denk bölge ve 9ehirler yapılan ve an-
yetle kaybettiler. Kazanan bir kaç anesi tesise çalışılan 3-5 şehir müsa-
talili ise müıterek bahiste ender tesa~ bakaları yüz güldüren neticeler ver-
dUf edilen 218 lira gibi büyük bir para mektedir. Bu müsabakalarda elde e-
kazandılar. dilen dereceleri bir yıl evelisi ile 

Koıulara saat 15,30 da batlandı. mukayese etmek bu ileri adımın de-
Birinci koıu: Hiç koıu kazanma. ğerini anlamağa kafidir. 

mrı dört ve daha yukarı yaıtaki ya- Bu şehir müsabakaları bu yıl 37 
rım kan arab at ve kısraklara mansus. şehir çalıttırmakta ve müsabaka et-
tu. Mesafesi 1600 metre ikramiyesi • rafında toplamaktadır. Bu 37 şehir 7 
190 lira i<li. merkezde karşılaımaktadır. Ne bu şe-

Kotuya Efe, Yldırnn, Kısmet, Tay- hilerin hazırlık idmanlarının ne de bu 
fun ve Yıldız isminde bet at girdi. deplasmanların teşvik edici ve terbi-
Mütterek bahis de en çok Yıldırım ve ye edici kıyemetleri üzerinde durma-
Kısmet Uzerine oynanıyordu. Kotu- ğa lüzum görmemekteyiz. 
larında idmanlarındaki kuvveti göster Balkan oyunları neticelerine gelin-
miyen ve sağa sola sapmak istiyen ce: En cahil olanlar bile birinci sınıf 
Yıldırım bu fena itiyadı yüzünden ge- atlet denilen kıymetin bir yılda yeti-
ne bit ıey yapamadı. Asteğmen Mu. ıemiyeceğini pekala bilirler. Bu o-
zaffer Baturun· Kwnet ismindeki atı yunlarda daha yüksek rekorlara rağ-
kolayhkla birinciliği kazandı. Yıldı· men 28 puvan alan milli takımı T. S. 
rım ikinci, Tayfun üçüncü oldu. Bu K. devir aldığı kadrodan seçerek ha-
kolay koıuda Kısmetin jo"yi Filipse zırlamııtır. Bütün yurdda yapılan at-
büyük bir iı düımedi. Rekor 1.56 da. let kadrosunun sayısının o zaman 40-
kikadır. Milftertk bahis pnyan 225. 50 yi geçmediğini kendileri bizden 
plbe aırMlle us. 140 ~ ~ 

İkinci koıu: Sakarya koşusu: 3 TUrldye kn' otun r 
yqındaki yerli halis kan ingiliz tayla gelince: Bu da T. S. K. nun başarma-
ra mahsustu. Mesafesi 2000 metre ik- ğa muvaffak olduğu işlerdendir. 1935 
ramiyesi 600 lira idi. yılında yalnız İstanbulda birkaç ko-

Bu ko§Uda Şıpka, Ö.zdemir, Eain, 9uya inhisar eden çalıtma bugün 
Flor}ta ve Kutluçiçek ~inde bet tay Dünkü at yarı§larının seyircilerinden yurda pmil bir harekettir. 
kottu. Startla beraber öne geçen Kut. bazıları 6 - Türk atletizminin en ~lak 
)uçiçek aittikçe rakiblerinden açrlma· ı hareketi olarak gösterilen İstanbul 
la batladı. Hiç Umid C<jilmiyen bu ta. B1' atlar aramda müıterek bahiste atletizm bayramı daha eskiden de ol-
yın kotuyu kazanmaaı ihtimali berke· · üzerine oynanmıyan hemen hemen dutu gibi atletizm federaıyonunun 
8i korkuttu. Fakat Tiraj üzerinde bO.. yok ıibl leli. EuMn handikapta kilola parası ve teknik yardımı ila yapıu· 
cOm etmeie bqla)'ID Özdemir jokeyi rm fevlralide pel telbiıt edilmit oL maktadır. Son liri yıl mtllabakalarmı 
Filipa'in ctızel idareli ile düz yola 111191 atlarm heptine pna veriyordu. evelkilerden ayıran bariz vasıf iae 
seçilmeden nel Kutluçlçeli yakaladı Yalms bundan nelkl kOfUlan da he- bu mlllabakalara federuyonca yur • 
.,.. öne ıeçtL Ozdemlrin ada•mdan ub edenler Dmmn. Can ve UnlUyil dun birçok yerlerinden atletlerin it
•tehlikeli rakibi ollll lıpka da hU· blru futa tutuyorlardı. Diyarbakır. tirlk ettirilmit olmuıdır. 
dm ediyordu. Fakat Bay Ahmed At. dm yeni plen ve onda kaandıp ko- Diler taraftan bu hareketin tmıir
.-mıa ö.zdemiri Şıpkayı yanma eok- fUlar dolayıslle ç'ok kuvvetli oldutu latanbul • Ankara birincilikleriyle ne 
madan kolaylıkla birinciliji kazandı. tahmin edilen Oktay da bunların a- .. knik randımar ne de lriltlenin gös
lıpka ikinci, Florya UçUncil oldu. namda idi. Kotu bqtan IOGa kadar terditi allka bakımmdan mukayese -
Rekor 2,12 dakikadır. heyecan verici bir tekilde cereyan et· alne lmkln olmadılmı &Undelilı: net-

llifte k blıbla ımyan 130 pliae ti. Bittiii uman da hangi lltJn birinci riyattan dahi almak mUmldlndUr. Bu 
aınalle {:0 ve 110 kurut verdL ıeldıilbri ancllk hakem kararından psete bunu havadla olarak aUtunları

sonra anlllMk kabil olabildi, çUnkil na almalı apor bakımından faydalı 
UçUncU kc;>tu::: ve i~~ı lll1n'Uallt nokt•ma bet at kafa kafa. aaymamıpa kabahat bizde defildir. 

yqtaki yerlı yar an nı at ve ya prmiflerdl.Bu güzel koıuyu jokey 
braklara mahaua handikaptı. lılesa. Hayrinln bindiii Bay Şemsi Tana- 7 - "Müsab•blard• ••yircl adedi 
feai 2000 metre ikramiyesi 320 lira idi. km Bahti ..:ıind k" kıeraiı ka. Halm•ktadır/.,. 

Bu kotuya ıiren ·~la tqıdıkları zandı. y.:: bq fark~a ı Unlu ikinci, Bir atletin bir müsabakada hemse-
kilolar ıunlardır: bir boyun prielnde Duman iiçtlncU yirci, hem mileabık, hem kronomet· 

Mahmure 63, Sada 59, Ceylan 57 • oldu. reci ve hem de hakem alarak kulla .. 
Bozkurt 52, Bozkurt lI ,50, GUlc:an 49 Rekor 2.Q9 dakikadır Mu,terek ba· nıldıiını unutanlar meseli Upk 5 te· 

Bu lrtlarm tlmdiye kadar. yaptıldL hw pnyaıa , 14,25 lira.· pllH unsile her müubalarmı aeyre kopn 7000 
n kotuları ve tqıdıkları kılolan DL 300, 355 ve 185 kurut verdi. Çifte ba. vatandaıın sayısını uımammkta hak·· 
san itibara alanlar kotuyu Ceyıaı:ıs:ı his UçUncl •e cl&rdUnctl kofular ara- lıdırlar. 
kolaylrkla kazanacatmı tahmin eSa • ımda ikili babie de dördüncll ko. 
10rlardı. İkinci ihtimal olarak da • ıuda oldula lçin OWcan • Bahtiyar 
da ve Mahmureye oynayanlar çoktu: çiftini bulabilenler bir liralarına mu
Kotu bqlar batlamu Sada esne geçtı kabil 218 Ura. Bahtiyar • Unlll çiftine 
ft son viraja kadar CSnde geldi. DUz oynayanlar ela bir llralarma mukabil 
yola d&nUldiliU zaman aıra ile evveli 55 lira kazandılar. 

Fel* Arnatulkiy tı•ımııı 
1 • 1 yenclller 

Mahmure, arkasından Ceylan hUcOm Betinci kop: 938 teneai sarfında 
ederek Sadayı ıeçtiler. Kotunun bit· hiç koıu kaanmlmıt balla kan ingi • tatanbuI. 5 a. a. - Buıiln KadıldSy 
meeine 200 metre kala Ceylan rakib. liz at •e kıaraklaraJlllllnmtu. Meu.. atadmda Fene~bahçe Amavutkay ile 
!erinden ayrılmıt bir vuiyette önde fni 1400 metre, lılr1'ıml,-i 255 lira bir maç yapmııtır. FenerWer sahaya 
pli yordu, fakat son anlarda Bay I1- idi. ıu kadro ile çıkmqlardı: 
mail Tetiiin Gi!lcanı teker tekK< ön. Bu lrotuya Glrıin, Dalya ve Frep- Hilamettin • s.nih, Lelü • Retad. 
dekileri yakaladı ve tam muvuallt ye. ta isminde Uç halla kan pNl. Herkes Bllmcl, Eaad • Naci, $Mm. Yapr, 
rinde yarım at boyu farıdı Ceylanı da kotuyu Daf yanm kolaylıkla buna. F"dcret, Orhan. 
ıeçern birinciliii kaaandı. Ceylln catını Umid ediyordu. Sürat kabillye- Birind devrede oyunun ilk dakika
Udnci, Mahmure UçUncU oldu. Giilca· ti rakiblerlnden fula olan bu kıara. lanndan itibaren hakimiyeti ele alan fe
nm lroıuyu kuanmMına jokeyi Hor. im kotuya bqlar bqlamu rakible· nerliler.Arnantk&y blesinl aardılar. 
.atın gilMl biniti ve yerinde bile~ rinden açılacaiı beklenirken ancak ilk &ıkikalırdan itibaren bqlayan tas
lmil olmuttur. Reko.r 2,17 1/2 dalın- bir at boyu önlerinde ıideblldi. Son ylk gittikçe daraldı ve fenerWer 25 in· 
kadır. Milfterek babı• ıanyan 810, . 100 metre içinde Bay Salih Temelin el dalrlkıda a..ban ... rtaile Uk olle-
ptaae 320 ve 145 kuruı •erdi.· Girıini kırbaçla hUcOm ederek Daf. ır 1 

DördUncU kotu: Dart •e daha yuka yayı yakaladı ve bir at boyu &1• ile rini çıkardılar. Bet daklka sonra Repd 
n yattaki hali• kan arab at ve kısrak· ,blrincilili Jruandı. Dafyanın bu ıeçi· 35 metreden sıkı bir t(lıtle ikinci ve bir 
Jara snllhauı Handikaptı. Meuf•i Jlflne hayret edenler kotudan 1011ra u IOllra da Jl'ikret: sene aynı ...Ue • 
1800 metre, lkramiyeei 400 Ura kll. kmaiaı topallaya topallaya seri dön. den Uçündl ıoUerl yaptJlar ve dene 

Bu kopya yazılı 14 attan dört ı.. dUpntı ıardUlcr. Her halde Dalya· ! . o blttl. 
n..ı Jrotmadı n koıu fU atlar aruın· nın ayalı acllDllDll olaaydı kotu bu FenerJller Hdnd denede de Ama • 
da oldu: neticeyi vermezdi zannediyorus. vutldSyGn bir ıotUne muklbil Flkretln 
Unıı 86, Balıtlyar 65, Can 63, Ok. Rekor 1,30 dakikadır, mUtterek :; ayalı lle bir " Yqrm •Yalı ile de llç 

tay 61, Boakurt 59, Duman ..58, Necme hlMe Glrpae pnyan oynayanlar .....ı ---ır 7 1 lraADdJF 
... 11Jlll a. ..... 52, le,W. 51 kilo- kurut lr= Midir. ·- ı-ı--.. • 1 

• 

BQfvekilimiz halkla konuıuyor. Zelzele hakkında izahat alıyorlar 

Başvekilimiz Çankırıda 
halkın coşkun 

tezahürleriyle karşılandı 

Baıvekilimiz ve Dahiliye Vekilimiz talebelerle lıonuıu,orlGT 

muhtelif kolların çalıımaları hakkm• 
da verilen izahatı dinlediler: kendi· 
lerine baıvuranlarrn derdleriyle, itle
riyle alikalandrlar, onlara yol göster• 
diler. 

Oradan belediye dairesine giden 
Baıvekilimiz ve vekiller reis B. Rifat 
Dolunay'dan 57 bin liralık mutavuı 
bir büdce ile çalı,an belediyenin bet 
yıllık imar planına göre baprdığı it
lerle geri kalanları hakkında verilen 
malumatı dinlediler. 

Orta mektebte 
Celal Bayar vekillerimizle birlikte 

orta mektebi de gezdiler. Tamir gö
ren mekteb pazar olduğu için tatil· 
di.. Fakat üç küçük mektebli kız bir 
yıllık el emeklerini bir araya topla
yan sergilerini misafirlerine göster• 
mek fırsatını elde ettiler. 
Kız talebelerimizin ince znk .e 

anlayışlarının mahsulü olan sergide. 
-~ ki elişleri zarif ve göz alıcı idi. 

Celil Bayar, bu zeki ve çok terbi· 
yeli yavrularla konuştu, onların ken• 
di elitlerini aradı, tetkik etti ve ilti• 
fatta bulundu. 
"- Kızım sen nerelisin? 

( BQfı 1. inci •aylada ) rile yanyana yUrilrken, onlarla konu. - KarabüklUyilm. 
ra garındayız Kayq'a doğrlı bqını çe- turken heyecan içinde idiler. - Ben de Karabtik1Uyüm, beni ta· 
virmiş katarın arkasında Başvekilin Baıvekil ihtiyar bir kadınla konu - nıyor musun? Fakat ben eski Kara
hususi vagonu bağlı duruyor. İşte şu yor: bilk'ten değilim, yeni KarabtWdli-
Celit Bayar göründü. Başvekil, her - Zelzele nasıl oldu? Korktunuz yüm.." 
zaman olduğu gibi, ten ve mlltebee.. mu? Bu kısa konuıma, aaym Ce141 Ba-
yor. zere nde re tıe var. tı. . C1111iifi8iteı.;gtiie1 bir tezahürdU.. 
tisad Vekili B. Şakir Kesebir, Dahili- - lnşaallah bir daha olmaz. Geçmiş Orada bulunanların göğsü yeni türk 
ye V~kaleti Müsteşarı B. Sabri Çıtak, olsun... endüstrisinin kurucusu önünde lfti-
Emniyet Umum Müdürü B. Şüktü - Sağolun ... Teşekkür ederiz. harla kabardı. 
Sökmen siler, Jandarma Umum Ko. Çankırılı geçmit senelerde bükü- Baıvekil ve misafirleri yemekleri· 
mutanı General Naci Tınaz, Vali ve met adamı olarak yalnız valiyi, muta. ni hususi vagonlarmda yediler. Ye· 
belediye reisi B. Tandoğan, emniyet sarrıfı gömleğe altmııı onu da uzak· mekten sonra Ilgua ve oradan Rlse
müdürü B. Sadri Aka. Baıvekili ve tan. Halbuki fimdi B~ıvekil, diğer leden zarar gören saliaya gidilecekti. 
beraber gidecek Vekillerimizi uğurla- Vekiller onların en yakın derd ortaiı Fakat tenezzüh treninin döneceği aa• 
mağa gelmitler. olarak kaf'ıılarmda... at yaklatmıttı. 

Bqvekil beraberlerinde bulunan Devletin ve milletin refah ve aaade-
İzmir mebuau B. Hamdi Aboy, An. ti için gece ve gündüz çalıpnlara 18· 
kara mebuau B. MUmtu Öpnen, Kil· ler yüzlü çankmblar mianet ve tilk. Fakat, memleket davllarmı ıörme-
tahya mebmu B •. N&fid Ului'la ve di. ran hielerinl aunuyodar: fe alıfmlt bir inaan vaktini bot ıeçt.. 
ier .zevatla konutuyor. .._Allah ömrünUsil artıtınm.. rebilir mi? Celil Bayar da saatin 15.30 

Trenin hareketine bet dakika kaldı. - Varolun.. olduğunu görünce yanma D.aılllye 
Dahiliye, Adliye ve Maarif Vnilleri· - Yapıam clmburi,etl.,. Vekilini aldı. Yakm bir yerde dlfe&' 
ınU de geldiler. Biraz sonra trenlmis Bqvekil ve Vekiller Yi~yet maka- bir memleket itini tetkike ptti. Çan-
hareket etti. Ankara ietuyonunu. dol. mında vali vekilinden ve dığer alika.. kırı tuzlasını gezdi. 160 metre derill
duran kalabalık, halkın derdile ya· lılardan inbat alıyorlar. Çankırı böl- lifinde bir galeri hmule ıetiren hd 
kından allkadar olmak için istirahat geainde 31 may• ,unu aut 20 de bq.. kayası içine girdi. Alikadar memur
gUııünU feda ederek yola çıkan Batve• lıyan ve bugilne kadar devam eden lardan yıllık iatihaali. tuzun sevk 
kili cofkunca alkı§lıyor. zelselenin bilinÇOMl tudur : noktalarını aordu. Verilen maIOmatı 

Sisler içinde görünen kaleleri, ... Zelselelerin biltinçoııı inceden inceye tetkik ederek yapıt. 
falt caddeleri, muusam ve modem 31 aayıa aalı günU saat 20 ve 20.05 muı lbım gelen buaueları ipret etd-
binaları derin bir sevk içinde aeyrede. de iki tiddetli zelzele oldu. Ertesi Bafvekilimiz Tuzlada iken Adliye 
rek Ankaradın ayrılıyoruz. günü sabaha kadar faaılalarla devam ve Maarif Vekillerimiz de Çankırı 

Trenimiz her istuyonda Çankırıya eden dördü tiddetli ve dlierleri hafif sporcularının hazırladıkları bir maçı 
gitmek iatiyen birkaç yeni ırupla .do- 11 aanmtı kaydedildi. aeyrettiler. Çankırılı sporcular yetil 
tuyor, tatıyor. Bailar, bal:çeler: ıüzel Merkezde, eaa.en yılulmaia hazır saba kenarına kurulan çadırlar· hlltl• 
vadiler geçerek durmadan Uerhyoruz. bir iki baca devrildi. Umumi hapieha· de, hafif yağan yaiznura ratmen kea
Mamak, Kayq, Lallhan, Küçük Yoz. nenin dıt duvarlarından biri•i hafif dilerlnin oyununu seyretmekten snk 
gad, Kılıçlar, Irmak, Kalecik, Allbey. çatladı. llgazın Dengi ldSyünde 15 ev alan iki vekile ve arkadatlarma temlS 
Dümbelek:, Tüney. Germece Çankırı.. harab oldu. 10 hayvan 6ldi1. Merkeze ve p.zel bir maç g8sterdiler. Bu aıra-

Daha TUneyde vali vekili jandarma tıbi köylerden birinde de Uç smıan. da çadır 8nilnden korka korka ıeçeıa 
komutanı B. Sıdkı Kısıtkan beledir~ bir yıkıldı. 9-10 yaılarında bir yavrunun B. Saf-

. · B Rifat Dolunay emniyet &mırı 2 h ~ A _, __ • d --"'1 n i ~0-' reıaı . • il" k ılı aziranda merkezde gene ilç sel _ :ıot r~ m ayvu uzer ne oman CJDA 

B. Rauf Yazıcıoğlu ~~~t .:'be· zele hissedildi. Dengi'de aanmtmm dibinde oturarak serbestçe konutmr 
yorlar. Bqvekil onlara Y'l • • devanı ettiii bildirildi. Villyet 15 m sı hatırasını herhalde hiç unutmıya• 
ıedı·ye itlerini aonıyorlar. VekUler .L ğ B da L-L--lkadar ı Y-ılan Dengi JdSyiine derhal lmdad ca ım. akırcı dilkkinm IMUll9d 
kendilerine aid iflerlo al 

0 
u: heyeti gönderdi. yardım eden küçük HüanU. vuifeai• 

1ar Şefler en ufaık ı&rllnen ltlerı 3 h i h ı· l lan uall Lll.. yor lmai aziranda Alrtat ve Mnudören n , a ın biliyor, soru • ere u..-
bile e~ yakın bir all.ka ile ben y«. köylerinde aularm k11men çekildiği yük adam gibi cevab veriyordu. 

lar- •ö.~le.?iyor: Bu lr6ylerde 8 hayvan öl- Dönüt tam 18.30 da ıene tenezzib 
(;ankın bıaıyonıı~ . muıtur. . treniyle oldu. Bapekil hususi ya.. 

Çankırı ietayonu bayram pnle~i Aynı gün vali. ':ekilı vo diler ali- ıonlarına ~ul ettiii vil&yet bO-
yapy• çankırılıları almıyor. Şehır kalılar Ilıua ııdıyorlar; zelzeleden yük memurlarlyle ıunun itlerine da· 
battan bap bayraklarla donanmıt·· .zarar gören k6ylere 200 çadır götilril- ir hasbihalde bulunduktan aonra keo• 
Bilttkl halk, mektel>Hler tokakllın dö- yorlar; Kızılay yardımda bulunuyor. dilerine veda etti. Diyebilirim ki he
ldUmllf... 4 bulranda merkezde ve Yapraklı men hemen bütün tehir istuyonda 

Tren ı.tuyoa& ılreıbn bir twaf. nahiyninde sebele hluedillyor. Fa- idi. Çankırılılar Baıvekili ve arb
tall tehir mızıkalı çalıyor, dlie.r ta· bt aaraıntılar gittikçe hafiflemekte daflarını, mızıka, alkıt ve yap aesle
raftan halk ()'111&1) dlye Bapekillni, ve aabaha karfı olmaktadır. . ri arasında uğurladılar. Küçük kısJat 
VekWerinl alkıtlıyor. Bu umfml tıe. Celll Bayar, aldılı malOmat ve ı- Baıvekile ve veklllere buketler ver
nhGr araaında :&lıpekil ve arbdlıfla· sahattan aonra emirler veriyor, Ve- diler. 
rı .agcmlarmclln lndtr· IQlçU:k lm. klllerlmlz allkalı daireler tefierine DCSrt saati geçen bir yolcululrtaO 
tar kendllerine buket r verdiler. Ce· dlrektlfierinl not ettiriyorlar. sonra saat 2325 de yeni dolan aydl 
W Bayar Jandanna. poU. mlfrezele. ~qvekll, kendlaiyle konupnlara: hen Uz tam ııılrlandırmadıiı yilzU ~ 
riDl •e mPtıebtlleri teftlttıen -ra - B8yle bir veelle ile reimek la- azu nurlu Ankaraya döndUlı:. Istar 
yaya olarak blUdkDet kıon.tma kadar temesdlk.., dl70r. Fakat ttırk mllleti yonda, Miııt Müdafaa Vekili gene-
ylrldil. ara altı cloManu teVer, ona camı ral K.lzım Ozalp Bapekllet mu.ıe-

.,_ N•ılamu? verir. Çankll'llılar Blıpeıklle her •-1· tarı B. Kemal ~deleç, Emniyet U • 
- Salol t .arol t'! le ile minnetlerini arsedl,orlar. mum Müdürü B. Sökmenailer. Vali 
Halk, kendllerinı dGtlnerek hatır • &ı,Hkll Hallumlnde B. Tandolan ve emniyet mlldUrll S. 

larmı sormak. derdlerini dinlemek O. Bqvekil, villyetten sonra Halkevi- Sadri Aka Bapeldll ve •eldlll...tııllll~ 
we ÇankınJa belir ıelen WlplllJı ai ~. reillik odwada Jmpladdar • 
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it ?.!arta hayretle erkeğin yüzüne ha
/Yordu. Naaıı olup da bu adamın onu 
~arcte geldiğine şa'ryordu. Zavallı 
da~?1'ln kaç defa kardetinin araların
ttt·:.dostluğu bir düşman gibi takib 

ıgınden bahsetmişti. Demek Kal-

yaşıyordu? Hiç şüphe yoktu buna. Se
sini kendi kulağiyle işitmişti. Şimdi 

anlıyoı:du. Aylarca evel etpyonyi 
meydanında gördüğü adam da Kal
man'dan başka kimse değildi. O halde 
kendisine niçin bu oyunu oynadı? 

Neden sinirlerini alt üst etti? Halbu
ki; o bu adamın kendisini sevdiğini 
sanıyordu. Resminin karşısına geçip 
günlerce göz yaşı dökmüştü. Bir kaç 
dakika evetine kadar ona karşı duydu
ğu nihayetsiz sevgi ve minnet hisleri 
bir anda öldü. Yerine müthiş bjr kin 
kaim oldu. Kalman oynadığı bu çir
kin oyunun hesabını vermeliydi. Bu
nu isteyecekti ondan. 

~ Ö~dükten sonra ailesi her şeyi af 
'i ıştı: Şimdi, onu himayeleri altına 
tli ~k ıstiyorlardr. Geçmiş günler gö
bitun önüne geldi. Öldükten sonra it.; kendisini ve isHkbalini dlişünen 
0 tnan'nın ha~ali karşısına dikiJodi. 
~ ~ Yaptıklarını haıtırladı. Kalbini 
~ın bir aza-O kapladı. Parayı şid~tle 

detti. 

bı ~rkek ayağa kalktı. Masanın üstüne 
>et taktığı eldivenlerini aldı. Sonra 

•rta'ya dönerek: 
Öğleden sonra evine gitti. Kapıyı 

çaldı. Karşısına dikilen uşağı bir ke
nara itti. Evin içine daldı. Koşarak 
bir kaç odaya baktı. En son baktığı o
dada onu gördü. Bir koltuğa oturmuş 
gazete okuyordu. Karşısında karısı o
turuyordu. Öfkeden boğulacak gibi 
oldu. Erkeğin yüzüne doğru haykır
dı: 

'tt ': Madam, dediı her hangi bir arzu 
ttrııhtiyacınız olduğu zaman ben~ ~a: 
dt lrnanızı rica ederim. Emirlerınızı 
Ilı rhaı Yerine getirmek benim için en 
1 tıltaddes bir vazifedir. Çünkü: zaval
' a'" 
0~.abeğimin son arzusu buydu: 

dt tinler geçti. Bir gün etpyonyı mey
li nından geçerken Kalmanı gördü. 
~r zamanki gibi sakin ve kat iadım
ııı la karş.r tarafa geçiyordu. Ayni za
):nda kin dolu gözlerle yüzüne bakı
Oı~d~. Elini kalbinin üstüne bastırdı. 
rt tıgu yerde sallandı. Az kalsın ye
~ Yu.,arlanacaktı. Yoldan geçen ya
ta~~ı bir adam yanına koştu. En yakın 
tot"ıy~. kadar onu ad~:~ sürükliyere~ 
lt,nu~d~, Evine geldıgı zaman kendı 
tar d.~~ı teskine çalışıyordu . Her halde 
lild~llgUm adam Kalmanın hayali de
>'t ır diyordu. Bu, ona tıbkı benze
•d n "te bu gün hayatta olan bir başka 
tll ~dır. Bugünden itibaren her gece 
~asında Kalmanı gömleğe başladı. 
ta t•rıına dikiJiyor ve itham eden 
aıt1~rle ona bakıyordu. Bütün hayatı 
~d Ust olmuştu. Nereye gitse, itham 
Ilı tn o bir çift göz karşısından kaybol
ı1111~rdu. Sinirleri müdhiş bozulmuş. 
~ Oktora gitti. Sinir hastalıklatT 
di, chassrsı onu hiç bıkmadan dinle
~ ~eticede demal Budapefte<kn 
\.. 

1ltnaemı ve uzmı bir seyahate çık
,,..ını tavsiye etti. Ha.talığının an
,k yabancı ve n-.eH inaanlarrn bu
~ru. bir muhitte eyil~ebileeeğini 

ettı. 
Almc:ıııııı uıı.ıu ....... __ ---- · _ 

te"' Y1l geçmitti. Artık Tamaş'ın nadi
n Y&ptıfı ziyar~leri:.e de t:aharmnül 
u~rdu. Onunla da bir daha- bu
Cnd" . ağa kati kararmı ftrdi. Bunu 

ısınc de ...:.: led" kaJtna avy l. 

nrn ruhu bu kadarına kanmar. Gene 
ll onun yakasını· bırakmryOT-
a · Çok geceler uykWlundan heyecan-
1\UYanı~rdu. Yanı b~ın<la Kalma

tlğ· ağlayan sesini duyuyol'du. Elekıt-
0'1

1 Yakın etrafına bakındığı zaman 
tı~da kendiain<Jt!n ba§ka bir kimsenin 
~tltnadığu görüyordu. On<lan eonra 
),, lata kadar göziine uyku ginni-

tdu. 

'lt~Cne böyle uykus~ g~n bir gece 
ti~ 1na geldi. Şimdiye kadar bir kere
'ıı ~lsun aKlmaıun mezarına gidip o
Lıı zıyaret etmemi§ti. İhtimal Kalman 
~t tı.u.bekliyordu. Ölüler sevdiklerinin 
~ıle · · · · · t rını ara sıra zıyaret etmesını 

tıı:tlcrıniş. Her halde bunun için da
Yordu ona. Yarından tezi yok Ka1-

İçc~n ~~~rına ~idece~ ve bir bu;ket 
t goturecektı. Belkı o zaman onu 
}'Cder ve rahat bırakırdı? Kalman 
tatta iken çok iyi adamdı. Kimseye 
~ d.erin bir nefret dumamış ve hiç 
ıtt e ıle uzun müddet darğrn kalma

ı. 

- Sen yaşıyor musun? ... 
E;kek eveta hayretle yüzüne baktı. 

Sonra elindeki gazeteyi bir kenara 
bırakarak ayağa kalktı. 

Sakin bir sesle cevab vt"rdi: 
- Yanılıyorsunuz madam, ben öl

düm. 
·Karısı sessiğce odadan dışarı çıktı. 
Marta olduğu yerde dondu kaldı. 

Böyle bir cevab alacağını hiç tahmin 
ebnemi,ti. Bir saniye için rüya gör
düğüne zahib oldu. Erkeğe dokunmak 
üzere elini kaldıramıyoıdu. Gördüğü
nün bir hayalden ibaret olduğunu an
lamaktan korkuyordu. 

Gözlerinden yaşlar boşandı. İnler 
gibi birsesle~ 

- Aman allahım bana ne oldu? Di
ye söylendi. 

Erkek olduğu yerde hiç kımıldama
dan duruyordu. Soğuk ve kati bir ses
le söylemeğe başladı: 

- Evet, ben öldüm, fakat yalnız si
zin hesabınıza. Yalnız karımın hesa
bına tekrar dirildim. Bunun aebebini 
aiz benden daha iyi anlarsınız. Biltiln. 
C91Cllerimi aize bağlamıftır. Hayatta 
nıukaıddes tanıdığım her tcYi sizin uğ
runuza feda etmiştim. Zamanında biı-
--- ---;,-- ... ._ı..,, ı..:.ı.-..ı:..--=-. o.:.-·-~~~ 

zünüzden bir in.sanın tahammül ede
miyeceği kadar iztirab çektim. Artık 
sizinle hiç bir albkam ve konuşula
cak tek bir sözüm kalmadı. Anladınız 
mı madam? 

Marta ağlayarak diz çöl«ü: 
- Kalman 1 Yalvarırım sana!... Gü

nahlarımı çektiğim müthiş acılarla ö.. 
dedim. .. Beni af et ... 

Erkek gülümsiyerek b~ını salladı: 
- Sizin af edilecek hiç bir kaba

hatiniz yok. Bil~kis size teşekkür et
meliyim. Çünkü; bana hayatta hakiki 
saadetin ancak yuvamda olduğunu öğ
rettiniz. 

Arkasını döndü. Duyduğu derin te
essürü kadının görmesini istemiyor
du. Yava,ça: 

- Allaha ısmarladık. - Dedi. 

Kadın ayakların ısürükliyerek bit
kin adımlarla odadan çıktı. 
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Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarpmba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya 
: Eae ve Çankaya • 
: Sebat ve Yeniıebir • 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara 

HALK Ye YENi 

SİNEMALAR 

Seane saatleri 

YENİ 

14.45 
16.45 
18.45 

Her riln 
HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

Cumartesi &inleri 

YENl 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

HALK 

13 
14.30 

. 16.30 
18.30 

Pazar aıinleri 

YENİ 

11 
13 
14.45 
16.45 
18.45 

HALK . 
11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Gecelen saat 21 de 

Lüzunılu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefo~. müra
caat şehır: (1023-1024). - Şehırlerara-
11; (2341-2342). - Elektrik ve Hava~az! 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesaıerı 
Şehir An barı: (3705): -: . Ta k. s i. Te
lefon numaraları: Zıncırlı camı c~v~rı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı cıva
rı: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (232~). - Ha.vuzbaşı: 
Güven taksi: (3848); Bırlılı: takıı: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus takıi: (1291). 

Otobüslerin ilk Vf' sol' 
Seferleri 

Sabah Ak~m 
İlk Son 
sefer sefer 

Uluı M. dan K. derc:'ye 
K. dere'den Ulua M. na 

Uluı M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Uluı M. na 

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

Uluı M. dan Keçiören'e 
Keçiören'den Uluı M. na 

uı- M. dan Etlik'• 
Etlik'ten Uluı M. na 

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

\::et>ecraen A&. ıanı. ra 
As. fabl. dan Cebecl'ye 

6.45 23.00 
7.15 23.20 

7.25 23.00 
7.10 23,20 

6.30 20.00 
7.00 20.30 

6.00 21.00 
8.30 21.30 

6.JO 21.GO 
7.00 21.JO 

7.00 . 23.00 
7.00 23.00 

-ı.oo 

-.-
Yeni.-Jılr'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Uluı M. dan Yeniıehlr'e 7.10 2'.00 

S. puan'ndan Akköpri'7e 6.>5 7.80 
Akköprü'den S. pazan'na 7.30 9.45 

§ U. Meydanı ile lsta1yon aruın& her 
beı dakikada bir ıefer olup tren za
manları seferler daha ııkfır. 

~ U. Meydanı ile Yeniıdıir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında aaat 8 
den 20 ye kadar va&att her bet dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 1 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
munwam 1eferlr. vardır. 

§ Akşamlan Uluı Meydanından aaat 23 
deki aon seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönilıleri ıinemalarm dağılış 
saatlerine tlbldirler. 

Posta Saatleri 

Teahhütlü 18 e kadardır. 
Poıta aaat UI a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren 

Haydarpa$a'ya 

Samsun hattına 

Saatleri 

Her sabah 8.20. Her 
akpm 19.15 ve 19.50 
de (Pa:ıartesi, per
eembe, cumartesi 
Toros sürat.) 

: Heraiin 9,35 (Kayıe-

Almanyanın genişleme 
metodları ve sulh 

1 
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Şu satırları yazdı~ım sa-~tte. kader 

henüz kararını vennış degıld.ır. Çe
koslovak intihabatı henüz bitmemiş.
tir 12 hazirandan evet de bitmiyecek
tir: 0 zamana kadar, barutu ateşliye
cek bir kıvılcımın sıçramasından kor
kulabilir. Bununla beraber, gerek al
man idare makamlarının, gerekse garb 
demokrasilerinin yeni bir durumu 
karşısındayız. lngiltere Berıli?de ica.b 
ettiği gibi konuşmuştur ve Sır Nav~l 
Hendehson'un mütalealarınm başvekil 
Hitlerle arkada~ :ın tarafından tartıl
mış, ağır manalı bulunmuş olması 

muhtemeldir. 

19.3.S <len beri her şey 
deği§mİştir 

1935 ilk tcşrin.nde lngiltere gafil 
avlanmış ve 1936 martında Afrika ve 
Akdenizde bu ha! tekrarlanmıştır. Ma
lumdur ki o zaman bir çok fransız ba
kanları, Ren bölgesi işgal edilir edil
mez üç sınıfın sdeııber e<lilniesini is
temişlerdi; memleketi tekrar işgal e
den alman kıtalarına fransız kr.taları 
ilerledigi. takdirde gerilemeleri için 
emir verilmiş olduğu da malUmdur. 
Fakat biz tam seçim devresindeydik, 
yeni fransrz ekseriyetinin başka bir 
kabine isteyeceği herkesin malü.muy
du, İngiltere de hala kararını vermiş 
değildi. Hatta belki Ren meselesinde 
hakkın Bitler tarafında olduğunu ve 
alman tefinin bu hareoktinde mazur 
görülebilecefini bile dilş.ünüyordu. 

Fakat 1936 martından beri vaziyet 
bir haylı değişmi§:tir. İngiltere silah
lanmasına muazzam servetler tahsis 
etmi tir ve bu sahada epey gec;ikmiş 
o masma rağmen şimdiden bir haylı 
meeafe almıytır. lngiltere eoğyk kan
lı bir bat tarafından idare eidldi
ğini bilir. Ve İapanya harbı, Çi.n har
bu japon alman anla§lll38ı. nihayet 
Anşlus hadisesi gözlerinin açılmasını 
tamamladı. 21 ve 22 mayıstaki ingiliz 
durumu bunun neticesidir. 

Almanya ve kuvvet 
Bununla beraber &on günlerde İn

gilterenin - ve Fransanın - vaziyeti 
ne kadar enerjik olursa olsun, Prağ 
hükümetinin cesaret ve soğukkanlılı
ğına, B. Muaolinin bilhassa Polonya-

yon 500.000 adam yollamıttık. Bu de
mektir ki 11 milyon çek, slovak ve 
Rüten, kolaylclcla 600.000 adam .çıka
ralak demektir. Mükemmel bir strate
jik vaziyette iyi yerleşmiş 600.000 a
damı mağlub etmek için iki misli kuv
vete ihtiyaç vardır. Hem Fransa, hem 
de Polonya tarafından kendini müda
faa etmek zorunda olan Almanyanın 
umumi bir seferberlik yapması icab e
der. Fakat B. Hitler bu noktaoda dü
şünmüştür: Acaba Alman yanın umu
mi bir sefer.berlik ilan etmesiı sırf ih
tiyat tedbiri olarak Fransanın ve ar
dı sıra İtalya, Polonya, Romanya, Yu
goslavya, Rusyanın ayni yoldan yürü
melerini ve lngilterenin mecburi as
kerlik hizmetini kurmasını intaç et
miyecek mic.lir? Diğer bir tabirle A
vusturya - sırb kavgasının ortaya çıkar 
dığı vaziyet tekerrür etmiyecek mi
dir? 

Askeri müşavirleri ona, çek · alman 
kavgasının mahdud kalmay.Lfı, bir u
mumi patlayışı takdirinde, İngiltere 
ve Fransanın elindeki deniz hakimi
yetinin, Rusyanın ve iki Amer~kanın 
muazzam maddi kaynaklarmın oyna
yacakları rolü işaret etmiş olmalıdır
lar. 

Uzun harb korkusu 
Harb sonunda l<ransanın ayda 450 

tayyare infa ettiğini ve o zaman 3000 
tayyare yapacak cihazlara malik oldu
ğu son zamanlania hatırlatıldı. Hitler 
peık all bilir ki fran.u - inciloiz blok.u 
ayni yarJ.fCl yeniden pek alA baflayabı
lirler. Kısa ham fikrinin bazı askeri 
dimağları işğal etmesine rağmen, is
panyol.-ıv Çin harolerinin uzunluğu 
göz önündedir. Hakikaten de, alacağı 
geni9liJc itibariyle. bir Avrupa harbı 
öyle k.arıt.ıık bir mahiyet alacaktır ki 
uzamamaeına imkan yolotur, ve zafer 
bir kerre daha, ayni zaman<la büyük 
endüstri devletleri olan den.izlerin 
hakimlerine gülecektir. Ren bölgesi
nin işgaline muhalefet etmiş olduğu 
söylenen, ispanyol ~cerasına taraf
dar olmayan ve Antluı ~nasında i·hti
yat taY11iyelerinde bulunmuş olan al-• 
man genel kurmayı, muhakkak ki va
ziyetin iktisadi ve mali tarafı ve bir 
de denizler meselesiyle me,gul olmuş
tur. 

Kıtca harb korkusu 

nın ihtiyatlı hareketine, bir yandan 
Rusyanm, öte yandan Amerikanın sü
kütu ihtiyar etmekle beraber hadise
ler~ yakından takib etmelerine rağ
men, korkunç akibetlerden korkula
b~lirdi. 

Prensib itibariyle alman ancak kuv
vete hürmet eder. 1914 de, lngiltere
nin müdahale edeceğini bilmiş ve hu
susiyle Fransanın hakiki kuvvetini ve 
bilhassa manevi kuvvetini iyi hesabla
yabilmiş olsaydı Almanyanın harbe 
ginnesi için pek az ihtimal vardı. İn
giJ.iz sulhculuğunun ve fransız anti
militarizm'inin onu yanlış yola sev. 
ketmiş oldukları şüphe götürmez. 

Hem artık harb, cepheyi düşman 
toprağına götürmeğe muvaffak olan 
mütearrızın lehine değildir. Hava 
kuvv"otleri sayesinde vaziyet değiş
mi,tir. İngiliz ve fraınaız tehirleri 
bombardıman edilebilir. Fakat alman 
fehirleri de ayni akibete uğrayacak
tır. Bu nokta hesaba katılmak lazım
dır, ba husus ki aılman nüfusunun 
dörtte üçü şehirlerde yapr ve bu faz
la kesafet tehlikey~ arttırır. 

ler yarın bugün.kün<kn daha ihtiya* 
davranacaktır. Gerçi alman geniıtJe
mesini takibe çalışacak, tehdid ede
cek, kıtalar tahşid edecek, fakat. ejer 
en küçük bir aklıselime malikse, iti, 
ne bugün, ne yarın, harbe kadar g.ö
türmiyecektir. Çünkü kuvvetler mu
vazenesi kendi lehme değ:Hdic ...e oi
mayacaıktır. 

Türkiye - İngihcrt> dostlu~ 
Zora gazetesinin Londra muhaeNi 

yukarıki başlık altında a§ağıeald -
kaleyi yazmaktadır: 

"Bugünlerde İngiltere parlameaık>
sunda ingiliz hükümetinin TiicDı,e
ye verdiği kredi meselesi mevz.4.lubeha 
olacaktır. Malum olduğu üzere bu 
kredi 16 milyon ingiJiz liratıtdır. Ye-
ni yedi milyar bule;ır levasına yak.m 
bir şey. Türk finans heyetinin 1*. 
muvafafkıyeti hakkmda ilk haber, 
Türkiye Başvekili tarafından lWk: 
Partisi grup toplantısında vel'iı~ 
'ti. 

Bejnelmilel durumun çok aiır ft 
katı§ık bulunduğu bir zamanGa iftiıb., 
sal edilen bu muvaffakıyet, elbetle 
mühimdir ve bu itibarla hususi bir 
manayı haiz bulunmaktadır. Beynel
milel alanda nizamsızlıklarm ve m
madsızlıklarm hüküm sürdüğü zaman 
larda ekseriya bankerler de k~le
rinin ağızlarmr kaparlar. Bunwı ae
bebi gayet basittir ve çünkü; oriıada 

kendi ekonomik menfaatlerinin mii&
bet ve müsmir neticeler vereceği hak
kında tam bir itimad mevcud olamaz. 

Fakat Türkiyenin iş,gal ettiği coğ
rafi mevki çok mühimdir. ~ürildye, 
Asya ile Avrupanın birlCftiği nolna
ya hakimdir, bu itibarla Türkiye dev 
Jeti herhangi bir beyneJmiiel laniz 
karıısmda barıı veya NVlt! limNi oıM
cak bir durumdadır. lngHtere hilllii
metinin ~rk devletleriyle olan men
faati ise ~ok büyüktür. 'Bu meniaat, 
merkezi Avrupadaki eon hadiselerden 
ve Almanya ile İtalyanın cenubu ,__ 
kf Avrupaama nüfuz etmek h Huno
daki te!ebbiislerinden 801lra bieli••ı 
tezaylid eylemiştir. 

Türkiyenin İngiltere hiilriimeti nee 
dinde temin ettiği bu mali kredi, mıi
tekabil esaslara istinad eylemek.tedıir. 
Türkiye hükümeti, alacağı bu parala
ra mukabil 1ngiltercden almak*a bu
lunduğu endüstriyel mcvad mHcdarı
m arttıracak ve kendi endüstriyel in
kişaflarını temin edecektir. Bu hu
susta ilk planda ingiliz silfilı end-.. 
trisi gelmektedir. Türkiye hilkümeti.. 
nin bugüne kadar İngiltereye yaptı
ğı tayyare ve sair askeri siparişler, 
mikdar itibariyle artmış olacaktır. 
Bunlardan maada İngiltere Türkiye
ye alatı ı:iraiye de gönderecektir. 

·~eai gUnU koyu kırmızı glillerden 
\tt it bir buket yaptırttı. Kalman'ın 
~· Yeri bilmiyordu. Karde,inden 
Cı le. l~znndı. Telefonu açtı. x mÜ
tc~ının santralını buldu. MiJcrofo-

ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 . 
Zonculdak hattı : 15.00 

1938 mayısında alman, garbın tavır 
değiştirdiğini his etti; bu müşahade 
Almanyada harbcıların realistlere ga
lebe çalmasına kafi geldi. 

Daha fenası da var. Totaliter dev
letler zahiri bir milli birlik kurmaya 
muvaffak olmu,lardır, fakat her kes 
bilir ki eski sosyalistı komünist, de- • 

İngiliz şirketleri Türkiyede buı 
limanların tamiri ve rıhtımların in!9-
ıı işlerini deruhte edeceklerdir. B• 
meyanda İstanbul ve İzmir limanla
riyle Çatalağzı ve Trabzon limanla
rının inşaat işleri vardır. Bu liman
ların yapılış işleri, bunlara bağla.a
cak yeni bazı demiryollarının in§aSiy 
le ilgilidir. Böylelikle İngiltereden 
demiryolu malzemesi ve lokomotif de 
satın alınacaktır. 

' ~,la bağırdı: 
~ib l>irektör Lombiski ile görüşmek 

ıOr\lrnJ 
&. 
~traJdaki kadın ııe5i kayıdsızca 

"erdi: 

~rl>ircktör Lombiski bizde iki ta-
'lllJ · )liangisiyle görüşmek istiyor
ı}'oı. · }{almanı mı yoksa Karolu mu 
~ r.unuz? 

llatta faşkınlığından bir saniye 
......_İta Sonra boğuk bir seıle bağırdı: 
'? hnan y ... ıyor mu?... Ölmedi ... 
........ ~. 

·}' 
1
ca ederim Madam! Neden bah

ll ;r•unuz. Çok şükür direktör Kal-
' o~Iyor ve sihhatleri de yerin.dedir. 

~ d h~lde onunla görüşmek istiyo
ı.a.::!1· Bütün vücudu titriyordu. 
kut ndır işitmed~ği tanrdık bir 

! ......_ ~ a~ında çınladı: 
~il. ll)turunuz, ben Lombiaki Kal-

~teıı~r g"b· .. J d. , it ı ı ıoy e ı : 
~./iman... Sevgilim.... Tanıdın 
~ '··~nM "'C"tab arta. .. 
tıı~ almadı. Derin bir aükQtla 
'\ı t 1

• Sonra boğuk bir sec geldi. 
iti tii~tafrn teelfonu kapandı. Elin
~ )eti bu.keti yere düttü. Sallana
~~ .?d~n.~alktr. Deme~. onun çok-

Uğünu lapıdığı Kalman hala 

1 

Dünkü çapraz kelimeleriiı 
haJicdilmiş şekli 
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Soldıa salı: 

1- Kumar oynayan. 
2- İhtimam - divar ilanı 
3- Gelin batına eiydirilir - bir icadın adı. 
4- şöhret - adet. 
5- Llkin - romahlarm arılan döğiiıtiir

dükleri meydan 
6- hakkaniret. 

Kırıkkale'ye rayotobiiı 16.05 
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Fuarına hazırlanınız 
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7- İllve - husu.r teneaailh remiai - aorru 
edatı 

8- Geniı deill - tümsek. 
9-G~i tamir ba"'1UQ • pire nevinden bir böcek. 
Yuiından •Plı;,a: 
1- Fena adet. 
2- timtidad etmelı:. 
3- Bir nevi kılıç - kırmızı - bir nota. 
4- Anmaktan emir - imrpUWı içindeki. 
5- Babalar. • 
6- iri görüş. 
7- sıhhat - bir nota. 
8- Hrar - vuııb. 

9- Nete. 

Üçüncü Rayh'ır. mutlak hak.imi olan 
başvekil Hitler, gözü kapalı tehlikeye 
atılacak bir adam değildir. B. Göbbels 
bir müddet evel bu noktayı hatırlatı
yordu, ve B. Göbbels'in hakkı vardır. 
B. Hitler asgari tehlikeyle hareket et
meye çalışır. Şimdiye kadar, iki defa 
~ü~k ~ir harekete girişm~tir: Ren'
ın ış.galı ve Avusturyanın istilası. Her 
iki kaziyede de, son derece ihtiyatlı 
davranmıŞıtır. Ren meselesinde veril
miş olan emri yukarıda hatırlattım. 
Avusturya meselesine gelince, Bch
tesgaden görüşmesinden sonra uzun 
zaman bekledi: Büyük endişesi Fran
sa ve İngilterenin protestolarını an
cak söze inhisar ettireceklerinden ve 
B. Musolininin k:mıldamayacağından 
cmi.n olmaktı. 

Çekosl'!ı'Jflkya meselesi 

· İmdi, Çekoslovakya meselesinde, 
tehlike son derece daha büyüktür. 
Çcık.oelovakya istiklalini müdafaaya 
karar vermiştir. Memleket üzerine 

vasıtasız bir taarruz Almanyanın se
f erwlik ilan etmesini icab ettirir, 
çünkü Çekoslovakya ancak 3.300.000 
i alman ve 700 bini macar olan 15 mil
yona yakın nüfusa sahihtir. Geri ka
lan 11 milyon döğüşecektir. 1914 de 
biz daha itk haftalaroa cıepbe"' 2 mil-

mokrat, katolik hisle!." ortadan kalk
mı' değildir. Rejimlerin gizli düşman
ları vardır. Bu düşmanların kimler ol
duğunu bilmeden ellerine silah ver
mek, vahim bir tehlikedir. 

Bu itibarla en galib ihtimal B. Hit
lerin harb etmiyeceğidir. Bahusus ki 
vaziyet tahayyül ettiği çıkmamıştır. 
Mein Kampf 'da vazetmiı olduğu 
prensibler.i hatırlatayım: 

1 - Almanya için hayati bir mesafe 
bulmak ve bunu garıbte ve cenubta de
ğil prkta aramak lüzumu. Almanva i
çin, Romanya istikametinde Tun~ bo
yunca İllf!lek, veya Baltık devletlerine 
doğru çıkmak, yahud da doğruca Po
lonyaya girmek lüzumu. Bunlar 1915 
ila 1918 in üç istikametidir. Bunların 
aaıt hedefi Ru•yanın kalbgthına gir
mek, Ukraynam buğdayını, Bakünun 
petrolünü elde etmek; 

2 ..:_ Almanya için bu manevra es
nasında Rusya tarafından ar-kadan 
vurulmamak lüzumu. 

Bunun i~in. diyordu B. Hitler, Al
maınyanın İngiltere ve İtalyanın müt
tefik ve dostu olması lazımdır. Bu iti
barla daha önce Franısanın ezilmesini 

• tasarlıyordu. 

l<'akat Fra119a bu oyuna kepılmamıt
tır. İngiltere Fran.anın müttefikidir 
ve İtalya ln.gi.ltereye yakın18fmakta
dır. Yarm İapanya harbı biter bitmez, 
bcJ.1ı:i bir !ransız - İtalyan yakınlllflDCl
~ fıilhid Necaj& De.Wı:a B. Hit-

İktl at nazırına gör~ 
Fransamn '\"aziycti 

Paris, 5 a.a. - Radyoda bir nutuk 
söyliyen İktısad nazırı Raymond Pa
tenotre, hükümet tarafından alman 
yerinde tedbirler sayesinde 1937 sene
sinin ilk dört ayında ticaret muvaze
nesinde hasıl olan 50 milyon frank açı
ğın 1938 senesinin ayni aylarında 30 
milyona indiğini kaydetmiş ve demiş
tir ki: 

"- Çektiğimiz sıkıntıların izalesi, 
milletin geliri üzerinden .mühim bir 
mikdarmı almakla değil bu mikdarın 

nisbetini ayni derecede artıracak su

rette varidatı çoğaltmakla kabildir. 

Hükümet bu sebeple istihsalat ve is
tHılakatı bir amme hizmetleri ptanile 

çoğaltmağa karar vermiştir. Hükümet 

ayni zamanda gayri menkul emlik ü

zerin~eki faaliyeti arıtracak bir takım 
tedbirler almağı derpiş eylemektedir. 
Bu tedbirleri tamamlamak için parada 
istikrar husule gelmesi lazımdır. Çün
kü ancak bu sayede faiz mikdarının 
indirilmesine ve kredinin genişletil-
mesine bir esas hazırlanması için ye
gane çare olan sermayelern harice git
mesine ve gidenlerin dönmesine im
kan verilmiş olur. Bunlar temin edil
medikçe hiçbir muasır medenyet mev
cecii7et gösteremez. 
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RESMİ İLANLAR 

Toprak işleri ilônı 
Türkiye Büyiik Millet Meclisi ln 

§&at Komisyonu Reisliğinden : 
1 - 11-1-1937 tarihli ve 3090 numa

ralı kanun mucibince yapılacak T.B. 
M.M. sarayı ile teferruatının ve Baş
vekalet ile haridye vekaleti binaları. 
nın inşasına aid hafriyat ve imla 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. in~at komis
yonu odasında kapalı zarf usuliyle ya. 
pılacaktır. 

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

5 - Müteahhidin bizzat yüksek mü
hendis olması veya bir yüksek mühen
disin mesuliyeti altında bu teahhüde 
girişmesi ve bir kalemde ( yüz elli 
bin ) liralık bir teahüd işini muvaf
fakiyetle itmam etmiş bulunduğuna 
dair vesaik ibraz etmesi şarttır. 

6 - Umumi ve fenni şartnameler, 
keşif ile planlar ve hesab cedveli 6,50 
lira mukabilinde T.B.M.M. inşaat ko· 
misyonundan alınabilir. 

7 - İsteklilerin teklif mcktubla;ını 
3 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri lazım
dır. Posta ile gönderilecek teklifname 
ler taahhüdlü olmalıdır. Postada vuku 
bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1617) 3300 

Bayındırlık Bakanlığı 1 

Kapah zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Betonarme köprü inıaatı 
Nafıa Vekaleti Samsun Su itleri 

eekizinci ıube mühendisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan İ§: 
Samsun - Çarpmba ~inin 17 in

cıi kilometresinde, Hamzalı bataklık-
ları ana kanalı üzerinde yaptırılacak 
betonarme şose köprüsünün inşaatı· 
dır. Keşif bedeli (15423.80) lira olan 
bu iş 1-6-938 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

2 - Eksiltme 16-6-938 tarihine rast 
layan per§Cmbe günü saat on beşde 
Samsun su işleri sekizinci şube mü
hendisliği binasında eksiltme komis
yonu odasında vahidi fiat üzerinden 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartname· 
si; mukavele projesi, Bayındırlık iş· 
lcri genel şartnamesi, fenni şartname 
ve projeleri (78) kuruş mukabilinde 
Samsun Su işleri sekizinci şube mü
hendisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin (1156.79) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve on bin liralık köp· 
rü işlerini taahhüd edip muvaffaki· 
yetle bitirdiğine ve bu kabil Nafıa iş
lerini başarmakta kabiliyeti oldu
ğuna dair nafıa vekaletinden alınmış 
müteahhitlik vesikası ibraz etmesi. 

İsteklilerin teklif mektuplarını i· 
kinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar su işleri sekizinci şu
be mühendisliğine makbuz mukabilin 
de vermeleri lazımdır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. 

5 - İşi üzerine alan müteahhit yük
sek vekaletçe ihalenin tasdik olundu· 
ğu kendisine yazı ile tebliğ edildiği 
tarihten itibaren (15) gün içinde mu· 
vakkat teminatını kati teminata ibla
ğı ve aynı zamanda mukaveleyi noter· 
tikten tescile mecburdur. 

(3250/ 1687) 3387 

•elü!::J;Ciirt·tl 
Sa t.ı 1 ık eski eşya 

M. M. Vekaleti Sa.tın Alma Ko
misyonundan : 
Aşağıda cins ve mikdarları yazılı 

eski eşya arttırma suretiyle 11 haziran 
938 cumartesi günü saat 10 da M. M. 
V. satın alına Ko. da satılaacktır. Ta
lihlerin aa..tında komisyonda bulun. 
maları. 

540 Çift erat kondurası 
84 Çift yemeni 
10 adet gemici feneri 
2 Adet radyum lambası 
1 abajurlu lamba 

22 soba dirseği 
41 Soba borusu 
3 gaz ocağı 
1 mahruti çadır 
9 direkli çadır 
2 hala çadırı. 
(1102) 

ümet torMhk bez ılınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiatı doksan beş kuruş olan (90.000) 
doksan bin metre ekmek torbalık bez, 
kapalı zarf usulü ile münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 24.6.1938 cuma günü sa
at 15 dedir. 

3 - İlk teminatı (5.525) beş bin beş 
yüz yirmi beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (528) ku
ruş mukabilinde M.M.V. satın alma 
komiyonundan alınır. • 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle temınat 
ve teklif mektupları ile birlikte ihale 
saatinden en az bir saat evci komisyo· 
na vermeleri. (1308) 2691 

Bir makina müendisi aramyor 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komiı

nundan: 

1 - Milli müdafaa vekaleti inşaat 
şubesine kalorifer ve sıhhi tesisat iş· 
]erinde mütehassıs olmak ve hizmet~ 
girdikten sonra iki seneden eve! ay
rılmamak şartiyle ücretli ve diploma. 
lı bir makine mühendisi alınacaktır. 

2 - Talihlerin aşa ğ• da ua:r.ılı vesa
ikle Ankarada vekalet inşaat şubesine 
bizzat veya tahriren ve istida ile ta le!.:> 
edeceği ücret mikdarını da bildirmek 
üzere müracaatları. 

a) Kendisinin ve evli ise ailesinin 
nUfus tezkeresi asıl veya tasdikli su
retleri. 

b) Askerlik vesikası. 
c) Zabıta. ve adliyeden alınmış hüs

nühal vesikası. 

d) Tam teşekküllü heyeti sıhhiye 
raporu. 

e) Şimdiye kadar çalıştığı yerlerden 
almış olduğu vesaik (1676) 3405 

4 kalem muhabere malzemesi 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko

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

4-00 ,. kablo dolabı 
50 çift talik tertibatı 
Yukarda cina ..,,. 'IDikdadarı yuılı 

dört kalem muhabere ma1zemesı mlJ;. 
teahhit nam ve hesabına açık eksilt
meye konmu§tur. Hepsinin tutan 
9185 lira olarak tahmin edilmiştir. 
tık teminat 988 lira 88 kuruştur. Şart 
name M. M. V. satın alma Ko. da gö
rülür. Eksiltmesi 16-6-938 perşembe 
günü saat 11 dedir. Eksiltmeye gire
ceklerin ilk teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2,3. maddelerde yazılı bel
gelerle birlikte muayyen gün ve va. 
kitte M. M. V. satın alma komisyo-
nunda bulunmaları. (1653) 3320 

KoltUr bakanlııı · 
Orta okul öğretmenliği 

Kültür Bakanlığmdan : 

1 - Orta okullarda türkçe, tarih • 
coğratya, riyaziye, tabiye, fransızca, 

almanca ve ingilizce öğretmeni olmak 
isteyenler için yalnız öğretmen okulu 
mezunlarına mahsus 15 ha.:iran 1938 
tarihınde gazı eğitım enstitüsünde a· 
çılacak ::uncıvdan mada bu yıl da bir sı 
nav yapılacaktII. 

2 - Sınavlar 1 eylül perşembe günü 
İstanbul Universıtesinde başlıyacaktıı 

3 - Sınava gırmek isteyenlerin: 
A) Türk olmaları, 
B) ZO den aşağı ve 45 den yukaı. 

yaşta olmamaları 

C) Hüsmihai erbabından olduklar. 
cınayet ve cünha nevınden mahkum\ 
yetleri olmadığı hakkında mahalJi vı · 

layet veya kaza idare heyetinden bir 
mazbata ibraz etmeleri (haıen işyaı 

veya öğretmen olanlar bu kayıddan 

müstesna olup mensub oldukları daırr.: 
amirinden alacakları vesika kafidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve öğret 
menlik etmeğe mani vücud arızaların. 
dan salim ol klarını isbat eden heye· 
ti sıhiyeden tasdiklı hekim raporu ib · 
raz etmelerı, 

E) En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğret· 
''=n okulu mezunu veya bunların mu 

adili okullarda tahsil görmüş olmala
rı, 

Öğretmen okulalrından mezun olan
ların en az iki ders yılı öğretmenlik 

etmiş bulunmaları gerektir. 
4 - Gerek sözlü ve gerek yazılı sı

nav sorurları üniversite ve yüksek Ö[;· 

retmen okulu talebesinin takip ettiği 
ders mlifredatından seçilecektir. 

Bundan batka sınava gireceklere pe
dagojik sorular da eorulacaktır. 
. 5 - Namzetler sınavda kazandtkl.ırı 
takdirde 1702 numaralı kanunun 1 in
ci madtifftt1de göeterilen dereceler da
bff;D4k lt.crhangi bir orta öğertim oku
ht ,..-öğretmenliğine atanacaklardır . 

6 _ y..._actaai ~ı !:MU cMıMı 

namzetler bir istida ile bakanlığa ba• 
vuracaklardır. Bu dilekçeye şu belge
lerin bağlanması lazımdır: 

A) Nüfus cüzdanının asıl veya tas
clikli suretleri, 

B) Tahsil derecelerine aid diplomo. 
veya tasdiknamelerin asıl veyahut tas· 
dikli sureti, 

C) Hüsnü hal mazbatası, 
O) Mahalli Kültür idaresinden nü

munesine tevfikan tasdikli sağlık ra
poru, 

E) Mahalli kültür idaresinden taı;. 
dikli ,ve totoğraflı fiş, 

F) 6 adet 4x6,5 ebadında kartonsuz 
fotoğraf, 

Bu vesikaların 15 hazirandan 1 a· 
ğustos 1938 akşamına kadar Bakanlığa 
gönderilmiş olması lazımdır. Bu ta
rihten sonra bakanlığa gelmiş olan ve. 
ya evrakı müsbitesi noksan bulunan 
dilekçeler hakkında muamele yapılmı-
yacaktır. (1521) 3048 

'. ·Baş bdkanhk 
Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme 
Batvekalet istatistik Genel Di

rektörlüğü Eksiltme ve İhale Konıi5-
yonunda.n : 

1 - Kapalı zarfla eksiltmeye çıka
rılan iş mayıs 1938 den itibaren mart 
1939 sonuna kadar 11 aylık harici ti
caret istatistiğidir. 

2 - Bu eserlerin baskı adedi kanu
nuevvel ayı hariç olmak üzere 250-300 
dür. Yalnız kanunuevvel aylığı 400 . 
450 olacaktır. 

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

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

S - Bu eserler Ankarada basılacak

tır. Eksiltme haziran 1938 ayının 20 in 
ci pazartesi günü saat 15 de umum mü 
dürlük binasında toplanacak olan 'to· 
misyonda açılacaktır. Eksiltmenin a· 
çılmasından bir saat evvel zarfların 

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

(1590) 3293 

Dahiliye bakanhOı _, 

Muğla içme suyu inıaat ve 

tesisah eksiltmesi 
Dahiliye Vekaletinden : 

Muğlaya 4.5 kilometre mesafedeki 

Şemsettin menbaının şehre isalesi su 
deposu inşası ve şehir tesisatı ile mü· 
teferri işlerin yapılması evelce kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş ise 
de talih zuhur etmemiş olduğundan bu 
kerre yeniden ve pazarlık usuliyle ek· 
siltmeye çıkarılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 98.582 
lira 47 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname 
proje ve sair evrakı 493 kuruş mukabi· 
linde dahiliye vekaleti belediyeler i
mar heyeti fen şefliğinden alabilir· 
!er. 

3 - Pazarlık 13. haziran. 1938 tari
hine rastlayan pazartesi günü saat on 
birde Ankarada dahiliye vekaleti bi
nasında toplanacak belediyeler imaı 

heyetinde yapılacaktır. 

4 - Pazarlığa girebilme kiçin istek· 
lilerin aşağıda yazılr teminat ve ve:>a· 
iki komisyon reisliğine teslim etmiş 
olmaları lazımdır. 

A- 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 in· 
ci maddelerine uygun 6179 lira 12 ku· 
ruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun dördüncü maddesi 
mucibince eksiltmeye girmeye Dir ma· 
ni bulunmadığına dair imzalı bir mek· 
tuh, 

C - Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden münakaaaya girmek için a· 
lacakları vesika. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin 
iadeli teahhüdlü olması ve nihayet sa
at 11 e kadar komisyona gelmiş bulun
ması lazımdır. Bu iş hakkında fazla i
zahat almak isteyenlerin belediyeler 
imar heyeti fen 9efliğine müracaat et-
meleri. (1'04) ~'6 

· l)emiiYolları . 
Dôıemeiitt ke\ı ~t... g.anacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komi.
yonundan : 

Muhammen bedeli (10780) lira olan 
iki kalem yeşil ve kırmızı renkli dö
şemelik keçi d~risi 14.6.938 salı günü 
saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 808,50 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte· 
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14.30 a kadar kornieyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

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

Muhtelif kriko saire alınacak 
D. D. Yollan Sabn Alma Komisyo

nundan: 
Muhammen bedeli 40387 lira olan 18 

kalem muhtelif kriko ve verenler 19.7. 
1938 sah günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3029 li
ralık muvakkat tC!Ilinat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikaaı ve tekliflerini ayni 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 202 kuruşa Ankara ve 

Haycarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (1664) 3403 

Fabrika lor 
6 ton santralif ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umunı Müdür
lüğü Satm Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (11500) lira o
lan 6 ton santralit askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü Ankara satın alma 
komisyonunca 19 temmuz 1938 salı gü
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Talihlerin muvak· 
kat teminat olan (862) lira (50) kuru· 
şu havi teklif mektuplarım mezkur 
günde saat 14 de kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün vıc saatte komis-
yona müracaatları. (1600) 3259 

9 ton DHenytureıan ıunacaı 
Askeri Fabrikalar Umwn Müdür

lüğü Satm Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (28350) lira 

olan 9 ton difenylüreten askeri fahri· 
kalar umum müdürlüğü Ankara satın 
alma komisyonunca 20 temmuz 1938 
çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname (1) li
ra (42) kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan 
(2126) lira (25) kurt-1'U havi teklif 
mektublarını mezkQr günde saat 14 de 
kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (1599) 3258 

6 fon akradif ahnacak 
A&keri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (18900) lira 
olan 6 ton akradit askeri fabrikalar u· 
mum müdürlüğü Ankara satın alma 
komisyorıunca 21 temmuz 938 per~em· 
be günü saat 15 de kapalı zarfla iha1e 
edilecektir. Şartname parasız .olarak 
komisyondan verilir. Taliblerın mu
vakkat teminat oJan (1417) lira (50) 
kuruşu havi teklif mektubların.ı mez
kür günde saat 14 de kadar komısyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komiı;. 
vona miiracaatları. (1597) 3256 

23 ton gliserin a.hnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür. 

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (16100) lira 

olan 23 ton gliserin askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü Ankara satın alma 
komisyonunca 18 temmuz 938 pazarte· 
si günü saat 15 te kapalı zarfla ihale 
edilecektir. 
şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Talihlerin muvakkat temi
nat olan (1207) lira (50) kuruşu havi 
teklif mektublarıru mezkQr günde sa· 
at 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki veeaikle 
mezkQr gün ve saatte komiı8yona mü-
racaatları. (1598) 3257 

45 ton meJe kömürü ahnacak 
Askeri F&brikalar Umum Müdür

lüğü S.tm Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (2475) lira 

olan 45 ton mete kömürü askeri fabri
kalaı- lı1IXMllD müdürl Up Anbal MıtJn 

alma koc:nisyonunca 21. 6. 938 uh gü
nü aaat 14 te aıçlk eksittmc ile ihale e. 
dilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon· 

dan verilir. Talihlerin muvakkat te
minat olan (185) lira (63) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde. 
!erindeki vesaikle mezkur gün ve sa
atte komieyona müracaatları. 3340 

100.000 metre torbalık bez 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umwn Müdür
lüğü Satın Alma Komi&yonundan: 

Tahmin edilen bedeli (28.000) lira 
olan 100.000 metre torbalık bez askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü Ankara 
satın alma komisyonunca 21 haziran 
938 salı günü saat 15 de kapali zarfla 
ihale edılecektir. Şartname (1) lira 
(40) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (2100) lirayı havi teklif mektub. 
larmı mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve satte komisyona müracatları .. 

(1647) 3339 

700 ton kükürt ahnacak 
A&lceri Fabrikalar Umwn Müdür

lüğü Satm Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (72.000) lira 

olan 700 ton kükürt askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü Ankara satın alma 
komisyonunca 26 temmuz 938 salı gü
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edi. 
lecektir. Şartname (3) lira (60) kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (4850) 
lirayı havi teklif mektuplarını mez. 
kur günde saat 14 de kadar komisyo • 
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin. 
deki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatlar. (1646) 3338 

İktisat bakanhğı 

Daktilo aranıyor 
lktisad Vekaletinden : 

Türkçe ve Fransızca dillerini ıyı 
bilen ve her iki dilde yazı makinesiy
le çabuk ve doğru yazan bir daktilo 
alınacaktır. 

Talipler arasında Haziranın 8 inci 
çarşamba günü saat onda müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. İsteyenlerin 

Zat İşleri Müdürlüğüne müracaatları. 
( 1712) 3457 

Vakıflar Umum Md. 

Bahkh ~if tliği sattı ilim 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

1 - Vakıflar idaresine aid Karaca· 
bey kazasındaki Balıklı çiftliği naıni· 
le maruf çiftliğin tapu kaydı mucibın
ce tahminen 13000 dönüm arazisiyle 

yi' 
ebniyesinin miilkiyeti pe~in para 20-
satılme.k üzere 20.5.938 gününden tlt 
6.1938 gününe ka<lar bir ay m\.i<tdt 
ve kapalı zarf usu tiyle arttırmaya JııO"' 
mu~u~ ~ 

2 - Muhammen kıymet 50000 e 
bin liradır. ı 

3 - Arttırma 20.6.1938 pazarc.tf· 
günü saat 15 de Karaca.bey bcle~ı~ 
dairesinde toplana<:ak komisyon" f!. 
susu tarafından yapılacaktır. IJ 

4 - Arttırma şartr.amesi Ankarl·' 1' 
vakıflar umum müdürlüğü orman 

51 
erazi müdürJüğüyle İstanbul, B:J'~ 
vakıflar müdürlüğü ve M. Kemalf8 r 
vakıflar memurluğuna müracaat sıı! 
tiyle görülür. )· 

5 - Arttırmaya girmek için iftt. 
lilerin (2250) liralrk muvakkat ~ 
nat vermesi Hizımdır. 'dİ 

6 - İsteklilerin teklif mektuplet -
3 üncü maddede yazılı saatten bir ~ıı' 
eveline kadar komHıyon reisliği 
makbuz mukabilinde vermeleri laıııı" 
dır. Postada olan gecikmeler kabtll 
dilmez. (1568) 3152 

Ankara Belediyesi 

Kirahk lokanta 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs garajında bulunan('. 
kanta on beş gün müddetle açık 
tırmaya konulmuştur. dd 

2 - Senelik icar bedeli 60 lir• dd 
3 - Muvakkat teminatı 4,5 lira ~ 
4 - Şartnamesini görmek istift 

lerin her gün yazı işleri kalemine 
isteklilerin de 17 haziran 1938 cıl 
günü saat on buçukda belediye eti 
menine müracaatları. (1681) 33,SS 

Dizel motoru ve pompa ahnaJ 
Ankara Belediyesinden : ~ 

Çankaya motör dairesi için k~ı' 
lı zarfla eksiltmeye konulan pır 
motörü ile Pompa için istekli ~ 
madığı cihetle 1 temmuz 938 ' 

1 gününe kadar bir ay içinde pazar 
1
, 

la alınacağından isteklilerin her ~ 
ma ve sah günleri saat on bugıı 
belediye encümenine müracaatları. 

(1671) 33ZS 

Münhal memurluklar halrk9' 
Belediye Reisliğinden : 

Su İşleri Müdürlüğünde 
memurivetler~. t:ıvjI'1 .... :.. :,,;_ • .. ..,. ...... cır:'ın 1-0-'!l.:ns aaıı gunu 
den itibaren nüfus tezkeleriyle 
müdürlüğüne müracaatları. (1719) 

3-461 

Satıhk kamyon 
Ankara Belediyesinden : 

Eski Opel marka bir kamyon 1 
muz 938 cuma gününe kadar bir 
içinde pazarlıkla satılacağmdan 
olanların her cuma ve salı günleri 
at on buçukta belediye encitfne 
müracaatları. (1669) j: 

3 kalem kundura malzemesi ahnacak 
İstanbul J andanna Satın Alma Komisyonundan 

Mikdarı Tahmin bedeli 
Kilo Cinsi Lira Ku. 

17121 
8311 
4000 

Kösele 
Sarı Vaketa 
Siyah Vaketa 

Her üç kalemin birden teminatı ve 
tahmin bedeli 

29105.70 
19115.30 
8400.00 

56621.00 

İlk teminat 
Lira Ku. 

2182.93 
1433.65 
630.00 ____ .../ 

4081.05 

1 - Cinsi, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 3 
lem kundura malzemesi 18 hazira~ 1938 cumartesi günü saat 11 de ff 
bul Gadikpaşadaki Jandarma satınalma komisyonunca kapalı zarf 
mesiyle satın alınacaktır. ) 

2 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. Veya 283 kuruş ıtl 
bilinde komisyondan aldırılabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre tanzim ed 
!eri teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10 ona kadar komisyona .,e 
leri. (3181/1659) 3342 

6 çeşit yanıcı madde alınacak 

l 
d 
>' 
b 
v 
b 
b 

Adana Pamuk Üretme Çiftliği Müdürlüğünden: 
1 - Müessesemizin şubat 1939 ayı sonuna kadar olan a~ğıda cif11 

mikdarları yazılı yanıcı maddeler ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltrı>~' v 
çıkarılmıştır. 

1 
Cinsi Fiatı Asgari Azami Tuta' 

Gaz 280 Kr. 1600 Ton 2000 Teneke 5600 
Mazot 145 ,, 3200 ., 3600 .. 5220 
Benzin 305 ., 700 ., 900 ,, 2745 
Valvaline 680 ,, 110 ,, 130 ,, 884 
Vakum 40 ,, 3500 Kilo 4000 Kilo 1600 
Gres 24 ,, 600 ,, 700 ,, 168 

11 
2 - Muhammen bedeli (16,217) lira, ve muvakkat teminat (1217) 

dır. 

ii' 3 - Şartnamesi Adanada Pamuk üretme çiftliği Müdürlüğünden 
siz olarak alınabilir. 

4 - Eksiltme Adanada Pamuk üretme çiftliği müdürlüğünde ınii~ 
komisyonu huzurunda 16 haziran 938 tarihine müsadif perşembe giitıil 
at 15 de yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin 2-t90 sayılı kanun ahkamı dairesinde tayin ediltfl 
nün MM 15 ~ 1radM- teklii mclıı:tublariyle komWıyona mür•caat1ar1• 

(1~ 
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Havayolları teşkilôtı 
( Başı 2. inci sayfada ) 

derilenlere verilmesi icab eden harcı
rahı tasaruf edebilmek için bunlar bu 
hükümden istisna edilmişlerdir. 

Projenin on ikinci 

maddeai 

ldarenin tayyarelerinin askeri ve 
hotva kurumu meydan ve yardımcı 
meydanlarından istifade etmesi ve ke
za askeri ve hava kurumu tayyareleri
nin de müteakiben bu idarenin mey
dan ve yardımcı meydanlarından isti
fade etmesi bu üç te§ekkülün İflerini 
kolaylaştıracak ve emniyet tedbirleri
ni arttıracaktır. 

l'rojenin on dördüncü 

maddeıi 

lialkın tayyare seferlerine ahştırıl
~ı, rağbetlerinin celbi ve her hu
•uıuta kolaylık temini ve ayni .zaman
da kendilerine .bir emniyet telkini mü
lahazasiyle, idare tayyareleriyle yol
culuk edenlerin hayatlarının idare 
~iaıtaaiyle sigorta tirketine sigorta 
ttt.irilmesi ve sigorta primlerinin bilet 
iİcıetlerine ilaveten alınması muvafık 
&orüJmüştür. 

Projenin muvakkat birinci 

maddeıi 

Bağlı teşkilat kanunu projesinin 
4 ve 5 inci maddeleriyle vazıfe u1ıuşu 
tanasında ölen pilot, makinist ve tel
lizcilere beşer bin lira nakdi tazminat 
~erilmekle beraber ayrıca yetimlerine 
•e dullarına te.kaüd maaşı tahsisi ci-
hetine gidilmiştir. • 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
CSnce vazife uçufu esnasında fChid dil
len pilot Ekrem Ermek ile makinist 
Sarni Dcmirelin mirascılarına verile
Ceık tazminat hakkında acilen tanzim 
•e yükseık meclise sunulan 12/18.1.938 
tarih ve 3309 aayılı kanunun gerek 
Yüksek meclis encümenlerinde ve ge
rekse heyeti umumiyede müzakere sı
rasın.da böyle bir tctkilit kanunu tan
ıim edilmekte olduğu mevzuu bahsol
IJlUf ve yeni hazırlanacak kanunla ta

dacak hak ve menfaatlerden adları 
L164.l.i.UQ 1a ....... :a.- :s--·-· ,,, --~ r---

dullarının kısmen bile olsa mahrum 
bırakılmamaları lizmı geleceği izhar 
bunrulmuftur. 

\'Ülcsek meclisin bu isteğini yerine 
getirınek ma.laıadiyle projenin iş.bu 
Qı~alrkat maddesi teklif edilmittir. 

Projenin muvakkat ikinci 

maddeai 

Projeye bağlı cetvelde yazılı memu
riyetlerin maatları teabit edilirken: 

lialen idare kadrosunda mevcud üc
retlerin tekabül ettiği dereceler, dev
let teşkilatının :nuhtelif dairelerinde 

:,bul ve tatbik edilmekte olan maq-
, 

ba \'e idarenin hususiyeti na.urı iti
re alııunıftır. 

d~US 

KÜCÜK 
Satılık : 

F IRS AT 
Acele aatılık mobilye : 1 oda takımı, 

1 kontrplüe masa ve 6 sandalye, per • 
deler ve aaire. 

Adres: Urunç sokak Bay Ragıp a
partımanı. Mükerrer 5 numara. Yenişe-
hir - Demirtepe. 3437 

Satılık bal - Küçük Esatta otobü:> 
durağı civarında 20 dönümlük bakılı 
meyvab kuyulu 2 odalı evli bağ. 
Tl. 2640 3307 

İLANLAR 

Küçük ilôn şartları 
Dört aatırlık küçük ilanlardan : 
Bir defa için 30 kuruş 
İki defa için 50 Kurue 
Üç defa için 70 Kurus 
Dört defa için 80 Kurus l 
Devamlı küçük ilanların her defası ıçin 
10 kurus alınır. Mesela 10 defa neşredi
lecek bir ilan için 140 kurus alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere. her sa.~ır. ke
lime aralarındaki bosluklar mustesnaı 
30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmahdır-
Dört satırdan fazla her satır için aynca 
10 kuruş alınır. 
.................................................... ı 

Satılık ar .. Jar - ~ enişehir Cebeci ı l"".iralık - Yenişehir Selanik ca.dd.~si 
ve Maltepenin en nazır yerlerinde ufak arkasında Mimar Kemal mektebı us
çapta parsellenmiı. Tl. 2487 Vahdi tünde Türe sokak No. 6 da 3 oda 1 hol. 
Doğruer. 3311 50 lira. 3263 

Satılık - Ankara'nm her tarafında 
irat getirir, beton kargir ve ahşap ucuz 
evler ve apartımanlar. Tl. 2487 Vahdi 
Doğruer. 3312 

Sablık - Ankaranın her tarafında 
imarca parsellenmig küçük çapta inşa
ata elverişli arsalar Neşet Şeren Tel. 
2406 3036 

Satılık - Ankararun her tarafında 
irat getirir beton, k&rgir ve ahşap ucuz 
evler ve apartımanlar Neşet Şeren Tel. 
2406 3037 

Satılık - Ankaranı!l her tarafında 
imar dahil ve haricinde parça parça sa· 
tılabilecek toptn arazi, bağ ve bahçeler 
.~eşet Şertn Tel: 2406 3038 

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

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

Kiralık daire - Maltepe Uludağ so
kak No. 14, 5 oda, mutbak, banyo, 
kömürlük fevkalade manzara. İçinde-
kilere müracaat. 327 5 

Devir ıuretiyle kiralık daire - Yeni
şehir Maltepe Akıncılar S. B. Sait a
partımanı 4 oda mutbak, banyo, ve sı
cak ~ulu, içindekilere müracaat. 3347 

Kiralık kat - Kavaklıdere fransız se
fareti karşısında 4 oda Tl. 3843 3345 

Kiralık - 2 oda bir geniş hol banyo 
mutfak havadar ve nezareti iyi daireler. 
35 liraya acele kiralıktır. Belediyeler 
Bankası arkasında İtfaiye meydanı Pa
mukçu apartman. 3365 

kaaı 30 haziran 1998 tafttaine temdit e-

l ·ı dilmiftir. Basın U. Md. ı-Trabzond&bicAtMWkanıtıyapı-
:-------------- laca.ktır. 

Mecmua basllnlacak 
Matbuat Umum Müdürlüfünden: 

1 - Matbuat umum müdüdlüğü 

neşretmekte olduğu "Ayın tarihi,, ad
lı mecmuaların 18 nüshasını açık ek
siltmeye koymuştur. 

2 - Bu mecmuaların her biri bin 
yüzer tane basılacaktır. 

3 -Her mecmuanın tahmini bedeli 
660 lira ve muvakkat teminat 892 lira
dır. 

4 - Şartname, Ankarada matbuat 
umum müdürlüğünde parasız olarak 
verilir. 

5 - Açık eksiltme 18. 6. 938 günü 
saat 10,30 da Ankarada Dahiliye Ve -
kaleti binasındaki matbuat umum mü
dürlüğünde yapılacaktır. (1711) 

3430 

A. Levazım Amirliği 

Sade yağ ahnacak 
Ankara Levazun Amirliği 

Alma Komisyonundan : 
Satm 

1 - Kırklareli tümen birliklerinin 
938 mali yılı ihtiyacı için 50,000 kilo 
sade yağ kapalı zarf usulile eksiltme
ye konmuştur. Kilosunun muhammen 
fiatı 115 kuruş olup ilk teminatı 4125 
liradır. İhalesi 17 haziran 938 cuma 
günü saat 16 dadır. İsteklilerin şart -
namesini 300 kuruş mukabilinde sa
tın alma komisyonundan satın alabi
lirler. Taliplerin kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki vesaik ile teminat 
mektuplarını havi zarflarını belli gün 
ve saatten en az bir saat eveline kadar 

2 - Anıt projesi 30. buiran 1938 .ze 
kadar münakaaaya konulmuıtur. 

3 - Talipler bu husuata Kültür Ba
kanlığı Yüksek Öğretim genel direk
törlüğü ile latanbul güzel sanatlar a
kademi•inden mufueal malOmat ala
bilirler. 

4 - Trabzonda yapılacak olan Ata
türk anrtı bir portre heykeli olmayıp 
Trabzonun milli mücadeledeki rolünü 
ve Atatürkün Trabzonu muhtelif za
manlarda tefriflerinde halkın heye
canlarını ifade eder mahiyette bir abi-
de olacaktır. . 

5 - Bu ibide için a.r:aml (140.000) lira 
ka<lar sarfedilecektir. 

6 - Müsabakaya en u İltanbul Gü
zel sanatlar akademisini bitirmif olan 
türk heykeltra,ları girebilirler. 

7 - 30 haziran 1938 günü akşamına 

kadar maket ve projeler lstanbulda 
Güzel sanatlar akademisi direktörlü
ğüne teslim edilmig bulunmalıdır. 

8- Maketler en az 1/50 büyüklüiün
de olacaktır. 

9 - Projeler anıtın nihai felril hak
kında tam bir fikir verecek vuzuhta 
olmalıdır. 

10 - Anıt kaidesinin blok halinde 
mermerden ve heykel ile kabartmala
rın bronzdan olmuı tayanı arzu ise de 
bu cihet heykeltrqın takdirine bıra
kılmıttır. 

11 - Proje ve maketler Güzel sanat
lar akademisinde türk ve yabancı aanat 
karlardan tefkil olunacak Jüri heyetin 
ce tetkik edilerek birinciye (1000) ve 
ikinciye (500) lira mükifat verilecek
tir. 

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

Bir Bay için - Moble ve konforlu o
da Yenişehir Tuna caddesi Yiğit Koşun 
sokak No: 15 3369 tümen satın alma komisyonuna ver-

3279 

12 - Anıt yapılacak mahal tam bir 
müstevi tekilde kabul olunmuftur. A
nıt mahallinin fotoğrafları ile mevzua 
eaaa olacak yazılar Kültür bakanlığı 
yüksek öğretim genel direktörlüğün

den ve güzel sanatlar akademisi direk
törlüğünden par•ı.z alınabilir. (1482) 

2969 

Acele kiralık - Bahriye caddesi Kay 
seri sokak havuzlu apartman 3 üncü 
kat 5 inci daire 3 oda bir hol mutfak 

Satılık Analar - Maltepede münfe- banyo. Görmek için kapıcıya, görüş· 
rid inıaata müsaid uygun fiatla. H. Dil mek için Merkez bankası kombino ser
man Koç apartmanı 4 Tl. 2181 3197 viainde Galib Tozan. 3377 

Kelepir Bai n Sah~ - Hacı ka- Kiralık - Çıkrıkçılar yokutu Güven 
dm deresinde muntuam ev.bol meyva aprtmanında fevkalide nezaretli 4 No 1 
n Uzi.im. Su kuyu havuzlu. H. Dilman lu daire devren kiralıktır. Genit 4 oda 
Tel : 2181 3198 bir hol teferruatı. İçindekilere müra-

caat. 2379 
v •ni ... .hirb uıtıhk ansa - Y~ni vol 

asfaltında garajlara bitişik cephesi 20 hlrall'k - Aı.aronn>uıvannoa ;, oda· 
metre her iki taraftan blok 1450 met. k apartıman. Momilyalı veya mobilya
relik arsa TL 2640 3306 aız, üç aylık veya senelik. Telefon 3648 

Acele ve ucuz satılık - Fiz armonik 
3391 

ayaklı ve körüklü. Ankara Çocuk sara- Kiralık aramyor - 1 ağustos veya 
yı Cad. No. 60 müzik ve saat evine mü- eylOtden Yenişehirde 5 - 6 odalı müs
racQ4lt. Fırsattır. 3351 takil bahçeli ev veya daire konforlu. 

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

3346 

Sahide- Dikmende 2100 liraya sa

P. K. 290 3409 

Kiralık müstakil ev - Yenişehir Tu
na cad. Bayındır S. No. 6, 5 odalı bah
çeli ev 5 ay müddetle devren kiralıktır. 
Temdit ettirilebilir. Tl. 1737 ve 2767 

3413 

tılık bağ. 6 dönüm 4 odalı evi havi 650 Kiralık - Bakanlıklar karşısında 
lirası dört senelik ipotek. Yeni eczane- Belçika sefareti arkasında Karanfil so
den sorulması. 3370 kak No. 43, 3 oda 1 hol, konforlu. Ka-

pıcıya müracaa. 3420 Satılık Hiıae - Bahçeli evler koope
ratifi 4 B tipi hiaae satılıktır. İsteyen- Acele kiralık daire - 5 büyük oda, 
!erin Maarif Vekaletinde öğleden son- 2 büyük hol. Aylığı 75 lira Yenişehir 
ra N. Boyman'a milracaatlan. 3380 Yüksel Caddesi Yeşil Saha Genbark 

meleri. {1641) 

GC:1mrük ve inhisarlar B. 

Memur ahnacak 
Gilmrük wı ln'h.iearl... Vek&Je

tinden r 

ı - Ankarad açık 20 lira aylıklı bir 
yer için lise mezunları arasında müsa
baka ile memur alınacaktır. 

a) Müsabaka 13. 6. 938 &ünü saat 14 
te Ankarada yapılacaktır. 

b) Müsabakaya airebilmek için me
murin kanlnunun 4 üncü maddesinde 
yazılı şartları haiz bulunmak, 

c) Yaşı 30 dan yukarı olmamakı 

d) Müracat edenler erkekse askerli
ğini yapmış olmak, 

2 - İstekliler 10. 6. 938 akfamma 
kadar vekalet zat itleri müdürlüğüne 
baş vurmahdırlar. (1703) 2424 

Polis 
Kaput satln ahnacak 

Emniyet Umum Müdürlüğün -
den: 

Kapa h zarf usu 1 iyle 

eksiltme ilônı 
Gümiithane Nafaa Müdürlüjiin-

den: 

ı - Eaııtme,.e -.ıu1an it: oo
mufhane vll&yetlnin Pinıbmet - Kel
kit, Pöske - Ermncan yolunuc muhte
lif kilometrelerinde yaptırılacak 38 
aded betonarme menfez inşaatı olup 
be<!eli keıfi 17697 Ura 23 kuru§tur. 

2 - Bu ı .. aicl prtmme • evrak 
fUDlaıdır: 

A - Eksiltme prtnameai 
B - Mukavele projesi 

C - Nafıa itleri teraiti umumiye&i 
D • Tesviyei turabiye ve kirg.ir in-

patına aid fenni prtıwnc 

E • Huauıi prtname, ketif cetveli, 
metraj cetveli 

İeteyenler bunları GUmiifhane Na
fıa Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Ekıiltme 16 ha.zirm 938 per
tcmbe günü aut 15 de. 

4 - Ekailtme kapalı zarf muliyle 
yapılacaktır. 

Satılık Apartman, Ev- Ankararun 
her semtinde irat getirir beton, kargir, 

Apt. No. 9/5 telefon 1152 görmek 
s. 9 - 12, 3 - 6. 3417 1 - Dairede mevcud nümunesi ve 

prtnaınesinde yazılı vasıfları dahilin
de zabıta memurları için azı 2500 ço
ğu 3000 adet kaput 23.6.938 perşembe 
günü saat 15 de kapalı .zarf uauliyle 
satın alınacaktır. 

5 - Eksiltmeye airebilmek için is
teklinin 1328 lira muvakkat teminat 
vermeei bundan bafka ticuet odMı 

vesikası ve nafıa yüksek bakanhğmın 
müteahhitlik veeikuını cöetennes.i 
prttır. 

ahşap apartmanlar evler Tel: 1538 Kiralık daire- Müdafaai hukuk cad-
3383 Sakarya eczanesi yanında 4 oda mut-

Satılık Araalar _ Ankararun her bak, banyo, havagazı, elektrik. Kapıcı-
semtinde imarca parsellenmiı küçük ya müracaat. 3451 
çapta inpata elveritli arsalar Tel : 
1538 3384 

6 - Teklif mektupları üçüncü mad
dede yazılı saatten bir uat evveline 
kadar Gilmilflıane nafıa müdürlilğün
de teıekkül edecek komisyona mak
buz mukabilinde veıitmiı olacaktır. 
Postada vuku bulacak gecikmeler ka-

-R -

Ekmek mijnokososı 
Urfa C. Müddei Unwmiliğindea: 

1 Haziran 938 gününden 31 maym 
939 gününe kadar Urfa ceza evinin 
muhammen olan bir senelik (250.000) 
kilo ekmeği 16-5-938 tarihinden iti
baren bir ay müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İ

hale günü olan 15 haziran 938 salı gil 
nü saat 12 dedir. şeraiti anlamak ve 
pey sürmek istiyenler yüzde yedi bu
çuk teminatı muvakkateleriyle Urfa 
C. M. U. liğine müracaatlari ilan olu-
nur. 3114 

Gôpnen evleri yaphnlaca-
Kayseri Vi.liliiinden : 

1 - Kayseri merkez kazasına bağlı 
Felahiye nahiyesinde muhammen be
deli 894 lira 69 kuruştan ibaret 6, 
Bünyan kazasında keşif bedeli 864 li
ra bir kuruş olan ~. Pınarbaşı ka.za
aında dört mıntakaya ayrılan 926 lira 
90 kuruş muhammen bedelli 352 Ye 
Develi kazasında 917 lira beş kuruş 
muhammen bedelli 184 göçmen evi 
inşası açık eksiltmeye konulmuftur. 

2 - Eksiltme 16-6-938 pergembe 
günü saat 14 de vilayet konağında top 
!anacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Vilayet dahilinde yaptırılacak 
olan 600 evin toptan inşasına istekli 
zuhur etmediği takdirde kaza veya 
köy üzerine de talibine ihale edilecek
tir. 

4 - Bu işe aid plan, prtname Ye 

diğer evrak vilayet iskan müdürlü
ğünde görülebilir. 

5 - İsteklilerin sözü geçen günde 
malsandığına yatıracakları % 7,5 mu
vakkat teminat makbuzlariyle İskan 
komisyonuna müracaatları ilan olu-
nur. (1684) 3364 

- ~ Kazalar 
Elektrik yaptırılacak 
Ke+an Belediye Riyasetinden ı 

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

2 - latekliJer bu ite aid prtname 
pJAn ve projeleri 3 lira mukabilinde 
Kef411 belediye reisliğinden alabilir
ler. 

3 - Muvakkat teminat mikdart 
2250 liradır-

4 - Eksiltmeye girebilmek için na
fıa nkiletinden ahnmıı elektrik te
sisatı müteahhitliği vesikası ile 938 
senesine aid ticaret odası vesikaamı 
almış olmak lazımdır. 

5 - Eksiltme 21-6-938 tarihine raet 
tayan salı günü saat 16 da Kepn be
lediye dairesinde yapılacaktır. 

6 - Teklif mektubları 5 inci mad
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Kepn belediye reisliğine veri
lir. Poıta ile gönderilecek mektupla
rm da aynı saate kadar eglmiı olma
ları ,arttır. Posatda olacak gecikme-
ler kabul edilmez. 3112 

Edviye ahnacak 
Kızılcahamam Hiikümet Tabibli

finc:len : 

Kazamızın köy bürosu namına mii
bayaa edilecek 676 lira bedeli muham 
menli edviye 21.5. 938 tarihinden iti
baren yirmi gün müddetle münakasa
ya konulmuştur. Talip olanların prt
nameleri görmek için Ankada ve le
tanbul vilayetleri sıhiye müdüriyetle
ri ile Kızılcahamam kazaaı kayma
kamlığına müracaat etmeleri ilan olu-

Senelerdenıberi idarede çalışarak 
'1eeleki bilgilerini arttırınıı olan ve 
UcretJe müstahdem bulunan memur
ltrdan lüzumlu görülenlerin, yeni ih
daa edilen kadrolara tayinleri keyfi
l'ttiı gerek i.kmaline çahfılınakta olan 
bir çok itlerin teehhüre uğramaması 
~~ gerek istenilen inkişafın ahenkdar 
~~r fekilde ve bir an evci temin edile-
ıJaıes.i bakımın.dan lüzumlu görül
~ftiir. 

Kiralık oda - Elektrikli banyolu, 
kooperatif arkası Ağaoğlu apartıman 
daire kapı numarası 8 ikinci kata mü -

2 - Beherine 18 lira fiyat tahmin 
edilen bu kaputlara aid şartnameyi al
mak ve nümuneaini görmek isteyenle
rin unıunı müdürlük satın alma komis
yonuna müracaatları. 

bul edilmez. (3243/1686) 3386 nu~ 3~3 

Eaaaen bu kadrolar azami olup daha 
'tağı derecelere memur tayini caiz o
~~•ğı projenin ikinci maddesinde taa
·oq olunmuıtur. Tayinlerde bu kayıd-
~ ~irlikte memurların ehliyet derece
t ... ~~nin göz önünde bulundurulacağı 
~idir. 

Gerek iyi elemanların, baprabile
tekıeri itlere geçirilebilmelerini ve ge
~ kadroları maa, cetveline geçen 
U tetli memurların almakta oldukları 
~ tretıerin tekabül ettiği derecelere 
:!._a daha dun derecelere bir defaya 
t~ue olmak üzere tayin imkinını 

11'-tı~n nıaksadiyle i~u muvakkat mad-
ttıın teklifi zaruri görülmüştür." 

Avrupa horoz siklet 

Jimpiyonluğu 

lttllUkreş, 5 a.a. - Avrupa Horoz sik
~ boks pmpiyonluğu: Romanyalı 
C tel 'rhomas 7 inci ravundda Gino 
t!~tlanco'ya galib gelmiıtir. Catlaneo 
h lcillif>:e edilmif ve Thomaa Avru-

llnıpıyonu Unvanını almıştır. 

Acele satılık Araa - Maltepenin en 
h1kim yerinde münferid intaata mü- racaat. 
said ehven fiatla: 1538 3385 

3449 

Satıhk arsa - Harbiye mektebi kar- Kurslar: 
§lSIDda ve yeni yapılacak meclis binası 
yakınında istiyenlerin Duatepe Ilıca 
sokak No. 3 e müracaatları. 3343 

Daktilo kurıu - 4 7 inci devresine 
haziran ilk haftasında başlıyor. 2 ayda 
diploma verilir. Yenihal arkaaı yeni ha· 

Acele satılık ev - Yeniıehirde Dev- mam apartımaru kat 2 Tel 3714 3095 
Jet Şurası yanında Elgün S. No. 5. 
2 kat 7 oda konforlu 745 M. bahçeli 
Tl: 2406 Ne,et Şeren. 2418 • lş arayanlar: 

Sahide mobilya - Hareket dolayıai- · Ankaraca tanınmıt bir muhasip de
le bir salon ve yemek odası takımı sa - vamlı veya günün bir kaç saati için iş 
tıhktır. Yenigehir Erdoğan aokak No. arayor. Namuslu ve işgüzar bir ortak 
A - 31 re müracaat. 3450 arayanlara da iyi bir arkadaıtır. Posta 

Elveriıli acele satılık arsa - Türk 
Maarif Cemiyeti kolleji yanında cephe 
21, derinlik 19, Yenişehir Yiğitk<>§un 
S. No. 26 ya müracaat. 3447 

Kiralık : 

Kirahk oda - Yalımı 3 ay için. Kı-
zılay karpaında Ali Nazmi Ap. 4. ciı 

katNo.12 3464 

Kiralık - Yenigehir Tuna caddesi 
pazar yanınd 19 No. lu hane 2 oda ban
yo, mÜ§terek mutbak.. Aynı eve müra-
caat. 3452 

K. 277 3348 

Halen vazifedar bir bayan akşamlan 
kendi evinde çabfD1a1< üzere türkçe, al
manca, franıı.zca daktilo işleri deruhte 
etmektedir. Mektupla Ankara P.K. 501 
adresine yazılması. 3415 

Aranıyor : 

Muhaıip aranıyor - Eaki§ehirde ça
lışacak ve inşaat işlerine aşina bir mu
hasip aranıyor. Telefon 2684 Ankara. 

340':' 

Fen memuru aranıyor-İnşaat işle
rinde ~şacak biı: fen memuruna ih-

3 - Eksiltmeye girmek isteyenler 
4050 liralık teminat makbu.z veya ban· 
ka mektubunu muhtevi teklif mektuh
lariyle 2490 sayılı kanunun 2-3 cü mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte 
münakasa günü saat 14 de kadar ko-
misyona vermeleri. (1689) 3474 

Vilôyetler 
Trabzonda yapılacak 

Atatü rk anıtı 

Müsabaka sartları 
Trabzon llba:rlıimdan : 

Görülen lüzum üzerine Trab.zonda 
yapılacak olan, Atatürk anıtı müaaba-

tiyaç vardır.TeJefon 2684 Ankara.34()8 

Şiveıter aranıyor - Küçük bir çocu
ğa bakmak üzere bir §ivester aranıyor. 
Telefonla 3843 numaraya müracaat e-
dilmesi 3436 

... "'»-- •. -...-.~ • ... 
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Başağrısı, dişağrısı 
NEVRAUI 

Bütün ılbnOlan ted±r eder 

GRİ PİN 
Bilbaua bunlar kartı müeairdir. 

it bqmda, seyahatte, evde her zaman yanmızda bir kate 

Bulundurmayı unutmayınız 
Kalbi bozmaz, mideyi Ye böbrekleri yormaz. 

iCABINDA GUNDE 3 KAŞE AUNABlLtR. 

lemine dikkat. Taldidlerinden almmuz. 3473 

Lokanta ve Gazinocular1n 

1/tM nazan dikkatine ! 
:t!l Fıbrikan11ıın BAŞKURT markalı 

yerli mımllltımın IÖfllllden : ÇA
T AL, KAŞIK ve BICAK flkım· 

lalın allllflllL 

1 de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 
Ankara satq merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazan 

tJI.:tJS 

Ankara garı gazino ve lokantası 
açıJmııtır. Ankara halkı dinlenecek, ferahlanacak ve iyi vakit ge
çirecek geoif ealonlu, yetil bahçeli Ye t«Mlı }"ellİ bir lokal deha 
kazandı. 

Asri konfor ve tesisat .. her neri içkiler .. aMkart ve tabldot en 
mutena yemekler aaym halkmıızm emirlerine lmadedir. 3448 

En eyi ve Ucuz 
Motosiklet Ye 

bisikletleri (Yıldız) dan 
taksitle alabilirsiniz. 

Ulus meydanı No: 6 
Tl: 1847 

Malatya Bez ve İplik Fabrikası 
T. A. Şirketinden: 

Şirketimiz Adana Fabribeı Mamulatı: 
Kaput Bezi Fiatları; 

Tip 

2 
14 
14 

Genitlik 

75 
85 
90 

Top metre 

36 
36 
36 

Fiatı 

725,-
751,-
784,-

Ayrıca elbiselik grizet ve dikipiz Torba siparişleri kabul edili~ 

iplik Fiatları: Paketi 

Vater Numarau 

• .. 
" • 
• • 

. " " 

4 
6 
8 

10 
12 

Fiatlar fabrika teslimidir. 

295,-
315,-
335,-
335,-
395,-

Sipari.fler doğrudan doğruya Adana fabrikamız müdürlüğün~ 

veya Ankarada Yenitehirde Atatürk alanında Şirket ldarei merke· 
ziyeaine yapılabilir. 

Siparifler Banka garantisi mukabilinde 91 gün vade verile-bilir. 
856 

..111111111111111111111111111111111111111... Bir evrak memuru ahnacak 
§ Yenisehir park ~- Çocuk Eairseme Kurumu Geneı 

Merkezinden : 
§ aile eilence yeri § Genel markezin evrak memurlu-

S Eski Bomonti = ğu açıktır. Lise tahsilini bitirmit ve 
E askerliğini yapmı1 bir memur alma-

1-6-llM 

H A s A N 
Yarnn yağlı gece -.edeniz kremüe 

meneluıe .e acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

ACIBADEM Y AGI 
KREMİ 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
İhtiyarlan gençleştirir, gençleri güzelleştirir 

HASAN ismine ve markuma dillkat. 3472 

..11ıı11111111111111111111111111111111111111111111JllllllllJlllllllllllllllllltllll~ 

E Egzama ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 5 
- -i EKZAMiN 1 - -- -- . . . -E kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıttır. Eczahanelerden ısteyınız. ! 
- r ~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt1ıl 

Çankaya Eczanesin~~ 
rabilirsiniz. Yenlfehlr Bakanlıklar karftsı metrutiyet caddesinde 

2787 

1>1~ 1'1\111111 ..1ıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111tıııı~ 
.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!: Pıpa lllhcesi salıhkfar M. AZIZ TUNC 5 Si ır ... 11ym1 Bez F•lklll Mlllrllliillllen § - - - -§ T~- Ha Kunnnu § Kadıköyilnde Bağdad caddesinde ı:=a1ra'::C: ':.::'.:: iHalkm ıatlam •e ucu bez ihtiyacım temin makaadiyle imal 5 
5 ura ya 5 tren battma ve Fencrbahçe ıtadına AdliyeSaraJJ:ramndaSarnf § etmekte olduiumm XIV tip anahtarlı kaput fiatlan: ; 
E BÜYÜK PJ• YANGQSU 5_ nasır, içinde kötktl, gazinosu, .dolaplı Halda Aparbmuu No. 1 : ı•k 778 k : 55 = kuyuları, havuzları ve 22 dönüm bo•- § 85 santim ı topu u rus § 
55 • !5 tan ve ağaçları bulunan mefhur Pa- - _ 

:: ikinci Ketide 11 HAZiRAN 1931 eledir. § pa bahçes1ıtatıhktır. Taıip1erın ı.. -------- § 75 santimlik topu 710 kurus § 
5 s··-..aı.I.. ikr . 45 000 liradır§ tanbulda Babkpuarı 48 n~e~olu Cö- Bayanlara = = 
5 Uy UA amıye • = meni Tayyare piyango gıtnme mu- E Satqlanmız fabrika teslimi ve petindir. E 
5 Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık § racaatları. Telefon: 23302 3363 Şapka almağa karar verdiğiniz §5 Fiatlar asgari bir balya içindir § 
§ ikramiyelerle (10.000 Ye 20.000) liralık iki ~ zaman en evel gideceğiniz yer §5 Bu fiatlara yüzde 2 zam suretiyle bir topa bdar perakende§ 
= adet müklfat nrdır • • • = E k• • E aatıı yapılır. E 
5 . L--2-- bini L:-· • • ecl bu piyansoya § ~111111111111111111111111111111111111111!:. s 1 nazı = d. = = Şimdıye .. UIU" erce ...,171 zensm en . . = = - mağazası olmalıdır. Mevsimin en 5_ Balyalar 20 top ve 720 metre " §_ = ;.tirak etmek IUNtiyle Az de taliinizi deneymız. = : ..,. a i yeni ve zarif modellerini her za-= -s =: TAYYAREDE NIAAH : : -

iiiİlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!i=' ~11111111111111111111111111111111111111~ ~:~~~~~~;'° ~".,' ~ !liJ>arİ§İlıııl~~~ı.ı.~,,.;.:::;:...~.....ııı.ça644 ~ 

il\\ lDIMI 
CAN KUQTAQI~ 

............................................................................... ~ ............................ 3 
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.. 
1411111 ~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastahanesi Cerrahi Şefi 
Her gün saat liçten sonra evinde 
haıtalarmı kabul eder. Tel: 1499 
Adres : Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No. 9 D.S. 3382 

~111111111111111111111111111111111111111!:. 

§ KIREC § 

u L U 8 - 19. uncu yıl. - No.: 6052 

imtiyaz Sahibi 
Nurettin Kimil SUNER 

Umumi Neıriyatı idare Eden 
Yazı itleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Bumıevi : ANKARA 

.---RECETELERINizt--~ 
(Sakarya eczane) sinden yaptmnu. Her istedi· 

tfniz yerli ve Avrupa lllçlan bulunur. Reaml hususi mtlea
seu.ta uam1 kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruftur. 
Ulus. Halk ıineması ııruında. Telefon 2018 1--613 

Kiralık dükklnlar ve ardiye 
- -
E En eyi cifti damanu balla mer·E ~==~~~~~~~~=----------------------·--:::-! 
E merden yapılmq Karaköy çalı ki·E 

Postahane caddesi Naci Kıcıman apartımanı altında. 3466 

E reçlerini Z791, 2861, 1446 ve 3300E 
: telefonlardan arayınız. 2093 : - -~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

~111111111111111111111111111111111111111!:. - -
§ Dr. Bôsıt Ürek § - -- = i Cebeel Merkez Hastanesi : 
: iç Butalıklan mütehll88UJ E - -E Her tün butalarmı Y enq. E 
: bir Metrutiyet caddesi Orek5 
5 apaıtmanmda saat 13 deni 
i soma kabul eder. Tel: 1691 i - -~lllllllllllllllllltlllllllllllllllllllr" 

YEN 
• 
1 SİNEMALAR HALK 
BU GECE ..llllllL. 

BU<iUN BU GECE 

- - Aık • heYecaıı ve macera filmi - -J ean Harlov - Garry Grant taraf m- - -- -- -- -dan temsil edilen bUyUk qk ve - - dAIP BOLUK - -- -- -- - Bq rolde: Victor Mc. Lag. en heyecan filmi - -- -- -- - Seanılar: 2,30 • 4,30 • 6,30 gece 21 de - -s u z y - -- -- - Saat 2,30 da tenzillt: Fiatlar: 40-30-20 
Gündüz 2,45 • 4,45 • 6,45 seanslarında: - - -- - Halk Matinesi 12,15 de: 1 - -- - :s - -- -SESl - - .. 

KALBİN ,lllUr" KAFSDE AŞK 


