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muhteliti. 

F rankQcular Katalonyaya girdiler 
, 

ltalya - İngiltere görüşmelerinde de 
... 

ispanyadaki gönüllüler işi 

i~in bir anlaımıya varddı 
Frankocular bir 

~ok mühim 
mevkiler alddar 

Sarragos, 27 '(A.A.) - Havas mu -
ha biri bildiriyor: Bu akpm karanlık 
basarken, general Y angue orduau lata
lan Katalonya arazisine girmitJer ve 
Ma Selgorrein'i zaptetmiflerdir. Aynı 

saatte Fraga ıehri de tamamiyle mu
hasara altına alınnu' bulunuyordu. 
Franko kuvvetlerinin ileri karakoUan 

Franlıocu aakerler bir fehir muhaaaraaınJa (Sonu 8. inci N)llatla) 

Kültür 
kadromuz 

- Kültür hayatımızdaki 

Japonlar ricat ediyor 

Harb geniş surette çinliler 
=-~-.a~ ... ~~ -•er;••;.-a.·--~t-~ lehine inkişaf ~ediyor rakamlar-

11931-1938 yıllan arasında orta öğre
timin talebe, öğretmen ve okul durum· 
!arını göateren rakamları okuyanlar, 
ıüpheaiz derin bir inşirah duymuflar
clır. 

Cumhuriyetin kurulduğu yıl orta o
kul dediğimiz sınıflarda 5.905 çocuğu
muz vardır, kı.z talebenin aayııının az
lığı göze çarpar. Bu rakamların artıf 
•eyri ıöyle olmuştur: 

Yııl Talebe aayıaı 

1923-24 5.905 
J.927-28 15.133 
1929-30 20.680 
l931-32 24.835 
1932-33 30.856 
1933-34 37.626 
l934-35 40.598 
1935-36 46.678 
!1936-37 57 .134 
1937-38 11.ozı 

Rakamlar göıteriyor ki 1931 den iti
baren her yıl altı bin kadar artan tale
be aayısı 1935 de birden 11 bin ve 
1937 yılında da birden on dört bin ka
dar artmıftır. 

Cumhuriyet maarifi, bu büyük artıı 
kartıaında orta okul sayııını: 

Yıl Okul aayısı 

1932-33 83 
11933-34 99 
J.934-35 98 
1935-36 100 
1936-37 109 
1937-38 124 

yapmak zaruretini duymut ve bu okul
larda derahane aayıları da ,talebe aayı
aiyle mütenasip bir tekilde yükselmit· 
~ir. 

Yıl Derahane 

1931-32 651 
1932-33 718 
1933-34 805 
1934-35 889 
1935-36 1.008 
1936-37 1.162 
1937-38 1.394 

Orta öğretimin, türk inkılap hayatı 
yönünden bir tahlili de kız ve erkek 
ni•betleri üzerinde olmalıdır ve türk 
kızının orta öğretim sahasındaki ıayı
ıının ,ayanı dikkat bir yükseklikte ol
duğu görülür: 

Yıl Kız Erkek 

1932-33 7.968 22.888 
1933-34 9.319 27.707 
1934-35 9.955 30.643 
1935-36 11.706 35.072 
1936-37 14.668 42.466 
1937-38 18.450 52.571 

( Sonu 8. inc:ı ıa~_la'1.a ) 

Hankeu, 27 (A.A.) - Royter muhabiri bildiriyor: Buraya 1Mııüa 
relen .. keri remıi raporlara göre, Hauçov'un hi.kimiyeti iç.in ya.pıbn.k· 
ta olan hayati muharebe, birdnbire çinliler lehine renit surette inkifafa 
baılamıttrr. 

Tanklar ve zırhlı otomobillerle .mücehhez Çin nümune fırkalan, 

motörlü topçu kuvvetlerinin bimayeainde iki koldan büyük kanalı reç. 
mitler ve timal aalı.ilinde Hançuanr ve Tayerçang'ı zaptebnitlerdir. Ja. 
ponlar, demiryolu boyunca, l..inçeng iatikametinde H&nçuanı'clan tima· 
le dofru ıeri çekilmektedir. Japonlar Tayerçang'dan ela T&09Yanc'a ve 
oradan da Yihıien'e ricat et:miflerdir. 20 mil kadar ıimalde bul11DUl bu 
aon tehir halen Çin kıt.alan tarafmdan lnıfatıbıut buhnmıaktadır. 

(Sonu 7. iaci &aylada ) 

Seçim günleri yaklaştr1cça 
Hatayda tazyik arhyor 

Statünün hic 

bir maddesi 

tatbik edilmiyor 

Dumdum la 
yaralanan 

türkler vôr ! 
Antakya 27 (Telefonla) - Cenevreden gelen haberlerle bura

daki tatbikat biribirini tutmamaktadır. 
Hali, Hatay' da 1ıtatünün hiç bir maddesi tatbik edilmiı de

lildir. Hatta türkçenin resmi dil olarak kullanılmaıı bile nazari 
mahiyette kalmııtır. 

Hataya gelip ilk İf ol.aralı Yeni
pn gaute.ini kapayan ve 1 lif· 
nalı partm Tei.iyle beraba ava 

sıkan yüce lıomiHT lıont 
dö Martel 

Menfi propaganda: 
"Türkler aancaiı çetelerle İt· 

gal edecekler.,,. 
Antakya, 27 (Huauıt) - Manda 

memurları tarafından ileri sürülen 
propaganda mevzuu ıudur; 

"-Türkler, intihabı kazanamıya
caklardır. Bunun için Sancağı çete
lerle işgal etmek istiyorlar.,. 

Bu propagandanın hedefi ermeni, 
rum ve aleviler üzerinde teeir yapmak 
ve mukabil bir cebhe kurmaktır. Bu 
cepheye dahil olanlar esasen ittihadı 

anasır cemiyeti kadrolarını doldur
maktaodırlar. 

İttihadı anasır cemiyetine dahil o
lanlar mandater memurlar tarafından 
ailihlandırılmaktadır. Ortodoks, ale
vi, ermeni memurlar hemen klmilen 
bu cemiyete kaydolunmuıtardır. 

Seçime if ıirak edeme•in diye 
ıürklere cüsdan verilmiyor 

· lıRrıderun, 27 (Huıuıt) - Kırık
han nüfuı dairesi nüfuaa kaydedilen 
türkleri seçime iJtirak ettirawk 

( Sona 8. İllcİ .... J. 

Türlr Tarih Kurumu AabQfkanı Proleaör Alet köylü 
kaJınlaı-la konuıuyor 

Proluör Alet ve Prole•ör Pitar 
eski bir eaeri tetkik ederlerken 

Profesör Af et ve 

profesör pitar 
Eti hafriyatını 
tetkik ettiler 

Tilrk Tarih kurumu Aaba,kanı Pro
fesör Afet, profesör Pitar, Bayan Pi
tarla beraber dün sabah saat sekizde 
Ankaranın cenubundaki Gavurkaleye 
gitmitlerdir. 

.· 

Yolda Karaoğlan köyündeki Eti 
hafriyatını tetkik etmişler ve büyük 
köyündeki kazıyı da gördü·kten sonra 
aaat onbirde Givurkaleye vaaıl olmuı· 
lardır. 

(Sonu J. iJnciJ sayfada) Proleaör Alet, prolaör Pitarla beraber 

TRAKYA DA 
on 

'O 

Neler yapıldı ve 
neler yapılacak? 

General Kazım Dirik proğramınin 
yeni esaslarını anlatiyor 

General Kazım Dirik 

Trakya Umum Müfettifi general 
Kizım Dirik, hareketinden evel bir 
arkadatımıza &Jllğıda okuyacağınız 

beyanatı vermittir. 
Batı sınırlarımızdaki büyük ve 

kökten kalkınmayı, kendine has bir 
pratiklik ve bir organizasyon adamı 
olarak gerçeklettir!D§ olan general 
Dirik, Avrupa Türkiyesi için devletin 
aldıiı yeni kararları izah etmi!; 
Trakya kalkınma hareketinden bugü
ne kadar alınan neticelerin tam bir 
bilinçoaunu yapmıttır. 

Otuz bin kilometrelik genit bir 
yurd parçaaı üzerinde kemalizm inp
crhğmı bütün yaratıcı ve yükseltici 
huıuaiyetleriyle tatbik ederek, ,en, 
ne.eli ve meaud hayatı kuran general 
Dirik, birçok yeni devlet tedbirleriy
le yüklü olarak vazifesi batma dön
düğünü de müjdelemi,tir. 

••• 
"- Devlet merkezinden yeniden 

büyük bir hız aldım. ltlerimin esaslı 
( Sonu B. inci NylaJa ) 

Frank0<uların Ankara 
ve Allna umumi 

ajanları 
Ankara, 27 (A.A.) - Anadolu •· 

janıının öğrendiğine göre, cumhuri
yet hükümeti, B. Julio Palencia'nın 

Burgoı lapanyol hükümetinin Anka• 
rada umumi ajanlığına tayinine.cnuva.
flıkat etınittir. 

Atina, 27 (A.A.) - Elm hükümetl, 
Sebaamn Romero Rodoglaı'm Bur• 
gos iapanyol hükümetinin Atinada u • 
mumi ajanlı(ma tayinine muvafakat 
etmi,ıir. 

Bir yıldönümü 
g nisanda büyük Sinan'ın yıldöntl

münü kutlamağa hazırlanıyoruz. sa. 
yük türkün ebedi hatırası önünde eği
lelim. 

Şu Sinan olmasaydı, ne düz cadde
ler açacağımızı düıünen belediy«ile
rimiz olmuıtur. ÜskiJdardaki bir es~ 
rinin bir ilci gece içinde nasıl düz yola 
kurban edildiği tarih uzak değildir. 

O tarihten sonra, §imdiki üniversi
te arkasında inıa planları yapmağa 
davet olunan bir yabancı mimar ise, 
''- Süleymaniye'nin gölgesi altında 
böyle bir vazife kabul etmek güçtür. 
Bana düıünmek için bir iki ay milsaa• 
de ediniz!" demi§ti. Ve ilk projesinde, 
Süleymaniye karıısını bir tarasa ile 
açık b11akarak adını da §öyle koy
muıtu: "Süleymaniyeye hayran olan· 
lar !" 

DiJz caddeyi eğriliğe mahkum eden 
eski eserler, bu asırda dövizsiz mem -
leketlerin belini doğrultmaktad11. Bir 
osmanlı mezarlığı bile Rados'un başlı· 
ca turizm servetlerinden birini teıkil 
ediyor ve niceleri, bizim toprak üstün
de sağlam duran eserlerin harabeleri• 
ni bulmak için toprağın altını eşiyor I 

''MaatteeulJI Çaqıkapısıadaki çeı
me yahud sebil yahud türbe caddenin 
muntazam tesviyesine engel olmakta
dır!'' tarzındaki havadislerin gazete
lerimi:ıde nasıl yer bulabildiğine hay
rtt ediyoruz. Eski müdafaası, vak
tiyle, bi:ıi eski lcalmağa mahkum eder 
göründüğü için sinirlerimizi oynatı• 
yordu. Şimdi öyle değildir: Birkaç 
sene sonra biz de lstanbulda pitoresk 
peıinde koıacağız ve o kadar acısını 
çelctilimi:ı es k i'nin garblılar gibi ar. 
tik tıdııu llmai• blflayacağız.- Fatay 
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Musiki ile enerji terbiyesi 
1 Bir cereyana dikkat ediyor musunuz? Bandolar ve marş radyoyu 
fethetmek üzeredir· Düğmeyi çevirdikçe mızıkalarm gürültülü ve ri
timli musikisi, gözlerimizin önünde, rap ap rap, çelik miğferlerin mut
tarit akı§ınr resmediyor. 

Dünya hergün biraz daha silahlanıyor, Avrupa hergün biraz daha 
ordulaşıyor. Radyonun, kendini bu inkişaf seyrinden kurtarmasına im
kan var mıydı? 

Yüzlerce pirinç boru veya binlerce genç ağızdan birden çıkan marş
lar, hayatm aldığı yürüyüş temposundan haber veriyor. Dinl'ediğimiz 
cebheye giden bir ordunun ayak sesleridir. 

Bilhassa totaliter memleketlerin istasyonlarında azami haddini bu
lan bu bando sev.'!'isi maksatsız olmasa gerek.. Romanslar ve sonatlar 
içinde fazla hayallere dalması arzu edilmiyen gençliklere, bu musiki, 
enerji ve disiplin terbiyesi aşılamaktadır. 

Mızıka sesi, gözlerinizin önüne hulyah göllerde yüzen narin kot
ralar değil, bayraklarla donanmış şehirler, heyecan içinde kayna§an ka
labalıklar ve muttarid adımlı ordular getiriyor. 

Bazı ideolojilerin, büyük kalabalıkları kendine bendeden cazibe
sinde, bu marşhırın, bandoların, bayrakların ve tempoyla atılan adım
ların rolünü araştırmayı unutmayınız. Beslenmesi için büyük zahmet
lere ihtiyaç göstermiyen kütle heyecanını, ehemiyeti azımsanaıruyacak 
bir destektir. 

Rady~nun .ön~. her akşam bir resmigeçit meydanına dönmÜ§tÜr. 
~ade~k~ bu b.ı.r dunya cereyanıdır, şu halde bu konsere türk gençliği~ 
nın ses.mı .ve turk mı_zık?sını da katmakta tereddüd etmiyelim. Gerçi 
senfonılen ve rapsodılerıle orkestra bize daha ince daha mütekamil 
daha medeni bir müsiki dinletir. Fakat platonik arz'ularımızm üstünd~ 
bir zaruret var: tempoya ayak uydurmak. 

~~ırlarca süren bi~ uy~şukluktan daha yeni silkinmiş bir milletiz. 
EnerJı ve hareket terbıyesme, her miHetten fazla bizim ihtiyacımız ve 
h?~k~ız var. Şu halde bandomuza ve marş korolarımıza, her millet 
gıbı hız de radyomuzda yer verebiliriz. - YAŞAR NABi 

Mühendisler ve mimarlar . . 
ıçın 

Hükünlet mühim bir 
kanun projesi hazırladı 

Halkevinde: 

Dünkü çaylı dans 
Halkevinin her hafta yüksek tah

sil gençliği arasında tertip ettiği çay
lı danalar dün de Halkevi salonların
da verilmiştir. Önce sinema salonun
da gençlere toprak bayramında Halk
evinin Taş.pınar köyünde fidan dik
me merasimi gösterilmiş oradan di
ğer salona geçilmiş ve bilyük bir genç 
lik kütlesi geç vakte kadar eğlenmiş 
ve dansetmişlerdir. 

Dünkü konser 
Halkevinde Cumhur Reisliği Flar

monik orkestrasına bağlı salon orkes
trası dün saat 11 de bir konser ver
mi~tir. Salon çok kalabalık olmuş, 
konser bilyük bir alaka ile dinlenmiş
tir. 

·Türk ticaret bankası 

umumi heyeti 

bugün toplanıyor 
Türk Ticaret Bankası umumt he

yeti, Bankanın 19 zuncu mali senesi 
besablarmı ve faaliyetini tetkik et
mek üzere bugün saat 16 da bankanın 
ışıklar caddesindeki merkez binasın
da toplanacaktır. 

Müzakere ruznamesi şudur~ 
1937 senesi muamelelerine aid ida· 

re meclisi raporiyle murakıbler rapo· 
runun okunması; 

1937 senesi biUnçosu kar ve zarar 
hesablarının tasdiki ile idare mecli
sinin ibrası; 

Müddetleri biten idare meclisi a
zası yerine aza seçimesi; 1937 senesi 
mu'rakıbler ücretinin tayini ve yeni
den iki murakıb seçilmesi; 

İdare meclisi azalarına verilecek 
huzur hakkının tayini. 

Bayındırlık bakanlığı mühendis ve 
mimarlık hakıkında yeni bir kanun 
projeıi hazırlamıştır. Bakanlık proje
nın hazırlanmasını mucib sebebler la
yihasında şöyle izah etmektedir: 

dırlık bakanlığınca hazrlanacak bir 
çirilmesi lizım gelen bütün imtihan- nizamname ile tesbit olunacaktr. 
ları bitiımi' bulunmaları p.rt olacak-

"Mühendis ve mimarlık kanunu bu
günkü ihtiyaçları karşılamıyacak de
recede eskimiş ve nafıa fen mektebi
nin, mühendis yetiştirecek teknik oku
luna çevrilmeei üzerine yüksek mü
hendislerle mühendislerin vaziyetle
rinin tayini zaruri görülmüş ve Ka
mutay' cip bir mühendislik kanununun 
hazırlanına11 hakkında arzu gösteril
miş olduiundan bu proje hazırlanmış
tır. 

Mevcud kanunun neşrinden bugüne 
kadar geçen on bir sene içinde yapılan 
tecrübe netict1linde eski kanunda mev
cud olup mahzurlarını gördüğümliz 
bazı hükümler çıkarılmış ve faydalı 
görülen yeni hükümler ilive edilmiş
tir. 

Bilhassa yeni kanun muntazam bir 
mühendislik tahsili görmeden imti
hanla mühendis olmak imkanlarını or
tadan kaldırmak ve mühendislik ve 
mimarlık adlarını ve bu sıfatı taşıma
ğa ulahiyetli fen erbabını himaye e
den müeyyideleri koymu~ ve bilhassa 
yüksek mühendis ve yüksek mimar 
mekteblerinden çıkmayıp bu mek
teblere muadil olmayan yabanc yük
uk mühendiı mekteblerindcn mezun 
olanların yüksek mühendis ve yüksek 
mimar adlarını alabilmeleri bazı tak
yidlere bağlı tutulmuştur. 

tır. · 

J' erilecek adlar: 

Yazılı vesikaları haız bulunanlara 
yüksek mühendis veya yüksek mimar, 
diğerlerine sadece mimar ve mühen
dis adı verilecektir. 

Türk veya yabancı mekteblerinde 
yürüyen usullere göre doktora imtiha
nı vererek buna mahsus diplomayı a
lanlara doktor adı da verilecektir. 

Programları türk yüksek mühendic 
veya yüksek mimar mektebi program
larından aşağı ve teknik okulu prog
ramlarından yüksek olan ve fakat, bu
lunduğu memleket~e yüksek mekteb
lerden sayılan bir mühendis veya mi
mar mektebini bitirmiş ve diploma al· 
mı~ olanlara mahsus mühendis veya 
mimar ruhsatnamesi verilecektir. Bu 
mekteb mezunlarından yüksek mühen 
dis veya yüksek mimar ruhsatnamesi 
almak istedikleri takdirde yüksek mü
hendis veya yüksek mimar mektebinin 
alakalı ihtisas şubeleri ders program
ları mucibince okumadıkları derslerin 
imtihanlarım muvaffakiyetle geçir • 
miş olmaları şart olacaktır. 

Ruhsatnamelerin verilmesi ve mek
teb programları benzerliklerinin tetkiki 
ve bu işlerle uğraşacak heyetin teıkil 
usulleri ve ruhsatnamelerden alına
cak harç mikdarı, alakalı bakanlıkla

rın mütaleaaı alınmak suretiyle bayın-

Diploma ve ruhsatnamelerden birini 
haiz: olmayanlar Türkiyede mühendis 
veya mimar adiyle, kullamlamıyacak
lar ve bu unvanlarla sanat fora edemi
yecekler, unvanlarını kuUanamıyacak· 
lardır. Buna aykırı harekette bulunan
lardan 50 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezası alınacak ve tekerrürü ha -
linde bir aydan üç aya kadar hapis ce
zaaiyle cezalandırılacaklardır. Diplo
ma ve ruhsatnameyi haiz olmayanları, 
bu vesikalara mahsus unvan ve salahi
yetle işlerinde kullanan hakiki ve 
hükmt şahsiyetlıer de ayni cezaya 
çarptırılacaklardır. 

Bir yerde çalışabilmek için: 
Devlet daire ve müesseseleri ile be

lediye hizmetlerinde bulunan bilQ
mum yüksek mühendis ve yüksek mi
mar, mühendis, mimar ve fen memur
ları iş saatleri dışında bile olsa ücretli 
ve ücretsiz huausi ıııanatlarını icra e
demiyeceklerdir. Ancak seııbest mes
lek erbabı bulunmayan ve mahallin be
lediye veya nafıa dairelerinin müraca
ati ve en yüksek mülkiye memurunun 
talebi ile zaruret bulunduğu· tahakkuk 
eden yerlerde tasdik ve murakabesi 
kendilerine veya mensub oldukları 
mahalli dairelere aid olmayan memle
ketin umraniyle alakalı hususi mesle
ki itleri devamlı olmamak ve dıprıda 
yazihane açmamak ve mesai saatleri 
dıtında yapmak ~artiyle kabul etmeğe 

Ne i_şler görürüz? 
Rakamlarla Türkiye'nin en ente

resan ve istisnasız lıepimizi al&ka
landıTacak bir bahsi üzerindeyiz: 
Türk milleti ne İf görür ? 

Evvela kendi ifi,niz üzerinde kaç 
meslekdat olduğunuzu biliyor mU
ıunuz? Bunu bilmiyorsanız, meale· 
ğiniz üzerinde memleket ölçüsünde
ki arzu ve alakayı da bilmiyorsunuz 
demektir. Sonra mesleğiniz üzerin. 
deki bütün çahpnalannız için kaç ar
kadaımız olduğunu bilmekten daha 
zaruri ne vardır ? 

NüfU&umuzun büyük bir kısmı 
çiftçidir, dediğimiz zam~n yanlı§ bir 
fey söylemi§ olmayız. Fakat bu va -
sıflandırma, pek mücerred kalR" •• 
Çünkü toprak mahsulleri; ziraat, 
bağcılık, bahçıvanlrk• çiçekçilik, 
hayvan yetiıt\nnf ye bak'11lı, ançı. 
lık, ormancılık; deniz, göl, nehir ve 
kara avcılığı hep bu toprak mahaul
leri içine giriyor .... 

Türkiyede WD\Dlll manada ziraat 
ile uğratarak hayatmr kazanan 
6.199.467 vatandq vardır. Bunların 
3.172.087 ai ork•k· 3.027.380 i ~-
dmdır. Memleketimizde hiç bir me._ 
lek üzerinde, kadmla erkeğin mik -
dar itibarile birbirine bu kadar ya
naıtığı vaki değildir. 

Toprak mahsullerile uğratan ka
dın ni&beti, bilhassa köylerde toplu 
bir haldedir. Köylü kadmm, tarlada, 
erkek kadar emek ve alın teri harca
dığmı hep biliriz. 

Bağcılık, bahçıvanlık, çiçekçilik 
ile uğraıan ve hayatını bu yüzden 
kazanan 99789 vatilndqmuz vardır. 
Bunların 62916 ıı ukek, 30611 ika
dındır. 927 aaynnına göre, meseli 
çiçekçilik ile uğratanlar artmııtır. 
lleri bir zevk, biraz fiir, biraz kül. 
tür ve nihayet gii~l mefhumuna gi
ren çiçeğin, bir aanat ve meslek ha -
linde yerleşmesi bizi sevindirmelidir. 

Ormancılık (idare, muhafaza, a -
menajman dahil) üzerinde çalııan 
12.070 vatandafımız vardır. Bunla· 
rm 10271 i erkek, 1799 u kadındır. 

Toprak mahsulleri tubesinin son 
kolu olan deniz, nehir, göl ve kara 
avcılığı ile 8361 vatanda§ geçiniyor. 
Bunlarm 8225 i erkek, 136 ıı kadm
dır. Görüyorsunuz ki kaclm, hiç hatı. 
ra. srelm.iyen. türlü kazanç -.hala.rın • 
da vazife almıftır. 

Toprak mahsulleri fUbe.in.in yo
kunu,3.383.269 u erkek; 3.096. 799 u 
kadın olmak üzere 6.480.068 clir. 
Yani umum nüfusunıuzun yüzde kır. 
kmdan fazlası ... 

* 
Vatand8.§ların ne itler gördüğünü 

anlatan rakamlar, aizi tatlı bir dü
ıünceye ve hayrete sevkedecektir. 
Memleketimizde İf sabalan bu ka
dar ç.e~idlentniı, zenginlepniı mi di. 
yecek&iniz. 

Bu; rejimin kurmakta olduğu 

garblı hay-.tm, üzerinde dikkatle 
durulmaya değer bir tezahürüdür. 

bayındırlık bakanlığına izin verilecek
tir. 3077 numaralı kanunun neşrinden 
evel 1030 numaralı kanunla mühendis 
veya mimar unvaniyle verilmiş olan 
diplomalar ile ruhsatnameler yüksek 
mühendis veya yüksek mimarlık unva
niyle verilmi' ruhsatnameler hükmün
de olacaktır. İsteyenler diploma ve 
ruhsatnamelerini yeni adlarına göre 
değiştirebileceklerdir. 

Küçük evler yapı kooperatifi 

Arsa ahndı, 100 evlik bir 
mahalle kuruluyor 
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Ankara küçük evler yapı kooperatifinin umumi toplanbıı Halkevi ıalo
nunda yaprlmııtır. 

Ruznamedeki maddeler birer birer görütülmüı, idare heyeti ve mura.
kib raporları ile bilanço, umumi heyet tarafından ekseriyetle kabul olu • 
narak idare meclia.inin az zamanda ba§&rdığı büyük itler memnuniyetle 
karıılanmııtır. Mal\ını olduğu üzere bir buçuk aene evel, kamutay me· 
murlarınm teıebbüsile Ankara memurlarının modern meaken ihtiyacım 
elden geldiği kadar temin etmek gayeaile bir yapı kooperatifi kurmU§
lardı. Yedi aydan beri faaliyete g~if bulunan bu kooperatif, ortakları.. 
nm ihtiyacmı karıılayacak mikdarda olan arıaıını sa.tın alarak mülkiye. 
ti altma geçirmiı ve timdilik yüz ev intaıı iç.in gtlftken ha..zırhkları yap
maya baılanıııtır. 

Şirketin bu arsası orman çiftliği yolu civarında ve bakanlıklara pek 
yakın bir sahada bulunmaktadır. Ankaramızm modern mahallelerinden 
biri halini alacak olan bu &İtenin, 1938 senesi içinde inıaıuna çalıııL 
maktadır. 

Toplantı sonunda bütün müessisler ve davetliler zengin bir ıurette 
hazırlanan büfede ağırlanmıılardır. 

Kooperatifin yaptıracağı planlara göre, evler, 91 metre murabbalık 
bir ıaha üaıtünde kurıulacaktn'. Yalnız timdilik 3,35 X 4,15 eba.dmda 
olan 13~ metrelik Oda ile, onun yanındaki + iıaretli kıımı asıl inıaat 
planma dahil değildir. İleride ortak lüzum görürae bu eaaaa göre evi 
genitletebilecektir. -~~ .... 

Bu plin, f.İrket evlennin ana hatlarını göstermek itibarile, mnumi 
heyet tarafından ekseriyet kazanan bir krokidir. 

Hava yağmurlu geçti 
Dün şehrimizde hava kapalı ve rüz

garlı geçmi~tir. Günün en düşük ısısı 
sıfır, en yüksek ıs.ısı da 17 derecedir. 
Ak?m üzeri saat 19 de yağmur baş
lamıştır. Yurdun Trakya, Kocaeli, 
Ege, cenubt Anadolu bölgeleri yağış
lı, orta Anadolu kapalı, Karadeniz 
kıyılariyle cenub doğu kısmı bulut
lu, doğu Anadolu a!jık geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların kare
metreye bıraktığı su mikdarı Bod
rumda 3, GeHbolu, Balıkesir ve Dört
yolda 1 kilogram, Çanakkale, İzmir 

ve Akhisarda cüzi mikdardadır. Er
zurumda karın kalınlığı 6 santimetre
ye inmiştir. 

Köylerin ıı cedvellerl 
nasıl doldurulacak 1 
İç Bakanlık, köy idarelerine aid altı 

aylık iş cedvellerinin hazırlama ve dol
durulması hakkında bir izahname ha • 
zırlamı§tır. Bu izahnameye göre köy i
dareleri altı ay içinde yaptıkları işler 

her yılın ikincikanun ve temmuz ayla -
rmm onuna kadar bağlı bulundukları: 

idare makamlarına verilecektir. Vila • 
yet ve kazalara bağlı nahiyelerle mer • 
kez nahiyeleri bu cedvelleri tayin edi • 
len müddet içinde hazırlıyacaklar, vila
yet ve kazalarda tayin edilen müddet 
içinde İç Bakanlığa göndereceklerdir. 
Vilayetler bu cedvelleri nahiye müdür
leri ile kaymakamlara ve tensib ede
cekleri diğer memurlara tetkik ettire ~ 
rek Bakanlığa göndereceklerdir. Bakanlılc, her gün gittikçe çoğalan 

bayındırlık ihtiyaçlarını önlemek za
ruretini duyduğundan tabiblerde ol
duğu gibi bazı kayııd ve şartlar altın
da devlet ve belediye hizmetlerinde 
bulunan fen erbabına memleketin um
ranile alakalı mesleki faaliyetlerde bu
lunmaları zımnında izin vermek sala
hiyetini almak için bu kanuna bir mad
de eklenmiştir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Cedveller istenen malfunatın kaza 

ve nahiye merkezlerinde masa ba§ların
da yapılacak tahmint hesablara ve şifa 
hi soruşturmalara göre değil, salahiyet· 
li ve vazife sahibi işyarlar tarafından 
köyde iş ve defterler üzerinde yapıla • 
cak tahkikler üzerine ve hakikate uy
gun şekilde hazırlanmasına dikkat edi
lecektir. 

Projeni nihtiva ettiği esaslara göre 
mimarlık ac'lı ve salahiyeti ile sanat ic
ra etmek isteyenler ~u vesikalardan 
birini haiz olacaklardır: 

Mühendislik veya mimarlık tahsili
ni gösteren türk yüksek mimar, mü
hendis veya mirr.ar mekteblerinden ve
rilen diplomalar, programlarının yük
aek mühendis veya mimar mektebleri 
pıogramlarına muadil olduğu kabul e
dilen bir yab<ıncı yüksek mühendis 
veya yüksek mimar mektebinden dip
loma almıf olanlara usulüne göre ve
rilecek ruhsatnameler, türk teknik o
kulu mühendiııı kısmı ile programları
nın buna muadil olduğu kabul edilen 
memleket içindeki diğer mühendis ve
ya mimar mekteblerinden verilen dip
lomalar programlarının tilrk teknik o
ku1u mühendis kısmı programlarına 
muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi 
milhendis veya mimar mektebinden 
ôiploma almıf olanlara usulüne tevfi
kan verilecek ruhsatnameler, ecnebi 
mektcblerinden mezun olanlara ruh
satname verilebilmek için çıktıkları 
mektebin asli talebesi olarak tahsil de
receleri geçirınit ve mektebin bütün 
derslerini mutazaman ve filen takib et
miş ve mektebte cari usullere göre ge-

Topyekun harb ! 
Topyekun sulh ! 

Rahmetli alman generali Luden
dorf'un buldu~u bir terim ve yaz~ 
dığı bir kitab: TopyeHin harb! 

Zannederim bu terimı'n bizde ka
bul edilmiş resmi kaqılığı ''TUm 
savaş,, tır. Ludendorf, galiba bu 
kitabı ile (ki arkadaşımız Hikmet 
Tuna tarafından türkçeye çevril
miş ve Ulus Basımevi tarafından 
basılmıştır). B. Hitler'in "Mücade
lem,. eserini "Mücadelemiz,, şekli -
ne koymak istemiştir. Harb ve sulh 

d . .ı k .• 
zamanın a, tıcaretı, e onomısı, en-
düstrisi, politikası ve kültürü ile 
bir milletin sanki harb içinde imiş 
gibi çalışması, çabalaması .. Topye-
kOn harbın hulbasını ben böyle an
lıyorum. 

Zeytin dalı, insaniyet edebiyatı
nın metnini çerçeveleyen KÜzel bir 
süstür. 

Bu sembolil ilk bulanlar, belki de 
onu Kudüs'teki meşhur bahçenin •· 
sırlar görmüş ağaçlarından kopar
dıklarını sanmışlardı. Halbuki, h•· 
kikat onun Exe ve Marmara kıyıla
rından koparılmış olduiunu g6s
termiştit. 

Bir millet enerjisini toplu ve di
siplinli bir surette çok kati ve çok 
müspet bir hedefe doğru vürüt
,,.. Tüm sa1· b8y1e tarif eder-

sek ondan daha doğru ve lüzumlu 
bir hareket olamaz. Yalnrz hedef ve 
maksad üzerinde biraz durmalıyız: 
Bütün bu l(ayretlerin, bütün bu sa
va~rn hedefi barışİ korumak olmak 
;(erektir. 

Eski bir türk ~iri: 
Hazır ol ccnıe eter ister isen 

sulbü aallhl 
Demekle bu maksadı, yarı buçuk, 

ifadeye çalz~mı~tı. 
Bir başka ~airin: 
Hak kavinin demek ıcrlrindir 
En celi hikmet, ezmeyen ezili~. 
Beylti ise bu~Unkü tell.kkimize 

yarıyarıya aykırı düşer. 

Bizim savaşımız ·ezmek f çin de
lil, yalnız ezilm~mek ve ezmek ls
tiyenleri ezmek içindir. 

S6zün kısası bir, topyekOn sulh 
için topyekO.n .savaş halindeyiz ve 
davlmı% şudur: 

Tüm barış uğrunda, tüm sa
vııt • T. 1. 

Devlet kırta~iye malzemed 

Mektebte çocukların ıde çeıid 
çeıid kur.un kalemler, yazı kaleml6" 

ri görüyorsunuz. Üzerlerinde cum· 
huriyet hükümet=nin adı yudıdır. Ve 
nereden bulduklarım soruyorıunuz: 

- Babam verdi; 
Yahud: 
- Ağabeyim getirdi! diyorlar. 
Hiç bir devlet dairesi ile alakası 

bulunmıyan kimselerden aldığınız 
huıuıi kağıdları gÜneıe, ııığa tutu
yoraunuz. O zerinde ay yıldız ve cum
huriyet damga11 vardır. 

Devletin ı:eMDi itlerinde kullanıl
mak İçin bu kadar para sarf edilerek 
yapbnlmıt olan bu kırtasiye malze
ıinin yerli yerıiz çarçur edilmeıi, her 
halde yakııık almıyordu; Küçük öl
çüde bir iıraf ve bir ıuiiıtimaldi. 

Hükümetin bu uygunsuzluiu ya
ıak etmek ve yapanlan cezalandır· 
mak yolunda aldıiı ıon tedbiri ne ka
dar takdir etsek yeridir. 

Asri leylek! 

Leylek, ata sözlerimize, dilimi
zin huıuai ekapreayonlanna cirmi! 
bir kuıtur. 

- Leyleii ayakta sörmü, 1 

- Leyleii uçarken cönnütl 
Deriz ve bu bir kimsenin uzun u

zun seyahat ettiğini anlabr. 
Geçenlerde Adana çiftçilerinden 

biriai, çiftliiinde ayağında alümin. 
yom bir levha asılı bir leylek bulmuı. 
Yazıyı okumuılar ve leyleğin daima 
olduğu gibi deve ve hacı yağl ülkesin
den değil; Almanyada ngeldiği anla
tdmıı. 

Leyleklerin· bile aırilettiii, ıeya
hat yollarını cleiittirdikleri bir za
ımnda, hali, eıki kafa lafıyanlara 
t•!maz mııını:z? 

Altın ve gilmiiş olan ıöz! 

Son ,.ünlerde ıueteler Ankara 
ve lıtanbul halkevlerinde verilen kıy
metli konferanslardan bahudiyor
Jar. 

Dün de hir arkadaıımız, telefon· 
da fazla konuıan, lakırdıyı uzatan
lardan ıikayet ediyordu. 

Eıki bir inıiliz sözü vardır: 
" Söz ıümüı iıe ıükut altındır." 
Yukarda anlatbiımız iki türlü 

konupnaya ıöre bu sözü iki tekle 
koymalıdır: 

Konferanslar bahse mevzu olun-
ca: 

"Söz altın, sükut gÜmüf'; 
Telefon konuımalan bahse mev·· 

:ıru olunca da: 
" Söz sümü,, ıükut albndu." di

yebiliriz. 

Cedvellere köylere verecekleri bil
gilerde muhtarlık merkezi olan köy 
parçasına, muhtarlığa bağlı köy parça, 
mahalle veya mezraalara aid bilgileri 
de katacaktır. Köy idareleri cedvelin 
hazırlanmasında öğretmen, eğitmen, 

sağlık memuru, tahsildar gibi memurla
rın yardımlarından da faydalanılacak • 
trr. Bu cedvellerden bir tanesi köy ista
tistiği olarak köylerde bulundurula. 
caktır. 

Gelir ve finans durumu müsaid yer
lerde devlet kanunlarının verdiği sala
hiyetle köy kanununda yazılı işlerden 
başka köy işleri de programa alınacak 
ve bu işler de cedvellere geçirilecektir. 
Cumhuriyetten evvel ve cumhuriyet -
ten sonra yapılan işler yeklln halinde 
cedvelJere yazılacaktır. 

Kamutay çağrıları 
X Dahiliye encümeni bugün saat 

10 da toplanacaktır. 
X Maliye encümeni bugün umumi 

heyet içtimaından sonra toplanacaktır. 
X Arzuhal encümeni bugün saat 10 

de toplanacaktır. 
X İktisad encUmeni bugün saat 

15,30 da toplanacaktır. 
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1 ngiltere ne zaman 
harb eder? 

lnsilis INaf•ekilİ ç.,.....ı.a tara• 
~ seçen sün Avam ıc.nuumda 
,., ..... nutuk, ı.-~- ai7ade. en• 
......,.Olllll mi•eel.etlerdeki henüz a• 

Jaıı ...... - ir+diıbe tebarü ettir· 
_.. W •• ılen dikkate la,.mtır. Şu 
..... ..._.._ atnna... ,...,dacak? 

Çekoslovakya vaziyeti 

Fransız gazetelerine göre 
içinden fethe çahşryorlar 

.. ..... ietill ediline ...... laanıket 

.. il 11k? S. aualler, Milletler Cemi,... P~ı, 27 (A.A.) - Alman IOSJ&I Ye demokrat fnlruı, htllcü· 
tWa, .....,...youı mi'=e,,....,.leria metı terketmeğe. v~ yalmz münharette bulunmakla iktifa eyle-
.._.. hulanntu on dokua ..... iPa- mele karar vrmııtır. 
• pek ........_J'Ol'c1u. Her cinletin ia- Eski tW" topnık Mitinl1iP ~ nazırlardan ve fırka reiai B. Çeh, istif umı venniflir. 
~ ıar.ailine aJımnqb. Ger- . B. Yaq, fırka reiıi intlhab edil· ticeai, alman aimamdarlanna cöre 
ti ı.. -.ı.tMr bu teahhüddm aJ'ft o- mıı ve bu suretle gençlerin temayül- yalnuı madde yapılanlar içia buit 
ı.nık, hiritlirinin lnadudlanm .. iıtik • terinin munfferiyetin! itaret olun- b~r tu•ib delil fakat istikbal için de -ini korumak için muka.eleler im- mu,tur. Alman ıoıyal • demokrat fır- bar tetçi n aalltüyet YHlkuı tetkil 
_....,1arc11. Fakat bu müka•elelerde Jı:aar, amele kütleleri nezdinde faali· edecektir." 
ı·rıder c-ıi~ paktımn tatllikatına yeti serbeıtiaini muhafaza etmek U- Ob ıueteai diyor ki• 
, ...... için .. -- ~- içinde ~:r~ ~iHriimeti terke~eyi tercih ey- ''Sulhu koruyabilecek yeılne ,ey. 
7....-.ılardı. Çetıanberlm Milletler d mı?tır .• B. Yakı. partınin kongreain- bueün Almanyanın yeni bir harbı 
(Amiyetinin iflamu Aftlll K,amaruı ~ b~r hı.tabe irad ederek ezcümle de- kaybetmesi korkusudur. Fakat eter 
........... illa .etildaa _.. eöyt.. mı,ıır kı: Çekoslovakyanın bududlı- yeniden baaı mnaileri elde etmeai 
tlli ..tak i• bİllİ Mrtttaa enelki üe- ~~· anc.ak ~i~ umumi harb pahaaına ih- baminde ıerbelt bırakılırsa 0 saman 
..- atmosferi içine atmqbr. E .. t. kol- 1 edılebılır. So~y~l • demokrat fır- tartlar değitecek ve Almanya, biai 
ı.ılııılif bant sistemi deditimiz llina YJ· kası, devletin hukümranhğı ve de • bir harb mecburiyeti karaıaında bulun 
laWlldaa sonra bi7'ik clnletlerden her d~krui prensipleri ile telif e- duracaktır. 
L!..:-:- ae zammı Mrlt edeWleceiini bil ılemiyecek surette atman meaeleaini I -:ııe r .. ko 1 

_ le :.: ..... 
---- • halletmek için yapılacak müzakereler- nl!l;-. re ~ ıwm ~-
-- EQclalıdar. H• hiiJ'\ik devlet "-· de kendi mevki ini iıgal etme.ini bil:- nıçın karıımamalu:lır? 
• tıopnkları tecariae •iradıiı =--ha· lecektir. Londra, 27 (A.A.) - Deyli Tele-
lladlııler. Bu, h....U. IMlinen 

11

, • Çekoılovak gençlik kurumu graf gazete•} muhafazakar mebuıtar-
kikattİr· Fakat bunclan ayn olarak PraCF 

27 
(A A ) _ M'llt Ç k 1 dan Ramaay m bir mektubunu neıret· 

lihla müdafaa edeceği vaziyetler •ar •• . · · 1 e os 
0

• mektedir. 
.1-7 B.lba 1 ,,,1__ Orta vak gençhk kurumu te•kil editmia. ı ... _. ı aaa ant u• uan aoara . Tefkillt komiteai 'S 1 ba kTil Me~ua, ngitterenln Çelrollovak • 

A_..,. maseleainia ön plina seçtili bu tir aza arı re ya tehınde - ti.a - b 1 i · __ ..... Hodzayı ziyaret ederek ç k ı k a-ran ""' u unmuı çın 
.......... IMı mmtalıranm •'-ti.ikv-- gençliğinin kayıtsız ıartı:z °:1::k halk llaerl~de yapılan tazyikleri 9id· =:=:: =-~!;;: devletin hinnetlne girdilini temin ey det~Ç t:k:d e:erek dlF ki: .h. 
.... --1.. ...J:&.!L--m _x....a..s- ft..&- "'•· lemitlerdir e • ova yanın biittln tarı ı, .... r-~ .. - .. •--~ ~ · memleket halkının hakikatte ekseri· 
n;ıeden çekip Akdeniz•" ıimali Af· Fmnııs gueıelerinin yetini teıkil eden ekalliyetlere kal"fı 
rib'ya intikal 9ltiNikten ~ arbk yasdıklan yapılan vaidlerin tutulmamM• ile hu-

hu 1111ntakanm •tatiikoeunu kcN amalı Pariı, 27 (A.A.) - BueUnkü gaze- liaa edilebilir. 

Çörçil 
Parlste dlplomallk 
temaslar 

• 

yaptı 

Kendisini 
emniyette 

hissetmiyor ! 
Macaristanda nasyonal 
sosyalistlerin tahrikleri Pariı, 27 (A. A.) - Btldbl P-..· 

ler B. Çörçll'in Pariatelri fuliyetini 
ve yaptığı ıörUtmeleri tebarita ettir- Budapqte, 27 (A.A.) - I.Jderleri 
mektedir. Gueteler, aynı .umanda B. kumandan Salaaai olan macar naıyonal 
Ç~rçil'in Fr.haaya olan bu aeyabati- aoayaliıtlerl, çok ıiddetli yaaılan ihti· 
nın huıuat mahiyette bir haber alma ••eden bir risale neıretmltlerdir. Bu 
seyahati olduğunu da. kaydetmektıe· riaale, ftiyle bqlamaktadır: 
dir. S<Sauar pzetni, bu haber alma " Macar kardeıler, yafAtın Salaui, 
keyfiyetinin her lki memleket için heaabları görmeğe geliyoruz." • 
çok faydalı olablleceiine bilhaua ita- Bu risale, naayonat - sosyalizmin 
ret eylemektedk. Zira B. Çörçil, en- düımanlarmı tadat etmektedir. Yahu. 
ternaa~onal ~olitikanın bugünkü me- diler, ariıto'.:ratlar, liberaller ve ıosyal 
aelelerı üzerınde mefgul olmakta ve demokratlar bundan sonra riaalede ha • 
bir ingitiz · !ranıız mUtterek hareke- karetli tabirlerle hUkUmete hücum edil· 
tine tarafdar bulunmaktadır. mektedir. 

B. Çörçit. dün gece, lnıfltere bil- ''Macarı.ıan ,.alnıs kalmlflır'' 
yük elçiliğinde, BB. Blu~, Pol Bon· Budapeıte, 27 (A.A.) -Çeged Unl-
kur ve Daladie ıereflerıne bir aupe venit i ._., .. rU d ._., J f G ,_ v · l B ü d al eı reuo o .. ~or oze en:y, 
ermıtt r. ug. n e ar armda B. bir nutuk irad ederek demittir ki: 

Flanden de dahıl olmak Uzere birçok " s· t bi · hU'-'•-- · · t ti · . . ızza zım aunı.:;timız a man 
po tıka tahııyetlerinı öğle yemefine kıtaat A t h d d '1 dan 
davet etmit ve öğleden sonra B. Dala-

1 ~u.• urya u u unu 
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• 

die ile uzun bir örü mede bulunmu beri kendıııni e~yet altında görme-

t 
g ! 1 mektedir ve Berlındeki etçialnl iyi kom-

~ utk ı u milnaıebatının muhafıua edilece-

Pariste amele 
sendikaları 

birliği mitinğinde 

ğini ümld etmekte otdufunu atman hü
kUmetine lbtağa memur etml9tlr. B. 
Hitter, Macariıtanın muahedelerln ye
niden g6zden geçirilmesi hakkındaki 
talebi lehinde tek kelime ıf)ylememit
tir. 

kia 1auh J'...-k istemiyor. Fnınaa ve teler, Çekoslovakya meıeleaiyle mef- Daha Venay muabıedeainin akdi 
a..,.t Rusya İle, Çelcoalovakya tur- gul olmaktadır. aıraında, Awaturya cumhuriyetiyle 
rua ujradıiı takdirde bu devlet•,..... Jurnal pzeteainde Sen Briı diyor birlepek iatiyen Çekoslovakya al- Juho ed 1 
mn ..iecelderini 90n haftalar içinde Jı:i: manlarınm &rSUSU iaaf edilememit ve ,. so• ı verm' 1 er 

Bundan Macariatanm Avrupada yal
mz bqma kalmq oldutu neticeıinl is
tihraç edebiliriz. Macariatanm kuv.et· 
11 dosttan, ona mOzaharet için fed11.lıı:lr
hkta bulunmıyacalrtardrr Macariıtan, 
ancak kendisine güwnebllir. 

t.irlmç .W. bildinniflenlir. Fakat en "Sulh için en eaaılı tehlike, bu- Benc9ln talebi lberinc, milletlerin 
çok merak ve alüa uyandıran nalda. gün, Çekoılovakyada dahili vaziyetin kmdi mukadd.rlerine blkim olmala· Parla, 27 (A.A.) - B. Juho, Paria 

Mihalakopuloı öldü lqilterenin taktı, edec:eti aiyuetti. it· inkipfındadır. Korkuldutu gibi, Vi- rı prenaipi bosulmuftur. Onu takib mıntakaaı amele aendikaları birliği 
te ~rl• tarafmdan .öyl..., mı· yana darbesi, Prag zimamdarlarının eden on sene içinde alman ekalliyeti- tarafından tertib edilmit olan büfalo 
tuk, bu noktayı aydmlabmktachr. Bat· 1enelerce doifu yolda tutmaia py. nin belki yirmi defa Mllletler cemi· Velodrcımu nıit~inde a tö7leme· Atlna, 27 (A.A.) _Sabık elen'--•. ..ıııt ı,..;ı ........ p _,..... __ ret ettikleri a}"rt.cı unourları hare- yetine mllracaat ecle"'k ıılJn!Oltl IU· mfttlr. k. '""' ~ lıildirmittir• lıete cetlrml,tlr. lnııllterede bir ple- yllılerdea ,ıtıiyet etmlf oldalan• a- "J- if ııa,moı• nlclolnı lıea· ve ıli Mlbalakopuloo ölmDftilr. 

1 - Kmdi tıopraklariyle domlaJon- biıft lehinde blr~k fikirler ileri ell· caba bilen kaç lncill• nrdırf Bu ti- clllblla ilk •lerlnl IDlutu utrat:mıt-
,_...korumak için. rillUrken, diğer taraftan Konrad He- klyetler konseye abettlritmeblsin tır. B. Jubo, birıok te,...,.Jerdea nettnelr itin ,.lmlt olan meni oı.u. 
.... ::;;;;:.;;,;; •• ;.:. ,. ---· ..._.__ -'-'"• ·• •- ..,.._, .... ;..___ reddolunmuotur. 1935 aeçlml almanla- oonra aöı ııilylemete muvaffak ola- ,an talırlklttı unaurun mitlnıı batlaa
_., _,... rih bir halde tebarUd lçhı dertıal ıe- ra ~ aıpa 1ı1wı ı• ._ muit*_, ... _. uiWlaıi ••t· ııcında çıkarmıt oldukları bldiaeleri 

3- Kendiaiae ittifakla Nth olu çim yapılmaımr istemektedir. Bunun partiden daha futa uahk temin et· mlftlr. tal6lll .._ w --r-..ı 1taafe• 
Portekiz'i, lrala •e Mııan müdafaa et· ne demek olduğunu bili.yor muMmus? ~·t~. Binaenaleyh kabine ~klll ona Bundan aonra Mndilralar blrlill ruyonu umumt kltibine itimad bildi· 
mak ifia. Bu, Çekot10ftk .dmundarlarının bu· aıddı. Halbuki bu olmadı. Sonra Çe- kltibi B. Henaf ~e. madenler f edına- ren 'bir takrir kaleme alnnıtır. 
~!.L!.~lall.ı. dmis ............ clln liri yol ba••ncla bulundukları de- - ... t M!lıllmatl ablllyetlorlıı bu· yoau -ı lıitıbı B. Hanri Reyno lılltlnıı ııontında lıabul edllmif ı.. 
- ~ mektlr. Ya, -alıetin ayr1!-am1 lundutu budud mmtalıalamlcla - ok ııilylemiflerdlr. Bu ilıl ıa~ B. Ju· takrlrcla ooctlmla ,ayı _ı-:, ıı.,ftlıil. ı,..n--.. ı.a -... wıai- huırlıyac.at olan hareketi talrlb ede- yauyr ela llp etti. Onlarda ,...tne bu alaylıiudakl nıı-yifleıi talıblh et· dlr: a a" 
ptte barba ıinnekte twedclücl etmiye- cekler, yahud sarih surette mukave- bakim olan çek jancıu-rd~r. Bu mitlerdir. . Bu,Unlrtl vasiyetin ••Mmetl Yt tulb 
cejini llildircli~ten sonra, doirudan mete kalkacaklardır. Bu, umumt har- vuiyıt dahilinda iqilis hükilmetl Bu iki attan sonra bırçok hatib- için yapılmakta olan u d 

1 

~ ,.;mibl -ıaai oı... ç.ı-ıo. bı dll•llnenler için bilyllk bir muvaf- milleti ÇelıooloYalıy~ lehinde hwbct· !er daha o8o aöylemif1erdlr. Bu hatlb- klıetln -lyetlnl ..:ı ca 

0 

ke, :."':'" 
'Rlbq• temu ed17ar. ç.ı.o.......,.a- lalılyet olacalttrr~ tlraıek lçla ileri ne aalıab ıllrebillrl. ler, cumburlyatçl lapuya hakkında pnlı mlk,aeta .....ı .:.ı':" ::,. •~.• 
,. 1aırp - Japılrmyacaiuu llmid Epok gazeteıinde Donadly6 diyor rebillr ı. ~tilerinden bahsetmltlerdlr. Bı., cumlıuryetçl lapanyı,:• W: .:::. 
....-ıe heraber, böJle bir taarruz ... ki: .Mıtlngin tonunda sendikalar bir- rıtmazlıktan ibaret olan bailıli •• ca· 
laiunda lqilterenin bu yüzden, barba B. Hodza, bir gazeteye verdiii be- liii bllron, ~lantıda nifak çrıkar- niyane ıiyaaetin terkini ve memleke· 
airmek için l?usün bir teahlıüd altına yanatta. Çekoılovakyanın orta Avru- NegOsUn telefonla mü" umum! meui konfederasyonu tin halkçılar tecemnıuu proıraınının 
sinmiyec:efini bildiriyor. Fakat arka- padaki büyük rolünü çok ,Uzel bir IU· umumi kltlbinl ıöz söylemekten me- etrafmda toplanmaaını latiyorua. 

........ da fU cimleyİ İlaY9 etfiyorı .,Bir rette hatırJatmJf Ve bu roliln bu mtD• verdiği nutuk 

Profesör Afet ve Profesör 
Pitarın dünkü tetkikleri 

barit çıktılı vakit. muha...-t minha. takada yanyana ya9ıyan ırklar ve bit· ()alo, 27 (A.A.) _ NesUa düa ak • 
..,.. alıı«li teldlcle aWsadar olaıaJara İn· haua almanlar ile ılavlar ara11ııdo fUI lnpteredcn tıllfoala buradüi 
w .. •••mn" 5öaüa 111...., lqiltere, aulbu orıaniae etmek olduğunu bil- Tronheim Unl•eniteli talebelülc biıa. 
ÇellMlo'ftkymua iıtildalini" toprak dirmiıti. Fakat almanlar acaba sulh btn blr nutuk töylaniftlr; 

bü
·tü··-l!:z.::-& --·ti .... __ .ı--· F iıtiyorlar mr? Almanların emeli, ılav-ıuu•- ·-- u---- •· k Nııua, bJı:andina.ya mlllıtltrlnla 

leat L- ...:&aclea bir L-...1.. _ _.___ L!o.--• ları endi boyundurukları altını al- H 1 
- 7.. aara ~- aaunu k d 

1
.
1 

abetfıtan antqmaz ıfı' ka...-dald w.-x.. L-•-•---da ela .. -:--t ve- ma e ı midir?., ·r-·· -.• _.. ~ ·-· vaziyetlerini ahllk, kanun ve adllet 
Çeymberlen, bplo hart.tan anel la· Jur gazetesinin Berlin muhabiri prlftllplırlnı iatlnad ettirmlt olmala. 

alltere •ı bakam olan Sör Edvarcl de iaıetealne tunları bildiriyor: ' rırıdln dolayı te .. kkör ttmit" ümit 
Grey'in ajziyle koınquyor. Şahıslar p- "Su'da ve Avuaturyada yandıktan tir ki: 
lir Pder· Fakat jqili& harici:ruinin a· aonra bugün Bohemyada içten içe de· "-Bu manevi mUAharet, Ha~ 
• ..... plwi dejipa. Gre,. llir harla vam eden atefi körüklemek için bir tanda blll 911ücadele etmekte olan ha • 
~bjı takdirde lnailterenin Franaaya plebisite burada bü,Ulı: ehemlyıt Ye• bet fttanllftrlerl lçln büyük bir yar • 
prclllll edeceiiai, 1914ajuıtoauna1sa. rilmıktedir. 10 nisan pleblıltinin ne· dım tetki1 etmektedir. Habeflatan bu· 
dar .. detmectiii slhl, bitaraf k•l•cafa. ,U. kıtlık ıpndıdir ve ukırl banktt 
laaldunda Alrnanyaya kart• teahhide ni huaünden bildinnel• ibti,.aç ;roldm. hll& ela ... ıyleınektedlr." 
firiımekten ele ayıu silne kadar kaçın- Neden bildirain? Çekoalo.akya taama· 
nllfbr• lqilia dit ba,kanmın aon ıüae a utraraa. IMı yüaclen bert. ıirec:eli· 
_.._ franuz büyük elçisine tekrar ıt- mbıl ltqiin aö1liyemeyb; Fakat bir 

ltalya terbiye 
dil ah fU idi: • barb SJkarta bitaraf ~ da 

- lıatallab harb çıkmaz; fakat çıkar- bupadeil bildiremİ:riz. nazırı Belgradda 
aa Franaaya yardım edecejimizi vadıa. Bir llt•let adamı için bu.Un, \.. 
MllMllL keıl memnun edecek bir alyuet çe~ Btlp'&d, 27 (A.A.) - ltalya t.rbl· 

Alman elçisine de diyordu ki: veıi çlamak kolaJ delildir. Gerek in· ye num Alflyerl yanmda Yuplav • 
- lntallab barb çılopaz; fakat çı· pıtere .. 1.,.k dil• memleketler yaaaa Roma elçlıl oldıalu baldı Ya· 

...... bitaraf kalacatımm vadedemem. matbuabnaa 1udıldarma balalına, &011a.,ayı namın ılyutt •-k U.... 
Böylece aon P... kadar bir tanl ç.,-...ıen•ln natku ldlçilk bir elraJH. re Balında .. lmiıtlr. 

J..,Utenden ,.ardım ummakta, diier yet miat ..... olmak ben her tarafta B. Stoyadinoviç, dUn öğleden aonra 
taraf da lqilterenin bitaref ka1munu i,.i brfdanmıtbr. Almaalar, fran11> B. Alfi,.d'yi kabul etmiıtir. B. Alfi· 
.......U etmekte de•am etmlftir. Harb lar, çekoaloYaldar bile, mmmua sörl- yeri,.muhtelif uırlardaki İtalyan port· 
..-inici belini aldıtı. Almuyanm nüyorlar. Çe,.mberlen, barba pecetl· r~len ae~glllnde !talyayı'-aail e4ecek· 
Frama,.a kartı taamaa seçeceii n aıW sl1ll1emeyia· una tanfaız kala· tır. Sergınin küpcl retımi bup ien 
bele bu taarrua için de Belçika J'Olunu cajmila da MI~ tllpr edilecektir • 

iali~ab ~ ~~ir um&11dır ld lagllteıwda YUlfe ve rol6. etrafın· 
Jasii

1 
~ .,-.1•ti ~v~ ediyor. da Ayrapa memleketleri ikiye anıldı· Man~uko sovyetlere 

, aP~ barM 'f~ ÜdrİD• tına söre. her memleket, bu c8mlenln 
lıılıiJ olu dlfUDCI, Belçikaam iatiJlll keneli itine ....... fdauau ... al k 0 

' ' d 
_.,7 Hayır. Bu, hakikatte bir hahaae rak nutku isen~ l.W.. tefsir etmlt: ta Sltlftl Ö ememiı ! 
ı•. lnsiltere, A•rupaclakl almua ıa.,.. dil• fıkrQı da karta tanla ....,._.. Mm.kcwa, 27 <A.A.) - Tu aia11ıu_ 
~dua korktutu, cleaidvdeld br. Baman lçlnclir ld A1-- t".-L-.._ M "Tk h'"·"'•--ti ~ 
•ikimiyeti Alman,a tarafıadaa tıehli. lonkya -n..A.ı.dm , _ _.;---""":'"' v--- .angu o u__. nln prld Çla 4• 
...,. n, ··rüldüi.. aı- w ccula sinni 7 _.... ... .. ....un ._.. mıryolunun bedeline mabauben ıs 
n, .. -:a,.t .m::.: llGl'lulc - •• tak:!:"' Pranaacla han Pıtılr 1 martta tNiyeal 1bım olan " altı mı. 
..... ki Fl'IUIM .. Ruya \anfmı ~· mı~ it.de 11011 yenden ibaret hulunan talmltl a.s. 

.-...:. ,...___ -ll.I • eclllmlt .......... ımmMndar.1..,U.

1 
memiı olduXrunu bildirmektedir 

- --- .. ,.._,..... -..611i7e- ı... ..... politika _ _.__ • • tilü .......... tir. -11111111 .......-.ada• ki- Sovyetlerin Tokyoclakl eeflri, bu 
B .... ele Ç.,.mllı.._'la ffik Wr ,..,._ bile lfta etmlyaa 1m tedlyatı aman altma aı-. olan Japon 

........... i~ -~ Wrlmf -::: = Wumclan bir pla11• ~ t:üldlmetine müracaat et9D1t " iter ild ~ ............... .._..ıh acıali- • "' • • j bUlrlmet ne.cHn4e tld41ttli prıaıltOlar-
,... -1· .:.IMEll da bulunmuıtur. 

• T eılrilı it.yeti eMi uerler IJnllntle 

( BGJS l. inci eay/ada ) 

Burada gUneı mlbudunun rölyeflerı 
tetlrik edilmlı n kuıtarla meydana 
çıkarılan dehlia ve oda g8rülmüftiir. 
Daha mnra Haymanaya kadar gidile
rek kaplıcalar ıuibnit ve aaat 16 da 
Ankarayı barıkıt edilmi9tir. Dönilfte 
profalrler yollardaki köylerde buı 

tıtkUdırdı buluaıautJar vı kendileri
ni llaqılayan köylülerle llıonuflllUtlar· 
dır. Ablatlıbeldeki bdriyat da ıörill· 
dükten ıonra ı~ vakit Ankaraya d6-
nülmi1ttUr • 

Profesör Pitar dUnkU gesldan golt 
meamun lralmııtrr. O.siye ı-ail 
Jltlftak Mayüon, Huauel 1ralem Mü· 
dGrU S1tey1a. Dil Tarih faktlltcıi pro· 
f•8rleriııdaı levkct Asb ve Alista · 
8&)'11l MUmiM, ltaa lil .. i m~lliml< 
ıinden Sıdıka da iftldk nııaitlı..W. 

-·-
l!.:~:~:~:~!.:~:::::~:~:~:~:~:~ı 

SON POSTA'da MMiıhlia &iırw 
ıen, lnsilterenin, Çek~•ÜJ'& i
tinde Almanyayı aerbeet brak.cK 
tanda aldıjı taYrın A vnapada J9P • 
J'G bir vaaİJ'et 7arattıiım .örlir .. 
rek diyor ki : 

"Merkezi An-upa itleri için,-.. 
elen herhaqi bir taahhüıd almMet .. 
iatinkaf eden lqilt_.. merk•İ •• 
...,ki Aft'UP&daki aiyaai bajlwma 
sü•eneıa Franaan'm bütiia buicl 
politikaamı yıkmq bull&D8JOI". 8-. 
dan bö,.le frauanm A'Yl'Upa poliıli • 
kaM kalmamıt ıibiclir. Onwı 1ecU.. 
süvenec•ii bir lnsiltereclir. Nüfs. 
sunu ıenifleten, kınvetıini 7ay .. 
Franaamn buna kartı Jirmi .....
kunnut olduiu biiıtün manialara Jle 
kıp •• bütün beadl..i aflP TUD& 
banumı büyiik bir ai:rui tafka 
halincle ittila edea AlmanJ• ı..W 
Awupada bilı teblika iM b-U. 
böyle ba teblil•J'• kal'fl Fra...-•• 
lngilt .... ,.e ....... aanlmuı ••la• 
ıilt....U. de FranaaJı kucakl .. w 
aarari olu,.or. 

ika hal clüa7ana 7ani laattaa Wr. 
mu•az•• kahbma dölıiilmelİDİ İla • 
tac ed_cek de: ecede mtiıbimdir. fa. 
kat bu neticelere kadar .... k içia 
benüa önümiad• hayli vakit • .,.. 
Bu •akit araunda merkeai AYr11Pa • 
da daha bir tak• bMlieelw olacek· 
tır. 

ÇekCM!ovakya meaele.i b.u..ii. 
lirkea Macarietaıa da lmmldanac.k• 
tD'. O.un da bir takım iddialan •u
dır. Bu icklialarm re,..._ olaan dik. 
kat• .1....... ururidir. a.ı.r c1a 
dikkat• almacaktar. Zat• bu itt• de 
ıöze çarpan IİJ'aaİ faaliJ'et Maca• 
rittanm hadiMı-e kartı •asİyet al
makta olduiunu ıöeteriyor. Şu ka. 
dar ki bütün bu iti• dc*ane bir ha
va içinde cereyan edecektir. 

ATI"Upanm önümüadeki a1lan hol 
hldiMli aflardan olacak, fakat h• 
hadiMl•r hiç bir zaman aulha t.osa
cak ni.betler alnuyac:aktll'. Sadece 
aükUn içinde biraa hudutlar, biraa 
da airaeetlw deiifecek• bu .uretle 
una de 1apılan bir tak• :r..ı11 he. 
a.blar, Baidad'a kadar Pttlrt• 
_.a 1938 de •-V• döamila ...... 
nacakt ... ,. 

••• 
INGIUZ BAŞVEKIUNIN 

SOZLERl 

CUMHURYET'te AbWin Da.,....,._, 
"lnıilia bat•ekili biitün politilıra 

diin:ratınm eonlutu bir ....ı. ~ 
cevab verdi: tn,iltere Çeıso.lo•• 
1• için barbetmea. Fransa Çeıco.lo • 
•alQ'aya Janlım için AlmaaT•:f• ta
UTU eclerae, ln,ilt.. Framap 
1uclmı için barba ıiımes. 

Demek ki, Çekoelovakya ile r..-. 
• ~amD karfuaada ,.aım.. 
clll'lar. Gerçi. SoYJ'et Ru.ya da. 
Fr .... •• ÇekCMlo•ak7aaun m6ttefi. 
kidir ama, hu cleYletiD Almaa:ra ,,. 
Çek•lo•ak7a ile huıduıdu Jukt• ı 
Almaa,.aya taarruz ..ya Çllıule 
yalqa'ya fili• ,.ard_. :ra .... k 

. için, eoyYetlwin Lalliataa '":Fa a.. 
manyadan ıeçme9İ la....t ... Fakat 
bu de•letler, kendi toprakl ....... 
laarb aahaai olmuma n.. ,--. 
miyecekl.-i içia, ~ R .. ya, ı.. 
hiltaa .. Roman,.adaa cellr• sete 
mek, yahud da Çekoeloftbuam ı... 
liae Myİl'Ci Jsabuk meabmi,.tiDd .. 
clir. Cebren seçmek, ba memleket. 
lerlı harbetmek clmıek olacaiaio 
dan 80VJ•tlerin bö7l• ıenit lllİkJ'M
ta mücadel•J'i ıö•• almalarına ihti. 
mal yerilemea. <>mm içindir 1d .... 
den itibaren ÇeJco.loyak)-a n. rr ... 
aa AlmanJUUD k.....-mcla ,.ı... 
dD"lar. 

laalllz baıvekilinia onluı ~ 
bıraku 80D beyanah - •t- Al
maara Çeım.lovakyaya tecaris ... 
yetinde lae - bu dnleti t.,.uır .,. 
tefd edecek mahi1ettedir.,, 

B. Menemencio§lu 

lstanbula geldi 
tatanbul, 27 (A.A.) - Cenevre"9 

Hatay intlhab nlaamnamnintn tamiml 
mtbakett1erine ittirlk ecftn ti1rk ı..,.. 
ti relal Hariciye Veklteti Umumi Jtlti
bi B. Numan Rlfat Menemendotlu lN 
sabah ekıpreıle tehrimlze cetmiı ft ... 

taıyonda birçok aatlar tarafmdan kal'
~ıllnmııtır. 

Bulgaristanda seçim 
Sofya, 27 (A.A.) - Bup SofJ& 

ıy~letinden 30 mebusun aeçitmeti MI• 
re~al~ umuınt Hçinı nihayete trdiril. 
mıfttr. 

Bugünkll HÇim netic.leri, pce 
yar11mda aonn belli olacüıtır, 
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-11- Yazan: M. Şevki Yazman 

MAHKEMELERDE 

Çocuklardan baılayıp 
büyüklerde biten bir kavga 
BEKTAS DÖNDÜYE BAGIRMIS: 

"SENİ DE KOCANI DA YAKARIM,, 

28. 3. 1938 

l __ R A_o_v_o_· ı 
Ankara: 

Öğle neşriyatı: 12.30 Muhtelif pldk: 
neıriyatr - 12.50 Plak: Türk musikisi ve 
halk earkıları - 13.15 Dahili ve harici ha
berler. 

Osmanlı devleti 2 ağustosta bita
raf kalacağını ilan etmitti. Şimdi 
Alman gemileriyle kar§ıla§mca u
fak bir terddüd devresi geçirdi. ilk 
müracaatta Alman gemiler:ini bo
ğazdan içeri almayı muvafık gör
medi. Bunlar ıssız adalardan biri
ainin arkasına sığındılar. lzmire 
gönderdiklerj bir yolcu vapuru ( ge
neral vapuru) ve oradaki konsolos
ları vasıtasiyle l&tanbulla tema&& 
geldiler, müsaade aldılar ve 10 ağus 
tos öğleden sonra aaat bette boğaz 
methaline geldikleri vakit gene 
korku içinde idiler. Telsiz muhabe
ratı lngiliz filosunun kendilerinden 
uzakta olmadığmı gösteriyordu. 
Şimdi boğaz gene kapalı kalırsa 
nıahvolmu§ demektiler. Alman ami
ral gemisi Çanakkale boğazı önüne 
gelip de klavuz istediği zaman bu 
iki bin Almanm kalbi helecandan 
duracak gibi idi ve Emil Ludwiğin 
dediği gibi ancak "klavuzu takib 
ediniz!" İ§aretini gördükleri vakit 
rahat bir nefes alabildiler ve boğaz. 
elan geçtiler. 

Bayan Döndü ile bay Bektaş Altın 
dağ mahallesinde, yan yana iki evde o
turuyorlar. İkisinin de küçük birer ço
cuğu vardır ve çocuklar sokakta bir-

Bu safhanın adı adliye lisaniyle tah· 
kirdir. Bunu takib eden safhada, şahi
din ifadesine göre "tehdid". 

Akşam neşriyatı: 18.30 Karışık pUlk 
neşriyatı - 18.55 İngilizce ders: Azime İ· 
pek - 19.15 Türk musikisi ve halk şarkıla· 
n (Servet Adnan ve arkadaı;ları) - 20.00 
Saat ayarı ve arabı;a neşriyat - '20.15 Oda 
musikisi: Plix Mendelosohn Bartholdy Qu
artett opus 12 çalanlar: Cumhur başkanlığı 
filarmonik orkestrası artistleri: 1 - linci 
kemanda Bak '2- 2 inci kemanda Burhan. vi
yollida İzzet Nezihi viyolonsel de Edip Be
zen - 21.00 Musiki konuşması: Halil Be
di - 21.15 Stüdyo salon orkestrası: 1 -Le· 
vine: Humoreske. 2 - Racbmaninoff: Prc
lude. 3 - Saint - Saens: Marche Militaire 
Française. 4 - Micheli: Deuxicme perite, 
Suite - 22.00 Ajans haberleri - 22.15 Ya· 
rınki proıram. 

lngilizler dört saat kadar geç kal
mı§lardı. Onlar da geldiler, Boğaz. 
ların maynlarla kapalı olduğunu 
biliyorlardı. Alman gemilerini sor
dular. Cevab alamadılar. içeri gir
mek İstediler. Kendilerine boğazın 
kapalı olduğu bildirildi. Giremedi
ler ve vaziyeti amirallığa bildirmek
le iktifa ettiler ve aonradan aldıkla 
n emirlerle geri döndüler. Fakat bu da 
İçlerinde bir ukde olarak kaldı. 

Alman genücileri kasketlerini atıp 
yerine fes giymekle guya türk oldular. 
:Ve fakat hakikatte daima alman kalarak 
bizden daha ziyade almanlara müsait 
bir zamanda ruıılara ve dolayısiyle 
müttefiklerine harb iJan ettirdiler. Bu· 
na bir cevab olmak üzere de 1914 teı

rinisaniıinin üçüncü günü franaız ge
mileriyle de takviye edilen 28 parçadan 
mürekkeb bir İngiliz filosu boğaz açık· 
lanna ıelerek türk topraklanna ilk 
mennilerini yolladılar. Boğazın dıı iı· 
tihkamlannı 17 dakikalık kısa bir müd
'det için bombardıman ettiler. Fili ola
rak muhaaeme de bu ıuretle başladı. 

Çanakkalenin ilk 
zamandaki hali 

Bu kitab eıaı itibariyle yazıcısının 
ittirak ettiği ve Çanakkaleyi kurtaran 
büyük türk kumandanının dehasını 
ıöıtererek temayüz ettiği kara muha
rebelerinden bahsedecektir. Ancak 
dünyanın en büyük filolarını boğazlar
dan geçimüyen deniz muharebelerin • 
deki türk cesareti ve fedakarlığı da ka
ra muharebelerinden aıağı olmadığı gi
bi muharebenin ne suretle denizden ka
raya intikal ettiğini anlamak da en can 
alacak noktalardan biridir. Bu sebeble 
kara muharebeleri baılamadan Çnnakka 
le boğazında cereyaneden deniz muhare 
beterini ve bunlara nasıl ve nelerle kar
fı konulduğunu ve ana hatlariyle teba
rüz ettirmek de kara muharebelerini 
anlatacak yazıcıya borç olmuştur. Bu 
düıünce ile ve kara muharebelerine bir 
temel teıkil etmek üzere deniz harbım 
ana hatlariyle aıağıda göreceğiz: 

Çanakkale boğazının seferberlik ve 

-

Bir top mevzii 

harb ilanındaki halini gözden geçir· de iıbat edileceği Üzere alınanlar bizim 
mekle işe başlryalım: Bu sıralarda bo- ıeraitimizi ve harb .kabiliyetimizi tak· 
ğazın müdafaa vaziyetinin "parlak'' dir edemedikleri için Çanakkale muha
olmaktan çok uzak bulunduğunu tah- rebelerinde birçok hati.lara ıapmıılar
min etmek güç değildir. Ne İtalya ve clır. Bunlardan alman ıubaylannın aı· 
Balkan harblanndan yorgun ve bitkin kerlik kabiliyetlerini küçük göstermek 
çıkan oıımanlı devletinin mali vaziyeti istemiyorum. Hayır. Alrtıanlarla uzun 
ne de bu harblarla büyük harb arasın· .ı:aman yanyana h.arbetmit bir insan ~ı· 
da geçen zaman Çanakkale boğazının fatiylf' bil~kiı bunu çok iyi takdir eden· 
modern ıekilde tahkimine müsaade et- lerdenim. Yalnız burada göstermek İı· 
memitti. Balk~n harbından ıonra gelen tediğim şudur ki bu kabiliyet kendi 
alman aıkeri heyeti boğazların tahki- muhit ve ordulan ve kendi ıartlan için· 
mi için yalnız bir proje yapmışb. Bu de pek ıyı aemereler verebi
projenin bir kıımr Almanyadan ıon ıis- lirken b&§ka muhit ve tartlara dökülün
tem 30,5 ıantimetrelik toplar getirilme- ce iş deiiıiyor ve bu da bilhassa al. 
sine ve yerleştirilmesine dayanıyordu. mantarın malum olan kendilerinden 
Diğer kısmı iııe boğazlardaki birçok eı· başka her teyi küçük görme nakiıala
ki bataryayı kadro harici bmıkıyor, rından ileri geliyor. Mesela Çanakkale 
mevcud 32 ağır topçu bölüğünü 22 ye boğazındaki bataryalar için General 
indiriyor, birçok eski toplan Boğaz içe· Kannengi11er kitabında: 
riıinden alarak Boğazın ağzına ve dışı-
na çıkarıyordu. - Daha ben mektebte okurken bun-

lanı demode olmuı nazariyle bakılıyor-
y eni toplar getirilmesine dayanan 

birinci kısmın tatbikine imkan ve za· du, diyor. Bu doğrudur. biz de bunun 
man bulunamamışb. İkinci kısım iıe aksini iddia etmiyorduk. Fakat ne çare 
çok şükür tamamen tatbik olunama- ki o zaman için bunlarla iktifadan batka 
mııtı. Çünkü Çanakkalenin kahraman· çare yoktu. Sonra tecrübelerimiz bize 
ca müdafaasını temin eden bu eıki top· geri olm:\kla berabf.r bu silahlarla da 
lar da yerlerinden oynatılınıı ve hele Çanakkale Boğazmın müdafaa edilebi
benzerlerinin çok kııa zamanda tahrib leceğini göıteNDiıti. Almanlar iıe İn· 
edildikleri açık deniz sahillerine çıka- giliz ve franaız filolanmn kııa bir bom
nlmıı olsalardı hiç bir iı göremeden bardnna.niyle bunlardan eser kalnuya • 
bunlar da gidecek ve itilaf donanmalan cağmı, bu toplarm b&!mda efradı tut-

ellerini koUarmı aallaya sallaya boğaz· manın ve bu eski kalelerde banndıl"" 
dan girebileceklerdi. manın imkanı olmadığım zannediyor • 

Ekıeriıi 1885 ve daha eıki modelde lardı • 
olan bu toplann çoğu 1905 den aonra 
yapılmıı olan cemi toplariyle mukaye
se edilemiyecek kadar az menzilli ve 
yavaı atqlı idiler. Bunlar kimilen Bo
ğazın ağzına konrnuı olsalar, methal 
t<'byalannda görüleceği üzere, uzun 
menzilli gemi topları bunların ateı 

tesirine ginneğe lüzum görmeden, ya· 
ni hiç bir ateı yemeden uzaktan bom· 

<Sonu Tar) 

23 Niıan 

Çocuk haltaıının 
bCJ§langıcıclır 

likte oynarlar. Ve tabii ara sıra da kav
ga ederler. 

Çocuklar arasında kavga sık uk o
lur ama, bu kavgaların büyüklere sira
yet etmesi ve iki küçük yüzünden iki 
büyüğün de saç aaça, baş başa biribi
rine girmesi nadiren görülür. 

Sulh cezada dinlediğimiz bir dava, 
iki küçük afacan yüzünden başlamış, 
iki büyük arasında nihayetlenmi§tir. 
Mahalle arası kavgalarına dikkate de-
eer bir örnek olan kavga şeklini, ha
disenin cereyanına göre kaydediyo
ruz: 

Döndü'nün çocuğu Bektaşın oğlu
nu, zıpzıp oyununda düzenbazlık yap
tı diye döğmüş; çocuklar ye<li sekiz 
yaşlarındadırlar ve bu kavgada kimin. 
kime dayak attığı bile pek belli olma
mıştır. 

Yalnız, bir müddet tozda toprakta 
yuvarlandıktan sonra ağlaya ağlaya 

kalkmışlar ve evlerine koşmuşlar. 
Döndünün çocuğu annesine: 
- Bektaşın oğlu beni döğdü, demiş, 
Bektaşıu oğlu da: 

- Döndünün çocuğu bana dayak at
tı, diye şikayet etmiş. 

Küçükler öirer köşede ağlaya dur· 
sun, kavga sırası büyüklere gelmiş. 

Bektaş, pencereden başını uzatmış, 
Döndünün evine şöyle bağırmış: 

- Hey, Döndü, Döndü, pencereye 
çık bakayım, neden çocuğuna öğrettin 
de benim evladımı döğdürdün? 

Döndü, günde bir kaç kere olan bu 
ağız dalaşmasını kısa kesmek niyetiy
le kestirme cevab vermiş: 

-- Sanki döğüş.tüler de ne oldu, hem 
ben niye öğretiyormuşuın; Sen de be
nimkine iki tokad atarsın olur, biter. 
Çocuk çocukla kavga etıni~ büyütme-
5ene şunu .... 

Bektaş, kızmak ve bağırmak niyetin
~e, yahud arada geldi ge~ti var. Bu 
sözlere fena halde asabileşmiş: 

- Senin de, veledinin de bu yaptık
larınız yeter oldu. 

Mahkemede okunan zabta göre aöz· 
lerin bundan sonrası çok aşırırdır. 

Fakat Döndü durur mu? O da, aşa
~ı yukarı ayni sözlerle, sunturlu ce
vablar vermiş. Bu muhaverenin adı, 
münakaşadır ve pencerelerin arasında 
uzunca bir mesafe olduğu için "muda
rebe" şeklini alamamıştır. 

Bektcıf, yazamadığımız sözleriyle, 
yani küfürle, hıncını almamış; Dön
dü ye demiş ki: 

- Bana bak, senin de kocanının da 
ölümünüz benim elimdedir. 

Döndü de buna soğuk kanlılıkla ce· 
vao vermiş: 

- Elinde de ne duruyorsun; işte biz 
kocamla bu evde oturuyoruz. Buyur, 
öldür de lıır görelim bakalım, insan 
nasıi öldürülürmüş ... 
Davacı ile zanlı, hakimin karşısında 

yanyana yer aldıklarına göre bu laflar 
"kavli müoerred" de kalmış; ölen, yi· 
ten olmamış. 
Şahid Mehmet, verdiği ifade de ha

disenin cereyan şeklini yukarıya yaz
dığımız gibi anlattı. Şahidi dinledik
ten sonra hakim zanlıya: 
. - N edersin bunlara, dedi, bak sen 
evela tahkir etmişsin. Sonra da ölüm
le korkutmu~un. 
Zanlı Bektaş. şahid için: 
- Yalan söylüyor şa.hid, dedi, ona 

bir lira vadetmişler, burada sizin önü
nüzde yalan söylüyor. Ben ne hakaret 
ettim. Ne de ölümle tehdid ettim. Ak
sine, o Döndü bana sövdü. Ben de onu 
dava ettim. 

Hakim evrakı tetkik etti. Evraka gö
re Bektaş da Döndü aleyhine bir istida 
ile mahkemeye hakaret davası açmış. 
Bu istidanın müddeiwnumilikten ne
reye havale edildiğini sormak ve bu 
mahkemeye havalesini istemek için 
müddeiumumiliğe tezkere yazılması 

kararlaştırıldı. Muhakeme de başka 
güne bırakıldı. 

Enişte ile kayın 
birader arasında 
Enişte ile kayınbirader aarsında ge

çen bir kavga bir daha anlattı ki, dün
yula aarhotlara çok itibar eden toför
ler var.dır. Diin ııeee, jJM ınfiit-. ;ı,; o,. .. _ 

h<>fu paylaşamamış. Bu iki şoför, de
diğimiz gibi yakın akrabadırlar. Eniş
te olanı, daha görmüt geçirmiş bir in
san ııfatiyle kayın biraderine: 

- Sen bırak bunları ben götüreyim, 
demit ne olur ne olmaz. Bunlar keyf 
halindedir paranı venniyecek olurlar, 
filan .... 
Kayın birader, bu sözlerin samimi· 

liğinden şüphelenmiş; elindeki müş
teriyi bafkasına kaçırmamak için di
retmif: 

bardımanla bu topları tahrib edebilir ve 
ıonra asıl Boğaza hücum edebilirlerdi. 
Netekim dıı tabyalarda bulunan bu çe
tid toplar ciddi hücumdan çok evvel ve 
bu suretle tahrib edilmiılerdi. 

- Olmaz, ben götürürüm, paramı da 
_:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllL. alırım. 

Halbuki Boğaz İçerisinde ve dar 
yerlerde kalan bu toplar, geriliklerine 

ve yavaı ateşlerine rağmen mahdud 
sahaya giren gemilere karır müe11ir ol· 
muılar ve Boğazın iki tarafındaki an • 

zalar do)ayııiyle daha muharebeye gir
meden evvel tahribleri dÜfman donan· 
ması için mümkün olamamıştı. 

Burada görüldüğü ve bilhaııaa kara 
muharebelerinde de müteaddid yerler· 

: Yazan: Alexiı T olatoi No: 41 ~ Küçük bir münakaşa ... Derken bekçi 
: - Hakkı yetişmiş. Bu sırada eni~te ba-
: : cağında bir sızı his etmiş. Bekçiye: 
: : - Galiba Fuad beni bıçakladı, diye-
: : cek olmuş. - -: : Karakola gitmişler. Zabıt tutulmuş. - -: : Eniştenin yarası doktor~ gösterilmiş. - -: : Doktorun raporuna göre Fuad enişte-
: E sini bacağından bıçaklamıştır: - -: : Bekçinin verdiği ifadeye göre gece 
: E davacınnı üstünde, bugün giydiği el-
: : bise vardı. Binaenaleyh bacağa sapla-
~ § ı nan bıçağın da pantolondan geçmesi 

İstanbul : 

Öğle neşriyatı: 
12.30 Plikla türk 

muıikiıi - 12.50 Havadis - 13.05 Plikla 
türk musikisi - 13.30 Muhtelif plak neşri
yatı - 14 Son. 

Akşam neşriyatı: 18.30 Plakla dans 
musikisi - 19.15 Çocuklara masal: Bayan 
Nine - 19.55 Borsa haberleri - 20.00 Rı· 
fat ve arkadaştan tarafından turk musikisi 
ve halk şarkıları - 20.45 Hava raporu -
20.48 Ömer Rıza tarafından arabı;a soylev 
- 21.00 Fasıl saz heyeti: İbrahim ve arka
daşları tarafından (Saat ayarı) - 21.45 
Radyo fonik temsil: Stüdyo orkestrası re
fakatiyle (Bohem) - 22.15 Aajsn haberle
ri - 22.30 Plikla sololar, opera ve operet 
parçaları - 22.50 - 23 Son haberler ve er
tesi ıünün Ptoıramı. 

A'•rupa: 
OPERI'\ v ,t; OPERETLER: 12 Alınan 

istasyonları - 19.30 Prağ - 20.15 Brüksel 
- 20.40 Hamburı - 21 Kolonya - 22.45 
Stuttgart. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
FONİK KONSERLER: 15.25 Hamburg -
16 Königsberg - 19.30 Stokholm - 19.55 
Beromimster - 20 Faris Eyfcl kulesi -
20.30 London - Recyonal - 21 Var11ova -
21.15 Bırno - 24 Stuttgart. 

ODA MUSİKİSİ: 15 Frankfurt - 17 Be· 
romünster - 19.14 Frankfurt - 20 Sottenı 
20.35 Biıkreş - 21 Pariı - P.T.T. 21.10 Mü
nih - 22.35 Droytviç. 

SOLO KONSERLERİ: 17 Berlin -
l?.15 Milano - ıs.ıs Breslav -18.20 Layp
zıg - 21 Bertin - 21.20 Königsberı -
22.15 Stokholm, 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.): 6.30 

Breslav, Hamburg - 8.30 Breslav, Münih 
- 16 Breslav - 20 Berlin, Frankfurt -
21.10 Stokholm. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
16 Pariı - P.T.T. - 20.55 Monte ceneri. 
HAFİF MÜZİK 6.30 Alman istasyonları 

- 8.30 Frankfurt - 10.30 Hamburg - 12 
Münib, Stuttgart - 14.10 Frankfurt, Ko-
1,,.. ... ,.~ 1A t c ,,.,.u _ 'Wı•:: .. ;ı.. _ i <. •c. o. 
lin - 16 alman istasyonları - 17.10 Münfh 
- 18 Berlin, Stuttgart - 18.30 Frankfurt 
- 19.10 Berlin, Kolonya - 19.15 Stuttgart 
-20.30 Pariı-22.20 Münih-22.30 Ham· 
burı, Kolonya. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stutprt -
19.10 Breslav, Laypzig. 

DANS MÜZtôt: 14.10 Laypzi&' - 17.10 
Kolonya - 19.10 Königsberg - 20 Layp
zig, Münib - 22.30 Breslav - 22.50 Lük
ııemburc. 23 Milano, Roma - 23.5 Budapeı
te - 23.25 London • Recyonal - 24 Droyt· 
viç - 0.30 Keza. 

icab ediyordu. Fakat hakimin ince<len 
inceye tetkikine rağmen eniştenin pan 
tolonunda en küçük bir delik buluna
madı. 

Her haJde kayın biraderi, enişteyi 

pantolonu sıyırarak bıçaklamamıştı 1 
Zaten, davacı da itiraf etti: 

- Ben ilk önce bıçak yedim sanmış· 
tını. Fakat sonra baktım ki bacağımda
ki bir küçük sıyrıntıdır ve tampona 
çarpmak yüzünden olmuştur. 

Hakim yarayı tetkik etti, sıyrıntı 
olduğu besbelliydi. Suçlunun beraati
ne karar verdi. 

Acaba, iki kafadar otomobil bula
bildiler mi? 

---------------·------------------------------------------_J- -
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Kirpi dikenleri gibi saçlı tek gözlü -Git, kendin bağır ı (Tirtof'un ya· _ E Lev Kiriloviç bir rusa tesadüf etmek gamlı şerefsiz muharib,bakır levhalar. 
adam bağırdı: nakları hiddetinden kıp kırmızı idi.) E E ümidiyle kıyı boyunca yürüdü, ve ni- la süslü sarayından salonlarından çık· 

- Ey bunları okuyan sen, onlarda Onlar için, bu aç iblisler için_ Petro : : hayet, hiç çekinmeden lapçinli birini mıyor,-Şaklovite ile Silvestr Medveef 
bana dair neler yazıyor? ve Sofi ya _ Hepsi bir... Bu güruhu : : tekmeledi. Yerinden fırlayan müjik hariç • kimseyi görmek bile istemi· 
Gülüşmeler oldu. Bir çokları küfür dağıtmağa iki yüz streliç yeterdi... E E - marangoz - cevab verdi: yordu. Her kes anlıyordu ki onun, re .. 

ederek uzaklaştılar. Beyannamenin Şakloviti dişlerinin arasından fısıl- :; : - Petro Aleksiyeviç, bu sabah gemi zil olmağa rıza göstererek her şeyi e-
üstüne bir avuç çamur yayıldı. Oku- dadı: : : ile gezmek ve top atmak tenezzülünde linden bırakmış, yahud tahtı kan döke-
yan adam "Selam dur!" diye bağıra- - Daha becerikli birini göndermeli E: : bulundu. Belki yorulmuştur, ve şimdi rek ele geçirmekten başka çaresi kal-
rak kolu ile yüzünü korudu ... Tirtof ki onları Preobrajenskoe'den ekmek : : istirahat etmektedir. mamıştı. Kremlin'in üzerinde bulutlar 
halkı yararak tek gözlü köre yaklaş· istemeğe.... Potieşnilerin hü'cumuna : ;: Petroyu bir sandalda buldular. Kaf- toplanıyordu. 
mağa çalıştı. Fakat Çingene, diş namı- uğramağa sev ketsin ... O zaman biz de: : E tanını başına çekmiŞ:, uyuyordu. Lev Ve sonra, bu da, ]akayd, uyuyor· 
na ağzına ne kalmışsa ona onları gös- "İşte alınanlar Petr<>nun emriyle hal- : : Kiriloviç oradan herkesi uzaklaştırdı, du .... 
tererek ortadan kaybolmuştu. Adamın kı boğazlıyor," deriz. (Odoevski gül- E : ve yeğeninin iyice uyanmasını bekle- - Ah benim kedi (1) amcacığım, 
biri atın dizginlerini yakaladı: "Şunu meğe başladı). Haydi çabuk Sloboda- : E di. Petro bol bol horulduyordu. Tahta gün aydını 
bir soysaydık !" bir başkası atı bir ü- ya gidiniz, bunları strcliçlere anlatı- Dilenci - konduralar geçimıiş sıska ve çıplak a- Petro sandalın kenarına oturdu. Yü-
vendire ile dürttü. Hayvan tepindi, nız .... Ben de pazar yerlerine emniyet- Ve meczuplar, kiliıeclen çan kalclırılmcuına bakarlarken yakları geniş Hollanda pantolonun- zü gözü güne~ten yanmıştı. Kir içinde 
kişnedi, şaha kalktı. Haydudlarınkine li adamlar gönderirim ... Ahaliyi Mı:>s· yeşilimtrak suda parlıyordu. Direkler _Hey ı Hey ı Ey hıristiyanlar bura- dan dışarı çıkıyordu. Sinekleri koğ- ve mesuddu. Gözleri bir parça şişmiş, 
benzeyen tiz bir düdük sesi çın çın öt- kovadan uzaklaştırmalı, büyük ihtilal arasında martılar uçuşuyordu. da kimseler yok mu? mak için onları il.o:! ·.erre biribirine burnunun derileri soyulmuş, ufacık 
tu ... Bir taş Tirtof'un yanag-ını sıyıra- çanını çaldırmağa lüzum yok ... Yalnız Le K' ·ı · o k' ba d b' ailrttü. Bütün bunla• Lev Kirilovir'i bıyıklarının urları yukarı dogw ru bü-v ırı ovıç arabadan somurtkan va ıt, ara nın tam yanın an, ır . :s :s 
rak geçti. Tirtof, homurdanmalar, dü- streliçlerle küçüğü yeter. çıktı, yolculuktan ağrıyan belini oğuş- halat yığını arkasından acaib manza. müteessir ettı ... Ne ayıb: Çarın, ayak- külmü~tü. 
dük sesleri, bağırışmalar arasında ka- _ 8 _ turdu. O, henüz ihtiyar sayılacak bir ralı, yarım arşın bıyıklı bir baş uzan- ları çıplak, bir sandalda uyuduğu tam - Buraya ne geldin? 
labalıktan fırladı. Tirtof, Nikolski ka- yaşta değil idi ise de sefahatttan ağır- dı. Çatallaşan bir sarhoş sesi kötü rus- bu esnada tahtı pamuk ipliğine bağlı Lev Kiriloviç sert sert cevab verdi: 
pısı civarında, Stepka Odeosvski ile Her biri ayrı donda dört at ko:-ul- laşmıştı. Tenbelliği dolayııiyle kimse- ça ile: bir halde idi.... - Seni götürmeğe geldim, hem de e-
so~un yüzlü, koç burunlu, biçimli bı· muş, toz içinde bir araba, Perejaslavl yi çağırmaksızın gelip kendisini karşı- - Ne bağırıyorsun, abdal? Dedi. Boyarlar Kremll:1'de ,arkadan değil, hemiyetsiz sebeblerle değil. Moskova· 
yıklı - ve ikisi de ata binmi~ - bir gölü kıyısındaki dalyan tarafından lamalarını bekledi. Arabacı, gözlerini Arabacı efendisine baktı, - Bu ser- açıkça: "Petro y<:.. ~~ yavaş manastıra da öyle şeyler cereyan ediyor ki ne o-
başka adama rastladı. Elbiselerinin sökün etti. Azametli arabacı ile yedek krpıftrıp güneşe bakarak: seriye kamçıyı yapıştırmalı mı idi? sokulmağı hak ediyor. önüne gelen lursa olsun gelmen lazım ... Sensiz geri 
kıvrımlarına bakılırsa bu adam kürkü- at üzerindeki çıplak ayaklı müjik baş- _ Dinleniyorlar ... Öğle uykusu za- Fakat Lcv Kiriloviç onun önüne geç· neferlerle münasebetsizlikler eden bir dönmiyeceğim ... 
nün altına bir zırh geçirmişti. Tirtof larını geriye çevirip çevirip bakıyor- d d' ti: Petronun nezdinde generaller bi- sefih... Günün birinde tacını bir ba- Lev Kiriloviç'in tombalak yüzü ta-

d · kl b man, e ı. 1 b leh d k 11 hemen başından kalpağını çıkarıp hay- lardı. Her taraf a dıre er, şuraya u- e azan sarhoş olup yerlerde yuvarla· ta ane e zar oynayarak kaybede • a üs etti, şakakları terledi. Petro §8· 
vanın yelesine değecek kadar eğile· raya serpilmiş tahtalar, talaş kırıntıla- Hakikaten gölgeli yerlerde, direk- nırlardı. Vekarından hiç bir şey kay- cek .•. " Sarhoş streliçler gene Krem- ~arak ona baktı: Hakikaten vaziyet kö-
rek Fedor Leontiyeviç Şakloviti'yi se- rı, parçalanmış katran fıçıları vardı. lerin ve fıçıların ardında hazan lap- betmiyerek sordu: lin'de dolaşıyor, bir boyar görür gör- tü olmak gerekti, zira bu ten bel amca 
lamladı. Bu sonuncunun zeki yüzü 'Görünürde kimseler yoktu. Şurada bu- çinli bir ayak, hazan arkayı çıplak bı- -- Çar nerede? mez kar§rsında küstahça kırıtıyorlar- bu zahmete katlanmıştı. Petro suya 
gamlı, dudakları sım sıkı kapalı idi. rada kaba horultular işitiliyordu. Kı- rakarak yukarı sıyrılmı~ kirli bir göm- Koca bıyıklı kafa cevab verdi dı. Hemen iş görmeğe hazır olan bu kı- yaklaşarak avucu içinde su içti, pan-
Sert sert halkı seyrediyordu. . yıdan biraz ileride katranlanmış dört lek, hazan iyi fırçalanmamış saçlar gö- - Şeytan bilir 1 lıçların manzarası ka_rşısında emniyet tolonunu çekti: (Sonu var) 

Odeovski sordu: gemi duruyor, oymalı ağaçlar ve hane- rünüyordu. Tenbel boyarının imdadı- Ve sonra, gene halatların ardına peyda eden Sofiya soğuk kanlılığını 
_ Onlara bağırdın mı, Mişka ? li dürbinlerle süslü yüksek provaları na müjik yctitti: dü,ıü. kaybediyordu. Goliçin, bir karga gibi (*) ~:i~bi:~!ii:ea~~~:. gelen Lev adına 
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Betti'yi tekrar &8rdülit &lllWI ana 
da ber tefi itiraf edecektL 

Granaclacla 
Erteal &bile Cimml ve Hayaloı 

Granada'ıwı bir muumda buluftular. 
Cimmi. ilk önce Xaramaakeııin lokan
tadaki auç ortaiının bir praon veya 
kapıcı olabileceğini l&DDUftı. Şimdi 
Granda'nın üıtünde bir büro kiralamıf 
olan l>Jlbn hatkmda maıea.t ünak 
lst!Jorda. Bu tahkikatın ~olr: mlbim 
neticeler Yennnl mBmkiindlt. lhrmm 
için de Granda"da ~abpn adamlmün 
birini maUJtUrnıaya saı.-ır Jhım. 
dr. 

Ye•lin sonunda ölleden HDruı i
çin bir plln hazırlamıılardı. VeetJye
rin yanına ıellnce Hayalop pardeslitll
nil ve ppkMmı alarak holde oturmaya 
ıittl. Clmmi vntfyer mcmuriyle ıe
vezellk etmeye talmıftl. 

lyi bir yemekten gevezelik damar
ları bbarmıt zengin bir IÖIDürıe tüc
.,... ..,riyle: 

- Çoktandır buraya ıeı...,,,,...,...., 
dlyorck&. bu Laedrayı v• Grauda71 
&tirmek IJle hafu'• Pliıar idi 

r....,.,.,~.,.. 

• 
Ma.111 bi.t eıiüA vadi 'q, mam 

.W: 
- Enle& beni bu lokantada ~l ı.

nırlardı. Slnyör Domanı .. yi pek iJİ. ta· 
ııuım. O Mlıl hatırlamadı. Soma y.u.ka· 
rıcta oturan zatı da batır lryorum. Los 
kaataıım ulıUDiJdf, delil ani l 

- n-.ı Beyiey mU swır bar 
calr.lı zat. delil mi 1 

Cimmi: 
- Evet, pliba 8ylı olacak, cfedi', 

baUi onunla yarıflal'da ba&ae d'e pri
tirdik- Yaba 7111Ulıyor- muyum? 

Adam &iflmeye batıldı. 
- Her halde yib batı Beyfey olma

yacak, dedi. Babaettiiinb Dabrw oJı. 
mah. Tuilıaneal t•fncl bttadlr. r.o
kmta Da bir a!lbaı yobur .. 

Cimml: 
- Düen mi, eledi. ı.er lıaid& oclur, 

bana tarif eder miıinb l 

- ilk air~ Jul& boJ!udur IWri· 
daa ..mylik d& ..... Mi ....... 

Dak•n'ill ilk a.bönı.'dm hqbt• c»
ıackiım llDl_,.. i&fıL CÜ11111d7e "1l ka
darı Wiycll. 

- Evet. net. dMi. t& An4•i. tpk 
iyı bM•dQIOnam. 

WJk .an.ar~e. ''kJI i~uaerıiz bir la· T-.. Wr·w .. lılluıLpet litıi. liat, 
~-. .1Wncı Ul&a JÜS>lf• 9eyl..,. laıh, •Raa,,r.lık•6bli •lilt ••• 
daıreaı Y911ındadır. m· . d kft. 

"' -kkü • . 1.,;,.ka 91 ..ıın ı ı ıtaret ederek ıprı çı 
ui~z--- e cnm .. ~ r ...- Utaltt . iMi-'!- Ch'!""· lılkyal0t 
~e etmnf Jmcle lh11ihtuo ,._ ga.Mıhie'Nı'DI tcAbib e&ıL 

geldl. Hayalopa ötrendHderini anlata- Caddtda..adua Clmmioin ulmelini 
-~ bekliyordu. 

- :Qaken'in bürOl\lll& giQDCye SJ!ır - Si&. B. Reuyr'tıms, dtl!I' mil 
tacafım, dedt - Yanı!ıyonumıa ben aemdt-Bot 

- Dikkat edin de !edffu .ıtfte.41t- 'nllilma 
me'J(Ül. ita tehtiblt bir ....._ .,._. - ••> s•ıu..m 1cal\ -eril 

'°'° .... 
- thtf ye.tfr davnnacalJm. Tanımda - BYell, nU: W. " it ril>y• 

bir tabanca ve bir l'htiksop.-vn ilmi- letl_. 
analltar * 89tUmlll. - Dotftnd -JSDll,, .,..hat 

- Ranci an..r.twf .,_. n....... 
- Banarat"!n ~ hldbfıl'- - Sfs.omt ıW. e >at t r anı-

muz anahtar. o..,._ Bld9tnı•ltutwJ9 ...... ._, a,ıe ons tw j 2 1 ... 
..-,.rctııt.Wamb•>l ı JliırWtı> dma;.tlejiam. 

-u.lıabir,erliap&. • le---· S2 ..... ,,. 
H.,...,.:- 1 t·ijM ciıııw"· 5 • ~n-
- Dur, dedi, fU herifi g6rilyor mu- du. 

.... _...,... ı,ı. =· 
ört ıillrın...,....._,.a.1ıtlıii QııJUil,-...bl:' s ' 

yarı bir ..... ...... 111 .d&llU..mi. 
_..._na 11 ı8'ı ı GllJU4i, ilmin U* G \ ... 
- ai.ıla .W.' ıı halaıl ...., .. p niftıe uJmi~ 

.,..., W"'• -Ba.GJltpe iXitttııDUlld7.o~ 

-D h f tq 0 ..-a. 
' t Pir .. a 1 n " ımc 
1'a ul 0 tliırj '? & . i iL - ...,.. 111 la iillp ti lizDD 
-nas llP'eiiDi ... , r ; •• .. -.& 
....._,eme -..Mnll-~ cs..ilM-h ırr;l-lln;:rlopaaıı-

ı.-. 8 lllılı: ,. ..... ..,. ..... ... li ...ti: 
__ nlwaW T 2 , • wa _,,____....._ ... ı •'mu 

... '5 'ts tt a ıa ı ı.. _.._.._.., 1 , belli kur-
'611ıi , 111 n ;, , nnı11a:-. iWa eMeı1 ı ..-1.,1111.ı. 
.._tz'; a • ._..._ita,. ••ı'r ••·•· 
e a • n nn z m r ""- -aa. 
. o ·---'twa• ta tlh •til :• ..... 

- ..... it ııi. 5 .... i C1 h .1_ ı!~ ~~-~!ı~nl 
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- iP - - - - 11'!!""'1! 111 
• ı.1*1. Ba ikinci lllıtt:a lriemefer giS-

Dm'; 'ftzhnwinin yeritıi ~ &H1yer .. .. d v... f .. i 
1 

runmuyor u. ~ra ı gozeded kten 
mmunu.ı aonra Haven'in tarif ettiği gibi sağa 

Cimmi lı&Mk-Wa ??;: d._.. ve •l._ llıirini kapıya yilril· -w.,. biJaıi..-. clü. 
- A•enaörden çıkınca sağa sapınız. Cimmi ~ 'UIUl'cla. C.wla. aUma-

IDlda birimi MQM1a- x,...,_. .. toJaaiı ttviıdi. Kapı• 
Peki pailwıedla nder bulunıcfutp.. ç,ktı. 

D\I friltyor JllUIUDWS 7 ($omı VU) 

• 



--·----- - ---·---- - -- - -- ---- --- ---- -- --

-e- uı.:us 28. 3. 1938 

lzmirde pazar günleri nasıl geçifor? 3 yaıında bir BAYANLAR 
. 

DIKKA T! 

çocuk 40 kilo! 
Yeni Adananın verdiği bir habere 

göre, Adanada anormal bir çacuk bu
lunmuıtur. Abbas adında bir zatın oğlu 
olan 3 yaşındaki Ramazan, 40 kilo gel
mektedir. Çocuğun bu ağırlığı her sene 
süratlc artmaktadır. Bu çocuk, yürü
mek istediği zaman iki kişinin yardımı 
ile hareket edebilmektedir. Bir adam 
kucağında devamlı surette taşıyama
maktadır. Halk bu §işkoya "çocuk az
manı 1., demektedir. 

Bir çorabın hakiki ipek 
olduğunu nasıl anlarsınız? 

Çorab alırken aldanmayıniz ! 
Size, çok dayanır, sık örülmüş halis ipek 

çorabın tam evsafı nı anlatlyoruz 

Fuar sahasında motosikletler 

talebe daha 
B ayanlar! Ar

tık ipek ço
raplarınızı alırken, 

mağaza sahibinin 
Amerikayı ka(mak istemiı ! yüzüne , u P h e i 1 

şüpheli bakıp, ne 

İzmir, (Hususi) - Bahar geldikten sonra lzmirin 
her köşesi ayrı bir tenezzüh yüredir. Halk kırlara, ba
yırlara, deniz kenarlarına dökülüyor. Yavaş yavaş ga
zinolar da kalabalık toplanmağa başlıyor. Fuar sahası, 
pazar günleri halkın en çok toplandığı bir köşe haline 
gelmiştir. Bu sahada çeşid çeşid eğlenceler arasında 
bilhassa motosiklet merakı gittikçe çoğalmaktadır. 

İzmir asfalttan mahrum olmasına, hatta muntazam so
kakları bile pek az olmasına rağmen, motosikletler 
gittikçe artıyor. Sepetlerinde veya arkalarında genç 
bir zevce, genç bir hemşire veya bir sevgili taşıyarak 
uçup giden delikanlılar pek çok ... Fuar sahasında da 
kira ile motosiklet ve bisiklet veren bir müessese açıl
dı. 

İzmir, (Hususi) - Şehrimizde ye
ni bir Amerikaya kaçma hadisesi da
ha olmuştur. 

Uç genç, Amerikaya kaçmak fikriy
le hazırlanmışlar ve bundan on gün ev
vel limanımıza gelerek Alsancak iske
lesine yanaşan bir amerikan vapuruna 
girmek çarelerini araştırmağa koyul
muşlardır. 

kadar dayandığını 
cnditcli sormıya -
cak, güneşe karşı 
tutup dokuma kaçı
ğını aramıyacak -

••• f 

sınız. Hatta cınsını 
de öğrcnmiyecek -
siniz. Şöyle bir ke
narını açıp damga

Gcnçlcr, nihayet vapur hareket ede- sına bakmak kafi 

İzmir kızlarında askerlik sevgisi 
ccği gün, iskc~e yanındaki .kcrcstelc:i gelecek... lktısad 
ve vagonları sıpcr alarak kımscyc go- · v ekalctinc teşek • 
rünmedcn vapura atlamışlar ve anbar- kür ediniz: Sizi, 
daki bir köşeye saklanmışlardır. Gece çürük çorap alma
vapur hareket edip açık ~cniz_e çıkın- dan, dcrddcn, şüp
ca, bu üç genç de gizlcndıklcrı mahal- heden üzüntüden 
de fazla kalmak lüzumunu hissetme- kurta;dı ... 

Genç kızlarımız 
askerlik derslerini ' 
çok benimsediler 

J 

lzmir1 (Hususi) - Lise ve 
orta mekteblerdeki kızlanmız 
askerlik derslerine karşı biiyük 
bir alaka gösteriyorlar. Ege 
kızlannm hu alakasına taşkın 
bir sevgi de diyebilirsiniz. 

Tramvayda vapurda kızlarımı
zın kanuımalarına kulak verirse
niz, askerlik ıstılahlarını ırk sık 
duyarsınız. Onlar askerlik mef
humunu kavramakta erkek kar
deılerinden hiç de geri kalmıyor-

En titü talehe
Jeri mavzer ve 
makineli ders
lerinde 

lar .. Bir kaç gün evvel kız ensti
tüsünün askerlik dersinde bulun-

D . " f nuştum. erıın mevzuunu şere , 
namus ve doğruluk,, teıkil edi
yordu. Kızlarımızdaki disiplin, 
askeri tabirleri kavramaktaki 
sürat göğsümüzü kabartacak bir 
vaziyettedir. 

Sinop ve Yozgat umumi meclisleri 

Yukarıda Sinop, Q.fağıda Yozgat azaları bir araJa 

Sinop mecliıinin toplantılan bibnittir. Bu aeneki büdce, 436.000 lira 
olarak tesbit edilmittir. 
Yozğad'm büdceıi 550.508 lira olarak kabul edilmittir. Bu sene, Bo

iazlıyanda ve Sorgun'da yen;den birer 1<ul yapılacaktır. Ayrıca ÜÇ ya. 
tılı okul yapılması da kararl&flDJftır. 

mişlcr ve kaptana müracaat ile Ameri- Tedbirin, bu ka
kaya gitmek niyetinde bulunduklarını, darla kalacağını 
bu sebeble gemiye kaçak bindiklerini sanmayınız. Bütün 
anlatmışlardır. giyccckleriniz hatta 

Gemi süvarisi bu gençleri vapurda yalnız giyecekleri -
yadirip içirmiş ve ilk uğradığı türk li- miz değil, yiyccek
manında kendilerini zabıtaya teslim lerimiz ve içccek-
etmiştir. terimiz üzerine de bu devlet tedbiri 

Bu üç çocuk lzmire iade edilerek şümullcndirilccektir. 
ailelerine teslim edilmiştir. Evde, en çok bahis mevzuu olan eş· 

Çankırıda Ulucami 
tamir ediliyor 

Çankırı, (Hususi) - İki yıldanbcri 
Mimar Sinanın güzel bir eseri ve Çan
kırının biricik abidesi olan Ulucamiin 
tamiri devam etmektedir. Kubbelerin
deki çatlaklar, yarıklar ve içinin boya 
kısau tamamlanmııtır. 

Bugünkü halde minaresinin tamirine 
;çalışılmaktadır. Minare yarısına kadar 
yıkdnuştır. Yeni taşlar yontularak ko
nacak ve şcrcfcsi de türk tarzına çev
rilecektir. Sinanın bu güzel eserinin 
ehemiyctli tamiri memlekete sevinç 
vermiştir. 

Bahçedeki m kaynaklarında damacanalar 

Çuku rova kazalarından (bahçe) 

Bol sulu, yeıil bir kasabadır 

Bu kasabanın içinde ve 
köylerinde tek araba yok 

Adana, (Hususi Muhabirimizden) -Toros dağlannın ya
maclarında kurulmus, insana bir köy çeşnisi veren, güzel bir 

~ ~ 

kasaba vardır: Bahçe I 
Bahçe, Çukurovamn en yeş il, en şirin, suyu en hol kasaba

sıdır. Bütün Çukurovada bardak bardak satılan ayran ve Kaya
delen menba sularının damarlan Bahçc'dedir. 

Beı yrl evveline kadar denilebilir ki Bahçe' de hiç bir imar faali
yeti yoktu. Küçük küçük tattan, kerpiçten kulübelerle vücud bul

Kaymakam 
Bay Remzi 

muı olan bu kasabada aon iki üç yıl içinde yeni ye
ni binalar yüluelmeğe batlamıttır. 

Bu yıl gÜzel bir belediye binası, ayrıca b ir de 
parti ve halkevi binası yaptırılmıttır. Bahçede he
nüz halkevi açılmadığmdan bu bina ıimdilik genç. 
lere okuma evi olarak tahsis edilmittir. 

Belediyenin tcşebbüsiyle bir de memurlar gazino 
ve lokantası yapılmıttır. Kasaba yollarının hepıi dü
zeltilmiş trctuvarlarm beton olarak yapılmasına bat· 
lanmıştır. . 

Önümüzdeki yıl bir de park yapılacaktır. Bu par
kın sahası şimdiden istimlak edilmiştir. Belediye, bir 
mezbaha inşası hazırlıklarına da batlamıştır. 

Kaza kaymakamlığı Bahçenin kültür vaziyeti ile 
de yakından alakadar olmaktadır. Haruniyc nahiye
sinde be§ sınıfh _güzel bir mektcb yaP.tlnnif, keza 

yanın, kadına aid giyecekler olduğun
da şüphe mi vardır? Hiç de ucuz olmı
yan bir ipek çorabın, aradan bir gün 
geçince, mesela üç .sıra telinin ortadan 
kaybolduğunu veya tam görünecek ye
rinde koskoca bir delik meydana geldi -
ğini görünce, evdeki faciayı bir düşü -
nün üz: Erkekte yeniden bir iskarpin a
lacak kadar yekun tutan bir para öde
mek mecburiyetinin verdiği üzüntü; 
bayanda da aldatılmış olmanın ve baş
ka bir giyeceğini alacağı bir parayı ge
ne çoraba vermenin UzUntüsü .. ...... 
U nutmamışsınızdır: İpek kadın 

çoraplarının bu dayanıksızlığı -
ni imkan nisbetindc önliyebilmck iç.in 
İktıaad V ekalcti bunların kaç vasıf 
(norm) üzerine yapılabileceğini tesbit 
ve bunların dışındaki vasıflarda kadın 

çorabı yapılmasını bir nizamname ile 
mcnctmişti. Bu nizamname 26 ağustos 
937 de ilan edilmiş ve 26 ikinci teşrin 
937 den itibaren de tatbikine geçilmiş
ti. 

Ortada bir mesele kalıyordu: Mağa
zalardaki stoklar ... Bunlar, damgasız -
dı, bunun için de bir mühlet verilmişti. 

Burkaşh köyünde de zarif bir okul 
binası kurulmuştur. 

Hasanbeyli köyünde de bir mekteb 
inıaama başlanmıştır.Hatuniyc nahiye 
merkezinde 30 talebelik bir pansiyon 
ve Karacaüren köyünde beş sınıflı mo
dern bir okul binası kurulmuştur. 

Bahçe ve Köylerinde okuma arzusu 
çok büyüktür. Tahsil çağındaki çocuk
ların yüzde yetmiş beşi mektebe devam 
etmektedirler . 

Bahçe kaymakamlığı köy işleriyle 

çok meşğul oluyor: Bütün köylerde 
muntazam köy odaları tesis edilmiş, 
köy kanununa göre kaza ile köyler ara
sı yolları inşaatına hız verilmiştir. İki 
yıl içinde köyler arasınd 35 kilometre
lik yol yaptırılmıştır . 
Kazının zirai ve iktısadi kalkınması 

nı temin için tedbirler alınmaktadır. 
Bu cümleden olarak, hayvan cinsleri
nin ıslahı düşünülerek damızlıklar te
dariki için köy büdcclcrine tahsisat ko
nulmuş, bu damızlıklardan azami isti
fade için aşım durakları yapılması ka
rarlaştırılmıştır. 

Her köyde birer ecza dolabı da ya
pılmasına başlanıru1trr. 

Bahçede köyler çok dağnıktır. Ve
kaletin "dağnık köylerin bir merkezde 
toplanması,. hakkındaki projesi tasdik 
edilir edilmez küçük köylerin tevhi
dine batlanacaktır. 

Bahçenin çok entresan hususiyetleri 
vardır. Bunlardan bir misal: Kazanın 
ne içinde ne köylerinde bir tek araba 
yoktur. 
Bütün nakliyat hayvan sırtında yapıl
maktadır Bunun da sebebini söyleye
yim; çünkü; bahçe ve köyleri dağ ete
ğinde kurulduğu için arazinin çok arı
zalı olması dolayısiylc araba işletmeğc 
imkan yoktur. 

Bhçc istasyonu kasabaya üç kilomet
re bir mesafededir. Kasabayı tedricen 
istasyona doğru genişletmek tasavvur
ları da vardır. Bu vaziyet tahakkuk et
tiği takdirde kasabanın her bakımdan 
istifadeleri inkişaf edecektir. 

'.'l'angüncr 

Evvelki gün biten bu mühletten sonra, 
artık piyasada damgasız ipek çoraba 
rastlanamıyacaktır. Elde eskiden kal· 
ma stokları bulunan fabrika ve mağa • 
zalar, bunların vsıflarını bildiren be
yannamelerle belediye ve ticaret odala
rına müracaat ederek bunları damga
lattırmışlardır. Hatırınıza derhal şu 

gelesektir: İpek kadın çoraplan dam -
galanıyor da neden erkek çorapları 

için buna lüzum görülmüyor? Fakat i
peğin erkekten daha pek çok, kadına 

has olduğunu inkar edebilir rr..isiniz? 

••• 
B ayanlar, bu yazımızı dikkatle o

kuyunuz; hatta keserek çanta
nıı.111 lJlı AU!fC:Sllıt: oc.h1....1 .... -. X> •• --~ .. 

size sağlam çorap almanın reçetelerini 
veriyoruz. 

Bakınız, ipek veya suni ipekten ya· 
pılmış bir kadın çorabının sağlam ve 
nefis olması - çorabın nefaseti, parlak
lığındadır. - İçin başlıca dört büyük 
amili vardır: 

Kullanılan ipliğin cinsi; 
Bu ipliğin kalınlığı; 
Makinenin örgü sıklığı; 
İmal ve boyanmadaki dikkat ve itina. 
Bunları size, kısaca, izah edelim: 

Önce iplik meselesi. Piyasada ipek 
adı altında satılan kadın çoraplarında 
ya has ipek (koza ipeği) veya suni ipek 
kullanılmaktadır. Aynı şartlar altında 
yapıldığı takdirde has ipek ipligindcn 
mamfil olanlar, nefislik ve dayanıklık 

itibariyle suni ipekten yapılanlardan 
daima farklıdır. 

Bundan sonra alacağınız çorabın ü
zerindeİPEK adı görürseniz, biliniz ki 
bu, has ipektir. 

Suni ipek için de şu üç kelimeyi a
rayacaksınız-

Bcmbcrg, Kütner, Viskoz.. Bütün 
ipek kadın çoraplarının üzerinde bu 
dört kelimeden birisi muhakkak bulu -
nacaktır. 

En sağlam, en iyi, en nefis çorap, 
has ipekten yapılmış ve üzerinde İpek 
damğası bulunan çoraptır. 

Bunun peıindcn - tabii aynı imal 
şartları altında yapılmı§ ise - sıra ile, 
Bembcrg, Kütncr, Viskoz gelir. Bun • 
lan unutmayınız. 

Fakat bir de kullanılan ipliğin ka • 
lınlığı var. Çorabın sağlamlığı, kulla • 
nılan ipliğin kalınlığına göre değişir. 
En kalın iplikten yapılmış olan çorabın 
metinliği en fazladır. Bu sebeble İktı
sad Vekaleti, yerli fabrikalarımızı, çı • 
karacakları çorapları ipliklerine göre 
üç kalınlık sınıfına ayırmaya mecbur 
tutmuştur. Bunu anlamak için de çora
bın damgasındaki şu kayda dikkat edi
niz : Kalın, orta, ince .. 

Kalın çok dayanan, orta vasat da -
yanan, ince az dayanandır. Şimdi bir de 
makinenin örgü sıklığı kalıyor. İnce 
veya kalın çorap yapmak istenildiğine 
ve elde muayyen bir numarada iplik 
bulunduğuna göre çorap makinesinin 
de muayyen sıklıkta olması lazımdır. 
Halbuki bazı müesseseler ellerindeki 
makinelerin sıklık veya seyrekliğini 

dikkate almadan aynı makineler üze
rinde her incelik ve kalınlıkta çorap 
imal etmektedirler, ki bu yüzden ço
rapların vasıfları bozulmaktadır. 

••• 

B ayanlar ,fimdi dikkat ediniz: eN• 

vela çorabınızın üzerindeki 
dan:gaya ,sonra ipliğin kalınlığına; 

(Sonu 10. ancu saptıda). 
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Fener - Harbiye 
maçı yapdmadı 

lzmirde Günet takımı 
Üçoklulan 2 -O yendi 

AnkaragüCü - Galatasaray 
Dün hususi bir maç yaptllar 

1etanbul, 28 (A.A.) - lobrimi&de 
bulunmUta olan Ankanmn Harbiye 
futbol takllDl milli küme temularmın 
ikinci.ini buıün Tabinı 8tadmda Fe
aeıblıbçe ile yapacaktı. Fakat Fener· 
bahçelilerin pazar lilnleri oyn•nacak 
milli küme maçlarmm kendi aabala
rmda yapılmaı hmmundıki karart .. 
rmda aebat ederek Takainı 8tadma ıel
memeleri dolaymiyle bu maç oyaana
mamıt 'H harbiyeliler aeremoni np
IDlflardır. 

tamir, 27 (AA.) - Milli k6-
ınaçlanna yafıfh, bir h&ftda buıün de 
de.anı edllmiı ve Gtlnq • Uçok kartı • 
Japmu 2 • O ®neP lehine netlceJen. 
mlftir. Yatmur maç saatinde ldeta ut 
nak baHnl aJmııtı. 

Oyuna darda on pçe hakem antre
n&- Hores"ln idareli altında GGnefin 
wnııu ile bqlandı. Top beflnd daki
kaya kadar ortalarda dolqtıktan aonra 
yafınur topun eeyrini takip edemiye
cek bdar lmlandıfınduı hakem oyuna 
tatil etmek mecburiyetinde kaldı w 1 O 
dakika aonİ'a yalmur durur pi olunca 
oyuna tekrar blf1andı. 

~~ı 1 

iki takım da 

2 2 
Berabere kalc;lılar 

Dün Ankarada biaiklet yarıflarının 
cllflDda yalnız bir huMlal futbol maçı 
nıdJ. Ankara pdl ile Galatasaray a
UIJDda olan bu maç, 2-2 berabcr'ilde 
netlcclendL 

.... 

Bu seremoniden M>nra Kadıköy •ta
dında Harbiye ve ll'encrbabçf takımla
rı aruında bir dıoatluk maçı yapdmuı 
husu•unda evelden verilen karar, vak
t in pc:i1aneai dolayısiyle tatbi·k eclile
memlf. fakat harbiyeli futbolcular Fe
nerbabçe kulübünün Kadıköyündeki 
lokalini ziyaret etmitler ve aporcu ar
kadqlariylc beraber çay içmiflerdiı. 

MllU kiillle tlkt•lırinın 

puYll yulyetlerl 

Bu devrede oyun 20 dakika kadar 
Uçok'un hlkimiyeti altında pçmeaine 
rafmen l.zmir ta1mm bir neti~ alama
dı. Yavq yavq açılan GUnq hlkimi
yeti kendi lehine çevirerek Uçok kale
aine uk aık alanlar yapmai• bqladı. 

Güneıin aayılan 
23 üncü dakikada Gilneıin aoldan 

yaptıfr bir hüçUıDunda Rebii topu 
kaleye cönderdi. Hakkr. ayalı kaydı
tmdan topu bloke edemedi ve Salibat
tin yetiprek GUnePn ilk ıolünü kayd
etti. Devre de ı-o GUnetin lehine bitti. Ciin.,U. 6a ~ar ip.. A.,,,,,,. 

İkinci devrede Uçok çok pyret dan getirttifi R..U. 

Tatil pnilniln bu bir tek maçı An
kara pcil aabuma oldukça kalabalık 
tıoplamıttı. Saat 15.30 da takımlar or
taya çıktıkları aman bu seyirci kala
balıiı kendilerini uzun uzun alkıfladı. 

Hakem Gençler birliği santrhafı Ha- .. .. • • 
undı. Takımlar fU tekilde kurulmut- Aniaraguca • Galata.GTay m"'ınJa Galataaray luılecuı 

. cöatermiı ise de gol çıkaraınadı. Gtinet- ....................................... '\. 
.!!!!!!!! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ liler 33 Uncü dakikada Niyazinin aya- : • 

tiyle ikind aayıyı da kazandılar. Oyu- i G•• ı·ı 5 
w: CahiJin bir lnırtarqı 
~~ay: Cah~ Faad -;- H~-ı den Ankara gUcU, hall onların yerle- belkemifi vaziyetindedir. 

Günet 7 7 o o 21 7 21 nun aon dakikaamda bir Uçok hUcu- i Unes 1 er ne 5 
Betiktaı 6 5 1 o 11 S 17 • d 1 ' • 

pti, ~ - H6eeyia 7 Fahir, - rini dolduramamı, vaziyettedir. Dün. Onlar da töhretleri bir tarafa bıra
~ - Eaia- Nur - Midhat - Fet- &GçlWer birinci amıf bir takım oyunu kıp, lik maçlarma kadar gençlerin ek-
m. G" .. Kef ünw çıkaramadılar. Bu hale dilflllelerinin seriyet tetkil ettikleri bir takllD ku-

Uçok 1 s 0 5 15 115 14 munu Repd favullü bir aurette dur- : • iyor ar • : 
Harbiye 6 S ı z ı 5 13 durdufundan hakem penaltı verdi. h- : 5 
llabafı& ı 1 z 5 9 21 12 kat Namık bu fırsatı hafif bir vurufla i l iri ~ J • dı : 
~=[. : ~ ~ : 1~ ı; : kaçırdı ve maç 2 - O Günqin plibiyeti- i ct~an., ltaliiW ::::C:. ! 

Ankara ucu: er, Almaecl bir aebebi de Semihin oynamayıp ol- rarlaru herhalde yakm bir umanda 
:-:::,.~ RuaN~alari-ı.m.: du. Anlqıhyor ki bu genç ,takımının etki Ankara pcU kendini bulacaktır. 

AllUlcak 6 1 o 5 7 11 7 le bitti. ! rinden hir ..ı __,_ ,._.,._ 5 . .. ~ . 
------------------------- • clolıi~müolıirimi· 5 

il-oı;::-~ndahafifeaenveaon- Bisiklet yarişlarının 3 üncü haftasi 
ra fiddctlenen bir rü.ııir belki pzel 
olacak maçnı lıbencine çok tesir etti. 

lstanbulda ikinci küme ve 
B takımı karşılaştılar 

- ,. ,,.,.,...,,,. ,. .... drnİf. 5 
tir : : 
"-Birinci ~pi Nrf oLllı. 
Bir ilri OJ'IDICll ....,.,.. o .. ,.....,..,.._. "- r.,,,..,. ... 

• 

Biribiriııe alJf1D&llUt oyunculardan 
mürekkep GalatMaray, gol yapacak 
vuiyıtte göriinmilyordu. Semihten 
mahrum Ankara pcil takımı da ıeliti 
ıtbel oynuyordu. Yarım aut kadar 
AVklis ft heyec:ınaız bir maç aeyret
jilr. 

'4nl«ıra Gücünün golleri 
30 wu d•kikeda ll'abri aoldan aldı

lı bir pala iki bek aramdan eilratle 
ilerledi " aıkı bir tüüe birinci golü 

JSPUö 
Bir cWdka 10nra Ali Rıa gene ..-ı 

bir h~umla ikinci golti de attL 
Bu aayılar oyunun cereyanını deiit

tiııdi. ilaç .ur.tle,tL Hücumlar arttL 
Bu arada Galatuaray kaleei birkaç 
tehlike atlattı. ll'abt Hd taraf blfkaca 
~yı yapamadılar. Devre 2-0 Ankara 
ıücll lehine bi ttL 

l lcinci de"re 
1tinc1 devrede rüqAr birinci hafta

Jimden cWıa ulu Mi yor ve Ankara p
dl kaleeini tobdid ediyordu. Galata
uray forvetleri bu vasiyetten iatifade 
Jıçill hllcumlaruu artırdılar. llerku
den ilerliyorlar, birden açıklara pa 
~erdikten aonra havadan ıelen topa 
bep birden atılıyorlardı. Bu taktik teai 
riD1 ~ ıecilımecll. 

(;alatalarayın birinci ıolü 
10 uncu dakibdl Enia topu Gtiç ka

leaiDe dojru ıUrdü. Bekler karfdalın
ca 801 tarafa usun bir vunıt yaptL ll'et
hi topu kale ön~e doinı havalandır· 
ctı. Kaleci belki topu yakalayacaktı. 
Fakat kendi arkadaflan önünti kapat
mıtiardı. Bu vasiyette rahat bir wnıt
la Galataaaraylılar birinci pllerini 
J&PU)ar. 

ikinci Galalaıaray golü 
Benmerlii• dojru giden Ankara 

stıtıWer plıden aonra biru cmlıaır 
gibi oldular. Fakat haf hattı iyi ifleye 
miyordu. RUspr da tıopu kendi kalele
rine dotru ıüriikltiyordu. 

GalM:aAray forvetleri 20 inci daki
Dda bitinci plün yapılıt fCkline ya
kın bir vasiyette iken ikinci beraber· 
lik aayıunı da yaptılar. Bundan M>nra 
iki taraf m da yoruldukları ve hijcum
dan siyade müdafaaya ehemiyet ver
dikleri ıörilldü. İki kere dıfarı kaçan 
topu birkaç dakika bekledikten 90nra 
bu heyecanau maçın bir an we1 bit· 
meaini bekledik. Nihayet o da oldu. 
3-2 beı'lherlikle oyun bitti. 

Caltdaaray talama 
QalatMaraylılar, Demil'pnka,aya 

~ıkardıklarma nuaran dün daha derli 
toplu bir takım tefkil etmitlercll. Ta
lumm ıedilderinin &ittikçe doldurula
rak mu.takar ve iyi bir hal alacalı mu
hakkaktır. İdarecilerin de buna çal!f
tıkları fUpheebıdir. Yalııu, bu huauıta 
ufak bir tavsiyede bulunmak i8terb: 
Galatalaraylılar takmılarmı kurarlar-
ken yeni elemanlar yetiftineler daha 
iyi ederler. Bu auretıe· lnwYetli bal
larla biribirine ballı bir ekip elde e
derler. Belki pyeye ullflDI bu ıuret
ie ıecikir· Fakat temis Ye •ilim bir 
;,vl tutuknuf olur. 
.4nlcara Gücü talcınu 

• ICDe bl.dras OJUllıCUl1ID'I ..,_. 

Genç bisikletçiler 
batta geliyorlar: Atletizm müsabakaları yapı idi 

• .U ....p.nn. clnom dtiler. 
Neticqi 2 - O ı....nclıle • 
Birİllcİ ~· laohm olcaa B. E. 
- .,. iltinci Pniin laohmi... • 
trenör, m~l.,.. Nrf ......_ 
•h 7flf'tclalor. " ... ,. ..... .,.. 

J.taabul. 27 (A.A.) - Din Şeref 110 manialı: 1 • GUne,ten Ynru 20, ~ __,...,.,_,...,_, ..U. 

Nuri Kus birinci, Erdoğan ikinci 
n ırener atadlann4a lkJncl Jdbııae w 2 • llanftıoilu Roberkolej. .,,,..,. ~nı. 

----L...ı ... _ .,..., _.__ ___ -- :,;... B t1ılam1an --arma __,_ oau. atm9: ~ , ... ~ 
1 

_...,... _... ~---

edllmiftlr. 11,n, J • fcrlf (Gine,), S luet Pe- : • '-••'• k ....,,_..,..,;. 
nerblhıçe. : _,_, Wt...t ,. .. ,_,_. l"1air 

Ankara balgeai &iaiklet ajanlıimm 
tertip ettiil aeri yarııların üçünc:U.U 
dün IUt 10 da yapıldı ve muvaf faki· 
yetle neticelendi. 

Yarı9ları, ıeçen haftalarda görme
ditimız bir kalabalık aeyretti. Bu mik
darın önimüzdeki yarıtlarda daha ar
tacaiı vuiyetten anlatılmaktadır. 

Müaabaka fehir atadyomu kapıaı ö
nünde bafladı. Muhtelif kulüplere 
meııeup 2S genç bisikletleriyle cadde
ye aıralandııar. Hakemin i,areti7le 
aporcular 30 kilometrelik yollarına 

fııktılar. 
Grup, tehir içinde kıu bir tur yap

tL Sonra, Akköpril karakolu önünde 
bir defa çiftlije ve ikinci defa da tay
yare hangarların& ıidip plmek üzere 
1111 depar yapıldı. 

Kocaelili Orhanın da taanif harici 
buluncluiu ve tam bir intisam içinde 
cereyan eden dünkü kıopı, meraklılara, 
battan nihayete kadar birçok heyecan
lı dakikalar ceçirttikten IOlll'a. kıy
metli pmpiyonlarllDU ar11mda genç
lerin ezici bir plebeeiyle nihayet bul
muttur. 

Kotunun teknik neticeleri tudur: 
1.- Nuri Xuı (A.p.) 51 dakika 4 aa-

lkfad ktlme • t1ılamlan Mlipiiia 
Dwıutpqa • Galata sençler ımçı 2-2 
beraberlikle neticelenmiftir. 

Gtlnet • Topbpı B takımları ma
çı da 1-1 bitmiftir. 

latanbulapor • Beykoz B talrımlın 
maçında Beykoa takımı plmedilin
den latanbul ıpor hUkmen plib ilin 
edilmit " bu auretle B taknnlan pm 
piyonu olmUJtur. 
. lkind kUme maçlarında, Beyler
beyi hlkinı bir oyundanaonra 5-1 Fe
ner yılmua ıalib celıniftir. 

leref •tadındaki cllnlin en merak
lı maçı olan Galata ıençler "' Ana
doluhiar brfıl8f1D11ı da daha &bel 
n enerjik blı oyun çıkaran Galata 
pnçleriıı 2-0 pHbiyetiyle neticelen-

J)i!lf_ Ylmu "'GBaef" 36.15, 2 • ... : ... ,, ..... .ı.Jaa ...... olalfflirdi.,, 
,., *Oiilıii • s r Pe -ı..au.. • -
Cır• Net, • net n .. a~. ._,111, .. , ..... ............ , 1 .. , 11, .. ,,,r 

ıt: ecdet (Boiaziçi) 47.90, 2 • 
Şerü (Gtiaq), 3 - 1atepan (Galatna-
ray). NlfY& ft Necdet 1.70 ile birinci, Jebia 

Tek adım: Şahab (Boiaziçi) &.05, ikinci. 
2 - Suphi (Haydarpqa), 3 - Gaı.tua. Sırıkla Mlama: Gilnettea 'MUnlr 
raydan !atepan. 3.10 ile birinci, Haydarpapdan Rauf i-

Uç adım: Boluiçinden Silnygal kinci, Güne,ten Supbi üçünc:il. 
12.58 ile birinci. Bolaziçlnden Necdet Bundan tonra ikinci ve tlçtlncl 
ikinci, Haydarpapdan Suphf Bstlncf1. kateeorflerle kGçUkler arumda milA 

Yöbek atlama: Boluiçinden Sil- bakalar yapılmlftır. 

lstanbul sipahi ocağında 
konkuripiklere başlandı 

niye. miftlr. 
2.- Erdoian (A.G.) bir metre farkla ı.tanbul, 28 (A.A.) - Slı-bi ocatı 
3,. Orhan (K.ocaeli) "~f harici" Fener Stadında' tarafından tertib edilen konkuripik· 

~oldular. 
IHaabüalara plecek puar cl...

edilecelııtir. tekerlek farluyle. tldnci küme maçlarından olan Hl- lere bupn DWIHllD bir kalabalık ö-
4.- Eyilp Yıknu (A.G.) w. Dl.Yutpafa maçı ikinci kUme nünde Karbiye pbaeınida blıflımnıt- -----------·-._ 
5-. Paruk (GünCf). f&IDPlyonunu tayin deceiindeıı çok tır. 
B~aıdanaonra~>:nı.nawndaplen u,.canlı olmUftur· İlk deneyi çok Alman teknik aeticelertwılaıdır: Japonlar ricat 

yedi lıDotucu, çok prift vaziyette bu· stısel bir oyunla bitiren HiWliler iki Birinci mı4•ahaka "Marmara mükl.-
lunduldarmdan bel'libe!' olarak altmcı Fl J&PIDlflardır. fatı". Sipahi oca&ı at Ye talebelerine d • 
kabul edilmiflerdir. tkincl dewede Davutpq&lıtar da ~ah- olan bu mliubek•J& bet hay- e ıyor 

Dünldl Jrotu ile aaymı GçG bulan gok enerjik bir oyun oynım..ıar ve ftll ittirlk ediyordu. 10 mania vardı ve ( S.,. .a. u..:ı _,/_,. ) 
aeri yulfların punn vaziyeti tudur: ... _ yi Jmme .. hlkim bi..:-ı.ıerdı-. UllDl irtifa 0.90 metre idi. Tokyo, 27 (A.A.) - Prena Konoy• 
Derec:eai 1ami, kultibll PuYan ;'.i; birçok ;,1 f ıraatı k.;:dı~ Neticede Bn. Leylanm bindiii ya- diyeti tatil ettikten aonra milleti-.. ve 

ı Eyüp Yılmu (A.G.) S eonra wak bir aol yapabilmif1erdir. nmkan "Bfckw,. biriaıci. Bn. YOn der parlwntoyu mııb=eaatın istilam 
2 Nuri Kut (A.G.) 6 A7D1 AIDIW HiWlllerin mlldafaa Bot'wı bindlii haliüan "Dopn" Udn- etmif olduju kanuni ~eclbirleri tavib 
3 Erdojm (A.G.) ı hattı da DaYUtpapya ful& pi yaptır- el, Ayetullahm bindip rumen "ltarJo- etmiı olduklarından dolıyı tebrik et-
4 Yallıub ICOf&r (D.Ç.) 17 _.,.lnJa m&lıfm bir rol oynamıttır. 111&" UçtlnCG oldular. mittir• 
S Dmuran (A.G.) 19 OJUllUD aonunda Hilllliler ilk dın· 1kiDd mt...,.klı "BolUiçi mfilrAfa- Prena, milıt seferberlik kanunları· 
6 Halit (G.S.) 21 reel• J&pbldarı pllerle llllıÇI 2-l Jrua. tı". Sha'i binicilik okulu aube.Jlarma nın kaıbulündeki ehemiyete ipret et-
7 o.mm (0,.) 22 narak lldncl kOme pmpiyonu olmut- ımbluatu. AAml ktifaı 1.25 olan Oll i· tiktea IOnra töyle demittir: 
7 Aıtettin (A.G.) 22 lardır. ki mani vardı. 12 m•Mlbık i,wtk ecU- .. _ Buı kimaeler, Çin meaelesiniA 
& Macit (A.G.) 36 yordu. artık bitmit olduiu zehabını ıütmek-
8 S\Ueyman (M.G.) 36 ..4.dsdsm. rniiMıbaluılıan : Neticede H. Poı.t'm blndax.i _.__ tedir. Fakat, hakikatte muharebe, aıı-

"5 ı-~ cak yeni b9tlamıttır. Hiikümet, bu mu· 
9 Huan (D.Ç.) S7 Dlln mewimin ilk atletima m&a. kan Hon>s birinci, K. Ark'm biadili kadd• baıbm pyelerine vaıl olmak 

10 Ymuf (M.G.) 42 mklılan da ll'ener ıtaclında y&pılmıt- JUEZlsa= CIMlı Udnd. F. Brgitia bin· için bildin milletin it birliii yapmak 
11 llebmet (0,.) 26 tır. etili yarnüen Arkaç tlçlacl oldular •• arsuaundadu.,, 
12 Faruk (Of.) 43 Alman teknik neticeler fUllludll'ı u~ müaamka "Jıluha.fu alayı Toıalit.r polidlca u. 

• 100 metre 1 • irfan Denis u.e.ln- mOlrtfaıtı'". Her Deri atlara bimDit •u· 
13 'Muzaffer (M.G.) 44 den 11.S. 2 • Hlluk Galataway, S - baylara ınahu.aetu. AamJ irtifaı 1.30 o- ,.,.,,,,,.,,,.,r polidlca 

Dsım GalatlıUray. lan 14 mania ftrdı. Bq ma.bık iftirlk Tokyo, 27 (A.A.) - Politik mabfll-
200 metre: birinci Denis lieeein- ediyordU. lerin umamt kanaati, ordu ve donan-

clen Adlrfan 24.S. manm fikkleriai mlklaf• eden tota• 
400 metre: ı . Galatlılarayc1an c. Neticede Mteimin Kudntin Wncli- lker politika taraftarları ile ekonomik 

mal, 2 • l'enerbabçeden Ebem, 3 • il anclo-uaP Kuarp birinci, aatei· teteJddlllerin miAbaret ettiii parla
l Spordan Zare. men JleWriD bindiii ywli Kibar HdD- manterler arumdald mücadelenin pı

IOO mnreı Receb (Giln.,) 2.06, i- el oltlWar. J>iier ha,.anlar tMflyqe u,.is 1mil6p1ws bittiii merkezinde· 
kinci Cwdet ( t. S.) Gçtlncil '-Belim utradL clir. Filhakika, aon dakikada bulunan. 
lCunnpafL 1>6~11 mH111btka "Sliftri binid- uzıa,a.. DUUI plebeyi totaliter po-

1500 metre: (B. 8.) dan Serki., Hk okulu mölr&fatı.. her nevi lıtlara bin litika taraftarlarına vermektedir. Zira, 
4.36, Hdncl Kuznpaııdın llaniu, a- mit bitin mbaJlara mahauetau. 14 -· milıt aefelberlik ve elektrik endn.tri· 
çlncll lluaffer. nia ftldı" azami irtifa ı.so idi. 14 ai kontıolu kanunları turib edilmit-

5000 metre: Beaf.kta1tan Artan 16.34 mDllbık ittiıtk ediJOfdu. tir. 
ikinci Heteyin. 6çlndl Salhl Neticede ytbıbafl Cend Gtirbn'm f eni meı-lcesi Çin hiilciirneıi 

4X100 bayrakı blrinci Qalau1aray binclltl framıs Yddıs •1.ır da birin· Şanıhay. 27 (A.A.) - İyi haber .. 
dan "Balak, Dam. Semih, Kemel., ci, telmen Saim Pulat'm bindili fran- lln mabafilden bildirildijine aGre, ye
ikinci Penerhabp "İrfan, ll'inuan, ııs Akıncı •1.15" de ikinci, ıene Saim ni merked Çin hiikOmeti yum Nanki
Jtaif, llufaMwn. lg8Dcl g. ,. ı ııı Pa11it.: biDdlli fm Ok -ı.20" de iMie kundacalııtır • 
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Frankocular 
Katalonyaya girdiler 

(Bajı ı. inci sayfada) 

Kültür 
kadromuz 

( BQfı 1. inci acqlada ) 
ıehre girmiılerdir. Bu kuvvetler, Sin
ka ıehrinin aol kıyısını bet altı kilomet
re ıeniılik ve üç ili bet kilometre de

Son dera yılınd& orta okullarda oku
yan kızlarımızın sayısı oğullarımızın 
üçte biri nisbetini ilk defa aflllıf bulu
nuyor. rinlikte itıal etmiılerdir. 

H ükümetçilerin tebliği 
Barselon, 27 (A.A.) - Milli Müda

faa nezaretinin tebliği: Şark cephesi: 

Şimdi liselerimizin talebe ve dersha
ne rakamları üzerinde durduktan son
ra, bizde orta öğretimin en büyük güç
lüklerle kartılattığı öğretmen iJini 
~özden ~eçirece~iz. 

DilflD&ll, Bujaraloz'u itıale muvaffak 
otmuı ve .kıtalarımızı Kandasnos'u tah 
liyeye icbar eylemiıtir. Ebre'nin cenu
bunda, düımanın ıiddetli tazyiki devam 
etmektedir. Mu Delaı'ı, Aguaviva'yı 

ve Kaıtellote'yi tahliyeye mecbur ol

Liselerimiz, cumhuriyet hayatına 
1.241 talebe ile girmitti. Bu aayı bugün 
18.277 yi bulmu1tur; talcıbc aayıaı ar
tı~, 1927 derı yılına nazaran on misli 
artmıştır: 

duk. 
Eıturamadure cephesi: Talavera 

bölıe.ainde, dört köyü itıal ettik ve el
li esir aldık. 

Endülüs cephesi: Dil§marun Higu
era de Kalatrava mıntakasında yaptığı 
bir hücumu kolaylıkla tardettik. 

Diğer cephelerde kayda değer bir 
ıey yoktur. 

Frankocular ilerliyorlar 
Salamanka, 27 (A.A.) - Umumi 

kararıihın tebliği: Aragon'da ileri ha
reketine devam ettik.. Sağ cenah kıta -
larırnız, Santa - Barara'yı, Tardera te
peaini, Kutillar tepesini, Jaganta'yı ve 
diğer bazı mürtefi noktaları elde etmiş
lerdir. 

Yıl Talebe 

1923-24 1241 
1927-28 1.819 
1929-30 2.855 

1931·32 4.152 

1932·33 5.355 
1933-34 6.765 
1934-35 /.384 
1935-36 J.882 
1936-37 J.'t.038 
1937-38 18.277 

I.Jse talebesi sayısının on yıl önce
sine nazaran on mısli artması karşısın· 
da, liselerin sayısında da aynı nııbet
te artıt beklemek dotru değildir. Bir 
lise, öğretmen kadrosu, binası, ders le
vazımı bakımından kolay kolay açıla
mu. Cumhuriyet hükümeti 1932 yılın
daki 30 liseye ancak altı lise daha ılive 
edebilmif, fakat liselerde dershane: sa
yıları, artan talebe sayııiyle mütena
sip olarak çoğaltdmıttır: 

Losmonegros mıntakasındaki kuv
vetlerimiz, 32 kilometre derinliğinde 
ilerliyere!c Valfarta'yı, Penalba'yı ve 
Gandasnoı'u itgal eylemiılerdir. Diğer 
bir kol da Kaspe'nin ıark cenubundan 
Guadalope ırmağını geçerek üç 'mürtefi 
noktayı zaptetmişlerdir. Burada 300 
esir alınmıştır. Los MonegrM'un 9imal • 
mıntakasında 12 köy ve bir çok mürte
fi noktalar zaptettik. Uç kilometre ce -
nuptan Atubierre'yi geçmiş bulunuyo
ru~ Sol cenah kıtalar ise 22 köy iıgal 
etmiılcr ye Labata, Kasbas de Hueska, 
Bespcn, Antitton ve Pertusa'ya varmış-

Yıl DenWıane 

1931-32 ... 126 ı 

1932-33 165 
1933-34 172 
1934-35 208 
1935-36 242 
1936-37 291 
1937-38 355 

lardır. Kıtalanmız Pertusa civarında Liselerimizde kız ve erkek talebe 
Alkanadre ırmağını aşmıştır. Bu mınta· sayıları şöyle yükaelımiJtir: 
kada 800 den fazla esir almış bulunu -
yoruz. 

• 
Roma konuşmalar1nda 

lspanyol meselesi 
lıln bir anjaıma 

elde edilmiı ! 
Roma, 27 (A.A.)- B 1 Pört, uzunu

zadıya B. Çiyano ile görüımüıtür. Ha
riciye nazırı yakm prk işi.eri depart
manı ıeff B. Rendcl'in bugün buraya 
gelmesi beklenilmektedir. Mumai· 
Jıeyh, Kigi sarayının erkanı ile görü • 
ıecektir. 

lıpanyol meaeleıinde anlaıma 
Pariı, 27 (A.A.) - Pari Midi'nin 

Londra muhabirine göre ''İspanyol 
meeclesi hakkında italyanlarla ingi -
li.sler araaında bir itiW basıl olmuı
tur.,, 

Muhabir, itilafnamenin ahkamı hak
kında fula malUımat elde edemediğini 
ilave etmittir. 

İtalyan ve ingiliz müzakerecileri 
arasında yarın yapılacak olan müzake
reler, FiUatin meıı.clesi hakkında ola • 
caktır. 

Fran•ı~lar müdahale ederlene. 
Roma, 27 (A.A.)-Bugün Kont Ci

ano'nun İngiltere büyük elçisi ile yap 
tığı ıörilımcden sonra, yarı resmi 
İnformazione diplomatika gazetesi, 
ıörüpnelerin bugünkü vaziyeti .~ak
kında neırettiği- bir yazıda ezcumle 
diyor ki : . 

lnıiliz - italyan görüşmelerı husu
sunda, aalihiyettar italyan makamları, 
B. Çemberlayn'ın nikbintiğinde ~e':1 : 
berdirler. Fransa ve Sovyetler Bırlığı 
aynı tarzda hareket eder ve ing~liz 
planını tam olarak tatbikte ~a~h.~d
kt'ini yaparlarsa, İtalyanın gonullule
rini çaiıracağı malfundur. Diğer ta· 
raftan Pariı ve Londrada maliimdur 
ki İtalya, aylardan beri artık takviye 
kıtaları yollamamı§ ve italyan gönül -
lülerinin adedi azalmakta bulunmuş
tur. İtalya, Londrada aldıfı taahhüd -
lerine mümkün olduiu kadar dürüst 
bir ıurette riayet ederken, aalihiyet· 
dar ltalyan mahfillerinin mü§ilhede ey 
lediii gibi, fransız sol cenah partileri, 
İapınyada bir müdahalede bulunulma 
ıı için propaganda faaliyetlerine de -
vam etmektedir. Fakat böyle bir müda 
hale, çok vahim neticeler ve~ecck v_e 
Avrupada aulhu bozabilecek bır mahı
yıct alabilecektir. ---
~enlere ev ve mekteb 

Konya, (Husust) - Bu ae?e AkJe· 
hlrde ı~enler için muhtelıf tipler
de 400 ev yaptırılacaktır. Çumrada da 
g5çmenler i~in 30 dükkan ve modern 
bir ilk okul yapılacaktır. 

Yıl Kız Erkek 

15132-33 l.1:>6 4.199 
1933-34 1..:11 l 5.393 
1934-35 l..>J8 6.046 
1935-36 Z.167 8.715 
1936-37 2.930 11.108 
1937-38 2.972 • 14.305 

Orta öğretim kadrosu içinde öiret
men okullarımı.ıı: da yer alu: 

Yıl Okul Dersane Talebe 

1932-33 
1933-34 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
1937-38 

19 
15 
13 
13 
12 
14 

44 
61 
57 
51 
•56 
52 

2.059 
2.726 
2.577 
2.805 
2.699 
2.404 

Öfretmen okullarımızın talebe ara· 
aındaki kız ve er.kek nabeti hemen ya
rı yarıyadır. İçinde bulunduiumuz 
dera yılında kız talebenin aayıaı art· 
mıştır: 

Yıl Kız Erkek -1932-33 1.007 1.osa 
1933-34 1.350 1.376 
1934-35 l.268 1.309 
1935-36 J.402 1.403 
1936-37 1.399 1.300 
1937-38 1.311 1.073 

Öğretmen okulları parasız ve gece 
yatılıdır, buraya müsabaka ile giren 
talebelerin aayısı bu kadro ile <SlçUlü 
ve muayyen olmak bakımından bu sa
yılar üzerinde yıllar geçtikçe diğer or
ta öğretim müeeacaelerinde olduğu gi
bi artıf beklenmemelidir. 

* Orta öğretimin de temeli ve esası 
öiretmendir. 1932 dera yılında bütün 
orta öğretim sıralarında 38,270 talebe
miz yetiıtirilirken 1,863 öğretmen var
dı. 1936 dera yılı açıldığı vakit orta 
öğretim denhanelerindeki talebe sayı
sı dört yıl öncekinin hemen iki misli 
oldu. Fakat atretmen artı9ı bu ni.ebeti 
bulamam1'tır, ancak 2,211 olınuttur. 

Kültür bakanlıtının aldıtı ttirltl 
tedbirlerle dera saatlHinin bot bırakıl· 
maması temin edilebilmiftir. Yardım
cı muallimlerle ve ilk oltul öiretmcn
lerinden alınarak Gazi Terbiye Em
titüsünde mahsus bir tahsile tAbi tu
ıulan ~ençlerle orta öğretiJQin öğret
men kadrosunu tamamlamaya çalıf&D 
Kültür bakanlığı, içinde bulunduğu
muz ders yılı içinde 91,702 yi bulan 
orta öğretim talebeaini 2.585 öfrct
menle yetittirmekte ve önümüzdeki 
yıllar için daha çok öğretmen alabil
mek yolunda çal191Mktadır. 

Son altı yılın orta öğretim talebe ve 
öğretmen rakamlarını da töyle görebi· 
liriz: (Orta okut ,liae ve öğretmen o
kullarında) 

Yıl Talebe Öğretmen 

1932-33 
1933-34 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
1937·38 

38.270 
46.517 
50.559 
60.465 
73.871 
91.702 

* 

1.863 
1.924 
2.057 
2.116 
2.211 
2.585 

Parti proırwnmmn orta okullar 1· 

U[US 

TRAKYADA 
........ t t t o , 

Neler yapıldı ve 
neler yapılacak? 

General Kôzım Dirik proğramınin 
yeni esaslarını anlatıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 
bir kmnını tamamladım. Şimdi Trak
yanın hararetli çalışma devresidir. 
Belli başlı ziraat, hayvancılık, sütçü
lük, inekhanelerin artması, tay ve bo
ğaların kıymetlenmesi ve üretilmesi 
gibi İktısad ve Ziraat Vekaletlerinin 
planına giren işlerin bir an evel ba
farılması için tedbirler ve tertibler 
ahnmııtır. 

"Toprağın bünyesini değiştirecek 
ve çoraklığını giderecek olan çalışma
yı ön safa aldık: Ağaççılık, fidancı
lık, meyvecilik, bağcılık, kavak yetiş
tirme, küçük koruluklar açma ... Trak
ya ovalarını, bir hayvancılık ve or
mancılık merkezi haline getireceğiz. 
Toprak ve hayvan kültürü üzerindeki 
mücadeleleri, insan sağlığı ile alaka
lı meseleler gibi esaslı ve dikkatli 
takib ediyoruz. Şarqon, ruam savaşla
n ve ene~ hareketleri, bu bahis Ü· 
zerindeki çalışmalarımızın ana mev
zularıdır. 

''Şimdi size birkaç kelime içinde 
Trakyamızın bize daima heyecan ve 
llmid vermiş olan büyilk davasından, 
köy kalkınmasından bahsedeyim: Biz 
köy kalkınmasını, bütün memleketin 
topyekQn kalkınması manasında alı

yoruz. Trakyada vilayet merkezlerin
de, kasabalarda, nahiyelerde ve köy -
lerde bu kalkınma aynı hız ve enerji 
ile devam etmektedir. Bu bclhia iUe
rinde devlet teşkilatı ve halk, biribi
rini tamamlıyor. 

"Trakya'da köy kalkınması, baş 
döndürücü akışını bulmuştur. Her şey 
plinll?mıftır. Yeni hayat şuurunu, 
köylü tamamiyle benimsemiştir. Pul
luk ve traktör kullanmasını öğrenen 
ve bunun büyük faydalarını gören 
Trakya köylüsüne kara sapan, kor -
kunç ve geri geliyor. ~izim aaıl da
yandığımız temel, işte bu histir. 

"Köylerimizde kollektif çalışma
lar ~ birlikler c;ok .21ıu--1fn olmuy-

tur. Yakında beklediğimiz köy birlik
leri kanunu ile, yüksek kamutayda 
tetkik edilmekte olan köy kanununun 
çalıımamıza daha genİJ ufuklar aça
cağı fUpheslzdir. 

"Köylerde kollektif hayata büyük 
bir kıymet veriyoruı:. Hiç bir mesai-

çin kabul ettiği esas hatırımızdadır: 
·• ... her vilayet merkezinde ve orta 

tahsili yurdda yaymak esası düıünUle
rek münasip kaza merkezlerinde orta 
okul bulundurmak .. Bu okullarda için
de bulundukları muhitlerle alakalı 
meslek bilgileri verilmesine itina edil· 
mek ... ,,, 

Orta okul, ilk okulun verdiği bilgi
yi biraz tamamlayıp talebeyi hayata 
verecek bir müessese olmak bakımın
dan nakıs bir tahsille küçük memur 
kadrosunun yetiftiği bir yuva olma
malıdır. 

Devlet, ilk tahsilini bitiren tilrk ev
litlarının, iıtidad ve kabiliyetleri ne~ 
lursa olsun gözlerini en ytikaek "ac:u· 
la dlkmiı bir kalabalık halinde yeti· 
ferek yurd için faydasız birer eleman 
olmaları endişesini göz önünde tut
muş ve meslek öğretimine çok ciddi 
bir ehemiyet vermek yoluna girmiıtir. 
Bu yeni istikamet Türkiye için, ıama
nında alınmıt kurtarıcı bir tedbiroir. 
Bilgiye dayanan ziraatini, hergün dev 
adımlarla ilerliyen endüstrisini, her 
hayat fUbesinde yapılan ve yapılması 
lazım gelen büyük hamlelerini bapra
cak her meslekte yüksek t~ebbüı ve 
bilgi ile temayüz edecek bir gençlik, 
Kematiat Tilr.ldyenin müstakbel kad
rosudur. 

Biz kültür çalıfID&larımızın verimi
ni, yalnız rakamların akış ve artıfında 
delil, üıtiyaç ve 1nkif'fımızın iatedi
ii ittikamctlerde aldi.ımız hızla dt öl
çeriz. Orta öğretim durumu üzerinde
ki aöı:Jerimizi bitirirken, euiklerini 
nman ve imkin ölçliaünün dl!ın& bile 
ta9ırarak tamamlayan türk maarifini 
Kemalizmin inki,af hamlelerine uy
ıun ~lıflllalarile, eiitmeniyle, meslek 
ve ihtisas okullariyle, enstitü ve Uni
veniteleriyle, bir kül olarak ıöz önün
de tutuyor ve yazıya batlarken du~ 
ğumuz infirahı tazeliyeruz. 

NıqiJ Ulai 

Bir ~•nı kayıJla boğanlar 
mahkOm old11 

Balıknir, (Huauai) - Geçen sene 
çoban Ahmcdi kaytşla boğanların mu
hakemesi bitmi9tir. Suçlulardan ikisi 
on, biri de sekiz ıene hapse mahkQm 
olmuttur. 

nin sistemsiz ve plinaız olmasını is
temiyoruz. Alın terlerinden ve emek
lerinden milşterek neticeler almak bü
yük meıelelerimizden biridir. Şuna 

inanınız: Köylil, birimiz hepimiz, he
pimiz birimiz için olduğunu anlamıı
tır. Bugün Trakya köylerinde kendi· 
sinin olmıyan topraklara fidan diken 
ve ona öz malı gibi bakan vatandaıla
ra rastlayabilirsiniz. 

Kredi ve Mıtıf kooperaıi/leri : 
Kredi ve aatıı kooperatiflerinin 

büyük faydalarını gördük. lktısad 
Vekileti, bu sahadaki çalıımalarını 
genişletmek kararındadır, Arıcılık 
kongremiz çok verimli olmuıtur. Si
ze müjdeleyeyim ki, büyük Başveki
limiz sayın CelU Bayar Trakya arı· 
cılar birliğinin hami reisliğini diln 
sevgi ve iltifat ile kabul buyurmut
lardır. On tane arıcı ve ziraat mual· 
limini, Peştedeki tanınmış bir profe
sörün çiftliğine üç aylık kurs için 
gönderiyoruz. Ziraat Vekaletimiz ve 
Peşte elçiliğimiz bunun için gerekli 
olan kolaylıkları · göıtermitlerdir, Ay
rıca dört vilayet merkezinde dört arı
cılık müzesi ve Tekirdaiında arıcı
lık kursu açacağız. Pctteden dönen 
arıcılarımız burada va.ıife alacaklar
dır. 

Kültür ifleri : 
''KUltür işlerimiz, dUşündUğünüz

den daha geniş bir hareket sahası i
çindedir. Geçen sene 100 efitmcn çı
kardık. Köylere tenlik ve kudret ver
diler. İki haftaya kadar yeni kurala· 
rımızda 250 eğitmen daha yetişmeye 
başlayacaktır. 

"Sekiz ay sonra, dört vilayetimizin 
250 köyil mektebe kavuımuı olacak
tır. Böylelikle Trakya köyleri en çok 
mektebe ve öğretmene sahih vilayet
ler arasında yer alacaktır. 

"Kültür Bakanı sayın Arıbn, 100 
mevcudlu köy eğitmenleri yatı kur· 
sunun Edirnenln Karaağa~ mevJdin
de açılmaaıaı lrararlattİrmııtır. Ba
kanlık, Edirnedekl ·orta tahsil mUea
seselerlnln 11kıtık durumuna da fe
rahlatıcı çareler bulmuıtur. 

Göçmenler ı 
'Trakya deyince hatırınıza tabii 

g.ISçmen ıellyorı Size, ana yurda yer
le,cn karde9lerimiıin refah ve huzur 
içinde oldufunu büyük bir 1evinç ve 
kalb ferahı ile aöyllyebilirim. Trakya 
ovaları, bUtUn çalıpna imk.lntarma 
sahib olan onların enerji ve çahtkan· 
lıfı ile tcnlenlyor. Bu aene bCf bin 
ev daha yaptıracafız. BCSylelikle ev 
sayısı 20 bini doldurmuf olacaktır. 
Tabit bu rakamda kalacak değiliz. tn
p davamız, Trakyanın yuvasız hiç bir 
köfesi kalmayıncaya kadar devam e
decektir. 

''Köy yatıları ve köy çocuklarının 
azad obalarını bu sene daha genl9le
teceğlz. Köycülük kuralarına Cjalt ehe
miyet veriyoruz. Arıcılık, ıarabçıhk, 
kozacılık gibi, türk köylüıUne yeni 
gelir kaynakları olan mevzular üze
rinde köylere varıncaya 'kadar kurs -
lar açtık. KöylUnUn umÜmt kültürse
viyesi garenleri hayrette bırakacak 

bir seviyeyi bulmu9tur. 
Edirnede 50 mevcudlu ve "Tarım

bafı,, ismini verdiğimiz küçük ziraat 
memurlarının kursu, faaliyetle devam 
etmektedir. Bu, pratik bir ziraat mek· 
tebidir. Topraklarimızın yetiştirebi -
lecefi bütün mahsul nevileri.nin en 
iyi ekim tardarmı, polikültürü, hay
vancılık sahası üzerinde lilaumlu bil
gileri veriyor. İ•tanbulda açılan nal
band kurslarının çahpna sahalarının 
genişletilmesi kuarl~ı9tır. Umumi 
hayat üzerinde vazife alan bütün me
murlarımızı, her zaman taze bilgiler
le cihazlamayı lüzumlu buluyoruz: 
Muhtar ve köy kltibleri, sağlık koru
yucusu kurslarını bu gaye ile açtık 
ve çok güzel neticeler aldık. 

"İzmir fuarına bu. sene de ittirik 
edeceğiz. Fuardaki Trakya pavyonu
nun büyümesi, yüksek vekaletin tas
vibiyle gelecek seneye kalmıttır. 

Gençlik ve apar hareketleri : 
"Gençlik Ye spor hareketlerine ver

diğimhı: ehemiyeti burada kaydetme
ye lüzum bile hisaetmiyorum. Kaaa
balarnnıaa varıncaya kadar stadyom
lar ve spor teıisteri kurmak yolunda 
yız. Sporu programta9tırdık. Onumuz 
deki yakın zamanlar, Trakya gençli
ğinin bu aahad•ki pnrvaffakıyetini, 
bütün memlekete tanıtabilecektir. 

"Geçen ıene gazeteci arkadaıları
mıza gUnlerle seyrettirmekten zevk 
duydufumuz Trakyayı, bu sene daha 
ileri ve yeni hayat nizamı daha kök· 
lepnif olarak göstermekten zıeıvk 
duyacaf ız.,. 
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Seçim günleri yaklaşhkça 
Hatayda tazyik artıyor 

( SOft 1. inci ıaıylatla ) 

için yeni bir usul tutmuştur. Bu usul 
ıudur : 

Uç aydan beri nüfusa kaydedilen
ler vesika istemektedirler. Bunlara: 
''Elimizde cüzdan yok, gelecek,, diye 
ccvab verilmektedir. Seçim zamanına 
kadar cüzdanlar gönderilmiyeceği ve 
bir çok türklerin vesikasız bırakılaca· 
ğı ve vesikaaızlık yüzünden seçime iş
tirak ettirilmiyecekleri anlaıılmakta • 
dır. 

Mandaterler türk cepheıini 
yarmaya çalıııyorlar 

Antakya, 27 (Hususi) - Doktor 
Vedi, kanunsuz ve müdafaa hakkı ve
rilmeden tevkif ve mahkfun cdilmigti. 
Bu klfi gelmiyormuı gibi doktor Ve
di'nin istinaf mahkemesi huzurunda 
yapılacak muhakemesi de 12 nisana te
hir edilmittir. Makaad tavik siyase
tile kendilerine tarafdar temin etmek 
ve türk cebhesini yarrnaktır. Halk 
mandater memurların bu maksadını 
gayet vazıh olarak bilmekte ve netice
yi ıükWıla beklemektedir. 

Yüce komiserin icraatı! 
Antakya, 27 (Hususı) - Kont dö 

Martel birkaç gün ~vel Hataya gelmiş 
tir. İlk icraat olarak Yenigün gazete -
sini kapatmıştır. Bu iti yaptıktan aon 
ra Kırıkhan'a gitmiş, taşnak ittihadı 
anasır partisi reisl Adol ile birlikte a
va çıkmıştır. 

CeMvre müzakerelerinin akabinde 
yüce komiserin aldığı bu tavır türkler 
arasında çok fena akisler bırakmııtır. 

ittihatçılar türk evlerini 
ba.~ıyorlar 

İskenderun, 27 (Hususi) -Türk ta
raf darı Şeyh Abdullih Gali'nin evi 
mandacılar ve ittihadı anuır parti-

zanları tarafından tecavUze uğramış • 
tır. Şeyhin evi on yerinden delik deşik 
edilmittir. 

Bir türkü dum dum kurfu -
niyle yaraladılar 

Antakya, 27 (Hususi) - Türk ta
rafdarlarına ve türklerc yapılanlar, 

mahalli hükümct tarafından daima sü
kutla karıılanmaktadır. Bir hafta e
vci Karbeyaz'da ittihadı anasır vesika· 
ları dağıtılır ve türkler de bu teşekkü
le girmeğe daV'ct edilirken türklerden 
Kel Mehmed namında biri bu tetcbbü
se itiraz etmit ve : 

.._ Biz böyle bir teıekküle girme • 
yiz,, demiştir. Bu söz üzerine parti
zanlar Mehmedi ayağından dumdum 
kurıunile yaralamışlardır. 

Haıayda tiirklerin muhalw
melerine bakılmıyor 

Antakya, 27 (Husuci) - T.Urk pro
pagandası yapıyor veya üzerinde si
lih taııyor, diye tevkif edilmiı olan 
türkler ve türk tarafdarlarından hiç bi 
rinin muhakemesine bakılmamakta
dır. Nitekim, bu arada Şeyh Maruf'un 
oğlu Abdullah Beruta scvkolunmuı
tur. Berutun yerli avukatlarından hiç 
biri Abdullahın avukatlığını kabul et
merniılerdir. Bu hususta yerli avukat· 
lar üzerine tazyik yapıldığı anlaJıl

rnıştır. Türkleri korkutmak ve dehıet 
içinde bırakmak için tutulan tevkif U• 

sulünün bir netice vermiyeceğine ve 
kendilerinde tehdidci bir hüviyet ta
savvur eden manda memurlarının da 
yola i:'etirilcceğinde kimsenin şüphe· 
si yoktur. Çünkü türklerin hakkı bu 
derece aıikardır. Bu hakkt hiç bir 
müstemleke memurunun ihmal etme
sine imkan yoktur. Esasen türk d08t· 
luğuna muhtac olanlar bunu anlamak. 
da gecikmiyeoeklerdir. 

Avustur~vada olebisit hazırlığı 

Katolikler 
almanlara 
muzahir 

KatolilC 1'iliseleri bir 
beyanname n91rettiler 

Viyana, 27 (A.A.) - BueUn bütün 
katolik kilUıelerinde plcôiıit ile alaka· 
dar olarak Avusturya peakoposları a· 
dına okunan beyanname metni fUdur: 

Mukaddime: 

Halen Avusturya halkının y-.adığı 
tarihl saati nazarı dikkate alan ve mil· 
letimizin büyilk Rayh t,eklinde alman 
birliline doğru asırlık emelinin bu an
da tahakkuk etmekte olduğunu müd
rik bulunan biz, Avusturya peıkopos
ları, derin müzakerelerden aonra, bü
tün mutekidlere aşağıdaki beyanna· 
meyi neşre karar verdik: 

Führer'in ple-biıit mümessili Bur
kel, politikanın samimi ana hattını 
"Kaysere aid olanı Kaysere ve Allaha 
aid olanı Allaha veriniz,, tarzında bil
dirmiş olduğundan dolayı bu beyan
nameyi bilhassa büyük bır mahzuziyet 
ile yapmaktayız. 

Beyanname: 
Biz, Avusturya peakopoaları, en sa

mimi hiasiyatımıza tercwıan olarak ve 
tamamiyle kendi arzumuzla. atağıdaki 
husu.satı bildiririz: 

Etnik ve ekonomik kalkınma .aba
sında ve aynı zamanda aosyal pQlitika 
aahaaında, nuyonal 10eyalizm hareke
tinin alman milleti ve devleti için ve 
ezcümle halkın en fakir sınıfları için 
çok mükemmel ıeyler yapmıt olduğu
nu mü,ahade etmekle bahtiyarız. Naa
yonal ıoayalizm hareketinin yıkıcı ve 
ate boltevizm t-elılikHini bertaraf et· 
mit olduğuna da kani bulunuyoruz. 
Peakopoılar, bu faaliyeti takdiı eder
ler ve bu hususta en iyi temennilerini 
bildirirler. Pcakopoı.tar, mutekidleri 
de buna ıöre vaziyetten haberdar ede
ceklerdir. Plebisit günü, alman olmak 
haysiyetiyle Rayh lehine imanmuzı 
bildirmek keyfiyetinin biziııı için mil
li bir vazife oldugu muhakkaktır. Bü
tün hıristiyanlardan milletlerine karşı 
neye borçlu olduklarını bilmelerini 
beklemekteyiz. 

Almanyada memnunluk 
Berlin, 27 (A.A.) - D.N.B. ajansı, 

Avusturya katolik peskopo11ları tara
fından neıredilen beyannamenin bü
tün alman milleti tarafından samimi 
bir memnuniyetle ka11ılanmıf olduğu
nu bildirmektedir. Bu beyanname, ma
ziye artık tamamiyle nihayet verecek 
bir mahiyettedir. Bu beyanname gös
teriyor ki bütün alman milleti ve onun 
istikbal için bu derece mühim olan bir 
devrede katolik kilisesi de yeni dev
let ile bir temas bulmak arzusundadır. 

Avusturyanın 

ekonomik 
kalkınması 

Göring k:alkınmağa i:lair 

izahat veriyor 
Viyana, 27 (A.A.) - İntiha.bat mü

cadelesi münasebetiyle bir nutuk söy· 
liyen B. Göring, Avuaturyanın iktısa
di kalkınmasında yeniden silahlanma 
planının ehemiyeti üzerinde iırar et
miştir. Mumaileyh, Almanyanın avus
turyahlara direktifler vereceğini, fa
kat avuıturyalrların görülecek i9i biz
zat kendileri yapmak lizım gelmekte 
olduğunu aöylcmiftir. 

B. Göring bundan sonra nuilerin 
iktııadi metodlarını yüzde yüz iŞ11izli· 
ğin ortadan kalkmasına, l•tiryadaki 
demir istihsali.tının iki misline çıkma
sına, FrankonHleki fabrikalaf nevin
den Lin.ıde fabrikalar inp edilmesine, 
Tuna nehrinde münakalat ve ticaretin 
tanzimine medar olacağını söylemit
tir. Viyana, yeniden bir alman tchri 
haline gelmelidir. 

Yahudilerin memleketten çıkıp sit
meleri lizımdır. Dört sene içinde bü
tün yahudiler memleketten çılanı9 bu
hınmalıdlrlar. 

B. Kepler, bu işe memur edilecek, o 
da bunu katiyen zifa kapılma1auzın ifa 
edecektir. 

Avwturyanın ekonomik h.Gl
kınmaaı için vergi 

Berlin, 27 (A.A.) - Bu sabah neıre
dilen bir kararname mucibince, Al
manya Maliye nezareti, Avuaturyanın 
ekonomik kalkınmaaını temi niçin A
vuaturyaya lü.ıumu kadar para tahsisi
ne mezun edilrnittir. Bu kararnameye 
göre, alman yardımı, karz ve yardım 
.teklinde tecelli edecek ve bilhaua o
to.trad inpatına, hidrolik kuvvetlerin 
istifade edilir bir hale getirilmeai key
fiyetine, maden arama mesaiıine, zira· 
atin inkipfma ve küçük evler inıaatı· 
na tahsis olunacaktır. 

Kararname, bu paranın nereden bu
lunacatını tasrih etmemektedir. Bu 
huıus için yeni bir vcrei ihdası müm· 
kündür. 

Adana baytar müdürü öldü 

Adana, (Hususi) - Beı on günden
beri hasta bulunan baytar müdürümil% 
B. Adil Olgun, zattirreeden kurtulamı 
yarak ölmüfttir. Ölüm, muhitte derin 
bir teair uyandınnııtır. 

Nasyonat sosyalizm bu sahada da ihti· 
llflara ve netice olarak milletimizin 
tefettütüne bir nihayet verebilmekle 
mc.uttur. 
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Macar hikayesi 

Yıllardan ' sonra ... 
Yazan: Jorj Tabori Çeviren: Zahir F eritl T örümlıüne)' 

Söz verilen yere evvela ben geldim. 
(ierçi sözleşilen saate daha yirmi da
kika vardı ama, diğerlerinin gelecekle
rinden pek de emin değildim. Bir fi
te şarab açtırıp beklemeğe başladım. 
On beş sene geçmi~ti aradan. O zaman 
ne kadar toyduk. Tahsil hayatından 
ayrılırken biribirimizin elini sıkmlJ ve 
tam on bet sene sonra, gece saat on 
birde istasyon gazinosunda buluşarak, 
bu müddet içinde ba,ımızdan geçenle
ri biribirimize anlatmağı kararlaştır
mıştık. ~arn.bımı yudum, yudum içer
ken düşunuyordum. On beş sene evci 
verilen çocuxça bır sözü, kırkına yak
laı;mış oıgun adamların hatırlamaları
na imkan var mıydı? Rudolfun gelecc
iini bıraz umid ediyordum. ~linkli; 
Rudolf bütün talebelik hayatında dai
ma verdiği sözü tutan dürüat bir arka
daş olarak kalmıştı. Her halde hayat 
onu değiştirmemiştir. Şandor iıe, büı
bütün bafka türlü bir çocuktu. Usta
hkla yalan .öyler 'YC YCrdili wöri pek 
tutmazdı. Ara aıra Rudol1ıa, araları a
çılır ve beni bir köteye çekerek aley
hinde bir sürü laflar söyl•rdi. Öfkesi 
çabuk geçer ve gene barıtmak teıeb
büsünü kendisi yapardı. Her şeye rağ
men onu gene severdik. Neşeli ve ya
kıtıklı bir delikanlı idi. 

Her ikisinin de babaları zengindi. 
Benim baham iae tahsil maıraflarımı 
temin cdcmiyccek kadar fakir oldu
iundan, bir tarafdan okuyor, diğer ta
rafdan da hayatımı kazanmağa uğraşı
yordum. Bu sebebten ben onların ya
nında sönük kalıyordum. 
Başımı kaldırdığmı zaman karıım

da Şandoru buldum. Yüzünde iztirab 
çeken imanların hali vardı. Eaki nete· 
ainden eser .kalmamıştı. Onu dikkatle 
ıibüyordum. Sıhhati yerinde idi. Kim 
bilir ne &ibi scbebler onu bu hale koy
muttu• Yanıma oturdu: 

- Rudolf'dan bir haber yok mu? 
Diye 10rdu. 

- Yok 1 Dedim, belki de gelmez .•. 
Ba kadar zaman geçti ... 

Sakin fakat kati bir sesle: 
- Rudolf her halde gelecektir. De

di. 
Ben konuşmağa baıladım. 
- Senelerden sonra buluşup, başı

mıadan geçenleri biribirimize anlat
mamız pek hoş olacak. Rudolfun ismi
ni p.setelerde sık, sık görüyorum. Ar
tık tanınınıt bir adam oldu. 

-Evet. 
Ylbtine baktım. Halinde bir aabır

•ı•lık vardı. Gelişi güzel konutuyor· 
<hık. Uzaktan Rudolfu gördüm. Bize 
dojnı geliyordu. Çok sevindim. Yanı· 
mıaa yaklaıtığı zaman yüksek ve nete· 
1i bir acalc bizi aelimladı. 

- Nuılsın bakalun Fraıu 1 Dedi -
Hfıt d• ihtiyarlamamı,.ı:ıı. 

Bu iltifat hoşuma gitti. Güldüm. 
Ellerini oğuşturarak: 
- Haydi, anlat bakalım. - Dedi. 
- Benim hayatımda anlatılmağa 

def er mühim hiç bir hadise olmadı. 
Şimdi bir bankanın umum müdür mua
viniyim. Evlendim ve üç çocuk babaaı 
oldum. ... 

- Çok güzel. 
lm!dor lakırdıya kırıttı: 
- Kim bilir ne maceraların nrdır. 

Ne iae •ırası gelince anlatının. Şim
di Rudolfu dinleyelim. 

Rudolf hiç nazlanmadan aöae bapa
dı ~ 

- Pek ali, dedi. - Biliyorum hay
ret edecekainiz, çilnkil; .Ue Jimdi ba
tımdan geçen bir atk macerasının hi
kiyninl anlatacağım t 

lbkik•ten hayret ettim. Onun ıönUI 
ve kadın itlerinden daima uzak kaldı
ğuu gak lyi biliyordum. O, hayrctimle 
allbdar olmadı ve aözline devam etti : 

- Tahsilimi bitirdim. Aradan 2 ay 

ie~eden babam öldü. Çiftliğimiz yüz 
w;tu ka.lmıttı . .ttem çıttıikle ugraflll&k 
nem de avukatlık yapmölk were .K. vi
layetine gittim. 'l'aıra hayatını bilirai· 
nız, yalnızlık oralarda hiç çekilmez. 
Kışı 'öyle böyle geçirdim. llk baharda 
bir kır balosunda !Utalin isminde çok 
güzel bir kızla tanıştım. Kısa bir a
manda bu tanışmadan bir aşk doğdu. 
Hayatımda ilk defa sevıni9tim. 

§andor merakla dinliyordu. O, de
vam etti. 

- Evlendik. Çok mesuddum. Dün
yada karımdan baıka hiç bir şeyi . d~
tünmüyordum. Uç sene bL. :1evgının 
derinliklerinde herkesten ve e~ıence
lerdcn uzak aakin yaşadık. l>orduncü 
sene kanının halinde bir değııiklik 
bat göatcrdi. Yavaş, yavıf caki neşesi 
ni kaybctmeie, bir kÖfCyc çekilip ao
murımağa baıladı. DUJündüm ve hak 
verdim. Oyleya, genç bir kadın, bu ka
dar monoton hayattan sıkılırdı. Onu 
~rmek i9in baMılar, f87l- ..,... 
dim. Av eğlenceleri terti bcttim. Artık 
biz de K. vilayetinin aoıyetcainc gir
miftik. Karımın, netcsi gene yerine 
geldi. Coşkun, çılgın bir hayatın eğ
lencelerine kapılmıştık. 

Bir gün, aldığım bir telgraf üzerine 
mühim bir if için Parise kadar gitmek 
mecburiyetinde kaldım. ltlcrimi bir 
an cvel bitirerek karımın yanına dön
mek arzuaiyle yanıyordum. Üç hafta 
süren bir ayrılıktan sonra evime ka
VUftum. Eve gelir gelmea aırtımdan 
paltomu bile çıkarmadan aalona ~oı
tu.m. Karım, bir koltuğa oturmuş sıga
ra içiyordu. Beni gördü ve yerinden 
kımıldamadı. Onun bu hareketini hay
retle kartıladım. Yanına yaklaftım. 
kucaklamak için kollarımı uzattım. E
limi itti ve: 

- Bana dokunma 1 - Dedi Seni acv
miyorum. .• Hiç bir zaman da ıevme
dim. .. Evet, bana güael baktın ... Hcdi· 
yeler aldın .•. Paranı benden esirgeme
din ... Fakat &fk bu deiildir ... ~bir 
eğlence lhımdı •.• Çünkü; yalnızdın ..• 
ltte ben aenin oyuncağın oldum. Artık 
yeter .•.. Ben timdi başka birini aeviyo-
ruaı. .. 

Beynimden vurulmuta dCSndilm. Söy· 
liyecck bir tek kelime bulamıyordum 1 
Karım aükWıctle aözüne devam edi-
yordu: 

_ Beraber yapdığımız zaman için-
de bana kartı çok iyi ve nazik davran
dın. Onun için ben de senin tcrefini 
dütündüm. Çirkin dedi koduların ö
nüne geçecek bir çare buldum. Eğer, 
acn de bir rezalet çıkmaaını arzu et
mezsen. teklifimi kabul edersin. Bili
yoraun ki; Doktor Kara!, benim en ya
kın bir akrabamdır. Kcndiaiyle de gö
rü9tüm. Şimdi ben yalandan hastalana
cağım, tedavi için Karolu çaiıracak
aın. Bir kaç ctın içinde Bleceğim. Dok
tor tifodan öldüğümü bir raporla tev
sik edecek. Sonra beni hususi bir au
rcttc hazarlanmıı ve hava delikleri açıl 
mıt bir taibutun içine koyarak aile me
zarlığına gömeceksiniz. Geçen gün 
mezarlığı da gezdim. Etrafı yüksek dı
varlarla çevrili ve daima kilidli duran 
büyük bir demir kapısı var. Her halde 
bu kapının anahtarı sendedir. 

-Evet! Diye kıaaca cevab verdim. 
- BütUn meruim bittikten sonra a. 

nahtan aevdiiim adama verirsin. O, 
gelip beni oradan çıkaracaktır. Ondan 
sonra da aeni blr daha rahatsız etme
yiz. Hiç merak etme. Çok uzaklara ya
bancı memleketlere gidccetiz ve ba
yatta bir daha geri dönmiycccğiz. 
Karmıın bu bulu9unu tuhaf gCSnnek

le beraber, her ikimizin de iatikbalini 
dilfünerek teklifi kabul ettim. Zaten 
kendiai için bir tehlike de yoktu. Çün
kü; tabutun içinde iki saatten fazla 
kalmıyacaktı. Hava delikleri de ol-
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(2645. 1050, 1196). - Samanpuan civa
rı: (28015, 3259). - Yenieehir, Havuzba
ıı, Bizim takıi: (2323) - Havuzbaeı: 
Gilven takti: (S141); Birlik takıl: (2S33) 
- Çankın caddesi, Uluı takıl: (1291). 

Otobüıle~in ilk Y• aon 
Seferleri 

Sabah 
ı 1 k 

Ulus M. dan it. dere'1e 
K. dere'deıı Uluı M. ııa 

Uluı M. dan Canka,,a'n 
Çankan'dan Uluı M. ııa 

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

Uluı M. dan Keçiören'• 
Keçlören'den Ulus M. ııa.1 
Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. ııa 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebecl'denUlua M. ııa 

Cebeci'den As. fabl. ra 
As. fabl. dan Cebeci'1e 

ıefer 
11.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.oo 

uo 
7.00 

15.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 -.-
Yeniıeh\r'den Uluı M. na 7.00 
S. pazarı'ndan Altköpril')'e 6.45 
AkldSpriiden S. pazan'na ı.oo 

Akp.m 
Son 
aef er 
23.:00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
19.30 

:u.oo 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
7.30 
9.45 

§ U. Meydanı ile latat)'On araımda her 
beı dakikada bir ıefer olup tren za
manlan ıeferler daha 11ktır. 

§ U. Meydanı ile Yeııiıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 

, den 20 1e kadar vaaatl h..,- bet dakika
da; ıaat 20 den 21 e kadar hu oa da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 • 
kadar her 15, JO •• JO d•klkada bir 
muntazam aeferler YUdır. 

§ Akpmlan Uluı Meydanından saat 23 
deki ıon seferlerle bunlanft Uhıı Mey. 
danma dörtü~leri ıinemalann daiıbı 
-··· , • -..w..ı .... 

Poıta Saatleri 
Poıta aut 19 a kadar lttaııbul cihetine 
mıktub kabul eder. 
Teahbiitlil 11 • kadardır. 

Tren Saatleri 
Haycürpap'ya : Her sabah 1.20.Her 

akfUD 19,15 ,,. 19,45 
de (lalı, perıembe, cu
martesi Toroı ıürat.) 

Samswı hattına : Herıün UI (Kane
ri, Sıvat, Aınaı:ra bta 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Herdn !1,40 
Zonauldak hattı : ,, 15.00 
Kırılıkalı'1e rayotobUa • 11.05 

G ONQELIK 
Hıcri • 1357 
Muharrem: 25 

S. D. 
Gllneı: 5 50 

Rumi - 1354 
Mart: U 

S. D. 
Aktam: 18 29 

duktan aonra ortada endi,. edilecek 
bir me1ele kalmıyordu. 
Sevdıii erkegın ilmini •ordum ... Bu· 

nu fimaı aôyliyemem, aon giln bir ki
iıda yuuu yaaı muaaının üstüne 
bırakacajuıı. ~cnazc alayından ıonra 
öireniraın I" Dedi. 

,Bu kadar müthiş bir hadiseyi, öyle 
aoğuk kanlılıkla anla.tmaaına ıatıyor
dum. Heyecandan her tarafım titriyor
du. Gözlerimin uciylc Şandora baktım. 
Yüzü kıp kırmızı olmuı gittikçe artan 
bir merakla dinliyordu •• 

Rudolf bir lki ıanlyc auautuktan 
sonra aözünc devam etti: 

- Nihayet kararlattırılan gün sel
di. Katalin öldü. Cenaze merasimi çok 
kalabalık oldu. Herke. derin bir keder 
içinde idi. Ajlayanlar bile vardı. Her 
keai lıu kadar büyük kedere aürüklc· 
yen Katalinin güzelliği idi. Bu yalan
cı dünyada ~ten yalnı.s ,Wcllcrin ö
lümüne ağlarlar. Cenaze merasimin
den sonra eve döndüm. Masamın üıc
rinc bırakılan küçük kliıddan karı
mın aevciliıinin kim oldutunu öğren
dim. Hemen o ak.fam Parise gittim. 
Bir sene sonra Pc,ıcyc dandüm ve a
vuicatlı ğa batladım. 

Şa&1dorun yüzü aolmut. titreyen el
leriyle aigaraaının külünü ıllkiyordu. 
Birden heyecanla sordu: 

- Ya anahtıar1 Anahtarı ne yaptın? 
Rudolf toğuk kanlılıiını bozmadan 

cevab verdi : 
- .knahtar mı? Dedin. Evet, anahta

rı karımın aöylediti adama nrmeti u
nuttum. Tireode aklıma ıeldi. Sonra 
dütlindüm. Anahtarı vereceğim adam
la naaıl olu bulupcaktık. Çünkü, ran
dcvilmüz vardı onunla. Bulupcatnnız 
günü bcklcmcğc karar verdim. 

Cebinden btlyilk blr anahtar çıkara
rak Şandora doğru uzattı ve boğuk bir 
... ı.: 

- Al, itte anahtar 1 - Dedi. - On 
sene gcçiktirdim ama kusura bakm•ı
ıın artık! ... _ 

Disiplinli bir demokrasi Blrleılk devletler 

1 ng i 1 terede mebusla r Kollektiıy:ı:;:.iy:~;;..f,.-b""• 
Nevyork Taymis, diyor ki: 

nas 1 Çal iş i rla r ' "Kollektif emniyetten kalkarak 1 • Çemberlayn'ın nutkuna varan yol çok 
uzun bir yoldur. Bu yolun üzerinde 

Buaü.nkü İngiliz baıvekilinin 
kardeti Auaten Çember· 

leyn, on iki tene kadar önce, "Di 
Ampir Revyu" da neırettiği bir ma
kalesinde, avam kamarası toplantı 
salonunun şekil ve tanzim tarzının 
mcbuıların kanaatleri.ne sadakatle
ri, muhtelif partilerin muvaffalci. 
yetleri ve hatti parlamento nutuk
ları üzerine t~ir icra ctmit olduğu 
dütünceaini ileri ıümıüttü. 

Hakikaten İngiliz parlamentoau
nun salonu diicr hiç bir parlamen· 
toya ben.zcme.ı. Bu uzun mustatil 
salonun sağında ve solunda merdi
ven 'eklinde masasız ııralar vardır 
ve salonda kürsü namına bir fCY 
iörülme.z. Yalnız bir uçta, biraz 
yüksekçe bir yer. İftC reis cüppesi 
ve perukası ile burada mevki alır, 
önünde mc,eden bir masa üzerinde 
incit durur. 

Avam kamarasının altı yüz on bet 
a.ıaaı arasında on iki kadar kadın 
&örülür. Hükümetc müzahir olanlar 
reisin sağında muhalifler solunda 
otururlar. Burada Lord Halifakıın 
yerini beyhude ararsınız. Çünkü 
kraliyet peerleri, bakan da olsalar 
avam kamaraamda müzakerelere iş
tirak edemezler. Peerlik lordluktan 
daha büyü.le bir asalet unvanıdır. 

Çünkü bir ~ok Markilerin ve Dük
lerin oğullarına lor dl uk sonradan 
verilmiştir. Halbuki Pcerlik en es
ki bir ualct ifade eder. Lordlar, hu
aual bir locadan müzakereleri taldb 
edebilirlerse de burada 9Ö.ıe karı,.
mazlar. Hükümetc menaub lordla. 
rın, bakanlardan diğer birini ken
dilui ~in i.ıahat vermek için 
tevkil etmeleri lhmıdır. Diler ta
raftan avam kamarasına mcnsub bir 
mebus da, bakan olsa dahi, lordlar 
kamarasında söz ıöyliyemcz. 

1 ngilterede yazılı bir anaya. 
sa yoktur. Bütün bu usul· 

ler örf ve Adetlerin bir devamından 
batka bir şey değildir. B. Nevil 
Çcmberlcyn, dıt bakanlıf ma lordlar 
kamarası azasından bir zatı getir
mekle, bükümctinin dıt politikası
nı avam kamarasında bizzat milda- . 
faa etmek mecburiyetinde kalacağı
nı bilmez değildi; belki de bunu bir 
rnaluur saymamıştır. 1923 de ~ıhbt 
acbcbler dolayısiylc batvekilliktcn 
çekilmeye mecbur kalınca, bu mev· 
kic getirilmek için ayni şanslara 
malik iki phsiyct nrdı: İhtiyar 
lord Küuon ve B. Stanlcy Baldvin; 
Baldvia baıvekil oldu. Kralı bu in
tihaba aevkeden aebeblcr araaında, 
itçi muhalefetin kuvvetlenmlt ol. 
duğu avam kamarasında hükümet 
tefinin ,ahacn bulunmaaı lüzumu
nun da bulunduiu kabul edilmek
tedir. 

Mebualar avam kamarasında ol
dukları yerden •~ aöylerler; yal
nız hükümet azaları veya muhalefet 
liderleri üzerinde incilin durduğu 
masaya yaklatabilirlcr. Mebusların 
ıöz söylemek için ayağa kalkmaları 
usuldendir; bazı hususi hallerde, 
bilakis, yalnız kalkmamaları değil, 
fakat ppkalarını hatlarına geçir
meleri icab eder, fapkuı yanında 
olmayan böyle bir vaziyet karıısın
da bir an için yanındakinin ppka
ıını almak mecburiyetinde kalır. 

Bir mebus müzakere silkOtunu 
ihlal ettiği takdirde reis onu · ağır 
bir ecza ile tehdid eder: tanini 
ıöylemek. Filhakika, avanu kama. 
rası relainin bir arkadaşına "sayın 
centilmen I" diyecek yerde ismiyle 
hitab etmcıi, ancak pek zaruri hal
lerde bat vurduğu en ağır cezalar
dandır. Ve bunun neticesi mebusun 
bir müddet için meclisten uzaklat
tmlmaaı olabilir. 

1ntihab esnasında yalnız hazır 
bullH\an mebuslar rey verirler. Bu 
reyler pusulalar vasıtasiylc veril
mez. Evet diyenler bir tarafa, hıl

yır diyenler 6bUr tarafı g~mek ıu
rctiyle ph9Cn rey verilir. Vekllct
le rey vermek yoktur. 

Her parlamento grupunun kırbaç 
manasına gelen Vip adını tafıyan 
birer mcncceri vardır. Birdenbire 
ehemiyctli bir rey verme zarureti 
ortaya çıktı mı gccikmit veya gel. 
memit arkadqlarını arayıp topla
yan ve getiren odur. BüyUk biz· 
metlerinin mükJJatı olarak Vipler 
ekseriya bir ualct unvanı ve lord-

Lezanalden kib eylemiştir. Bugün öyle bir devre-

1 1 

derin hayal inkisarları biribirini ta-

- de yaşıyoruz ki, yalnız ha,yati men______________ .,. faatler hesab edilmektedir. İJte, İn· 

lar kamarasında bir azalık ederler. 
Biri hUkUınctin lehinde, diğeri 

de muhalif olan iki mebusun eı o
larak parlamentoya gitmedikleri sık 
aık vakidir. Bu takdirde her iki ta-
raftan da birer rey eksildiği için ne
tice değitmi§ olmaz. 

B. Stanley Baldvin'in, iktidar 
mevkiini tcrketmcden evvel son ha
reketlerinden biri hükümct ıefinc 
verilen aenclik ücreti on bin ster
line çıkarmalı: oldu. Bakanlar bu 
paranın yarısını alırlar. Fakat mu. 
haldet lideri de senede iki bin 
aterlinlik bir tahsisata sahibdir. 
HükUmctin icraatını tenkid etmek 
hiç de günih sayılmayan bir mem
lekette bu hal pek tabii görülmeli
dir. 

P arlamcnto sisteminin betiği 

olan İngiltere demokraıi
nin en eaash ba.ıı noktalarından 

mahrum olan bir aosyal bünyeye 
maliktir: Doğum ve servet farkları 
orada hili aarahatle mcvcuddur. 
Lordlar kamarası, dünyanın irsi o
lan son meclislerinden biridir; Re
ferandom, nisbi uıul burada malum 
değildir. Mebuslar finans bahsinde 
f&hıt te§cbbüstcn mahrumdurlar. 
Gerçi 1688 dcnberi, iktidarm krala 
değil, parlamento içinde krala aid 
olduğu kabul edilmekte iae de, bu 
ilı:tidar, bugün, name kamaraaıoda 
ekseriyeti toplamı' olan bir kaç L 

damın elindedir, Daha doğrusu, ik
tidar, Jrailunun taıumadıfı pyri 
resmt bir .kurulut olan kabinenin 
reisi elindedir. 

1 n.giltercnln anayasası krala, 
Birle,ik devletler rciai ile 

franuz cumhurrciainc muadil hak -
lar vermiı delildir. Devlet reisi an
cak müpvirlerinin tavsiyesi üzeri
ne harb açabilir, aulh aktedebilir. 
Mü,avirlerinin tavsiyelerini ise a
vam kamarasının tasdik etmiş ol
ması prttır. 1qiltere hemen daima 
iki parti rejiminde yqamıt olduğu 
için avam kamaraaında ekaeriyeti 
haiz olan partinin ,efi başvekil olur 
ve arkadaflarını krala arzeder, o da 
bunları kabul eder. Bir kanun pro. 
jcaine veto hakkını İngiliz kralları 
aaırlardanbcri kullanmlf değildir
ler. 

Gerçi kralın nüfuzu hiatedilir 
derecede olabilir ve bqinci Corc'un 
hükllmct i9lcrinde az nüfuzu olına
mı,tı. Fakat bu, daha .ziyade telkin, 
tavsiye teklinde tecelli eder. 
Franaız parlamentoaunda bir çok 

partilere istinad eden kabineler, ek
teriycti tetkil eden unaurlardan 
bir kısmının seçicilerinin nüfu.ıu 
altında kalmalarından daimi suret
te cndite ettikleri halde, hemen da
ima ayni partiye mensub adamlar
dan mürclckep olan İngiliz kabine
si, hareketlerinde serbesttir. Bütün 
Londrada yalnız muhafazakar bir 
hükilmct mevcud olabilir ve yalnız 
B. Nevit Çembcrleyn bu hilklimetin 
batında bulunabilir. Gelecek seçi. 
mc kadar ancak muhafazakar parti 
içinde çıkacak vahim bir buhran o
nun düpncsinc sebeb olabilir. Bu 
itibarla politikasına istediği gibi 
devam edebilmek için bilyük bir 
hürriyete sahibdir. 

Avam kamarasında, fransız mec
lisinde olduğu gibi, adeta meclisin 
vazifesini ıören parlamento grup
ları yoktur. İngiliz meclisinde te· 
tekkill eden komiayonlar da, fran
aız mcclialcrindeki komisyonlar dere
cesinde chemiyeti haiz değildirler. 
Hakikatte kanunları hazırlayan hü
kilmcttir. 

Fransız meclislerindeki bitmez tü
kenmez büdcc müzakereleri, proje
lerin komisyondan komisyona ha
vale edilmcai, sırf seçiciler üzerin· 
de tcıir yapmak maksadiyle dema
gojik teklifler ortaya atılması İn
giliz avam kamarasında görülen 
~ylerden değildir. Lordlarsa sa
dece kabul etmekle mükelleftirler. 
Büdccyi hazırlayan yalnız hazine 
nuırıdır. 

Son bldlaelcr, bu aiatemin fran
sız parlamento aiatemine Uatün ol. 
duğuou göatermittir. 

gilterenin Orta Avrupada hayati men
faatleri olmadığından dolayıdır kl, 
Çemberlayn istiklali tehdid edilmek
te olan Çekoslovakyaya kartı timdi
den bir garanti vermesinin imkınsız
lığını bildirmiştir. B. Çemberlayn, 
Almanyanın Çekoslovakyaya verdiği 

teminata inanmaktadır. Bu, bizce, bi· 
raz fazla nikbinliktir." 

Nutkun etralındaki umumi 
intiba 

Bununla beraber, iyi haber alan 
mahfillerin kaydettiklerine göre, ln
gilteredeki infiratcı doktrinlere rağ
men, B. Çemberla,yn, tecavüz takdi
rinde lngilterenin Fransa ve Belçika
yı müdafaa edeceğini ve Avrupada 
bir harb çıkarsa İngilterenin bitaraf 
kalmasının pek de muhtemel bulun
madığını bir kere daha söylemek mec
buriyetinde kalmıftır. Çemberlaynın 

nutku karşısındaki ilk intibaların mü
said vaziyeti, bilhasaa bu nutkun çok 
müphem olacağı hakkındaki korkular
dan neşet etmiştir. Mamafih umumt 
intiba, tam olarak lehdc değildir. Zi
ra, Çemberlayn'ın fikir ve düşüncele
ri, diktatörlerin ve onların metodla
rının kati surette aleyhinde bulunan 
Amerikan duyguları ile şimdilik mu
halefet halinde kalmakta berdevam
dır." 

Dünkü çapraz kelimelerin 
h&lledilmit ıekli 

Soldan salı: 
1- İçinde bulunduiumuz mevıim. 
2- Neıeli. 

3- Kau bir cialm - Kayıd. 

4- 1z - İkinci derecede. 
5- Küçük para torbası. 
6- Mal, mülk - Be)'az. 
7- Toprak bellemekte kullanılır - Bir ,a1 

renıi. 
8- Bir nota - Tamam. 
!1- Lltife - Süveyı yakınında bir çöl 

Yukarıdan ışılıyı: 
1- Yaşlı. 
2- Çok deiil - Bir nota 
3- Göz le alın arasındadır - Sakıı, bal, aa-

ma ıibi nevlleri olan bir sebıe. 
4- Kir 
5- Sevıi - Pazartesi ile c;artamba ara11 
15. Fazla sıcaklarda vticudda hasıl olan 

nem. 
7- Anna - Anadolunun en eski sakinleri 
8- Olmıaktan emir - Saha. 
9- Anadolunun en eski aakinleri • Bli7iik 

bıçak. 

l zm ir: Enternasyonal 

Fua rına haz1rlonınız 

20 ağustos 20 eylül 
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Bugünkü Japonyanın yükseliş.inde 

büyük rolü olan bir tek adam 

OKUBO TOSiMICI 
Bugünkü Japonyayı laasırlıyan bu 

inkiltıbcı bundan 60 aene evvel aiyaal 
bir cinayete kurban olmuıtu 

Geçenlerde verdiği bir konferans
ta Çinle Japonyayı ınukayese e
den meşhur fransız ekonomisti Lu
aiyen Romiye §Öyle diyordu : 

''- 450 ınilyonluk muazzam bir 
kitle olan Çin, felsefe ve ananesi 
dolayısiyle, kendi arzusiJe timdi
ki alemin dışmda ya§Cllll8kta ve a-
611"1ardan beri her türlü inkılaba 
mukavemet etmektedir. 
Bilakis, taıkın, ihtiraslı bir faaJi
yet ve yorulmak iblıniyen bir te
cessüsle, hararetli bir taıusubla 
ıçahıan Japonya ise, üstünde o
turduğu adalarda hiç bir ibtidai 
madde olmadığı halde, bir gara
bet eseri olarak, dünyanm üçün
cü derecede endüstri imparator
luğu haline gelmiştir.,, 

Japonya son seneler zarfında 
kendisinden sık sık bahsolunan 
bir millet olduğu için, bu sözler 
hayret uyandırmaz; asıl hayret u
,.-andıran §ey, Japonyanm geçirdi
ği bu muazzam istihalenin topu 
topu 70 sene içinde ve bir tek a
da.mm enerjisi sayesinde vukua 
geldiğidir. 
Fakat her büyük inkıli.bcı gibi 
hemen geri kafalıların hoınud
&uzluğu ile karşılaıan bu adam, 
bundan 60 sene evel, 14 mayıs 
1878 de öldürülınüıtür. 

'f 
Okubo Toşimiçi, Mikadonun, sö-
zünü en çok dinlediği m.ütavirle
rinden biri idi. Japonya bugünkü 
askeri ve ekonomik kudretini 
\bilhassa onun imparator üzerin
de icra ettiği nüfuza borçludur. 
Okubo Toıimiçi olmasaydı Japon
ya. ne 1894 de Çin'i, ne 1904-1905 
de çarlık Rusyasmı yenebilir, ne 
Cle kuvvetlenen endüstrisi saye
sinde bundan sekiz on aene önce 
yaptığı dam.pingi başarabilirdi. 
Ye gene Okubo Toşimiçi'nin M· 

yesinded.ir ki, Japonya iç bakam 
olan amiral Suetsugu, Asyadaki 
:.\vrupahları açıkça istiskal eden 
:ve dünyanm her tarafında derin a
kisler uyandıran beyanatı yapa
bilmittir. .. 

kuvvetile Şogun'larm nüfuzunu 
balta1amağa uğraştı ve nihayet 
2 sonkanun 1868 de bunlar tari: 
he karıttı. 

'f 
Okubo yalnız Japonyayı modem
le§tİrmekle kalmadı, onu imkan 
nisbetinde demokratlattırdı da: 
Mikadoyu saryada bir ilah gibi o
turacak yerde halka görünmesi 
için ikna etti. Sarayı Kyoto' dan 
Oska'ya oradan da, §imdi Tokyo 
adını almış olan Y edo'ya naklet
tirdi. 
Bizzat kendisi, Avrupa ve Ame
rikaya bir çok s'o?yahatler yaptı. 
Her defasında da, gördüğü poli
tikanın memleketini taınamen kal
kındıracak yegane politika oldu
ğuna inanarak döndü ve memle
ketteki terakki hareketini hızlan
dırmak için gayretlerini müteına
diyen arttırdı. Onun fazla otori
te rolduğunu söylerler. Fakat da
ha az otoriter hareket etmekle a
caba istediği neticeleri elde ede
bilir miydi ? 

Şogun'larn nüfuzu kalmamış ol
makla beraber, bu yeniliği haz
medmiyen bazı geri kafalılar, sİ· 
lihlı bir ihtilal çıkardılar. Okubo 
bunu merhaınetsi.zce bastırdı. 
Zaten, o, bu işlerde merhametin 
hatırın ve gönülün yeri olmadığı 
kanaatindeydi. 1868 in müşkül 
anlarında kendisine çok sadıka· 
ne bir tekilde hizmet etmiş olan 
çocukluk arkadaşı Saigo'yu da fe
dadan çekinmedi. 
Saigo Japonyadaki tekamül hare
ketinin hizlanmasından korkmuf, 
soldan geri ederek eyaletine dö
nüp ora halkını ayaklandırmıftı. 
Okubo Saigo'yu çok seviyordu. 
Buna rağmen onu yaralı olarak e
le geçirince hiç tereddüd etme
den öldürttü (24 eyh11 1877). 
Fakat Saigo'nun dostları bunu af 
etmediler. 

* 14 mayıs 1878 de Tosimiçi impa-

Bayanlar dikkat! 
(Başı 6. rncı sayfada) 

Baktıktan sonra üçüncü olarak da 
makinenin örgü silklığına dikkat ede
ceksiniz. İktısad vekaleti, çorapları 
örgü sıklığı bakımından beş sınıfa a
yırmıştır: Kl, K2, K3, ·K4, KS ... 

Kl ipliğin numarasına göre çorabın 
en müsaid makinede yapıldığına: K5 
ise ipliğin numarasına göre çorabın en 

müsaid olmayan makinede yapıldığı
nı anlatmaktadır. O halde daima Kl i 
tercih edeceksiniz. 
Şimdi, çorabın iyi veya kötü olma

sında son amil kaldı: imal ve boyanma
da dikkat ve itina .. Örülürken veya bo
yanırken yapılan işçilik hatası.. Ço
rapların sağlamlık ve mukavemetleri 
üzerine çok tesir etmektedir. Bunun i
çin çorabın üzerindeki şu işaretlere 
dikkat edeceksiniz: 

Gerek dokunurken ve gerekse boya
nırken en hatasız çıkacak çoraplara Sl 
ve en hatahlara da S3 ve orta hatalıla
ra ise S2 markaları konulmu~tur. 
Diğer taraftan şimdiye kadar piya

sada satılan çorapların içinde bazen 
her teki yanlış numara taşıyan, konç 
uzunluğu, boyu ve işleme vasıflarıyle 
hatalı çoraplara rastlanıyordu. 

Vekalet, bunu da menetmektedir. 
Fakat bu son husus, çorapların üzeri
ne işaret edilemiyeceğinden buna siz 
dikkat edeceksiniz. Nizamname hü
kümleri gayet sarihtir. Sizi aldatan ma 
ğaza sahibini, hiç çekinmeden adliye'
ye şikayet ediniz ı 

*** 
8 ayanlar, demek oluyor ki, çorap

ların imalinde kullanılan ipe
ğin cinsi, ipliğin kalınlığı, makinenin 
örgü sıklığı, yapılış ve boyamadaki 
dikkat ve itina çorapların üzerindeki 
markalara dikkat etmekle derhal anla
şılabilecektir. 
Bakınız, size birkaç misal verelim: 

bir mağazaya gittiniz. Çok sağlam, şık, 
güzel bir ipek çorap istıyorsunuz; size 
bir çorap verdıler. Uzerinde şöyle bir 
damga vardır : 

Alkaya 
!pek - Kalın - .ı:(l - 8.5 - Sl 

Bu şifreyi şöy ıe halledeceksiniz: 
Alkaya tabrikasr mamulatından, has 

ipek ipliğinden, kalın srmfından, bi
rinci kalıteden, en hatasız, 8.5 numa
rada çorap .. 

Bir ikinci misal daha verelim: üze· 
rinde, şöyle bir damga bulunan çoraba 
rastladınız: 

Kartal 
Bemberg - İnce - K5 - 8 - S3 
Bu da şu demektir: Kartal fabrikası 

mamulatından Bemberg .suni ipek jp

Jiğinden, beşinci kaliteden, çok hatalı, 
8 numaralı çorap ... demektir. 

Fakat asıl kontrolu siz yapacak~unıı. 
Damgasız çorap görünseniz veya bu i
zahata uymayan damgaya rastlarsanız 
derhal şikayet ediniz. Devlet tedbirle
ri, ancak halkın samimi ve devamlı a
lakasiyle en iyi neticelerini verebilir. 

Böylelikle evvela kendi :menfaatini
zi, sonra milli tekniği, milli serveti ve 
yerli mallarına olan güveni korumu' 
oluruz. 

Bayanlar 1 Bundan sonra çok para Ö· 

diyerek §Ik ve sağlam diye aldığınız 

çoraplar fena ve çürük çıkarsa, kaba
hat, yalnız sizin olacaktır •• 

Küçük ilan şartlara 
Dört satırlık küçük illnlardan: 
Bir defa için 30 kurur; 
lki defa için 50 kuruıı 
Uç defa için 70 bınııı 
Dört defa için 80 kuru;ı. alınır. 
Devamlı küçük ilinlarm her defası 
için 10 kut111 almır. Meseli 10 defa 
neııredilecek bir ilin için 140 kuru11 
alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak llzere, her satır. 
kelime aralarındaki boşluklar müstes· 
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
illn 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her ıatır için &7· 
nca 10 kuruş alınır. 

Satılık: .... ___ .... 
Acele ıatıhk evler - Y enişehirde 

Devlet Şfirası sırasında 2 katlı 800 M. 
arsasile, lç Cebecide 3 katlı 1000 M. 
evler satılıktır. Tt 1538 1547 

Satılık apartıman - Y enişehirin 
tam merkezınde 8 daireli tam konfor -
lu doğuya nazır betonarme H. Dilman 
Karaoğlan Koç apartımanı 4 Tl. 2181 

1552 
Satılık arsalar - Karanfil sokak Se

lanik ve Meşrutiyet cad. Küçük çapta 
diğer taraflarda her çapta komisyoncu 
H. Dilman Karaoğlan Koç apartımanı 
Tl. 2181 1553 

Kelepir satılık bağlar - Keçiören 
Etlik, Dikmen ve başka yerlerde ü
zümlü bahçeli bağlı H. Dilman Karaoğ-
an Koç apartımanı Ti. 2181 1554 

Satılık - Devlet Şurası arkasında
ki asfaltta 600 M. arsa ile Bomonti 
Bahçesi Uzerinde Üstün sokağında 900 
M. arsa satılıktır. Tele. 1256 1567 

Sabhk kamyon - Az kullanılmış 
Şevrole 937 modeli satılıktır. Tabakha· 
nede 4 No. esnaf kahvesine müracaat. 

1585 

lıtanbulda satılık - Suadiye asfalt 
cadde tren ve vapura çok yakın arayol 
tramvay durağında Galip bey köşkü 

bahçesinden bağlı ve meyveli ve bol su· 
yu havi kuyulu iki dönün her gün için
dekilere müracaat . 1627 

(4000) liraya satılık ev - Cihangir 
Firuz ağa Türkgücü sokak No. 69 de
nize nazır (5) oda ve bütün konforu 
cami. Tel. 3411. 1686 

Satılık, kiralık - Mobilyalı veya boş 
ev. Yenişehir Sıhhiye Vekaletinin ar -
kasında 6 oda, bütün konfor. Ulusta 
'Ev" rumuziyle mektupla müracaat. 

1693 
Acele satılık arsalar - Yenişehir 

Selanik caddesinde malmüdürlüğü kar
şısında 423, 592 metrelik arsalar. Tl. 
1538 komisyoncu Hayri. 1699 

Lisan Muallimi Aranıyor - Alman
ca, Fransızca, İngilizce muallimi alınaw 
caktır. İsteklilerin 1 nisana kadar vesa
ikleriyle birlikte Arar lisan okuluna 
müracaatları. Tel: 3714 1658 

iki kiıilik - Bir ailenin ev idaresi ve 
işlerini görmek için türk veya ecnebi 
bir bayan aranıyor. Nümune hastane -
sinde Dr. Kamile Aygün'e müracaat. 

1682 

iş arayanlar: 

Piyano dersi - Macar bestekar pi
yanisti Feri Boks piyano dersi verir. 
Ulus'ta N. Artam'a müracaat. 1609 

Y azm ve rakamları güzel - Şimdi~ 
ye kadar muhasebe işlerinde çalışmış 
askerliğini yapmış tecrübeli bir memur 
aranıyor. Taliplerin 103 numaralı An
kara posta kutusuna tahriren müraca· 
atları • 1642 

Kiralık: 

Kiralık daire - 3 geni§ oda, banyo, 
havagazı, elektrik, su, fevkalade rrıan
zara, müsait fiat. Y enihamam apartı· 
maru Tel: 3714 1545 

Kiralık - Çocuk esirgeme kurumu 
bahçesi karşısında nazareti kamileyi 
haiz 4 odalı apartıman. Kapıcıya müra
caat. 1643 

Kirabk konforlu odalar - Denizciler 
caddesi çocuk esirgeme kurumunun ye· 
ni yaptırdığı binada görmek istiyenle· 
rin kapıcıya müracaatları. 1647 

Kiralık - Kavaklıdere Güven koo
peratifi binalarından 18 No. lu fevkal
ade manzaralı 6 odalı her şeyi tamam 
bahçeli müstakil ev. Avukat Saim A
kant Tel. 1272 • 3406 1667 

Kiralık oda - Mobilyalı veya mobil
yasız. Yenişehir İsmet İnönü caddesi 
No. 74 1694 

Kiralık aparbman - Atatürk bul -
varında yeni yapılan Tuna apartıma • 
nrnda ticaret şirketlerine ikamete elve
rişli daireler. Kapıcrya 3123 Tl. müra-
caat. 1700 

Kurslar 

Daktilo kursu - 45 inci devresine 

nisanın ilk haftasında başlıyor. İstedi
ğiniz saati angajman edebilmek için 
şimdiden namzet numarası alınız. 1695 

Steno kursu - 4 üncü devresine ni -
sanın ilk haftasında başlıyor. Alınacak 
talebe sayısı mahduddur. Şimdiden 
namzet numarası almayı unutmayınız. 

1696 

Almanca, fransızca, İngilizce d~rs• 
Ieri - Üç aylık bir sömestr'e mukabi • 
linde 10 lira alınacaktır. Bir defaya 
mahsus, fevkalade tenzilattan istifade 
ediniz. 1697 

Bütün bu dersler için Yenihal arka
sında Yenihamam apartımanı kat 2 
Arar lisan okulu, daktilo ve steno kurs
ları direktörlüğüne müracaat Tel :3714 

1698 

Müdür ve memur evi 
yaptınlacak 

Ankara inhisarlar B~müdürlü. 
ğünden: 

Resim, proje, keşifname, ve Ş:artna

melerine göre ; 
1 - Keçeç tuzlasında yapılacak 4186 

lira 23 kuruş keşif bedelli müdür evi 
ve 2359 lira 53 kuruş keşif bedelli me
mur evi inşası açık eksiltmeye konmuş 
tur. 

2 - Bundan başka 2614 lira 93 kuruş 
luk keşif bedelli birde kantarcı oturma 
yeri inşası mukarrerdir. Bu iş için de 
o.1 nca açık eksiltme yapılacaktır . 

3 - Her iki açrk eksiltme ve ihale 
muamelesi 15 - nisan - 938 tarihinde 
cuma günü saat 16 da baş müdürlüğü
rr.tiz binasında toplanaca kkomisyonda 
ayrı ayrı icra olunacaktır. 

4 - Arzu edenlerin fazla tafsiiat al
mak ve istenilen evrakları görmek için 
şimdiden baş müdürlüğümüz tuz fen 
şubesine müracat etmelidir . 

5 - İsteklilerin ilk keşif varakaları
na göre muhammen bedelin yüzde ye
di buçuğu olarak müdür ve memur ev
leri için 566 lira ve kantarcı oturma ye
ri için de 196 lira muvakkat teminat pa 
ralarını idaremize verdikten sonra a· 
çık eksiltmelere iştirak e.decekleri i
lan olunur. (834) 1710 

Bobin sigara kağıdı ahnacak 
inhisarlar Umum Müdüdüğünden : 

7000 Adet Bobin 20,5 m/ m sigara kağıdı beyaz 
2000 ,, ,, 20,5 ,. ., ,. pembe 
2500 " ,, 20,5 ,, ,. ,, Leyl§ki 

271000 ,, ,, 26,5 ,, • " Beyaz 
295000 " ,, 28 " .. .. .. 

5500 ,. ,, 29 ,, " " .. 
6500 ,, " 31 .. " ,, ,, 

Satılık - Saymakadm istasyonuna 
yakın ev bağ bahçe ucuz satılacak ( 1 O 
nisana kadar) Meclis Matbaasında 
Mehmet Erçeviğe müracaat. Yahut 

400 ,, ,, 31 ,, ., ,, ,, Lüks 
I - Yukarda cins ve miktarları yazılı 589900 adet "Bobin" sigara ka

ğıdı şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
II - Pazarlık 14/ IV / 938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 de 

Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapıla

caktır. 

Tel. (2181) 1675 

iş verenler: 

Bayan Öğretmen aranıyor - Ana 
mektebinde çalışmak istiyenlerin ço -
cuk yuvasına müracaatları. Telefon 
1983 1591 

• 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7 ,5 güven

me paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu· 
nur. (1301-663) 1374 

T.I BANKA~I 

Geçen asırların ortalarına kadar 
Japonya da tıpkı Çin gibi, "kendi 
arzusile o zamanki alemin dıım
Cla yafamakta ve asırlardanberi 
her türlü inkılaba mukavemet et
mekte idi.,, O zamana kadar 
memleketlerine gelen Avrupa ve 
aınerikalı tacirlere japonlar "de
niz ıeytanları,, diyorlardı. Hükü
met, feodal bir hükümetti. Bu hal, 
di..hi bir hükümdar olan Mutsu
Hito'nun tahta çıkmasına kadar 
devam etti ve o, memleketi parla
menter bir kıralhk haline soktu. 
O zamana kadar kendi kabuğu i
çinde ya§amış olan memleket, ka· 
pdarını Avrupa icadlarma, Av
rupa adetlerine açtı ve az zaman· 
da o kadar çok ilerledi ki, Ara
dan otuz sen geçtikten sonra Çi
n'i daha sonra da Rusyayı yendi. 
'.Artık bütün devletler Japonyayı 
da birinci smıf bir millet addedi
yorlardı. Bu muazzam. eseri ba-

ratorun sarayına gidiyordu. Tok
yonun yakmmdeki Simizudani'de 
bulunan evinden yola çıkmıştı. U
zerinde her zamanki gibi, avru
pah esvabı vardı. Arabsı da bir 
Avrupa arabasıydı. Yalnız araba
nın önünde, eski japon adetleri 
mucibince, bir adam kO§uyordu. 
O esnada da, sokaklardan birinin 
köıesinde köylülerden mürekkep 
bir grup, çiçek ahşverişi yapıyor, 
adamlar birbirlerile hararetli bir 
münakaıaya dalını§ görünüyor
lardı. Aaraba hizalrına gelince, 
bunlar ellerindeki kısa kılıçları 
gizlemek iç.in kullandıkları ko
caman çiçek deınetlerini yere at· 
trlar ve arabaya saldırdılar. Ara· 
bacıyı derhal öldürdüler: Adam· 
lardan ikisi atları tutarken öteki 
dört ki§i de nazırı öldü.rdü. Ve 
hepsi bir olup cesedini yerlerde 
sürüklediler. Okubo daha ilk kı
lıç darbelerinde ölmüıtü. O za
man 48 yaımdaydı. 

Aynı günün akıaını japon g&z~te
leri katillerin imzaamı taııyan bi
rer mektub aldılar. Bu ınektubun 
a&h Mikadoya gönderi.imiş.ti: Ka
tiJler kim olduklarını açıktan açı
ğa söyliyorlardı ve cinayetin si
yasi olduğu anlat.ılmı§b. 
Böylece, modern Japonyan1n do
ğuşu, bu eseri gerçeklettiren ada
mın hayatına mal oluyordu. 

1938 
Küçük Cari H~sa.pla.r 

şarmak için de yarını asır kadar 
bir zaman lazım gelmitti . 
itte Okubo To§iıniçi, daha bat
langıçta bu esrin en iyi işçilerin
den biri oldu. 

'f 
Eski bir Samuray allesinin oğlu 
olan Okubo Tosimiçi, memleke
tin bütün sarı ırklarını kendi ida
resi altında toplayacağına ve bü
tün Asyada geniş bir imparator
luk kuracağına inanmıJ hararetli 
bir emperyalist idi. Fakat bunu 
yapmak için de, o zaınana kadar 
beyazlara büyük bir prestij ve 
kudret vermiş olan metodları kul
lanmak lazımdı. llkin, Japonya
daki iki asil sınıfın - Samuray
laria Kugelerin - gayretlerini 
birleştirip bu gayeye sulhçu ça
relerle erişmeği düıündü. · Fakat 
iki sınıf da onu hayli kırgınlığa 
uğrattılar. 1859 da yapılan ilk 
suykasd muvaffakıyetle netice
lenmedi. Sarayda gitt;kçe nüfuz 
kazanmaia başlıyan Şogunlar -
yani generaller - Mikadonun et
rafını alarak onu dış alemden tec
rid ediyorlar, bnylelikle de Ja
ponyayı Avrupanın tesiri altmda 
bırakabilecek her harekete mu
vaffakıyetle karsı koyuyorlardı. 
Bunun üzerine Ôkubo tathÜkla 
hareketten vaz ~eçti. Yarım - ted
birler politikasını bırakarak, var 

l• 

inşaat sahihlerinin nazar1 dikkatine 

KiREÇ 
Sen~lerdenberi Karakôy, Alpuköy, Beylikahır ve civarlarında 

ima] ettiğim kireçlerinıi Aııkarada Yeni Kütahya Pazarına satmak
ta idim Yeni Kütahya Pazarının piyasaya arzettiği bu kireçlerin 
ıyili~ini bütün inşaatçllar teslim etmişlerdir. 

Bu defa mallarımı kamilen Ankarada Mevsim Sokak Arif Çu-

bukçu, Telefon: 3300 
Ankara istasyonunda mahrukat müteahhidi Hüseyin Orak, Tele-

fon: 2791 
Ankarada Postahane caddesinde Karaköy Pazarı sahibi lsmail 

Ozar, Telefon: 3659 
Sanayi caddesinde Çankırılı Tuğlacı Hasan Telefon: 1446 

ve Hamamönü odun deposu sahibi Bahri Telefon: 2861 vasıtasiyle 
sattırmaktayım. Kireçlerimden memnun kalanların bu müesseseler 
vasıtasiyle siparişte bulunmalarını bütün müşterilerime saygılarım
la ilan ederim. 

1259 Karaköy Pazarcığında Kireççi Mehmet Çavuş 

Uyanıı · Serv·etifttnun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

ikraml~e. pl&nt=== 
~ 

4 adet 1000 llrallk- 4000 lira 
4000 ,, 
4000 il 
7600 il 

8 " 500 il 

16 il 250 il 

76 ,, 100 il 

80 il 50 ,, - 4000 il 
ıoo ,, 25 il 5000 il 

384 il -28600 il 
"t ..... ,, ...... , ............. tt' t' 'O 1111111111 ................... .. 

Kuralar: l mart, 1 haziran, 1 ey
liil, 1 birincikanun tarihlerinde 
çekilecektir. 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan hesaplar kura .. 

lara dahil edilecektir. 



28- 3 - 1938 

, M. M. bakanlığı 

Ambar tamiri 
M. M. Vekileti Sabn Alma Komis

yonundan: 

Kayaş mühimmat deposundaki 28 
No. lu saç ambar pazarlıkla tamir et
tirilecektir. Ketif bedeli 245 lira 98 
kuruştur. Teminatı 37 liradır. Pazar
lığı 30. 3. 938 çaqamba günü aaat 
10,30 dadır. 

Pazarlığa ittirik edeceklerin te.mi
natlariyle birlikte muayyen gün ve 
vakitte M. M. V. satın alma komisyo-
nunda bulunmaları. (778) 1620 

U(Q elbisesi alınacak 
M. M. Vekileti Satm Alına Ko

tnisyonwadan : 

1) 2.000 tüp uçuı elbisesi cilhı &· 

çık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 1520 lira 

olup ilk teminat parası 114 liradır. 
3) İhalesi 29 mart 938 salı günü sa

at 10 dada. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve sa
atında M. M. V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. (683) 1434 

fireze bt(aklan ahaacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

•iayonundan : 
1) 16 adet Mors derill Fire.ıe bıçak

ları açık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 4000 lira 

olup ilk teminat parası 300 liradır. 
3) İhalesi 30 mart 938 çaqamba gü

nü saat 10 dadır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve sa
atında M. M. V. satm alma komisyo
swıda hazır bulunmaları. (684) 1435 

Kereste alınacak 
M. M. Vekileti Saba Alma Ko

misyonundan: 

1 - İhale bedeli (1347) lira olan yir
mi metre mikabı tahta ile on metre mi
kabı dilme açık ebiltn:ı.e suretiyle 
müteahhid nam ve hesabına satın alı

nacaktır. 
2 - Şartnamesi her gün M.M.V. sa

tın alma komisyonunda ıörillebilir. 
3 - Eksiltmesi 1 3nisan çarşamba 

günü saat 10 da yapılacağından taltb 
olanların mezk\1r &ün ve saatte yukar· 
da yazılı komiıyona mUracaatları ilan 
olunur. (827) 1101 

Elektrik malzemesi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satm Alına Ko
nıiayonundan : 

1 - Müteahhit nam ve hesabına 11 
kalem elektrik malzemesi açık eksilt· 
me ile satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiatı 2099 lira-
dır. 

3 - Eksiltme 14 - niaan • 938 çar-
şamba günü saat 15 de M.M.V. aatın 
alma ko'da yapılacaktır. 

4 - !Ik teminat 314 lira 85 1aır~tur. 
Şartname parası zolarak M.M. Vekile· 
ti satın a]ına k.o.dan alınacaktır. 

5 - Ebiltmeye girecekler karıY.Di 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üsüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinde M. 
M. V. satın alma lro.da bulunmaları. 

(826) 1707 

Harita Umum Md. 

Santral yaphr1locok 
Harita Genel Direktörlüğünden: 

l - Harta genel direktörlüğünün 
Cebecideki garnizonu dahilinde gös
teri!ecek yerlere vaz ve montaj edil
mek üzere 220 voltluk Altertanif ce· 
rayanla ve 20-30 voltla çalışır on adet 
telefon makinesini havi onluk bir tam 
otomatik santral açık eksiltme sure· 
tiyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 950 lira ye 
muvakkat teminatı 72 liradır. 

3 - Eksiltme 29 mart 938 salı gü
nü saat 15 de Cebecide Harta genel 
direktörlüğil binaıında Sa. Alına ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin fenni prtnamesini 
görmek üzere her gün ve ekııiltmeye 
ittirak için de yukarıda yazılı &ün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

5 - Muvakkat teminat olarak yal
nız banka mektubu veya maliye san
dık makbuzu kabul olunur. 

(699) 1442 

u~us .-11-

Demiryolları 
100 ton kloritutya ahnacat 
D. D. Yollan Satın Alma Koaia-

1onunclan : 

Muhamen bedeli 20.000 lira olan 100 
ton kloriltutya 9.5.938 pazartesi günü 
sat 15 de Kapalı zarf usuliyle Aıılta
rada idare binasında aatın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1500 lft-a
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiii vesikaları, ve nafıa müteah
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14 de kadar komisyon reis
liğine vermeleri lb.ımdır. 
Şartnameler parasız olarak malze

me dairesinden, Haydarpaşa.da te1el
lüm ve fevk teflilinden dağıtılmakta-
dır. (737) 1561 

Ankara Valiliği 

2 oda yaptırılacak 
A1ikara Valilijin.clmı : 

Keşif bedeli (1454) lira (85) ku· 
ruştan ibaret maliye vekaleti bodrum 
katında yapılacak olan iki odanın in· 
şaatr 13-4-938 gününe rastlayan çar
şamba günü sa.at on be§te vilayet bi
nasında nafıa komisyonunda ihaleai 
yapılmak üzere pazarlığa kooulmllf
tur. 

Teminatı muvakkateıi (102) lira 
(6) kuruftUr. latekliler teminatı mu
vakkate mektubu veya makbuzu tica
ret · odası vesikası ve Ankara Nafıa 
müdürlüğünden alacakları ehliyet ve
sikaıiyle birlikte sözü geçen gµnde 
Nafıa komiayonuna gelmeleri. 

Buna aid ke9if ve p,rtnameyi her 
gün Nafıa dairesinde görebilirler. 

(841) 1712 

tarifi veçhile teklif mektuplarına ek· 
lemeleri lizımdır. Mektuplar 18-4"938 
tarihinde sa~t on dört otuza kadar 
makbuz mukabilinde daimt encümen 
riyasetine verilmelidir. 

P~ta ile vaki olacak gecikmeler 
nazarı itibare alınmaz. (163'4-845) 

1714 

Otobüs · alınacak 

nazarı itibare alınmaz. (1635-846) 
1715 

Kapah zarf usulile. 
eksiltme ilônı 

Eakifehir Nafıa Müdürlüğünden: 

Sarıköy - Mihalıççık yolunun 4+ 
400 - 13+450 kilometreleri arasında 
11571.19 lira ketif bedelli yeni fOM 
Ye imalitı sınaiye inpsı 28-3-1938 ta
rihinden 18-4-1938 tarihine müudif 
pazartesi günü saat onbeşe kadar ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
mu~ur. Eksiltme vil!yet daimi encü
meninde kapalı zari usuliyle icra edi
lecektir. 

Muvakkat teminat 868 liradır. 

Trabzon Belediye Riyasetinden : Bu iıe aid evrak: Şose tafsilat ve 
hulasa keşifleri, Grafik, fenni ve ek-

1 - Belediyede mevcud prtname. siltme fartnaıneleri, genel şartname, 
si mucibince, her biri 18 kişi alan mukavele projeleri ve imalatı sınai-
1938 modeli Ş8YrOle Fon! veya mua- . 
dili ımarka otobü• alınacaktır. Bunla- ye projeleri her zaman Eskişehir Na-
nn beherinin ımıhaırnnen bedeli 31.00 fıa müdürlüğünde görülebilir. lstck
liradır. lilerin Nafıa VekSletinden almmıf 

müteahhitlik vesikası ile senesi için-
2 - Bu husustaki şartname, bili 

b d 1 b 1 d
. d 

1 
b·ı· de ticaret odasmdan alacakları vesi-

e e e e ıye en a ına ı ır. k 24 · · 
3 Ek 

'ltm o .. 
19

•
0 

•• ayı 90 nwnaralt kanunun tarıfı 
- eı e, ~ ~ cuma gu- -ı..:ı kl"f L ı .. B 
1 

d. d · A •• • v .. ~ e te ı me.&tup arına ekleme-
nu e e ıye aımı encumenınde saat leri J!zrmdır. 
15 de yaprlacaktn-. 

4 _ Eksiltme, ~ zarf uauliy- Mektuplar 18-4-1938 tarihinde sa-

3940 lira kıymeti muhammeneli "12• 
adet tayyare ve yedek malzemenin 
tahfI 28-3-938 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 15 e talik edilmif
tir. 

Talip olanların yüzde yedi buçuk 
pey akçesini veya o mikdarda mute
ber banka mektubunu hamilen vakti 
mezkurda Eskişehir asliye hukuk 
mahkemesine müracaat etmeleri ilan 
olunur. (835) 1690 

Baytar aranıyor 
Ayvalık Belediye Reiwiinc:len : 

(65) lira ücretli belediyenin fennt 
mezbahası baytarlığı münhaldir. E
mekli baytarlarımızdan talip ol:ınla

nn vesaikile müracaatları ılSn olu-
nur. 1622 

Elektrik tesisatı 

Sandıklı Belediyesinden : 

Galvanize Tirfon 
ah nacak 

D. Demiryollan Satln alma Konliı
yonuaclan: 

le yapılacaktır. at on dCSrde kadar makbuz mukabilin-
--------------- 5 - Muvakkat teminat: 450 lira- ~e .daimi enciimen. riyasetine ':erilme· 

dır. lıdır. Poatad.a vaki olacak gec.ıkmeler 

1 - Nafıa Vekaletinden şarta mu
allak olarak musaddak ve elektrik 
mühendisi bay Hasan Halet tarafın
dan şartları tamamlanan proje muci
bince sandıklı kasabasının elektrik 
tesisatının kqif bedeli 5070 lira olan 
santral bina inşası ve 4032 liralık ağaç 
direği belediye tarafından yaptınl

mak üzere mütebaki 24946,10 lira ke
şif bedelli projede mevcud santralın 
makina ve teçhizatı, lokomobil mon
tajı santral elektrik teçhizatı, santral 
elektrik kumı montajı çıkış tertibatı, 
şebeke ve nakliye demir direk tablo 
ve sair teferruatını muhtevi tesisatı 
münakasaya konulm~tur. 

Muhammen bedeli yerli olduğu tak
dirde 105.950,46 ecnebi olduğu takdir· 
de 78.540 lira olan 1.190.000 adet pl
•anbe trifon 9. 5. 938 pa.ıarteıl gUnü 
saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile A:n
karada idare binasında satın alınacak
tır. 

Bu ite girmek ilteyenleı-in yerli ol
duğu takdirde 6547,52 ec:nebi oldutu 
takdirde 5177 liralık muvakkat temi. 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikallırı 
ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve 
tekliflerini ayni gün saat 14.30 a ka· 
dar komisyon reisliğine vermeleri ~
Zıt!!dır. 

Şartnameler 390 kuruJ& Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta· 
dır. (763) 1614 

210 fon demir malzeme alınacak 
D. D. Yollan s.e.. Aı.a s...a .. 

,. .. undan ı 

. fabrikalar 
Tabii> ahilaccsktır 

Askeri F abr)kalar Umum Müdür 
Jüğünden: 

Ankara yakınında: Kayaş ve Küçük
yozgatta çalıftlrılmak il.zere iki tabib 
almacalft'tr . 

Kabül ~larını öğrenmek ı.tiyenle
rin istida ile nisanm yirminci günü ak· 
fatnına kadar umum miidilrlilğe mlira
caatlan, (800) 1703 

Vilôyetler 
Kapalı salf 

eksiltme 
usulile 

illnı 

Elllaifehir Nafia Mlclirlağinden: 
Muhtelif iatuyonlarda inta edi

lecek zahire hanearları Jçin ınontaja Eskişehir - Çifteler yolunun 3+ 
hazu bir halde takriben 210 ton de- 080 - ıa+ooo kilometreleri arasında 
m r malzeme mUbayaau yeniden ıra- -1751)2 ıll,ra 18 k~ kqiİ delli ao-e 

. . esaah tamirat 28-3-938 tasihinden 
palı sarf usulıyle elcsıltmeye konmu,- 18 +938 t 'h' .. d'f · - arı ıne musa ı pazartesı 

tur. günü saat 15.30 a kadar kapalı zarf 
1 - Bu malzemenin muh~n be- usuliyle eksiltmeye konulinupr. Ek-

deli 50000 liradır. siltme vilayet daimi encümeninde ya.-
2 - Malzemenin teslim müddeti pılacaktır. 

ihale tarihinden itibaren 200 güne çı· Muvakkat teminat 1319.78 liradır. 
karılmı,tır. Bu işe aid evrak: Şose tafsilat ve 

3 - İstekliler bu işe ait şartname hulasa ke§iflerl, Grafik, fennt ve ek
ve aair evrakı Devlet Demiryoltarı. siltme şartnameleri, genel şartname 
nın Ankara, Haydatpap.. Strlced vez- ve mukcwele projeleri her zaman Es
nelerinden 2.50 ıtra mttlnlbilinde ala- kişehir Nafıa müdürlüğünde görüle

bilirler. 
4 - Eksiltme 11.4.938 tarihinde pa

zartesi günü saat 15 de Ankarada 
Devlet Demiryolları yol dairesinde 
toplanacak merkez birinci komisyo· 
nunca yaprlacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek i.çin is
teklilerin teklif mektubu ile bi~Hkte 
ftlafıda yazılı teminat ve vesaiki ay
nı gün aaat 14 de kadat- komisyona 

bilir. İlteklileria. Nafta Vekaletinden 
ahnmı' müteahhitlik vesikası ile se
nesi içinde ticaret odasından alacak
ları ve•ikayı 2490 numaralı kanunun 

tevdi etmif olmaları lhımdır. 
a) 3750 liralık muvakkat teminat 
b) 2490 sayılı kanunun tayin ettiği 

ve şartnamede yazılı vesikalar. 
(782) 16~ 

Balast münokasosı 
D. D. YoU.n Satm Aı.a Komiayo111D1dan : 

Birinci İfletme mmtakasmda afağıda mevkii, miktarı ve muhammen be· 
deli yazılı balaat kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıftır. Eksiltme 
15-4-1938 tarihine rastlayaı cuma günü saat 15 de Haydarp34a Gar binası 
dahilinde birinci ifletme eailtme komisyonunca yapililcaktır. !steldiler 
eksiltme şartnamesinde yazılı munkkat teminat ve evrak ve vesaikle tek· 
lif mektuplarının eksiltme giirıli saat 13 e kadar komisyon reisliğine veril· 
meai l&11ımdır. İstekliler bu husataki tartname ve mukaule projelerini 
Haydarpa§& Yol başmüfettişliğinden parasız olarak alabilirler. (1581-797) 

Balutın 

lbale 
edilecek 

mikdar 
metre mik'ab Muhammen Muvakkat teminat 

14ilıdarı mevkii ihzar betltli bedeli 

Klm {148-150) 15 bin M3 kuru! (130) 19,500 Lira 1462 Lira 50 krt. 
1702 

Muhtelif teı:gôhlar ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komiay onundan : 
Aşağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazdı muhtelif 

tezgahlar ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 26.+938 salı günü saat 15 den iti
baren sıra ile ve kapalı zarf uıuliyle Ankarada idare blnaaında stın alına. 

caktır. 
Bu işlere cirmek istiyenler aşağıda gösterilen mikdarda muvakkat te

minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları va tahmini bedeli 5000 liradan 
ytıksek olan eksiltmeler için Nafıa müteahhitlik vesikalarını ve teklifleri
ni aynı gün saat 14 de kadar komiıyon reisliğine ..ermeleri llzımdır. 

&annameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde ve Haydar • 
pqada tesellilm ve ICVk ,efliğinde dağıtılmaktadır. (780) 1661 

Sira No. Tezgihın ismi 
ı DinekJI periin -1Rnnt 
1 Boru bükme preıi 
3 Kollu testere 
4 Perpn ocağı 
5 Çtam>lama tezcjJll 

llikdan Muhawsı Muvakkat 

2 
l 
6 
7 
2 

bedeli L. teminat I.. 
17.000 1275 
1.550 116J5 

11.300 847,5 

7.700 577.S 
2.400 180 

6 - Alınacak otobüslerin parnı nazarı itibare alınmaz. (1633-844) 
938 senetıi baı:iranından itibaren 1938 1713 
ıenetıi büdcesinden Ye şartnamede ya- Satı ' 
nlı vadelerde ödenecektir. 1716 Irk fobrilto binası 

Mekteb yaptınlacak 

Haymana Karmakamlıimdan: 

Bedeli ketfi 2159 lira 82 ku.taf o
lan Haymana kazasına beğlt Şerefli 

köyünde yapılacak ilk okul binasının 
inpsı 25-3-938 tarihinden 11--4-938 ta
rihine kadar 15 gün müddetle açık ek 
siltmeye konulmuştur. İhale 11-4-938 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 
15 de Haymana Kaymakamlığında mü 
te,ek.kil ltorni.9yon h1J2unmda yapıla· 
ca.ktu. Münakuaya iftirik edecekle
rin bedeli ihalesinin yü&de yedi ~ 
çuğıı olan 161lira98 kurufluk teminat 
akçesini yatırdığına dair mübuz ~ 
ya. banka. mektubu ibca.z etmeai liznn
dır. İhaleyi müteakip temin8t yüde 
15 .. iblai edilecektir. Bu bıuMıata 
fazla izahat almak iatiyenlerin Haf· 
mana maarif memurluilmz müracaat-
leri. (819 1704 

Kapafı zarf usufife 

eksiltme ilônı 
Eakitehir Nafıa Müdürlüiünden: 

Eıkişehir - Söfµt yolunun 3+050· 
9+475 kilometreleri araıaında 12282.38 
lira kqif bedelli ıoıe esa&lı tamiratı 
28-3-93! tarihinden ls;..4-93! tarihine 
müıadif pazartesi gün.ii saat 16 ya ka· 
dar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme vilayet daimi 
encilmeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 921.18 liradır. 
Bu işe aid evrakı tafsilat ve hüli

sa keşifleri, grafik, fen11t ve ebiltme 
p.rtnameleri proje, ~cnel tart.name ve 
mukavele projeleri her zaman Eakife· 
bir Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin Nafıa Vekaletinden a
lmnut mtiteahhitlik nsibsı ile sene
ai iAiiode tical'et oduındaıı alınmtt ve
sikayı 2490 numaralı kanunun tazifi 
veçhile teklif mektuplarına eklemele
ri lazımdır. 

Mektuplar 18-4-938 tarihinde saat 
on befe kadar makbuz mukabilinde 
daimi encümen riyasetine verilmeli
dir. Postada vaki olacak gecikmeler 

ve mü_ştemilôtı 
Dema&i 'V.ili.yeti Daimi Enıciime • 

ninden : 

Denizli viHlyeti hususi idaresinin 

nalı olan pandazoplus fabrikası de
mekle meşhur büyük fabrika binası 

laoki:mindc göatuilmği vcçhile taraf
ları kırmızı çizgilerle ipret edilmif o
lu 4371 metre murabbaından ibaret sa
ha üzerinde :mncwl binalariyle birlik
temüllriyeti satılmak üzere 21.3.938 ta
rihinden itibaren 13.4.938 çarşamba gü
nü Mat 14 de lııaGar kapalı .zarf uau
liyle arttırmaya konulmuştur. 

lıl'idwwmı kıymeti 10.000 on bin li
ra ft muvakkat teminatı 750 liradır. 
UMalü daire.inde tanzim kılınacak tek
lif zarflanmıı 11 m.. 5118 ça,a.ınt. 

gjinü saat 14 de Yiliyete verilmesi ve 
bu müddetten sonra teklif kabul edil
mf.J"ecefi D•n oJiın•. (911/810) 1681 

SGtıhk tayyareler 
Eıkitehir Defterdarlıimdaa : 

tstanbulda Şİ.flide FESC1YAN 
APARTIMANININ 4 numaralı dai
resini ikametglh ittihaz eden sosyete 

Anonim Kos Türkisyon Arpomotik 
şirketi mümessill MCSsyö Ruber Puti 
ile Millt Müdafaa Vekaleti arasmda 
akdolunall mukuelename mucibince 
mezkür ıirket tarafından vekileti 
miifariiııileybaya. teae.llümii taahhüd 
edilen 12 adet tayyarenin mukavele 
fUtlllma mabalif olduğundan dolayı 
vekaletçe tesellüm edilmiyerek bu 
babtaki dava neticesinde Ankara Ti
caret meiakemesince de tasdlk edil
miş ve mezkur tayyarelerin bulunduk.., 
ları yerde beklemeM Milli Müdafaa 
Vekiletinin zararını mucip olduğµn
dan bahisle Milli Müdafaa aYUkatı 

taraf ındaa vaki talep iize.rine ticaret 
kanununun 712 -.e 720 inci maddel• 
riııe tevfikan aattlmasma karar veril· 
diğinden E.kifC-hirde tayyare hangar 
larında ve 930 sencsindenberi köhne 
bir vaziyette bulunan ve mecmuu 

2 - İstekliler fenni şartname ve 
projeleri teferruatını belediyede gö
rebilirler bedeli mukabilinde İstan
bulda Beyoğlu şark apartımanında e
lektrik mühendisi bay Hasan Halet 
Işıkpınardan alabilirler. 

3 - İhale 2490 sayılı kanuna teY• 
fikan 25 nisan 1938 pazartesi günü sa
at 16 da Sandıklı encümenince k .. pah 
zarf usuliyle yapılacaktır Muvakkat 
teminat 1871 liradır. 

4 - İsteklilerden aranılacak vesi· 
ka bugüne kadar laakal 20 bin lira 
kıymetinde Türkiyede bir şehrin e
lektrik tesisatını muvaffakıyetle b~ 

tirdiğine dair kabul raporu ve ~a
mede sayılanlardır. 

5 - Teklif mektupları 25 nisan 
1938 inci pazartesi günü saat 15 şe Jra 
dar muvakkat teminatlariyle ve kamı
nun tayin ettiği ve prtnamede tasrih 
edilen vesikalariyle birlikte sıra nu
marasiyle makbuz mukabilinde bele
diye encümea reisliiine verilecektir. 
Mektupların saat 16 ya kadar yetit
mek üzere iadeli teahhüdlil mektup 
şeklinde gönderilmesi caizdir. Posta.o 
da vaki olacak gc.cikmeler kabul edil
miyecektir. İstenilen vesikaları nolr:
san olanların teklifleri de reddedile-
cektir. 1418 

PASTiLLERİ sizi 

BOGAZ HASTAUKLARİLE 
ÖKSÜRÜK, NEZLE 

VE GRİPTEN 
HORUR VE TEDAVİ 

1155 

Umer Bani Kaysai Bez Fabrikası Mücltlr/Utunden 
Halltm .ajlaırve uaaı: h. ihüyeam t-in makaadi1le imal etmekte olduP.mua XIV 

tip a..ı.tarh kapat fiatlan: 

85 santimlik topu 778 kuruş 
75 santimlik topu 710 kuruş 

Sat15lar1mız fabrika teslimi 
Fiatlar asgari hir balya 

ve peşindir 
içindir 

Bu fiatlara. ,Szde 2 zam llİl'etiyle bir tepa kadar perakende atıf yapılır. 

Balyatar 20 top ve 720 metred~r 
Siparisin tieCleli fabrikamıza vasıl olmadıkça 

sİf)orif tediye ve sevkedilmez 644 




