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I Maarif vekilinin huzurunda 

Dün şehir stadında 
umumi prova yapıldı 

. 
Bayramın coşkun bir şekilde 
kutlanması için yurdun her 

tarafında hazırhklar yapıhyor Dünkü jimnastik §enlikleri provalarında meydana umumi bir bakış 

Dost ve müttefik Yugoslavya
nın harbiye ve bahriye nazuı ge
neral Liyumhomir Mariç hu sa
bahtanberi memleketimizin mi· 
safiridir. Şimdiye kadar, muhte
lif fırsatlarla, Yugoslavya'yı zi
yaret eden hükümet adamlan
nuz, general Mariç'in şahsında 
yalnız, kendi·ni bütün orduya ve 
halka sevdiren büyük bir asker, 
yugoslav birliği eserinin vücud 
ve istikrar bulmasına yüksek me
ziyetlerini vakfeden bir vatan
Perver değil, aynı zamanda, dev
let ve milletlerimiz arasındaki 
tesanüdün kuvvet bulmasına ça
lışan bir türk dostu ve antant da
vasını tam ehemiyeti ile takdir 
eden bir balkanlı tanımışlardır. 
türk dostu ve antant davasını tam 
ehemiyeti ile takdir eden balkan
lı tanımışlardır. 

Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a ayak bastrklan günün ı------------------------------------------
20 inci yıldönümü olan 19 mayısta yapılacak spor ve gençlik bay

Geçen gün, Atatürk'ün, daha 
1923 de, yugoslav ordusunun va
sıflarından nasıl bahsemiş oldu
ğunu gösteren fıkraları bu sütun
larda neşretmiştik. Tarihi, istik
lal destanları ile yuğrulmuş olan 
bu ordu, en güç imtihanlar kar
şısında, bir milletin, ordusundan 
bekliyebileceği bütün vazifeleri 
yapmıştır. 

Birkaç milyonluk Sırbistan'ın 
fedakarlık misali, cihan harbı ta
rihinin şerefli sayfalarından biri 
olarak kalacaktır. Ananesi kah
rcımanca hayat olan ordumuz, 
bövlP- vazifela~ ..aö ülm~ icın.. 
nasir askerı ve milli kıymetlere 
sahih olunmak lazımgeldiğini en 
iyi takdir eder. Muhterem gene
ral Mariç, daha ilk temasında, iki 
ordunun hissi bağlılığını göre
cek, türk askerliği havası içinde 
hiç bir yabancılık duymıyacak
tır. 

Sulh ve hürriyetin pahasını 
bizler kadar kimse bilmez: isti
laların acısını da kimse bizler ka
dar tatmadı. Kanımızla kazandı
ğımızı almterimizle imar etmek
te serbest bırakılmaktan başka 
bir şey istemiyoruz. Fakat yakın 
mazi, bunun, beynelmilel mües
seselerin bir lütfü değil, milletle
rin doğrudan doğruya hakkı ola
rak devam edebileceğini ispat e
diyor: Yani kuvvetli olmak! 
Harb tehlikesi, ancak, milletle
rin mutlaka mağlub etmek azmi 
önünde durabilir. 

Balkan orduları, kendi yurdla
rının ve bölgelerinin emniyetini 
müdafaa etmek hususunda bu az
me tamamen maliktirler. 

Sayın general Mariç, Milli Mü
dafaa vekilimizin misafiri ola
rak Türkiyede kaldığı müddetçe, 
türk ordusunun, bütün şeref vazi
felerini başaracak surette hazır
lanmış olduğu·na şahid olacaktır. 
Biribirimizin kuvvet müessesele
rini ne kadar yakından tanır, on
ları biribirleri ile ne kadar iyi ta
nıştırırsak, milletlerimi.zin istik
bale ve teahhüdlerimıze karşı 
itimadını o kadar artırmış oluruz. 

Kardeş Yugoslavya'nın cesur 
ordusunun şefini hürmetle selam
lıyalım. 

ramı yurd~ her köşesinde büyük törenle kutlanacaktır. 
Şehrimizde bu büyük törene iştirak edecek olan · mektebliler 

dün öğleden sonra şehir stadyomunda umumi bir prova yapmIJ
lardır. Bu umumi provada Kültür Bakanı B. Saffet Arıkan ve kül
tür bakanlığı erkanı da bulunmuştur. 

Hatayda çirkin 
entrikalar 

Antakya, 16 (A.A.) - Berutta çı -
kan Oriyan, 14 mayıs nüshasında İs -
kenderun hususi muhabirine atfen 
neşrettiği bir yazıda bu•gün resmen 
tahakkuk etmiş olan idare memurları 
değişikliklerini resmen ve kati olarak 
yalanladıktan sonra, türklerin hudud 
mıntakoasındaki köylerde bile hezimet 
üzerine hezimet kaydettiklerini, sôn 
Antakya hadiselerinin türklere, artık 
alevilere güvenemiyeceklerini göster
miş olduğunu ve türklerin bütün 
kQmbi~onlarlLV~ şiddetli nropagan 
daya ragmen kaybedeceklerinin artık 
muhakkak olduğunu yazıyor ve var
mak istediği neticeye varıyor: "Eti 
veya gayri eti, diyor, Sancak, seçim 
yapıldığı takdirde, türk ale.yhinde 
rey verecektir. Kanlı hadiselerin önü
ne geçmek için buna mani olmak la -
zımdır. Tek hal tarzı, intihabtın tehi
ri ile statükodur. Bütün partileri tat
min edebilecek tek formül fransız 

mandasının muvakkaten muhafazası -
dır. Milletler cemiyeti kontrol komis 
yonunun huzuru ile ~untazam .seçi~ 
yapıldığı takdirde netıce, arab lıstesı-

(Sonu 8. ı'nci sayfada) 
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Prova büyük bir intizamla yapıl

mıştır. Bugün de öğleden sonra pro
va tekrar edilecektir. 

Şehrimizde olduğu gibi, yurdun her 
köşesinde de bu hazırlıklara devam 
olunmaktadır. 19 mayıs spor ve genç
lik bayramı günü törene saat 14 de 
şehir stadyomunda başlanacaktır. Tö
rene iştirak edeceklerin ve halkın bil
mesi için programı yazıyoruz: 

1 - 19 mayıs perşembe günü (Spor 
ve gençlik bayramı) törenlerine işti
rak edecek okullar talebesi ve spor
cular Halkevi önündeki caddelerde 
saat tam 12.30 da yürüyüşe geçmek 
üzere tesbit edilen sıraya göre yer
lerini almış bulunacaklardır. 

2 - Tam saat 12.30 da hareket a
mi rt birinci Jırla okul di .. L~c~öriinün 
vereceği işaretle yürüyüş yapılacak
tır. 

Gruplr arasında yirmişr metre po
lis müfrezelerile bayrak kııtaları, bay
rak kıtalarile bandolar ve bandolarla 
kol başları ve okullar, spor kulübleri 
aralrmdaki mesafeler beşer metre ola 
caktır. Ve bu mesafelerin temin ve 
muhafazası gurp funirleri ve beden e
ğitimi öğretmenleri tarafından dik -
kat ve itina ile takip edilecektir. 

3 - Her okulun başında bir yardi
rektörle beden eğitimi öğretmeni bu -

(Sonu 8. inci sayfada) 

iNGİLİZ KABİNESİNDE DEiiSiKLİI 

Hava nazırı Lord 
Svinton çekildi 

Londra, 16 (A.A.) - Hafif bir damla buhranından mustarib 
olan Çemberlayn bugün odasından dışarı çıkmamıştır. Bu ak
şam Dunde'ye gitmesi mukarrer olan mumaileyhin hu seyahati te
hir edilmiştir. 

Bugün İngiliz kabinesinde aşağıda-, , 11111 .. 11
, .. 111 .... , ................. '-

ki değişiklikler olmuştur. ;I : 
Lord Stanley, dominyonlar nezare- : : 

t~ne, M~kdonald müstemlekat nezare- At t .. ku·· n~ 
tıne, . Kıngsley Vud hava nezaretine, a u r • 
Kolvıl lskoçya nezaretine ve Elliot 
sıhiye nezaretine tayin olunmuştur. 

Lord Herbert ve Lord Svinton ka
bineden çekilmişlerdir. Anadoluya ayak 

bastığı büyük bayram 

olan 

B. Metaksas 

Peloponezde 
bir tetkik seyahati 

yaptı 
Atina, 16 (A.A.) - Dün Peloponez

ya'da bir tetkik seyahatine çıkmış o
lan Başvekil Metaksas bütün istasyon 
!arda heyecanla selamlanmış ve Tri
polis' de indiği vakit milletin ve bil
hassa işçinin ve köylünün lehine olan 
icraatından dolayı halk tarafından 
kucaklanmış ve el üstünde taşınmış
tır. 

Metaksas, söylediği nutukta, mille
tin ittifakla itimadına mazhar olan 
hükümetin millete hizmet etmek olan 
vazifesini ifada devam edeceğini kay
deyledikten sonra harici vaziyet hak-
1·ın da <! J ;:)i~tir 1ri: 

••- Silah kuvvetine istinad etmi
yen ve münhasıran ricaya istirhama 
dayanan bir siyaset milletimiz gibi 
bir millete yaraşamazdı, o millet ki, 
yalnız hava kuvvetleri için bir' senede 
ve bir hamlede 300 milyon drahmi 
vermiştir. Milletin makul ferd hürri
yeti çerçevesi içinde kabul ettiği di
siplin sayesinde bütün hedeflere va
racağız.,, 

Suriyede gizli bir 
teşkilôt 

Şimdiki rejimi yıkmak 

istiyordu 

40 ki~i tevkif edildi 
Berut, 16 (A.A.) - Polis, şimdiki 

parlamentonun rejiminin ilgasını is
tihdaf eden ve doktor Şalfudun idare
si altında bulunan bir gizli teşkilatı 

meydana çıkarmış ve yapılan araştrı -
malarda da birçok silah ve mühimmat 

yakalanmıştır. 40 kişi tevkif edilmiş
tir. Bu sırada bazı kanlı hadiseler ol

muştur. Polis seferber halindedir. 

Bir nutuk münasebetiyle 

Japonlarla sovyetıer 

nota teati ettiler 
Moskova, 16 (A.A.) - Bahriye halk 

komiseri B. Smirnovun 1 mayısta söy-

Başvekil Çemberlayn, eski hava na
zırı Svintona bir mektub göndererek • 
nazırın başlamış olduğu işi bitirmek 
üzere kabinesinde kalmasını pek zi
yade arzu ettiğini fakat hava nezar~-
ti için daima gayri müsait vaziyet va-

8 U a kşa fn --.... rid olduğundan Başvekilin bizzat r--- " kendisini tehlikeye koyarak hava na-

günü 

19 Mayısta 
• lediği bir nutuk üzerine Japonyanm 

Moskova elçisi Hariciye komiserliği
ne şiddetli bir nota vermiştir. 

zırını müdafaa edemiyeceği hususun-
An kara radyosunda da Svintonun fikrine iştirak eylediği

ni bildirmiştir. 

Bolu mebusu B. Cevad 
Abbas Giirer 

19 mayıs bayramı 

dolayısiyle saat 9 da hir 
konuşma yapacaktır. 

Kabinede yapılan be değişikliğin 

sebebi, son günlerde Avam Kamarasın

da hava silfilıları dolayısiyle yapılan 

müzakerelerdir. Bu iş yüzünden Hava 

Bakanı Lord Svinton birçok tenkidle
re maruz kalmış ve B. Çemberlayn de 
kabinede eylfilde yapmağı düşündüğü 
değişiklikleri şimdiden yapmağa karar 
vermistıir. 

gazetemiz 

2 s 
Olarak çıkacakt1r 

Sovyetler birliği hariciye komiser 
muavini B. Stomonia.kov da bu notaya 
diğer şiddetli bir nota ile cevab ver

miş ve Japonyanın verdiği notanın ak· 
sine olarak, Sovyetler aleyhine olarak 

harb propagandasının asıl Japonyada 
yapxlmakta olduğunu, ve gerek japon 
gazetelerinin, gerekse devlet adamla· 

rının sxksık bu husustaki emellerin~ 

ortaya attıklarını kaydetmiş ve bu pro
pagandanm Sovyetler birliğinde nef-

1\.,1101111 ....................... ..... r ret uy!!!!dırdrğını söylemiştir. 

General Mariç bugün 
İstanbula geliyor 

Sayın 
trenle 

misafir bu akşam hususi 
Ankaraya hareket edecek 

Belgrad, 16 (A.A.) - Yugoslavya 
harbiye ve bahriye nazırı General Ma
riç, yanında refikası ve hususi kalem 
direktörü Albay Yevremoviç olduğu 

halde, gece Ankaraya hareket etmiştir. 
Sofyadan geçiş 

Sofya, 16 (A.A.) - Ankaraya git
mekte olan Yugoslavya harbiye ve bah
riye nazırı General Mariç, yanında re -
fikası ve hususi kalem direktörü oldu -
ğu halde. bugün saat 11 de buraya gel
miş ve istasyonda, harbiye nazın Ge -
neral Daskalov, Yugoslavya elçisi B. 
Yurifiç ve Türkiye elçiliği erkaru tara~ 
fırı.dan selfunlanmıştrr. 

General Mariç ile birlikte, Yugos -
lavyanın Ankara elçisi B. Agernoviç de 
Ankara ya vazifesi başına dönmektedir. 

General Mariç, saraya giderek hu -
susi defteri imzalamış, şehirde bir ge
zinti yapmış, sonra Yugoslavya elçili -
ğinde istirahat eylemiş ve burada öğle 
yemeğini hususi olarak yedikten son • 
ra saat 13 de Ankaraya doğru trenle 
yoluna devam etmiştir • 

Karşıl.ama hazırlıkl.an General M ariç hava manevrala-
lstanbul 16 (Telefonla) - Gl. Maric ' rını tetkik ederken 

yarın saat 10,22 de İstanbula gelecek: 
tir. Hududda Edirne valisi ve hulud 
kumandanı ve mihmandarlar tarafın _ 
dan karşılanacak, Sirkeci garinda da 
İstanbul valisi, İstanbul kumandanı 

k A kA ve 
as en er an tarafından istikbal edile-
cektir. 

Misafirimiz, Perapalas oteline ine -

cek, valiyi ve kumandam ziyaret ede -

cek ve akşam saat 20.20 de hususi bir 

vapurla Haydarpaşaya geçerek 21 de 

kalkacak olan hususi trenle Ankaraya 
hareket edecektir. 

Henlaynın Londra 
ziyareti etrafında 

Avam kamarasında görüımeler 

İngiltere Meksikadaki menfaatlerini 
korumak İçin sonuna kadar çalışacak 

Londra, 16 (A.A.) - Hariciye müsteşarı Batler bugün Avam 
kaı:rıarasrnda birçok suallere cevab vermiştir. Çekoslovak mese
les . hakkında de?l,;Jtir ki: 

Sudet Almanlarının şefi 
Konrad Henlayn 

"Büyük Britanya hükümeti, Çek -
oslovakyaya ne herhangi bir muayyen 
tedbir ittihazın ne de muayyen herhan
gi bir tavizde bulunmasını telkin etmiş 
değildir. Ancak, Çekoslovakyaya - Sü 
det alınanları meselesinin hallini daha 
ziyade kolaylaştırmak üzere imkan nis
betinde çalışılmasının arzuya şayan ol
duğunu bildirmiştir. İşler henüz, bu 
mesele hakkında daha ziyale izahatta 
bulunmak imkanını verecek bir nokta
ya gelmemiştir. 

Südet alınanları şefi Henlaynın 
Londrayı ziyareti kati olarak hususi 
~ahiy:tte idi. Hükümet azasından hiç 
kımse ıle görüşmemiştir. Ancak, evvel
den tanıştığı hariciye nezareti siyasi 
baş müşaviri Van Sittardı ziyaret et -

(Sonu 3. üncü sayfada) 
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Hayarh bir inkişaf . 
Bu sütunda birkaç defa memnuniyetle bahsetmiş olduğumuz ter

cüme faaliyeti, kültürümüzün istikbali için bize büyük ümidler vere
rek, umulmadık bir inkişaf hamlesi göstermektedir. lstanbulun Ankara 
caddesi tabileri, şimdi adeta biribirleriyle yarı§ edercesine kitab serileri 
neşre başlamışlardır. 

İki üç bin nüsha olarak basılan bazı eserlerin bir sene gibi kısa bir 
müddet içinde tükendiği haber veriliyor. Kitabın, hiç bir şeyle kıyas e
dilmez kıymet ve ehemiyetine inananlar için bundan büyük müjde ola
bilir mi? Artık halkın kaliteli eserlere kıymet vermediği hurafesini zi
hinlerimizden silmeliyiz. Bir zamanlar Babıali piyasasını dolduran cina· 
yet.ve ?1a.~ra e~ebiyatı bolluğundan şimdi eser kalmamıştır. Çünkü, 
sevıyesı yukselmış olan okuyucu, kendisine bir şeyler söyliyen ve öğre
ten eserler aramaya başlamıştır. 
.. Ankar~ ~ddesi kitapçılarının el birliğiyle yürüttükleri hayırlı ter

cume faalıyetıne, türk kültürüne kıymetli hizmetlerde bulunmuş olan 
Kanaat kitabevi de yeni bir seri ile katılmış bulunuyor. "Ankara kütü
panesi,, gibi güzel bir umumi başlık taşıyan ve Robenson Krüzoenin 
gençlik için kısaltılmış bir hulasasiyle Peyami Safamn dikkate değer 
~vrupa anketi ilk sayılarını teşkil eden bu seri, bize, edebi, ilmi, fenni 
bırçok eserler yanında bir de tarih külliyatı vadediyor. Diğer kısımların 
büyük kıymetini inkar etmeden, muhtelif milletlerin tarihlerine aid 
~aru~ garp ~~harrirleri tarafında~ yazılmış eserlerin, türk gençliği
nın dunya goruş ve kavrayışını genışletmekte amil olacağı şüphesizdir. 

Bilhassa tahsil çağındaki gençlerin ihtiyacı göz önünde tutularak 
hazırlandığı kaydedilen ve çok temiz ve itinalı bir zarf içinde takdim 
edilen bu faydalı eserleri, milli kütüpanemizi zenginleştiren benzerleri 
yanında, bilg ilerini artırmak ve okumanın zevkine ermek istiyenlere 
tavsiye edelim. - YAŞAR NABi 

Gül bahçesi 
Bir kaç gündenberi evaaf ve is

tekleri kısaca anlatılan gül çeıidle
rini türlü vazifelerle bahçeye yer
lettirmekten bahsedeceğiz .. 

Tam manasiyle bir gül bahçesini 
kurmak Üzere sayın okuyucularla 
beraber ite bll§lıyalmı: 

ilk önce güllük yapılacak ev bah
çeainin her türlü vaziyetini gözden 
seç.irmekle ite giritiyoruz .. 

1: Bahçe toprağı; 
lnıaat aebebiyle içeriaine tq, ki

reç ve moloz kanımıt bahçe topra
imda güllük kurulamaz .. 

Böyle hallerde, kötü topraim 
ilk it olarak bahçeden tamamen çı· 
kanlmau ~ :J'91'İn• Qi babç. tıopra. 
ğı getirilmeai icab eder. 

Güllük için elveritli olduğunu ev
velki yazılarda da anlattığnnrz özlü 
Dikmen toprağından; 30-40 santim 
kalmlıiında bahçenin kötü, molozlu 
topraiı yerine girene kafidir. 

Topraiı temiz olan bahçeler ise; 
40-50 aantim derinlikte kazılarak 

itlenmelidirler .. 
Toprak va~yeti; 
Düz olmayan bahçelerde toprak 

itlenmeden önce düzlenmeli<f ir. A
razi meylinin dereceaine, girinti ve 
çıkmtılannm 

0

fukma göre teaviye 
iti planlaftırılarak bahçeye önce· 
den güzel teraslar ve merdivenler 
kazandırılabilir .. 

Arazi meylinin bir kaç kademeye 
bölünmek auretiyle giderilmesi veya 
azaltılması bir çok vaziyetlerde 
bahçe güzelliği bakanından faydalı 
olur. - ULUÇAM 

Bakanlar heyeti mühim 
kararlar verdi 

kavga 

Ahiyakup mahallesinde oturan Hu
riye, kocası Ahmet Sezin'den radyo 
ruhsatnamesinin kendisine verilmesini 
istemiı; bu yUzden aralarında bir kav
ga çıkmıı ve Huriye kocaSI tarafından 
tahkir edildiğini iddia ederek polise 
müracaat etmiıtir. Tahkikat neticesin
de Ahmet Sezin yakalanarak müddei 
umumiliğe teslim edilmittir. 

Çaldığı eşyalarla 

yakalanan hırsız 
Özen mahallesinde oturan Mehmet 

Sofun evine Iazun Kaçar ieminde biri 
girerek bir çift kadın illkarpiııi, bir 'ya
tak çarplı çalmrt; fakat --..~ ta -

rafından görillmilJ ve suç Uıtü yaka • 
lanmıştır. 

Arkadaşlarının parasını çalmış 
Dumlupınar Gümilıtepe sokağın -

da oturan Kemal Yilceerin evinde ar • 
kadaşlan Hüseyin Kazbek ile Rauf Ak
tuğ birkaç gün misafir bulunuyorlar -
mıı bir gece ev sahibinin çekmecesinde 
bulunan 7 5 lirasını çalarak kaçrn?flar. 
Suçlular yakalanarak müddei umumi • 
liğe testi medilmiılerdir. 

Takas muameleleri 
talimatnamesi 

Bakanlar Heyeti, aramızda ticaret 
ve kliring anlatması olan memleket
lerle yapılacak takaı muamelerinin 
Türkiye cumhuriyeti Merkez Banka
sı tarafından alakalı anlaşmalardaki 
aksine mevcud hükümler müstesna 
olmak üzere ne gibi esaslar dahilinde 
tetkik ve intaç olunacağına dair olan 
talimatnameyi kabul etmittir. 

,_S_EH_i_R_H_A_Y_A_T_I _ı lam uf ay Türkiyenin dünya 
üzerindeki mevkii Türk ressamlarını davet 

Ankara Halkevi Başkanlığından : enciimenlerinde 
Her sene haziranda açılmakta olan 

birleşik resim sergisine i§tirik edecek 
aanatkıirlann eserlerini 23-5-1938 ak -
şanıma kadar mevzu listesile birlikte 
AR şubesine teslim etmeleri rica olu -
nur. 

Kamutay encümenlerınde dün aıa -
ğıdaki kanun layihaları müzakere edil
miştir : 

Dahiliye encümeninde : 
Köy kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesine ve mezkur kanuna ye
ni hükümler eklenmesine dair olan ka
nun layihasının müzakeresine devam e -
dilmiştir. 

Pro. Dr. 
güzel 

H: 
bir 

Louis halkevinde 
konferans verdi 

Halkevinde resim sergisi 

Ressam Sava İvanof'un resim sergi
si dün saat 17 de Halkevinde güzide bir 
kalabalık huzuriyle açılmıştır. Sergide 
teşhir edilen tabloların ekserisini mem
leketimizin karakteristik manzaraları 
te'1til etmektedir. Açılışta, halkevi 
mensupları, sanatkarlar, ecnebi sefa -
retler erkanı bulunmakta idiler. 

Divanı ~I uluısebat. 

encümeninde : 
Divanı Muhasebat Kanununun 61 

ita 67 ve 73 üncü maddeleri hükümle -
rine müsteniden Divanca ittihaz olu • 
nacak kararlann kati olup olmadığının 
tefsiri hakkındaki Divanı Muhasebat 
Riyaseti tezkeresi müzakere ve kabul 
edilmiştir. 

Ankara Hal~e~ ~üze ve Sergi Şubesinin tertib ettiği konfe
ranslardan yedıncıaı cumartesi günü ıaat 17,30 da T. D. C. Fakül
tesi coğrafya Prof. Dr. H. Louis tarafından verilmiştir. 

1 
Bu konferansın mevzuu Türkiyc

nin dünya üzerindeki mevkii idi. Ol· 
kemizi çok yakından alakalandıran 
bu değerli konferansın kıymetini tak· 

İzmirde 

Bir muhasebecinin cesedi 
bulundu 

dir eden halkımız salonu tamamen 
doldurmuştu. Vatanımızı bir çok ge· 
zileriyle çok yakından canıyan kry· 
metli profesör evvela insan yaşayışını Sergi her gün saat ondan on sekize 

kadar umuma açıktır. 

"Türkiye'nin harici tediye 
meselesi'' 

İstan1bul Üniversitesi İktısad ve ma
liye doçenti Dr. Refii Şükrü Suvla va
ki davet Uzerine Ankaraya gelmiş ve 

dUn alcJ&Dl saat 18 de halkevinde "Tür 
kiyenin harici tediye meseleleri,. mev
zuu dahilinde bir konferans vermiştir. 
Dr. Refii ŞUkril Suvla evveli ekonomi 
sahasında bilhassa son zamanlarda pa
ra ve tediye meselelerine verilen bü
yük ehemiyetin sebep ve hikmetini 

teşrih etmi§, bilahare tediye meselele
rinin umumi hatlarını çizmiştir. 

Bu mukadimeden sonra doçent, Tür
kiye tediye meselelerinde "Düyunu u
mumiye,, dolayısiyle Osmanlı impara

torluğu zamanına kadar ircaı fikir et
mek, zaruretini anlatmıştır. Nihayet 
Türkiye Cwnhur.iyetinin harici tedi
ye meselelerine geçen konferansçı 

memleketin bu sahadaki vaziyetini gü
zel ve açrk bir tarzda anlatmış ve mem
leketimizin pek yakın bir istikbalde 
bu aahada eirıcceği meaut inkişafı 
mlifahhaıa miaalerle ,imdiden tebfir 
etmiftir. 

Dr. Refii Şükrü Suvla'nın kıymet
li konferansı alaka ile dinlenmiş ve 
derin bir tesir uyandırmıştır. 

iı dairesi bölge 
amırıerı lop a ı ısı 

~ehrimize davet edilmiş bulunan 15 
it bölgesi Amiri Jehrimize gelmiş ve 
dün sabah saat 10 da iş dairesi reisli
ğinde ilk toplantısını yapmıştır. 
Toplantıya iı dairesi reisi B. Enis 

Behiç Koryilrek reislik etmiş ve iş 
dairesi genel merkez erkanı ve şube 
müdürleri de toplantıda bulunmuş
lardır. 

lş dairesi reisi toplantının sebebi
ni izah etmiş ve bundan sonra iş ka
nununun geçen seneki ilk tatbik sene
si üzerinde umumi şekilde görüşül
müştür. Müteakiben iş yerlerinde ya
pılacak teftişler hakkındaki usulleri 
tesbit etmek üzere bir encümen seçil
miştir. Bu encümene iş dairesi müte· 
hassısı B. Waygert de iştirak edecek
tir. 

Seçilen encümen dün öğleden son
ra içtimalarına başlamıştır. Bölge a
mirleri umumi toplantılarına bugün 
saat 14 de devam edeceklerdir. Top
lantılar bir hafta devam edecektir. 

Maarif encümeninde : 
Meccani leyli talebenin mecburi 

hizmetlerine dair olan 1237 sayılı ka
nuna ek kanun layihasının görüşülme
sine devam edilmiştir. 

Muvakkat encilnıende : 
Sermayesinin tamamı Devlet tara -

fından verilmek suretiyle kurulan iktı
sadi teşekküllerin teşkilatı ile idare ve 
mürakabeleri hakkındaki kanun layi
hasının müzakeresine başlanmıştır. 

Biidcc encilmeninde : 
1937 mali yılı umumi muvazenesine 

bağlı bazı daire büdçelerinde değişik
lik yaprlrnası hakkındaki kanun proje
sile Adliye Vekaleti teşkilat kadrola -
rında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun projesini müzakere etmiştir. 

İzmir, 16 (Hususi) - Bir hafta evel 
ortadan kaybodan Ziraat mücadele is
tasyonu muhasebecisinin cesedi bugün 
Karşıyaka sahillerinde bulunmuştur. 

Zabıta katilin izi üzerindedir. Hadise
nin sebepleri hakkında tahkikat derin
leştiriliyor. 

Trok vapuru . . 
lstanbulda 

lstanbul, 16 (A.A.) - Almanyada 
inşa edilmiş_ olan trak vapuru bugün 
saat 10,15 de limanımıza gelmiş ve va
purların düdük sesleriyle selamlana
rak karplanmıtşır. 

organize eden iklim faktör lerini na• 
zarı itibare alarak kışır yüzünde han• 
gi köteler en müsaid yaşama sahaları 
teşkil ettiğini araştırdı. Coğrafi gö
rüşlerle Asya, Avrupa, Şimali Ame
rikanın şark tarafları ve Tropik Afri· 
ka ile Tropik cenubi Amerika gibi 
beş illke tesbit etti. Bunların hepsi· 
nin yağmur bakımından elverişli sa· 
balar olduğu halde iklimin diğer fak· 
törleri nazarı itibare alınına yalnıs 
Asya, Avrupa ve şimali Amerika ha-
yatın ve medeniyetlerin inkipfına 

tabii şart ve verimleri bakımından 
müsaid sahalar olduğunu ileri ıürdü. 
Diğer iki Tropik sahanın yapmıya 
pek elverişli olmadığını karakterize 
etti. Morfoloji, iklim ve nebat örtüsU 
bakımından coğrafi ve esaslı fikirler 
yürüterek Türkiyemizi Avrupa tabit 

İstanbul okçulorından vahdeti çevresi içine aldı. Boğaziçi 
ve. Çanakkalenin Avrupayı Asyadan 

bir grup bugu·· n ayırıyor tellkkisinin artık batıl oldu
ğuna iJaret etti. Coğrafi bakımdan 
dar deniz yollarının iki sahayı bir-

An karaya geliyor birinden ayırmaktan ziyade yekdiğe-
tstanbul, 16 (Telefonla) _ Eski ok rine sıkı sıkıya bağlayan tabii unsur

atıcılarmın atışlarmı ve okçuluğa aid lar olduğunu herkesi ikna edici bir 
Kamutaya dün aşağıdaki kanun la- teknik çalışmaları inkişaf ettirmek ü- şekilde isbata çalıştı. 

Komutaya gelen 
evrak 

yihaları gelmiştir : zere kurulmuı olan Olaıpor kulübün- Türkiyemizin, coğrafi bakımdan 
1 - 2294 numaralı kanunun ~riyet den bir grup bu akşam Ankaraya hare- Avrupanın cenubu şarki kögeıini tet

milddetinin uzatılması hakkındaki ket etmiştir. Yarın Ankara stadında kil ettiğini meydana koydu. Sonradan 
2967 numaralı kanuna müzeyyel ka- ok atıf tecrübeleri yapacak ve Türk münakale bakımından vatanımızın 
nun llyihaaı. ıpor kurumundaki toplantıya iştirak çok mühim bir mevkie s8hib bulundu-

2 - Katt ticaret muahedeleri akdi edecektir. ğuna temas etti. Asya ile Avrupa ara-
için kendilerile müzakereye başlan- Okcular, 19 mayuıta yapılacak ,en- sında aaılmıı bir münakale köprüsü 
mış veya başlanacak devletlerle mu- tiklerde de bulunacaktır. olması itibariyle tarihte bu sahanm 
vakkat ticari itilaflar akdi hakkındaki ne kadar büyük roller oynadığını ha· 
8 haziran 1935 tarihli ve 2759 numa- tırla~tı. Süveyi§ kanalı açıldıktan 
ralı kanunla verilen salahiyet müdde- H • d • • • sonra Türkiye kıymetini kaybetti. 
tinin iki sene uzatılmasına dair kanun amı ıye gemısı düşüncesinin yerinde olmadığını bil-

3 - 2201 sayılı emniyet tetkilit ka- hassa otomobil ve hava yoliyle yapı-
nununun bazı maddelerini deği§ti~n Karadenize çıktı lan nakliyatta Türkiye civarındaki 
kanun ıayıM~r. ~~~:-:-~~"".':='-':"-"7'"'~---~-=--"'~-~-'-"--""'-'-- hütü.n danla oll••ına ....ııı: rakabet-

lıtanbul, 16 (Telefonla) - ttamıdi- ı '~ kad 4 - Vasıtasız vergiler kanun layi- er yapacaa ar musaıa oır ocuıa 
hası. diye mekteb gemisi, bugün Karadeni- olduğunu açık bir lisanla anlattL Şi-

Kamutayın dünkü 
toplantısı 

Büyük millet meclisi dün Hilmi 
Uran'ın baıkanlığında toplanarak or
man umum müdürlüğünün 1938 yılı 
büdcesinde 30 bin, posta, telgraf ve 
telefon umum müdürlüğünün büdce -
sinde de 23.650 liralık münakale ya
pılması hakkındaki kanunları tasvib 
etmittir. Bazı ihracat mallarımız için 
İtalya tarafından verilen munzam 
kontenjan listeıine mukabil İtalyanın 
genel idhalit rejimimizden istifade et 
mesine, subay rütbe isimlerinde bazı 
değişiklikler yapılmasına aid kanu
nun ikinci müzakereleri yapılarak 
kabul edilmiştir. . 

Büyük millet meclisi çarpmba gü
nü toplanacaktır. (A.A.) 

ze çrk•ı. Hamidiye Burgaz limanında maiden cenuba giden en tabit yollar 
üç gün kalacak, ııonra Romanyaya gi- olan Boğazlara malik bulunduğu için 
decektir. Gemide 42 stajyer talebe var mevkideki ehemiyetinin bir kat daha 
dır. arttığını işaret etti. Vatanımızın, kı· 

İzmirdc verem kampı 
İzmir, (Hususi) - Verem mücadele 

cemiyeti tarafından her sene Yaman
larcla kurulan kamp bu sene de açıla -
c,ktır. Hazırlıklara başlanmıştr. 

Çağrı 

ıır yüzünde tabii şartlar ve verimle
riyle en mühim köıelerden bir oldu· 
ğunu neticede tesbit etti. Sonra Ulu 
Önderin rehberliği altında Atatürk 
neslinin bu kıymetli topraklar üzerin
de on beı sene gibi kısa bir zamanda 
çok esaslı temeller attığını, fakat aynı 
silratle gitmek üzere Türkiyenin da· 
ha geniş bir mikyasda itlenmesi icab 

* Dahiliye encümeni bugün saat 10 ettiğini, bunun Atatürkün vatanı e-
da toplanacaktır. manet ettiği türk gençliğine düşen en 

milli ve büyük bir vazife olduğunu 
*M. M. encümeni bugün grup içti- söyledi. Vatanımızı çok seven ve ya-

maından sonra toplanacaktır. kından tanıyan bir misafir olduğunu 
• Ziraat encümeni bugün C. H . P 

grup içtimaından sonra toplanacak
tır. 

* İktisad encümeni bugün C. H. P. 
grup içtimaından sonra toplanacaktır 

ileri sürdükten sonra başımızdakilere 
sağlıklar ve gençliğe yürüyüşlerinde 
başarılar dileyerek sözlerini bitirdi. 

Vekiller heyeti dün saat 11 de ~aş
vekil Celal Bayar'ın başkanlığında 
Büyük Erkanı Harbiye Reisi Mareşal 
Fevzi Çakrnak'ın da iştirak ettiği bir 
toplantı yapmıştır. Bu toplantıda ba
zı mühim mukarrerat ittihaz edilmiş
tir. (A.A.) 
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Almanca lisaniyle verilen bu kon· 
ferans profesörün doçenti Dr. Niyazi 
Çıtakoğlu tarafından büyük bir ma
haretle Türkçeye çevrildi. Değerli 
doçentimiz açık lisaniyle profesörün 
hissiyatına tam manasiyle terceman 
olarak halkın üzerinde büvük bir talr
dir hissi uyandırdı. 

Hazine adına verilecek 
takriri er 

Hazine adına, hazineye aid satıılar 
için takrir verecek olan defterdar mu 
avinleri ile defterdarın tensib edece
ği kimselerden noterden tasdikli ve
katetname aranmaması kararlaşmıg
tır. Takrir işlerinde defterdarı temsil 
edecek kimseler için defterdarlık ma
kamının resmi mühürünü ve defter
darın imzasını havi olan bir vekalet· 
name ile iktifa olunacaktır. 

Çankın gezinti trenleri 
başlıyor 

Her sene pazar günleri şehrimiz i
le Çankırı arasında işleyen gezinti 
trenleri bu sene 5 haziranda işlemeğe 
baılayacak ve 25 eylCile kadar devam 
edecektir. Gezinti trenleri Ankara
dan 7.45 de kalkacak, Çankırıya 12.07 
de varacaktır. Trenler Çankırıdan 

18.30 da kalkacak ve şehrimize 23.21 
de dönmüş bulunacaktır. Bu gezinti
lere iştirak edenler Çankırıda altı bu· 
çuk saat kalacaklar ve bu müddet i
çinde Çankırıyı istedikleri gekilde ge 
zebileceklerdir. 

Ok ve yay 
Bu sene 19 mayıs bayramında ya

pılan spor gösterilerinde bir iki se
neden beri memleketimizde eski 
bir türle sporunu dirilten Okspor 
kulübü mensubları da Ankarada 
bulunacak. 

Ok da at gibi eski günlerimize 
işlemiş faydalı itiyadlarrmızdandı. 

O yüzden yurdun birçok bucakla
rında hala "ok meydanları., na, "ok
çu" ve "ok,. adlarına rastlauz. 

Nihayet "tirendaz,, mütenasib 
bir endamın ifadesi, ok, kirpiklerin 
benzeri değil midir? · 

Eski ve asIJ bir türk sporu olan 
okçuluğun altıok rejiminde diril
mesi, manalı ve mesud bir tesadüf 
sayılmaz mı ? 

Nadir ve pc,ıhalı çelik I 

liu sene çıu•a•h .. .,. seneden da
ha seyrek ve dab pahalı olduiunu 
aöyliyen dostumuz G. A., bu vesi
le ile o enfes yemiıin tadmdan, 
renginden, kokusundan baluettik
ten sonra içinde A, B ve C vita
minleri bulunduğunu da - doktor 
aizile - aöylüyor. 

Bana kalına üatad, böyle nadir 
ve pahalı yemitleri vitamini ile fi. 
lan medhetmekte acele ederse, 
manavlar bu makaleleri, doktor 
raporu ıib kullanıp fiatı düfür-

mek için uzun zaman bekliyec:ek
lerdir. 

Aradan sızan petrol! 

Bizde birbirııe gayet ıyı geçi
nen, fazla doat olanları anlatmak 
için kullanılan bir ti.bir vardır: 
''Aralrından su sızmıyor!,, derler. 

Son hi.diaeler karıısında birbiri 
ile doat iken, sonradan ayrılan ve 
dostluktan uzaklatanlar için de 
yeni bir ti.bir buluyor gibiyiz: 

"Aralrından petrol sızıyor!,, 
lngiltereDİn Meksika sefirinin 

bu sebeble Meksikodan ayrıldığı
nı, tabii, gazetelerde okumupu· 
nuzdur. 

iJpüciik ve beze 

Amerıka mahkemelerinden bi
risinde bir Öpücüğün azami kaç 
dakika sürmesi lazım geldiği, bir 
ba~kasmda da gene bir öpücüğe 
ne kadar kıymet takdir edilmeai 
li.zım geldiğ. hukuku! meseleleri 
tedkik olunuyonDUf. 

Amerikalı hakimler, meseleyi 
tedkik ededursunlar, ben de bu 
sualin cevabını gönülle mütera
dif olan mide bakımından vere
yim: 
Öpücüğe fransızlar beze der

ler ve bu beze kelimesi aynı za
manda gayet gevrek ve hafif bir 
kurabiyenin adıdır. Bu bezeler, a
zami be§ kuruta almır ve azami 
on, on bet saniye sürer. 

Parisi aydınlatan lambalar ! 

t"arıse ırıuıaızıar · ıtık ueıdesi,, 
derler. Gerçekten, Parisin güzel 
ıtıklandırılmıt bir tehir olduğuna 
da ~üphe yoktur. Fakat bu ıtıkları 
veren Jambalar içinde ancak 21 
bin 127 taneainin elektrik, 32,945 
tanesinin iae havagazı lambası 
olduğunu bilmem bilir miydiniz? 

20.000 seneli/.~ taze et! 

Şimal buz denızınae Vrangel 
adasında rus fen akademisi adına 
araıtırmalar yapan B. Petrov, 

buzlar arasında, bütün eti, kemi
ği, postu, tüyü ve kılı olduğu gibi 
duran 20,000 senlik bir mamot 
bulmuıtur. Bu tat devrinden kal
ma bayvanm eti, hala, taze imit, 
diyorlar. 

Ben, buz dolapçdanmn yerinde 
olsam, bu hadiseyi elüne alır, Öy· 
lece rekli.m yapardım. Fakat on
lar, timdilik, galiba, yalnız hal 
ve istikbal dütüncesindedirler. 
Tarihle, hele prehistorik çağlarla 
uğratmağa vakitleri yoktur. 

Miir,~kk'd' tiryakisi bir kanarvcı . . 
r.ayvanıurın tımuıye kacıar yap

madıkları §eyleri yaptıklarını gö
rürsek yadırgarız. Mesela: "Kedi
nin çamafır yıkaması,, der, güler; 
"kedinin sirke içmesi" der, kma· 
rız. 

Halbuki devir, o kadar değiı
miftir ki kedinin sirke içmesi §Öy
le dursun kanaryalar mürekkep 
içmektedirler. 

Benzans iaminde bir İngiliz ge
müinin kaptanına aid olan ve ge
mide beslenen erkek bir kanarya 
kutunun bat merakı, yazıhaneye 
girip oradan dolma kalem mürek
kebi içmekmit. 

Bu kutun en fazla kırmızı ve 
mavi mürekkeplerden hotlanclı· 
ğmı söylüyorlar. 

Havalar serinledi 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

çok bulutlu, öğleyin hafif çisinti şek

linde yağmurlu geçmiştir. 

En düşük ısı 6 en yükaek w da 16 
derecedir. 

Yurdda hava cenub ve cenubun şark 
kısmı ile doğu Anadolu ve Karadeni
zin, orta Anadolunun p.rk taraflarında 
hava kapalı ve yer yer yağışlı geçmiş, 
:liğer bölgelerde bulutludur. 

24 saat içindeki yağışların kare· 
metreye bıraktıkları su mikdarı Ada
nada 100, Muğlada 71, Elazığda 26 
Dörtyolda 14 Konyada 12, Niğdede 11, 
Beyşehrinde ve Ulukışlada 10, Nazilli
de 5, Afyon Karahisarında 3 kilogram
dır. En dü§ük ısılar, Bursada S, Erzu
rumda 4, Karsta 3 derecedir. 

En yüksek mlar da Antalyada 21, 
tt. l"":r ile Adanacla 23 Edirnede 24 de • 
re<:edir. 



men 
ge· 

kıy-

ışını 

na· 
han-
ları 

gö-

psi-
sa· 

fak· 
lnıı: 

ha· 
fma 
dan 
rdü. 
rya 

rize 
UsU 
der 
abit 

ur
bir 

rk 

1
-...._... ........ ~ ................... =ı 

DIŞ iCMAL ..................................................... 
Enternasyonal hayatta 

kuvvet ve adalet 
Milletler Cemiyeti konseyinin yÜz 

birinci içtima devresi nihayetlendi. Ma· 
lfnnctu.r ki bu defa konseyi me§gul eden 
haılıca mesele habeş davasıydı. Habe
tiıtan ltalya'nm istilasına uğramışbr. 
Bu memleketi istiladan kurtarmak için 
Pdilletler Cemiyeti tarafından yapılan 
te§ehbüsler netice vermeyince, cemiyet 
azaları, ilhakı tanımamak için teahhü • 
~ girifmi§lercli. Gerçi yirmi kadar dev· 
let, bu teahhüde rağmen, ilhakı tanı • 
llutlradır. Fakat İngiltere, Milletler Ce
nıiyetine karşı giriştiği teahhüdden ser
best kalmadıkça ilhakı tanıyamıyacağı
tn bildirmişti. Binaenaleyh konseyin 
Önüne gelen mesele ıu idi: 

Azalara ilhakı tanımamak hususun· 
da giri,tikleri teahhüdden serbest kal -
•ın]ar mı, kalmasınlar mı? Serbest kal -
lnak karan ancak ittifakla verilebile -
teğiııden ve Sovyet Rusya ile Çin'in 
karar aleyhinde bulundukları malum 
olduğundan lngiltere'nin ve Fransa'nın 
bu İ§İ nasıl halledecekleri merakla IO • 

l'llluyordu. Anlaşılıyor ki lngiltere ve 
Fı-ansa, ittifakı ara temin edemiyecek • 
lerini anladıklarından emselenin re-
Ye konulmatına mahal bırakmamış· 
lardır. Sovyetlerin karar lehinde rey 
"enruyecekleri yapılan gizli bir içtima
da anıa,ddı. Bundan sonraki içtimada 
lngiltere, Fransa ve diğer devletler, 
liabeşistanın ltalya•ya ilhakını tam· 
tnakta her devletin serbest kalmasına 
taraftar oldukJanm bildirdiler. Mesele 
reye konulmadığma göre, Ingiltere ve 
}:' ransanm hareketleri, bu meselede ta
kib edecekleri siyaset hakkında Millet
ler Cemiyetine haber vermekten ibaret 
kalıyor. ilhakı tanımamak için girişi
len teahhüd hukukan bala duruyor de· 
tnektir. Bununla beraber, artık Habe
tistan meselesinin MiJletler Cemiyeti 
safhasına kapanmış nazariyle bakılabi· 
lir. Habeş ilhakını tanımak noktasın
da azaları, giriştikleri teahhüdden ser
best bırakmamak da kollektif bant ba
kınundan hayirli olmu,tur. Habeıista
rıtn istilası Milletler Cemiyeti nazann
da dün ne derece haksız bir hareketse, 
bugün de o derece haksız bir hareket• 
tir. Bu haksız hareketi haklı Julrnak için 
cemiyetten bir hüküm sadır olmu§ de • 
ğildir. Bu, zayıf bir teselli olabilir. Fa
kat Milletler Cemiyeti mefkuresine 
bağlı bulunanlar için hiç yoktan iyi bir 
teşellidir. 

mu.-..- uu,-naocı;ıı.ı;cuu ı:u.naacuı 

ALMAN ORDUSU NAZİLESİYOR 
;Jı 

Askerler ve subaylar nazi 
usulü selam verecekler 

Berlin, 16 (A.A.) - Subaylar, yaraubaylar ve a<Skerler bundan böy
le Führeri kolJarını Hitlenrari kaldırmak suretile selamhyac.aklardır. 

Führer'in bu babdaki emirnamesi, manevralar esnaaında ordu erka
nının kendisini diledikleri gibi .selBmlamaları yüzünden tehaddüs 
eden karga,ıahklara bir çare bulmak zaruretini ileri sürmektedir. 

Führerin kararı. alınan ordusun un eski ananesile olan alakayı katet. 
mekte ve nazilettirme yolunda yeni bir merhale tetkil eylemektedir. 

Hatırlardadır ki alınan ordusu Yiik.sek kumanda heyeti ile nazi fır
kası direksiyonu arasında noktai nazar ihtilafları tehaddüs etıtiği za
man birçokları halen tekaüde sevkedilmiş olan generallerin muhalefeti 
yiizünden Hitler seli.mı orduya idhal edilememişti. 

Şimdiki emirname, eski askeri selamın yekdiğerini selamlıyan askeri 
erkin arasmda meri kalacağını tasrih etmektedir. Fakaıt Führere karşı 
gösterilecek hürmet nip.nesine aid nizamnamenin yakında ummnile§ti
rilip umumilettirilmiyeceği suale §ayan görülmektedir. 

Nisan İçinde 636 japon 
tayyaresi tahrib edildi 

Pekin civarında Çin çeteleri 
Paoting - Fuyü kuşattı lor 

Hankeu, 16 (A.A.) - Çin milli hava komisyonu tarafından ve
rilen rakamlara nazaran nisan ayı sonuna kadar gerek hava mu
harebelerinde gerek hava toplariyle ve Çin ta.yyarelerinden tay
yare karargahlarına atılan bombalarla 636 japon tayyaresi tah
rib olunmuştur. 

İsviçrenin 
bitarafhğı 

Cenevre kararı .Berlinde 

hayretle karıılandı 

Nökşatel, -İsviçre- 16 (A.A.) - Bü
~ü:k bir Vatani nümayişte nutuk söy-
1iyen Hariciye nezareti Siyasi işler 
şefi Ciuzeppe Motta, Milletler Cemi
yeti konseyinin İsviçrenin tam bir bi
taraflık muhafaza etmek hususundaki 
arzusunu is'af ettiğini söylemiş ve ez
cümle demiştir ki: 

"- Bitaraflığmuzın tam olarak mu
hafaza edilmesi keyfiyetinin pakt ile 
telifi kabil olduğuna karar verilmiş
tir. Bundan sonra fark gözeten bir bi
taraflık takib etmekliğimiz bahis mev
zuu olaınaz.,, 

Motta, bundan sonra Milletler cemi
yeti konseyinin bütün azalarına bu ka
rarlarından dolayı teşekkür etmiştir. 

Berlin' de hayret 

Bedin, 16 (A.A.) - 1sviçrenin san· 
ksiyon mecburiyetlerinden affedilme

si hakkında Milletler Cemiyeti konse
yi tarafından verilen karar Berlinde i
yi karşılanmıştır. Çünkü bu teahhütler 
bitaraflıkla telif edilemezdi. Halbuki 
Almanyaya göre 1sviçrenin kati bita
raflığı ve tamamiyeti Avrupanm mu
vazenesi ve emniyeti için zaruridir. 

Geçen ağustos ayından bu nisan a
yma kadar japonlar vasati olarak ay
da yetmiş tayayre kaybetmişlerdir. 

Son aylarda ziya nisbetleri mütema
diyen artagelmiştir. Mart ayında an
cak 36 japon tayyaresi düşürüldüğü 
halde nisanda 75 tayyare düşürülmüş
tür. 

Henlaynın Londra 
ziyareti etrafında 

Japon menbalarının verdiği haber-
ler hilafına olarak japon kuvvetleri (Başz 1. inci sayfada) 
Lungai henüz varmış olmaktan uzak miştir • 
bulundukları gibi Suşavın ne ~rkm- Meksika meselesi 
da ne de garbında demiryolunun hiç 
bir noktasına erişmemiş1erdir. 

}aponl.arın şimal ve cenub 
ordul.ar ıirtibaı kurmU§lar 
Toluro.ı 6 {A.A.) - Gazetelerin bu 

sabah nususı il!velerle bildirdiğine 
göre, şimal ve cenup orduları, günler
ce stiren çetin mücadeleden sonra, 
aralrxnda irtibatı temin etmişlerdir. 
İki ordunun ileri kolları, Lenghai de
miryolu üzerinde Suçeu'nun 50 kilo -
metre garbında Jangtsi'ye varmışlar
dır. 

Meksika meselesine dir şunlan söy 
!emiştir 

Henlayn Prağa 
dönmek üzere 

Bedin, 16 (A.A.) - İyi bir menba
dan öğrenildiğine göre, Henlayn, tren
le Çekoslovakyaya dönmüştür. 

Diğer cihetten salahiyetli mahfiller, 
Henlany'in fon Ribbentrop'u ziyaret 
ettiğine dair malumatları olmadığım 

beyan etmektedirler. 

*** 
Prag, 16 (A.A.) - B. Henlanyn, dün 

Cephede megafonla konuşan 
bir nefer 

Teruel bölgesinde 

Frankisller ilerliyorlar 
Salamanka, 16 (A.A.) - Frankist 

kıtalar, Teruel cephesinde ilerlemek
tedirler. Bu kıtalar Siyerra Gudareyi 
düşmanın muannidane mukavemetine 
rağmen geçmişlerdir. 

Frankistler, cumhuriyetçilerin 
Kurbalan mıntakasında inşa etmiş ol
dukları betondan çemberi yarmışlar -
dır. · 

İglesela mmtakasrnda fena havalar 
ve arızali arazi, Frankistlerin ilerle
melerine mani olmaktadır. 

Resmi tebliğ 
Salamanka, 16 (A.A.) - Umumi ka 

rargahm tebliği: Düşmanın Kuevas 
de Vinsorma.da yaptığı bir mukabil 
hücum tardedilmiştir. 

Teruel mıntakasrnda, kıtalarımız 
ileri hareketi, fena havalara rağmen, 
devam etmiş ve Korbalanın hemen 
yanıbaşında Santa Barbara manastırı 
ele geçirilmiştir. 

Allebus mmtalı:asında, kıtalarımız, 
Kaslla tepesini, Gudar köyünü ve da
ha birçok dil!flDCill mevzilerini zaptet -
migtir. 

BB. Stalin ve Mikoyan 

Erivandan mebus 

namzedi gösterildi 

ı---............................... ~ 
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Münevverler ve köy 
SON POSTA'da B. Muhiddin Bir

gen yazıyor: 
"Köylü bizi anlamaz; çünkü biz 

münevverler onun dilinden anlanıa
yız. Bizim en çok okumu§larmuz bi
le hayatı kitab sayfalrı Üzerinde gö
rürüz ve gömlek gibi değiştirdiği
miz fikirlerin birinden diğeri.he ko
layca atlan2. Fikirle tarla arasında, 
bizim kafalrunr.ı:da, hiç bir münaııe 
bet yoktur. Köylünün kar§ıama ge
çip garib garib konferan.alar veri
riz; yahud köyün hayabm oturduğu
muz yerden, masa bll§mdan idare e• 
deriz. !çim.izden zira&t mütehas.aUl
lan çıkıp köylüyÜ makineye te~;'~ 
etmedi mi? Daha geçen sene, koyu 
kaldırmak için, yÜzde yÜz ferdiyet
çi olan türk köyl\i$ünü, yÜzde yüz 
kolektivist olan kolhoz ıi&temlerine 
doğru götürmek istiyen tetkilat f.i -
kirlerile ortaya atılmadık mı ? 

Evet, biz müneverler, fikirlerimi
zi ve projelerimizi köyün hayatına 
ayar etmeği düşünmeyiz. i&"teriz ki, 
her yerde olduğu gibi bizde de mu· 
hafazakô.r" olan köy, kendi hayatını 
bizim fikirlerimize göre ayar etsin. 
Fakat, hangi fikre acaba? Masa de
nilen cansız nesnenin bqma geçen 
her ıslahatçınm kafasmda ba§ka 
bir §ekil alan fikre mi? Zavallı köy
lü! itini benim fikrime mi ayar et
sin, yoksa sizin fikrinize mi? Eğer 
biz fikrimizi onun itine yar etınesi • 
ni öğren~bilsek, eğer, her gÜn ceibi
mizden başka bir fikir çıkaracak 
yerde, köyün içine girip onun haya
tını ilmin gözü ile iyi tedkik: edip o
nun İ§ine uyan bir fikir yarata.bil
sek, belki köylüye faydamız doku -
nabilirdi. Halbuki biz böyle yapını -
yoruz: Fikri köyi.in tarlaxndan de
ğil, ras.tgele elimize geçen kitablar -
dan çıkarıyoruz ve bunlarm hazan 
fanteziye kaçtığını hiç ferkedemi· 
yerek, köylünün bunlara uynıasmı 

istiyoruz 1., 

FRANSA HALA iMTiHAN 
GEÇlRlYOR 

TAN'da B. Ahmed Emin Yalman, 
Hatay seçimi münasebetiyle .Antakya 

ve Jskenderun'dan alınan haberleri 
bahse mevzu ederek Fransa'nm Hatay 
üzerinde yeni bir imtihan daha geçir
diğini söylüyor ve ezcümle diyor ki: 

" Herhalde Fransa Hatayda bir im
tihan geçiriyor. Bu imtihanın neticesi
ne göre ya iki yüzlü siyaset usullerine 
bağlı kaldığı ve taahhüdünü yerine ge
tirmeğe gönlü razı olmadığı meydana 
çıkacaktır. Yahut da Hatay seçimi es
nasında Hatayda emniyet ve as&!'İfİ 
korumağa kudreti olmadığına mikmet
mek laznn gelecektir. 

Her iki imtihan Fransa için fenada-. 

·n-

kurtarmıyacakhr. Aıağı yukarı her 
devlet, haksız bir hareket olduğunu bi
le bile ilhakı tanmnştır. Çünkü İngiliz 
hariciye vekilinin söylediği gibi, ideal 
bakımından doğru olan şey ile ameli 
bakımdan doğru olan şey arasında fark 
gözetmek lazımdır. tlhakı tanıyan her 
devlet, uideal bakımından odğru o
lan" §eyi yapmamı§ "ameli bakım
dan doğru olan §eyi" yapmıf oluyor• 

Çin çetelerj Paoıing - Fu' yu 
kuşattılar 

"-İngiltere hükümeti Meksikanın 

hareketinden doyaı hayret ve teessürü

nü be1an eder. Maa.mafih, Meksikada. 
ki ingiliz menafiinin himayesi için büt
tün gayretlerine devam edecektir. Mek 
sikaya verilen ingiliz notası. bu mem -
leketin dahili işlerine müdahale mahi -
yetinde olmadığı gibi diplomatik usul
lere de mugayir değildir Meksikanın 
bir takım teahüdlerine binaen dahili 
borçlan üzerine Meksika hükümetinin 
dikkatini oelbetmeyi zaruri görmüş -
tür." 

Avusturyanın borrlan 

akşam Berlinden Aş'a gelmiştir. Ken -
disi Berlinden dün öğleden sonra hare
ket etmişti. Bugünlerde Prag'a gelme
si muhtemeldir. 

Moskova, 16 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: Erivan müntehipleri, Sta
linden Ermenistan Sovyet Sosyalist 
yüksek meclisine meıbus namzedliği

nin konulmasına müsaade almışlardır. 
Müntehipler, Sovyetler birliği halk 
komiserleri meclisi iıkinci reisi Miko
yandan da Erivan şehrinden mebuslu
ğa namzetliğinin konulması müsaade
sini istihsal etmişlerdir. Stalin ve Mi
koyanm namzetlikleri, Erivan seçim 
dairesince tescil olunmuştur. Bu ha
berler üzerine, bütün Erivan fabrika
larından hararetli mitingler tertip o
lunımuştur. 

Hataydaki hadiselerin te,kil ettiği sah
ne, dünya siyasetinin büyUk sahne~ 
rinden l12ak ve ayn görünebilir. Fakat 
hakikatte Hatay qi, franıız siyasetinin 
hakiki rengini bize, komıuJarmuza -.e 
bütün dünyaya tanıtacak bir liboralu • 
var tecrübesi mahiyetindedir. 
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ideal bakımından doğru olan şey 
ile ameli bakımdan doğru olan ıey ara· 
sındaki farkı kaldırmak dünyaya yeni 
bir diizen verme kdemektir ki insanlı -
hn gayesi de budur. Fakat bu, kolay 
kolay varılacak bir gaye değildir. iç
timai hak ve adRlet mefhumunun milli 
hududlar içinde yerle,rnesi bile daha 
dünkü bugünkü bir meseledir. Halbu
ki her memleket hududlan İçinde kuv
\ı'et yerine hak ve adaletin kaim olması 
uğrunda insanlar asırlar ve asırlarca 
Uğraşmışlardır. 

Medeniyetin tarihinde ancak dün 
denecek kadar yakın bir zaman içinde 
"&nlna bu yüksek gayenin, enternas
Yona] sahada da elde edilmesi için hayli 
uğratmak lbmıdır. Büyük harbtan ev
veı. iki devlet arasında çıkacak ihtilafı 
hakeme havale etmek için mukavele im
Zala.ınak bile hükümranlık hukukuna 
tnugayir telakki edilirdi. Hükümranlı
iın bu telakkisine bağlı olan devletler, 
Yaptıklan hakem mukavelelerine şu 
k&YJdlan dercetmeği unutmazlardı: 
"ihtilaf devletin şeref ve haysiyetine ve 
hayati menfaatine teaJluk ebnemek 
fattiyle." Demek oluyor ki, yirmi bet 
·~~e evvelki telakkiye göre, bu nevi ih
tilaf lan ancak barb hal ve fasledebi
lirdi. 

Böyle bir telakkiden Milletler Ce • 
~yetinin telakkisine geçiş, hayli uzun 
hıı- atlama olur. Milletler Cemiyetinin 
kurulmasiyle, enternasyonal münase • 
hetlerde hak ve adaletin ansı. 
Ztn kuvvet yerine kaim olduğu
nu sananlar, bu safderunlukla • 
tının cezasını, idaresinden mesul 
olduklan devletlerin istiklalleri pa
ha.sına ödemişlerdir. Neğüs bu bedbaht 
Safderunlardan biridir. Enternasvonal 
münasebetlerde de hakkın ve adaletin 
kuwete hakim olacağı bir devir gele
cektir. Çünkü insanhğm gayesi budur. 
Fakat henÜz bu devirden çok uzakta
:Yız. O devir gelinceye kadar da her dev
let kendi emniyetini önce silahlannda, 
ikinci ol~rak vanacaib sivasi knmbine -
zonlarda, üçüncü olarak da kollektif 
l:anşta aramalıdır. 

A. Ş. ESMER 

Şanghay, 16 (A.A.) - Ecnebi mü
şahidler tarafmdan verilen malOmata 
göre Çin çeteleri Peiping'in 1~ kilo
metre cenubu garbisinde kaın Pao
ting _ Fu'yu muhasara etmişlerdir. 

Şehirde bilfiil örfi idare teessüs et 
0rniştir. Söylendiğine göre Çin kuvvet 
leri eski komünist ordusunun kıtala • 
rmdan mürekkebtir. 

Küçük Dış Haberler 
"*' e, 

X Bükret - Profesör Marine&k:o ve· 
fat etmiştir. B. Marinesko Avrupa ve 
Amerika'da çok tarurumş bir filimdi. 

X Lizbon - Senede iki defa yap
makta olduğu manevralarına başlamak 
üzere birkaç gün evvel Brest' den hare
ket eden Fransanın Atlantik filosu Liz
bon'a varmıştır. 

X Viyana - Mareşal Göring husu
si trenle Viyana'dan ayrılmıştır. Gö
ring, Kapprun'da· yapılacak olan elek
trik santralırun temelatma töreninde 
bulunacaktır. 

X Münib - İtalya Ziraat ve Or
mancılık müsteşarı B. Tassinari Al
man ya' da bir tedkik seyahati için bu
raya gelmiştir. 

X Londra - Gazetelerin yazdığına 
göre muhtemel bir harb için ihtiyat o
larak yalnız buğday, şeker ve balina 
yağı satın almakla kalmamış, aynı za
manda 10 milyon liralık da et siparişi 

vermiştir. 

X Kaunas - Vatikanla Litvanya a
rasında oldukça gergin olan münase
betlerin tanzimi için B. Arrata papanın 
mümessili olarak buraya gelmiştir. 

X Mezin - Cumhur reisi Löbrön ile 
maiyeti Parise hareket etmişlerdir. Şeb 
rin büyük meydanında dikilmiş Falyer 
in heykelinin açılış törenind el0.000 ki
şi hazır bulunmuştur. 

X Cenova - B. Musolini otomobil· 
le sahili takib ederek Gestri Levante-

Yeni hadiseler 
İngiliz notasının yazrlış tarzını ten-

kid eden işçi mebuslara, Batler cevab Prag, 16 (A.A.) - Cumarıtesi ve pa-
vermemiştir. zar günü memleketin muhtelif noktala-

Nihayet ~v~st~ryanın borçları nnda Çekoslovakyanm ittifakları ve 
hakkında demıştır kı: bilhassa F ·ı 1 ·tt.fak al ransa ı e o uan ı ı ı ey-

"- Alman hükümeti, Avusturya ı hinde bir takım risaleler dağıtılmıştır. 
borçları hakkında 24 mayısta İngilte- . . ~~zen'de bu gibi risaleleri dağıtan 
re ile müzakerelere girişmeğe amade ıkı kışı kaçmağa muvaffak olmuştur. T
olduğunu İngilterenin Berlin büyük r:ytnov'da Hofman adında birinin e
elçisine bildirmiştir. vınde yapılan araştırma neticesinde za

bıta tarafından 2000 risale müsadere 
edilmiştir. Prag'da ve Bohemya ile Mo
ravaya'nın birçok yerlerinde paketler
le risaleleri bulunmuştur. 

Büyük Britanya hükümetinin kana 
atine göre Almanya, bütün Avustur -
ya borçlarının enternasyonal bir esas 
dahilinde tediyesini müzakere etmeli 
dir.,, Yarı resmi Çeteka ajansı, bu risa -

lelerin fena bir çek lisaniyle yazdnuş 
olmasşnın bunların menşei hakkında 
şüpheye mahal bırakmamakta olduau -

Çekoslovakyanın sudet almanları 
meselesine müteallik olan cevabı hari
ci ve nezaretinde tedkik edilmektedir. 

Filistinde kanh 
hôdiseler oldu 

Kudüs, 16 (A.A.) - Dün ingiliz po
lisi ile yerliler arasmda vukua gelen 
kanlı hadiselerde 23 ara.p ve bir ingi
Jiz ölmüştür. 

b 

nu ve tabı hatalarının da bunların ecne 
b~. bir memlekette basılmış olduklarını 
gostermekte bulundui!unu beyan et-
mektedir. .,, 
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Filistinin şimalinde, Akka yakının
da vukua gelmiş olan müsademede a
raplardan 20 kadar maktul düşmüştür. • 

Diğer taraftan dün bir pusuda yara
lanmış olan iki ingiliz askeri ölaıüştür. 

Almanyada soğan 

kıtlığı baıladı 

Soğan yerine prasa ve 

sarımsak kullanılacak 
Berlin, 16 (A.A.) - Birkaç hafta-

ye gitmiş, ora.da bir nutuk söylemiştir. 
Düçe yolda birçok hayır müesseseleri
nin açılı§ töreninde bulunmuştur. 

B. Musolini buradan bir torpido 
muhribiyle tekrar Cenovaya dönmüş • 
tür. 

X Marsilya - Enternasyonal ka
dınlar konferansında Çin murahhası 
Maile Lhoski dünya kadınlarını Çine 
yardıma davet etmiştir. Birçok azalar 
da bazı taleblerde bulunmuşlardır. Kon 
ferans Milletler Cemiyetine bağlılığım 
tesbit eden bir karar imzalamış ve Çe
koslovakya, İspanya ve Çin hakkında 
14 karar süreti kabul etmiştir. 

danberi ev kadınları soğandan mah
rum kalmışlardır. Soğan kıtlığı gele
cek hasat mevsimine kadar devam e
decektir. Gazeteler, yahudileri bu 
~~dde üzerinde spekülasyon yaparak 
?unya piyasasında soğanı azaltmakla 
ıtham etmektedirler. 

Ev kadınları soğan yerine prasa, 
sarmısak ve Almanyada bulunan di
ğer baharatr kullanmağa davet edil
mektedirler. 

İthal edilen soğanlar haziran sonu
na kadar fabrika ve hastahanelere tah
sis edilecektir. 

Bütün federe cumhuriyetleroe bü
yük seçim toplantıları yapılmakta ber-
deva.md~r~ . ~ta.lin. i~~ arkadaşlarının 
namzetlıgının ılerı surüldüğü fabrika
lar ve müesseselerin adedi gittikçe art
maktadır. 

Milli Müdafaa 
istikraz tahvilleri 

Fransada dün sahıa çıkarrldı 
Paris, l6 (A.A.) - Fransanm ilk 

milli müdafaa istikrazı tahvilleri bu
~~ sa:ış~ çıkarılmıştır. İlk hamlede 
ıs.ımlerını kaydettiren müşterilerin sa
yısı çok ümid vericidir. İstikrazın ya
rın kapanması ihtimali vardır. 

Maliye nazırı B. Marşando bu mü
nasebetle radyoda bir nutuk vermiş ve 
alınan haberlerin tahminin üstünde 
oldu.ğunu söyliyerek istikrazın muşa
şa hır muvaffakiyet kazandığını kay
detmiştir. 

B. MarışandQ istikrazın be<: milyar 
ola~ak tahdid edilmiş olması ).hakkın
da ızahat vermiş ve bu büyük işin am
me kredisinin ıslahı yolunda emsal
siz bir tedbir olduğunu ilave etmiştir. 

B. Marşando sözlerini şöyle bitir
miştir: 

Fransa; uzun aenelerdenberi öane 
özene kurduğu, itina v~ fedakarlllda 
ıuladığı doatluklan birer birer kaybet. 
mittir. Dostluklarına çok sadık bir 
memleket ve millet sıfatile bizi de uzun 
zamandanberi §Üpheler ve tereddütlet' 
içinde bıralaıuıtır. 

Bize kar§ı dürüstlük ve emniyet 
imtihanım en iyi bir surette geçirmek 
ve yakın Şarkın emniyet ve istikrarma 
bizimle beraber elbirliğile çalıpnak 
Franaanm en yiiksek menfaatlerine..,,_ 
gun bir yoldur. 

Franıadan normal ve tabii ~ 
haricinde hiç bir ıey iatemioyruz. Bü
tün istedikJerimiz; Fransarun Pariste
ki açık ban§ siyasetinin Hataya ayniyle 
aksettirilmesidir, taahhütlerin tutul
masıdır ve Hatayda serbest seçim im • 
kanını verecek bir ferah ve emniyet ha· 
vası esmesidir. 

Fransa, bu itte geniş bir görüıle, 
açık kalble ve dürüstlükle hareket et • 
mekten bizimle dostluğu, umumi siya .. 
seti ve ıeref ve itiban namına çok ka .. 
zanır. iki yüzlü siyasete devamdan da 
çok kaybeder.11 

B. Heryo bugün 
Suriyeden ayrdryor 

Kudüs, 16 (A.A.) - Bir müddeten
beri burada bulunan fransız mebusan 
meclisi ~eisi B. Heryo, tskenderiye· 
den ~arsıly~.vapuru ile Fransaya dön
mek uzere dun Suriyeden hareket et
miştir. 

"- Son haftalar zarfında tekrar 
memlekete dönen sermayelerin teha
cümü, piyasada bir sükun tes.is etmiş
tir. Hududsuz bir istikraz bu huzur ve 
sükftnu bozabilirdi. İşte hükümet bu
nun önüne geçmek istemiştir. Bu su
retle felahtan yalnız devlet müstefid 
olmryacak, aynı .zamanda devletin bü
tün iktisa.diyatı bu felahtan istifade e
decektir.,, 

Suriye. ~arlamentosu namına parla
~~nto reısı, B. Heryoya bir mektup 
g.o~dererek Fransa - Suriye muahede
sının pek yakında farnsız parlamento
su tara~ı~d~n tasdik olunaeağx hak
kmdakı umıtlerini izhar eylemiş.tir. 

B. Heryo, tahriren verdiği ce...:abd; 
fran.sızlar tarafından da ayni arzunu 
izhar edilmekte olduğunu bildirmiş v 
parlamentonun tatil devresinde eylü 
~~ında yeniden Suriyeye döneceğini 
ılave eylemiştir. 
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Bu taarruzun sebebini araıtıra
lmı: İhracı mütea.kib 19 uncu tü
menle ve bunu müteakib bu tümen 
emrine verilmit alaylarla çok tid
detli hücumlar yapılmı§tır. Fakat bü 
tün bu müddet zarfında kuvvetçe 
düşmanın daima dununda bulunul -
duğu için bu tiddetli taarruzlara 
rağmen dütman denize döküleme
mittir. Yalnız sindirilmit ve deniz 
kenarında tutulmutlur. Fakat uıl 
maksad deniz kenarında tutmak d.? 
ğildir. Belki geriye atmak ve denize 
dökmektir. 

Yazan: M. Şevki Yazman 

Mayıs ortalarına doğru beşinci 
ordu geriden taze tümenler &lmış-
tır. Düş.nıanı denize dökmek arzusu 
yeniden belirmi§-tİr. Fakat bidayet
teki taarruzlar ile bunlar arasında -
ki fark gözetilmemiştir. Atatürk'ün 
yaptığı ilk taarruzlarda düıman he
nüz mevziini vücuda getirmemi§tİr. 

Elde ki.fi kuvvet bulunmu§ olsaydı 
bu taarruzların muvaffakiyetle ne -
ticeleneceği muhakkaktı. Fakat 
ıimdi vaziyet deği§mişti. Düflllan a
da makıllı mevzie yerletmişti ve 
bizde bu mevzileri yıkacak ağır top 
yoktu. Fakat fenalığa bakın ki biz -
de de mevzilerin ağır topçusuz dütü 
rülemiyeceğine dair tecrübe yoktu. 
Bizim üçüncü kolordu komutanlığı 

ve bizzat betinci ordu komutanlığı 

taarruzun muvaf fa.k olamamasmı 
cebhedeki kuvvetlerin yıpranmış 
bulunmasına atfediyor ve geriden 
yeni kuvvetler gelirse böyle bir ta
arruzun muvaffak olacağma kani 
bulunuyordu. lş.te üçüncü kolordu -
nun bu husU&ta neler dütündüğünü 
ve o vakitki diğer vaziyetleri bize 
çok vazıh olarak gösteren bir vesika, 
kolordunun betinci orduya yazdığı 

bir rapor. 

''Bove,, zırhlı•ını batıran top ve batarya kumandanı Hilmi ve 
mülcizim Fahri elendiler 

BEŞiNCİ ORDU 
KUMANDANLIGINA 

1 - Arrburnundaki muharebe va
ziyetini ve düpnanın diğer bir ma· 
halden ihraç icrası ihtimaline karşı 
kolordu kıtaatı sairesinin bulun
makta olduğu mevazii mÜ§İr harita 
leffen takdim kılınmıftır. 

müstahkemden gelen 21 lik havan
lardan birisinin mevzie yerleJtiril
mesine çalı§ılmaktadır. Dün Akbaş 
iskelesine çıkan iki 12 lik obüs de 
mevzie sevkolunmaktadır. Burada 
yapılacak iki 'ey vardır: 

Birincisi - Dütmanın maksadı as
lisi boğazı aükut ettirmek ve bunun 
İçin de en evvel (Kocaçimen) plato
sunu elde etmek olmasına ve elye
vm bulunduğu ınkı,ık vaziyette kal
makla bu maksadına nail olaınıya
cağına nazaran kendisinin bize ta
arruz etmesi lazandır. 

Bizim de dütmanm bu taarruzunu 
beklemek. yahud mukabil taarruz
la onu defetmemiz li.zmdır. 

ikincisi - Bir çok telefatı göze 
aldırarak dÜflllan mevziine hücu
mu cebri yapmakla onu denize at· 
maktır. 

Aakerlerimizin ahvali harbiye 
ilcasiyle yerletmiş olduğu hat pek 
muvafık olmamakla beraber kuv
vei maneviyesinin yük&ekliği düş

manın her hücumunu defe kafidir. Bu 
hususu dört gün evvel dü§manın ba
zı defa tekerrür eden hücumunun 
defedilmi§ olmasiyle de müsbettir. 

Mamafih mürur zamanla dii§ma
nın külliyetli takviye kıtaatı alarak 
müessir bir hücum icra edebilmesi 
de ihtimal dahilindedir. 

ikinci ııkka gelince: Bir hücum 
cebrinin icraaı ancak ııiper içine giz
lenerek canını korumak zihniyetine 
henüz sapmamıı olan taze kıtaat]a 
mümkündür. Gerçi iki alay kuvve
tinde taze askerden mürekkeb 16 
mcı fırka elde mevcud ve bununla 
bir taarruzun icruı mümkün ise de 
düşmanm her gün kuvayi imdadiye 
almakta olduğu ve her ihtimale kar
§' elde bir ihtiyat kuvvetinin bulun
masmdaki lüzum nazarı itibare alı
nacak olursa bu kuvvetin hücum 
için kafi gelmiyeceği zannedilmek
tedir. Taze bir fırkanm tahsisi ha
Jind muvaffakiyet inayeti il&hiyenin 
tecellisiyle memul görülmektedir. 

Bu fırka ile yapılacak hücumun 
sureti icrasına gelince : 

nah harekata daha müsaid ise de 
bu taraf hem düşmanın karadan 
metin bir surette tahkim ve meva
kii feriye ile takviye etmiş olduğu 
tedafüi koltuktan yapacağı ateşe ve 
hem de denizden donanma tesirine 
ziyade maruz bulunmaktadır. 

Maamafih herçibadabad fırkanın 
bu cenahtan sürülmesi zaruri oldu
ğu gibi k.ıtaatın da takviyesiyle umum 
cepheden hücumun muannidane bir 
surette icrası halinde muvaffakiyet 
husulu tevkifatı ilahiyeden ümid e
dilmekte olduğu maruzdur. 

Şimal grubu kumandanı 
Esad 

Ordu komutanı Liman muvaffaki
yct husulünü yukarıdaki raporda 
hep ''Tevfikatıilahiyeye, inayetiila
hiyenin tecellisine" mutevakkif gö
ren kolordu kwnandanı yerine bu 
taarruzları canla başla batarın.aya 
savaımı~ olan on dokuzuncu tünıen 
komutanına (Atatürk) maiyetinden 
bir binbaşı gönderiyor ve kendi em
rine (bu tümen sağ yanda, yani Esad 
pafanın taarruz ebnek istediği tara
fın taın aksi tarafında) bir tümen 
verildiği takdirde düşmanı Arıbur
nundan yirmi dört saat zarfında 
tardedip edemiyeceğini soruyor. 

Bunu haber alan kolordu komu-
tanı da fU ikinci raporla teessürünü 
bildiriyor. 

Para cezalarının tahsil şekli 
Finans Bakanlığı, ceza kanununun 

ağır ve hafif para cezaları dışında ka 
lan para cezalarının tahsil şeklini 

tesbit etmiştir. Buna göre hususi ka
nunlarında tahsil şekli gösterilmiş ve 
tahsili emval kanununa göre tahsil 
edileceği yazılmış olanlar malmemur
larmca tahsil edilecektir. 

Hususi kanunlarında tahsil şekli 

göserilmiyen para cezaları ise icra ve 
iflas kanununa göre icra dairelerince 
tahsil edilecektir. 

ı::::-:: ................................ 1 
!.~~.~ .. ~.!.!.?. .. ~.~.~ .. ~.~.~ .. 

Adliye ceridesi 
Mayıs sayısı çıktı 

J ı_ ... _R .......... A,.,.,.,._D_Y_o __ _ 

1 

Ankara 

üğle Neşriyatı: 
12.30 Karışık pl~ 

neşriyatı - 12.50 Plak: Turk musikisi "~ 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve Harici tıa 
berler. 
Akşam Neşriyatı: 

~. Adl~ye ve~alet~n.in her ay neşrett~-1 . "La.hey hukuk mukayesesi kongre
gı adlıye cerıdesının son sayısı da bır sınde alman hukuk akademisi azasın
çok değerli yazılarla çıkmıştır. "Borç dan Prof. Dr. Dahm'ın yazdığı bir 
lar ve ticaret kanunlarında mükerrer makaleyi Ankara sulh hakimi Dr. Za
ve biribirine uymayan hükümlerin hid Özbülak tercüme etmiştir. 
mevcudiyetinden tatbikatta hasıl o- Adliye ceridesinin bu sayısiyle, 
lan zorluklar., başlıklı makalesinde diğer sayılarında olduğu gibi temyiz 
temyiz mahkemesi ticaret dairesi mahkemesi ceza kısmiyle hukuk kıs
reisi B. K. Berker ticaret kanununa mının kararlarını havi üçer forma ve 
göre mahkeme haricinde yapılan ik- bu kararlara aid iki buçuk forma ilave 
rarın mahiyetinin usul kanunlarına verilmiştir. 

18.30 Plakla darı: 
musikisi - 19.15 Türk musikisi ve halk şat 
kılan (Hikmet Rıza ve arkadaşları) - 20.0 
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20.15 Turt 
musukisi ve halk şarkıları (Salahaddin Şt" 
nar ve arkadaşları) - 20.+5 Keman SolC 
(Viyonolist Necmi Atak) piyanoda: Mat· 
sel Bi - 21.00 Konferans: (Bolu sayla"ı 
Cevad Abbas Gürer) - 21.15 Studyo salo' 
orkestrası: 1 - Chopin: Noctürne No: f 
2 - Vittorio Ciuliani: A to sola. 3 - Micbel 
Baci al buio '4 - Renato Brogi: Arietta aJI' 
antica. 5 - Zikoff: Romanesca - 22.GO /'. 
jans haberleri - 22.15 Yarınki pro,.:ram "r 
İstiklal Marşı. 

Jstanhul : nazaran başka olduğunu ve ikrarın Adliye vekaletinin bu değerli ese· 
tecezzi kabul etmez olmasının ayrı ka rinden hukukçularımızın kolaylıkla 

nunlarda ayrı telakkilere yol açtığını istifade edebilmelerini temin ıçın 
vazihen gösterdikten sonra ticaret ka 30 kur~ gibi cüzi bir fiat tesbit et
nuniyle borçlar kanununda aynı za- miştir .. 12 nüshasına abone olanlar 
manda mevcud hükümlerin yarattığı 300 kuruş vereceklerdir. 
bazı güçlükleri saymıştır. Bu değerli 
tetkike gelecek sayılarda devam edi
lecektir ... 

Temyiz mahkemesi azasından B. 
Yusuf Kemal Aslansan'm (Noter ka
nun layihasının yeniden kaleme alın
ması sebeb ve amilleri ve yeni hüküm 
leri) başlıklı makalesinde yakın hu
kuk tarihimizi aydınlatan gü~el bir 
mukaddimeden sonra layibann tekrar 
kaleme alınması sebebleri bu fasılda 
misallerle izah edilmiştir. Yeni büküm 
lere gelince noter olmanın esas vasıf· 
larr, profesörlükten başka bir işle 

meşgul olmamaları, memuriyet daire
leri görecekleri işle, arşiv vazifeleri 
etraflıca izah edilmiştir. 

Dr. Şinasi Zihni Devrin "Adliye 
vekaleti merkez teşkilatları hakkında 
mukayeseli bir tetkik,, başlıklı maka
lesinde Romanya ve Bulgarist.mdaki 
adliye merkez teşkilatını izah etmiş-
tir. 

Dr. Ferid Ayiter'in bir kaç nüsha
danberi devam eden "Subjektif halk,, 
unvanlı makaleleri adliye ceridesinin 
bu sayısında sona ermektedir. Bu u· 
zun tetkikin (kıritik ve kendi görü
şümüz) başlığını taşııyan bu kısmın
da şöyle mevzular ele alınmıştır : 

1 Hukuk mefhumu, A - kanunların 

mukayesesi ve sistematik hukuk mu
kayesesi ilmi, B - Yabancı hukukun 
kısmen veya tamamen alınması, B -
Hukuk ve hukuki şaniyet D - Fikir 
ve hukuk sahasında milli kabiliyeti
miz, II - Hukuk bütünlüğü, A - Fo
niktionel hukuk nazariyesi B - İnte
gration nazariyesi, C - Ruhi varlık 
nazariyesi, D - lnstitütion nazariyesi 
ırr - frükUki olitUnlti~Un tıö"ğrndliK: 
unsurları, IV - Sübjektif halk pü
roblemi V. - Hukuk ilminin huku
ki bütünlük bakımından vaziyeti. 

Bu değerli tetkikleri topluca bir 
kitab halinde hukuk kütüphanemize 
verilmesi temenniye değer. 

Adliye ceridesinin bu sayısına iki 
tercüme yazı girmiştir. T.E. Yenisey; 
"müeyyide fikri ve bu fikrin hukuku 
umumiyei düvelde tatbik sureti,, un
vaniyle Renne hukuk fakültesi profe
sörlerinden Louis Cavare'nin bir ma
kalesini 36 sayfa içinde tercüme et
miştir. 

''Bibliyografi Balkanik 1937'' 
1937 senesine aid ve Pariste Bay 

Leon Savacian idaresinde çıkan (Bib · 
liografi balkanik) şu mevzuları ihti· 
va etmektedir. 

1937 senesinde yazılmış balkanlara 
aid 524 eserin isimleri ve hulasaları. 
Bu eserler fransızca, ingilizce itaiyan 
ca ve almanca yazılmıştır. ve balkan
lardan başka orta Avrupaya aiddir. 
(Tuna meseleleri). - (Balkan mem
leketleri şunlardır: Arnavudluk, Bul
garistan, Yunanistan, Romanya, Tür
kiye, Yugoslavya). 

Bütün dünyaca tanınmış büyük 
mecmualarda balkanlara aid çıkmış 
478 makale. 

Balkanlara aid ansiklopedik. bir 
"Memento", alfabe sırasiyle senenin 
en mühim siyasi ve diplotik meselele
rini işaret etmektedir. 

Balkan yakınlaşmasına aid en mü
him tarihlerin kronolojik bir sırası. 

Anşlusla neticelenen hadiselerin 
kronolojik sırası. , 

Her balkan memleketine aid malU
mat (nüfusu, genişliği, teşkilatı, siya
seti, dış ticareti, nakil vasıtaları). 

Bu mühim eser bu suretle balkan 
memleketleri ve Tuna Avrupasına 
aid bütün mevzular üzerinde gayet 
geniş malfimat ihtiva eder. 

Bibliyoğrafi Balkanik 1937, Faris 
de, "Societe Generale d' 1mprimerie 
et d'Editions, 71, Rue de Rennes" de 
100 franc mukabilinde satılmaktadır. 

Yücel 
Bu güzel edebiyat ve fikir mecmu

asının aıavıs tarihli 39 uncu4'3-yrsın
da şu yazılar vardır: Protesor .t' uacı 
Köprülü: Sinan'ın monoğrafisi, Uluğ 
İğdemir; Sinan'ın biyoğrafüıi, Prof. 
Al bert Gabriel ; Sinan'ın eserleri, Fa
ul Valcry; dans felsefesi, Haydar To
lun; Nirvana, Fethi Tevet; Ercişli 
Emrah, yükse ktahsil gençliğinin an
kete cevabları, Arthur G. Lcismann; 
Sağır olduğuma memnunum. kitab 
dünyamız, Ayın kültür hareketleri, 
Behçet Kemal Çağlar, Cevdet Kudret 
Soluk, Yusuf Mardin, Fazıl Hüsnü 
ve Haydar Tolun'un şiirleri. N. Baş
man; Osman Çavuşun ailesi (hikaye) 
İlave: Mütarekeden sonrakiler (şiir 
antolojisi), Cemal Nadirin karikatü-

vgıe ı "eşriyatı: 
12.30 plakla tur• 

musikisi - 12.50 havadis - ı.>.v.> r ,~ıl 
turıc musikisı - 13 . .iO - 14.00 l'ııuutelu pıal' 
ne;ırıyatı. 

Akşam Ne§rİyatı: 
18.30 Spor vı 

gençlik bayramı: Fakih Özlen Yuksek mıı· 
.hencııs meKtebınden - 18.4-0 .Plakla darıl 
musıkisi - 19.15 Konferans: Fatih balkeVI 
namına: Reşat Bkrem Koçu - 19.55 Borsa 
haberleri- 20.00 V cdia Rıza ve arkadaşları 
tarafından ttirk musikisi ve halk şarkıları-" 
20.45 Hava raporu - 20.48 Omer Rıza ta· 
rafından arabc;a söylev - 21.00 Tahsin Ka• 
rakuş ve arkadaşları tarafından türk musiki 
si ve halk şarkıları (Saat ayarı) - 21.45 Ot· 
kestra: 1 - Of en bah: La bel Helen 2 - Litı• 
ke: Entermezzo 3 - Borodjn; Dan le steP 
dazi santral '4 - Çaykovsky: Eleji - 22.15 
Ajans haberleri - 22.30 Plakla sololar, opc• 
ra ve operet parçaları - 22.50 - 23.00 soıı 
haberler ve ertesi günün programı. 
A\·rupa: 

v ......... ~ v.ı..:.. Ol:'ERETLER: 18.30 Mos· 
kova - l!l.10 .t:Serhn - 19.!ıO Hamourg -
.ı:0.5 Varşova - 20.45 Strasburg - 21 .rost 
.rarizycn, .t<oma. 

O.t<l\..ıı.;:, J. .1:1.~ KONSERLER! VE SEN· 
FO~ 1K KO.N ::>~ı<L.l!.:.1< : 16 Konigsberg _. 
<::O Moskova, l:serlın, liriı.ksel - 20 ısrno _., 
:.:o.:;ju .!:' raruuurt - ..ı:ı lVlııilllo -..ı:.ı.ı:ı ;;.tıit• 
gart - 21.20 .l'rag - 21.30 Kopennag. 

ODA MUS!KlSİ : 1'4.15 StoKtıoım - 11 
Brüksel, Strasburg - 20.15 Faris. 

SOLO KONS~.t<LERI : 15.30 Laypzig-
17.'.15 Varşova, Roma - 17.30 Prag-19,45 
Bukreş - 21 Ştl.itgart. 
NE.FESLİ SAZLAR (Marı V. S.) : 6.30 

Frankfurt ve di&er alman istasyonları -11.S 
Prag - 12 Strasburg. 

ORG KONS!ı:KL.1:!.Rİ VE KOROLAR : 
16 Munih - 20.15 Beromünster - 21 Ko· 
penhag- - 21.35 Breslav. 
HAFİF MÜZİK : 6.10 Hamburg - 6.30 

Kolonya, Ştütgart - 8.30 Frankfurt, Ko· 
lonya - 10.30 Hamburg - 12 Alman istas· 
yonları -l4 Ştıitgart - 14.10 Kolonya -
14.15 Hamburg - 15 Berlin - 15.25 Ham· 
burg - 16 Alman istasyonları - 17 10 Mü· 
nih - 17 .30 Kolonya - 18 Beri in, Hamburı 
- 19.10 Frankfurt, Hamburg, Münih-19.IS 
Kolonya, Ştütgart - 19.45 Tuluz - 22.20 
Münib - 22.35 Königsberg, Ştütgart. 

DANS MÜZİÔİ : 19.10 Königsberg- -
20.30 Kolonya - 2'2 Floransa·- Z2.15 Bel
grad - 22.25 London Regional - 22.30 
Hamburg, Sottens - 22.SO Lüksenburg -
23 Droytviç, Milano, Poztan, Vilna - 2'2.10 
M<1t1..........,.... s•.<>ot •iv..-.,,........,._._~~"-

tekkeler, İbrahim Hakkı Konyalı; 
Konya, bozkır madenleri, Feridun 
Nafiz; Mektubat Mevlana h,akkında: 
karşılık, Cevad Çelebioğlu; Karaman 
eyaleti valisi Şehinşah, Konya: Me
calisi seba'i Mevlana hakkında, İbra
him Hakkı Konyalı: Yecuc - Mecu<: 
türkleri hakkında, tarihi notlar: A· 
merikanın lceşfinden önce doğuda ne 
gibi bilgiler vardı. Türklerde on iki 
yıl hesabı, Ayyareler ve civanmerd
ler hakkında. 

Demiryollar dergisi 
On dört senedenberi fasılasız 

2 - Arıburnu kar§ısında kıtaat 
hemen bir çok mahalde hücuın me
aafei vaııtiııini çoktan geçmişlerdir. 
Piyademizin bu kadar takarrübü 
eldeki toplarnnrzm düpnan piyade· 
aine endahtmı ziyadesiyle İJkal et
mektedir. Bir kaç topun ileri avcı 
batlan yakınına sürülmesi piyade
mizin kuvvei maneviyesini tezyid 
ve düpnan siperlerini yakmdan 
mümkün mertebe ankları almak 
maksadiyledir. Dü~n geceli gün
düzlü mefgul olarak zaten müda· 
faaya elveritli olan mevziini mahal· 
li mahfuza, kum torbaları ve maz
gallar ile esaslı bir surette tahkim 
etmİftir. Toplarımızın bu tahkimata 
kar§ı icra ebnekte olduğu endahtm 
bir te&iri görülememektedir. Bunun
la beraber bu mıntakada istimali zaru• 
ri olan cebel toplarmın mermısını 

tasarruf ebnek mecburiyeti vardır. 
Kabatepe cenubundaki Sihirlitepe 
civarında Palamutluğa yerlettirilen 
sahra bataryası düpnanın gerileriy
le ihraç iskelesini müessir surette 
ateı altma alıyorsa da düpnan ih
racatına devam etmektedir. Mevki 

..JlllllllllllllfllllllflllllflllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. rü. Muharebenin tarzı cereyanı do
layısiyle yekdiğeriyle karııık mute
addid alayların bugün (Arıburnu) 
ndaki iJgal ettiği cephe 2 kilomet- : 
reden fazla olup bu cephenin aağ _ 
cenahı geçilmesi gayri mümkün bir E 
takım uçurumlara dayanını§ ve ay· _ 
nı zamanda düşman donanmasınm : 
tahtı tesirinde bulunmU§-tur. Sol ce- : 

ve 
muntazam neşriyatta bulunan bu fen
ni ve ilmi meslek mecmuası, bermu· 
tad güzel ve orijinal resim ve harta
ları ihtiva eden 159 uncu sayısını çı
karmıştır. Demiryolcuibğun memle
ketimizde ve dışarıdaki terakkiyat ve 
safahatını gösteren ve umumi malQ
mati ihtiva eden kıymetli mecmuanı~. 
okunmasını tavsiye ederiz. 

: Yazan: Alexi• Tol•toİ No: 91 ; Konya 
: Konya Halkevi tarafından neşredi: 

--....--.-............ : len bu değerli mecmuanın bir arada 
- olarak çıkan 16-17 inci sayılarında şu 

n~~~ .. : yazılar vardır: Fehmi Turgal; Selçu· 

r;~~~~i~: kiler (İbnibibi'den), Naci Fikret Baş
: tak; Sille (coğrafi ve tabii ahvali), 

L.-ılııı8SiiLW~~XA..L.ll.!J~~l!!i!I ~ ı Abdülkadir Erdoğan; Konyada eski - -111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: ::ıııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
maske takıp geliyordu. Türkiye hak
kındaki görüşmelerde başvekil hiç 
''hayır" demiyor, her şeyi tasvib edi
yor, fakat bir karar almak lazım gelin
ce sabunlu imiş gibi elden kayıyordu 
Petro ona: "İngilizlerin, holandalıla
rın akılları hep ticaretlerinde, onlarr 
her zaman dinlememek lazım ... İmdi, 
Kudüs patriği bizden !sanın kabrini 
korumamızı istiyor ... Bu kabrin impa
rator için mukaddes olmamasına im
kan var mıdır?ı, diyordu. 
Baş vekil cevab verıy ndu: "f mp<'ra 

tor bu kadar yüksek ve senayc hu de
rece layik bu fikirlere iştirak ediyor. 

• fakat on beş harb yılında o kadar çok 
para harcadık ki vaziyetimize uygun o
lan tek şey barıştır. 

Petro iticaz ediyordu : 
- Barış, barış 1 Hal bu ki aynı zaman 

da fransızlarla da harbetmek istiyor
sunuz 1 bunu nasıl izah edebilirsiniz? 

Buna cevab olarak başvekil neşeli ve 
nafiz nazarlı gözleriyle sadece bakı

yor ve suali anlamamış görünüyordu. 
Petro, türklerin Kerç kalesine ihtiya
cı olduğunu beyan ediyor ve buna bi
naen imparatorun türklerle sulhu im
zalarken onlardan Rusya için bu kale
yi isteyip istemiyeceğini soruyordu. 
Başvekil, Bu arzunun bütün viyana 
sarayınca heyecanla tasvib edildiğini, 
fakat Kerç bahis mevzu olduğu takdir
de büyük güçlüklerin zuhurunu tah
min eylediğini, zira türklerin muha
rebe etmeden kalelerini teslim etmek 

adetleri olmadığını söylüyordu... _ 
Hülasa, Viyana ziyaretı ruslara hiç : 

bir iey temin etmedı. Hatta itimad 
mektublarını ve hamil oldukları bedi- : 
yeleri takdim edebilmeleri için büyük : 
elçiler resmi surette kabul edilmedi. :: 
Halbuki onlar saray salonlarından : 
başaçık geçmeğe ve hediyelerini gö- -
türmek için alelade şehirlilerden kırk : 
sekizi ile iktifa etmeğe razı olmuşlar- : 
dı Bununla beraber, sefaret heyeti gi
rerken mabeyncinin, icap ediyorsa :: 
telhis suretiyle, çarın unvanını ilan -
etmesini son derece inadla taleb edi- : 
yorlardı. "Biz alelade bir kavim değil, -
sizinkine müsavi bir milletiz ... ,, Saray : 
nazırı nezaketle gülümsüyor, Kudret- : 
sizliğinin ifadesi olarak omuzlarını : 
kaldırıp kollarını vücudünden ayırı

yordu. "Bu kadar müfrid iddialarI in- = 
faz etmemiz imkansızdır •. '' 

Ruslar Viyanada politika denen şe- Bir iabit, Petronun oğlu Aleksiye yol verilmui için 
yin ne olduğunu anladılar. Maneviyat- kalabalığı dağıtırken 

: Maskaralıklar gene başlıyacaktı 1 Ya 
: streliçler ihtilaunin cevabını kim ve-

recek t Ya tatrlarla olan muharebede 
: göstcrilon az alal!:anın? Ya bomboş o
: Jan hazinenin? Hele hep ertesi gune 
: bırakılan, henüz başlanılmamış olan -: bütün teşebbüslerin? l' elcik et, feıaket .. = Artık istirahatten büsbütün başka şey 
: ler dü§ıünmek gerek. "Büyük çar du
: ması" günde iki kere toplanıyordu. 
: Bütün tüccarlar, dükkanlarını kapa
: yıp Büyük Hazine prikazına gelmeğe 
: ve bütün bu bakır paraları saymağa, 
: ve üç günde saymağa davet edildiler ... 
: Ne kadar prikaz varsa hepsinin diak
: ları bir araya getirilip diyak muavin
: leri, katibleri gece gündüz çalışarak 
: ve icabettiği takdirde bunların en ten
: bellerini masalarının ayaklarına bağ
: lryarak işleri her halde intizama sok-

maları adeta kendilerinden rica edil
di ..• 

ları kırıldığından avunmak için opera- den rica ederim: Bu yangını söndüre- kovaya avdet için yola çıkmak lütfunda 
ya• civardaki şatolara gidiyor,her şe- cek ba!fka vasıta yoktur... bulundular ve kendisine yol vermek üze 
ye hayran oluyorlardı. Sarayda veri- "Bu kadar faydalı bir teşebbüsten re çekilenler arasından sallana salla 
len büyük ziyafet balosunda bulundu- mektubun yüzünden vazgeçmek bi- na ilerleyip arkadaki seyir yerinde dev 
lar. Petro Venediğe gitmeğe hazırla- zim için pek ziyade elemi mucibse de gibi iki macar kılıklı uşağın oturduğu 
nıyordu ki Romodanovki ile Viniüs'- memlekete beklediğinizden daha ça- altın yaldızlı landosuna bindi ve Mos-
den sterliçlerin yeni Kudüs ihtilalle- buk döneceğiz. Piter ... " kova içinden gürültü ile geçti, gitti ... 

Boyarlar da çarı karşılamağa hazır
lanıyorlardı. O melun yabancı elbise
leri güveden korumak üzere naneler i
çinde saklanmış olan perukalar sandık
lardan çıkarılıyordu. Kabul salonların 
daki lüzumsuz aziz tasvirleri kaldırı
lıyor, bunların yerlerine aynalar, lav
halar konuyordu. Evdokiya, çarın sev
gili kız kardeşi Nataliya ile birlikte 
Ayateryayı bırakıp acele Moslrovaya 
geldi. 4 eylUI akşamı, Prens - Kayserin 
evinin demir kapısı önünde toz toprak 
içinde iki yol arabası durdu. Bunlar
dan Petro, Lö For Merışikof ve Golo-

ri hakkında mektub geldi... . - 12 - Haber, boyarlar üzerinde bir yddı-
" M ein Herr Konig, 17 haziran ta- Asompsiyon büyük kilisesindeki du rım tesiri yaptı. Bir buçuk senedenbe-

rihli mektubun bana teslim olundu. ada, prens - Kayser, haçı öptükten son ri rehadetli ve sakin bir hayata alışıl
lvan Miloslavski'nin almış olduğu is- ra, kürsüye çıktı ve asası ile yere vu- mıştı ... Halbuki işte o şeytan geri ge
yan tohumunun h8Ja mevcut olduğunu rup boyarlara doğru döndü: liyordu. Şu halde rahat hayata, huzu-

bildiriyorsun. Kuvvetli kalmanızı siz- - Büyük Çar Petro Aleksiyoviç Mos ra veda etmek de lazım geliyordu: 

vin çıktı . . Kapı çalmdı. Kocaman ço
ban xöpeklerı ulumağa başladı. Kapı
yı açan asker çarı tanımadı. Petro o
nu ıtıp nazırlarıyle beraber çamurlu 
avluuan yaya olarak geçti ve önünde 
direk1eıı ve kurşunlu t>ir kubbesi olan 
alçak merdivenıere doğru yürüdü. Ka
pının önünde zincire baglı terbiye 
gormüş bir ayı oturuyordu. Romoda
nov&kı' üst çerçevesıni kaldırdığı bir 
pencereden ziyaretçilere bakıyordu 
oıı;;kin yU.zü sevinçten titredi._ 

-13-
Çar, Romodanovski'n.in evinden 

Kremlin'e hareket etti. Evdokiya onun 
geldiğıni haber alınış, yüzüne düzgün
ıer suriıp tören elbıselerini giymiş, 

bekliyordu. Yine tören elbiseleri gi
yiruniş ve kokular sürmüş olan V orobi
ika da, çariçenin dairesıne giden yan 
merdivenler üzerinde İıöbcıt bekliyor
du. 

Evdokiya, çarın geldiğini haber ver
mek için onun mendili lle yapacağı i
şareti görebilmek için her an gidip 
pencereden bakıyordu ... Kadın, bütün 
yağlariyle titreye titreye birden bire 
odaya girdi : · 

- Geldi... Fakat Çarevananın daire 
merdiveni önünde durdu ... 'Gideyim de 
öğreneyim ... 

Evdokiya başında bir boşluk duydu. 
Bir felaket arifesinde bulunduğunu 
hissetti. O anda bütün kuvveti çekil
di, olduğu yere yığılıverdi. 

(Sonu var) 

.. .. .. .. .. .. • 
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Medeniyet uzatır mı? 
Sanat insanın ruhundan 

ömrü 
Lıaan medeniyette ilerledikçe, u

zun ömürlü adamların azaldıfma 
İılananlar pek çoktur. Ademin bin 
Jd, oğullarınm ve torunlarının, gi.t
tikçe daha az olmak Üzere, ıu ka
dar yüz yıl yaıadıklannı gökten 
İıunit diye tanmmıı kitablarda göre
rek, bunların doğruluğundan ıüphe 
ebniyenler medeniyetin inaan ömrü
nü loaaltbğını iddia ederler. Onla
rnı fikirlerine göre, en eski adam
lar, ahlak ve fazilet bakunların
dan, aonraki ve medeni denilen a
damlardan daha yüksek olduktan 
\,aıka, eskilerin vücudları da yeni
lerden daha saf lamdır. 

ia alıf11Uttlr. Zaten medeniyet iler
ledikçe inunm ömrü. sen• eaki ka
falar Üzerinde tetkiklere cöre, daha 
artmııtır. Meaeli. tunç devrinde, 
hatti. eaki Mıaırm Romalılar devrin
de bile, insanların ömrü ıimclikine 
niabtle haylı kıaa idi. 

geçen tabiattir 
Modern sanatlar her 

lara karşı açtığı sa-

Almanyada Hit-
lerin bozuk kanlı-

Bizim yetiftiiimis, yahud ietatia
tiklerini sörebildiiimiz zamanlarda 
bile inaanlann cencini ve ihtiyarını 
to~an götüren o büyiik aalgmların 
gittikçe azal~ıimı ve ~nm .~~ti 
ömrünün gittıkçe uzadıgmı goruyo-

vaş yanında bir de şeyden ewel hür 
soysuzlaşan sana- b. . 
ta karşı bir müca- 1 r mu h 1 tte yaşar 
delesi görülüyor. Alman milletinin 
tasfiyesi ortaya konulduğu şu son YAZAN : 

ruz. 
Pek usun saman Y&f&Y&n inaa:nla-

zamanlarda kübik sanat da yahudi-
ler gibi cermen çerçevesinden dışa- Celôl Esat 
rı atılmak isteniyor. 

O kitablara inanmayanlar arum
da da, medeniyetin insan ömriirri 
11Zatacağmdan ıüphe edenler var
dr. Bunlar da kırlık ve açık havalı 
)'erlerde ıeçeın hayatın aaihia da
ha uy•un olduiuna bakarak, büabü
tün açık yerlerde seçen eak.i z&JD&ll 
tabii hayatının daha çok yatatmll 
olduiuna inanırlar. Şimdiki jnaanla
~ da en eski insanlar ıibi ormanlar 
araamda çırçıplak yqatmak iate-
7enler bulunduiunu bilirsiniz. 

ra gelince, vakıa bunlar medeniye
tin daha az girdili dailak yerlerde, 
köylerde görülüyor. Fakat onlar da 
medeniyetin temin ettiği rahattan 
iatifade ediyorlar. Şehirlerdeki in
aanlar o kadar uzun yaıayamıyor
laraa kendilerini fazla yorular ve 
yıpratıyorlar da onun için. 

Hükümet tarafından toplanan bü- A R S EV E N 

Daha pek yakm•arda çıkan bazı 
kitablarda modern konfor .~~len 
l'ahat hayatın inaanı s•vfOlügını ve 
llııahitin tabii fU'llanDa kartı mukav~ 
._ti azalttığını iı.i sürerek, medenı
htin aailık için ~ de i~i biJ;. l~Y 
obnadıima dair fıkırler bıle gorül-
lllÜftü ..• 
Vakıa admda bir paleotoloji bil-

aini bu aıeMleyi halletmek Üzere, 
en eaki, tarihten Önce dodiiimiz za
ID&nlarda yaJ&yan iıuanlarm ömrii
llÜ tetkik etmit. Bu zamanda Yata· 
)'an insanların ıerçekten yqmı el
lerindeki nüfu.a defterlerine baka
rak güç olaa da, toprağa ıömülmiif 
olanların baılarmı, kafa kemiklerini 
tetkik ederek. anlamak daha kolay
dır. Onun için bilginin sözüne inanı
labilir. 

Bu alimin, tarihten önceki zaman-
larda bqka bqka devirlere ve bat-
ka bqka yerlere ai.d kafalar üze
rinde tetkiklerine ıöre, kafalann 
aahiblerinden iiçte birinden ziyade-

içtimai yardımların insan ömrü
nün uzamaama hizmet etmeai de 
fÜphaizdir. Çiftçilifi öfrenince tane
leri aaklayarak elltden aonrada ya
ıamaia bqlayan inaanlar, takaüd 
aylığı uaulü icad edildikten tODM 

elbette daha çok J'afUIUtlarcbr. 
Medeniyetin aaibk için de, çok 

ya§&JDak için de tabii hayattan \M
tün olduiunda hiç ıüphe etmemeli
dir. 

G.A. 

Ebelerin kazanç vergisi 
Finanı Bakanlığı, aanatlarmı icra 

eden ebelerin niıbi ve maktu tekilde 
kazanç vergisine tabi tutulmalarını 
kararlaJtırmıt ve bu kararını alakalı
lara bildirmittir. 

r 

Ev Kadımna 
Reçeteler 

tün bu eserler seyyar bir sergi ha
linde şehir şehir dolaştırılarak hal
ka teşhir ve kepaze ediliyor. Bunla
rı ötedenberi çirkin gören ve fakat 
yeni sanattan bir ıeY anlamamazlık 
ithamından korkanlarla pabucu da
ma atılmış eski muhafazak5.r ressam 
ve sanatkarlar bir tarafta kıskıs gü
lüyorlar. 

Fakat her inkılab hareketinde ol
duğu gibi bu sanat inkılabında da 
lüzumundan fazla ileriye veya geri
ye gidiflerin önüne geçmek biraz 
güçtür. Acaba, i,, Hitlerin istediği 
hududu geçmiyecek midir? Acaba 
aanat büsbütün geriye dönmiyecek 
midir? Bu bir tasfiye mi yoksa irti
ca mı olacaktır? Şimdilik bunu hal
letmek epiyce mü,küldür. 

Hiç tüpheeiz ki Almanyada bat
layan bu hareket diğer memleketle
re de ıirayet edecek ve müze müdür
lerini, yüz binlerce liralara aatın a
lıp müzelerine koydukları reeimleri 
çengellerinden çıkararak anbarlara 
atmak mecburiyetinde bırakacaktır. 

Acaba yahudiler ve modem san
at buna lyik bir tereddi eseri midir
ler? Yahudileri içtimaiyatçılara bı
rakarak modern sanat hakkında katt 
bir hüküm vermeden evel sanat ale-
mini, yarım asırdan beri, bu kadar 
işgal eden yeni sanatın zuhuru se
beplerini ve sanatta vücuda getirdi
ği inkıl.ibı biraz tetkik etmemiz icab 
eder. 

a yirmi yqmdan önce, en çofu, .. ..... 
yüzde elliden faslaaı yirmi ile kırk s anatm muhtelif devirlerdeki 
Yat araamda •itmit. 7'bde befilurk- Armut receli çehresi hiç bir zaman blri-
la elli yq aruma kadar J'•tamlf. birinin şebihi olmamıştır. Sanat in-
Elliyi biraz geçenler 178 kafa ara- Malume : sanların ruhunu yükselterek on!ara 
1mda ancak üç tanedir. 5 kilo armut, 4 kilo ıeker, l litre su, teselli veren bir zevk kaynağı olmak 

Bizim timcliki iatatiatiklerimizde itibariyle her devirde vazifesini 
C; v~,_.:v.ul.o. ca~vanlarm bile ,_Yapılması : ,...... l,__.yaıuıu;: :ve o devrin duYt!ularına ce-, 

ylıca undufuau sös önüne •• s..t umut aluur kabuklan soyu- vap veren bir ruhda tecelli etmiştir. 
tirince, tarihten önceki inaanlarm lur 4 parçaya • .,mı; oyularak çekir-
)'an yarıya daha Juaa ömürlü olduk- ctekım çıkanlar. 3 ~ kaynabbr. Onun için hiç bir devrin sanatını, 
luı meydana çıkar. Di.ier taraftan ıu ve teker ıurup haline diger bir devrin sanatına üatün gör-

Bu da, diitünüliimce, akla uygun setirilir. KaJD&ma)'a bqlaymca ar- mek veyahud ondan apğı bulmak 
aelir. Tarihten ve medeniyetten ön- mutlar suyu •üzülmüı olarak abbr. Ve doğru olmaz. Sanatta tereddi ıözü i
ceki insanlar aiaçlardan yemit ko- 45 dakika pİfİrilir. 1 limon ukıbr! ~ir ae ancak niabl bir ifade olabilir. Kim 

1 
tapm kaJ-nadıktaa toara aletten meli • iddia edebilir ki mataralarda ıatı-

Pararak yahud hayvanları av aya- rilir. Kavanozlaıra konulur. yan imanların fil difi ve kemikler 
hk yqarlarcb. Böyle yqayabilmek üzerine oydukları hayvan reaimleri 
İçin de inaanm gmç ve dinç olmuı Mürdüm eri~i reçeli Mikelanjm tablolarından çirkindir 
l•--...1D'. Ell:.:-d- ..--.. a, :-··-m Mal veyahut Şezan'nııı bir alaçhğı Co-
-&lllU ..... - - --- .zem• : kanda'dan daha Cilzeldir. Bunların 
•iaçlara tJlmanma-aı " av peıinde 5 kilo çekirdeği çdmut erik, 5 kilo hepsi de zamanının ıttzelelridir. Sa-
lcopnau pek güç olur .• O zamanlv- nattan bir istikrar beklemek onun 
da çocukların analarına ve babala- ıeker, ölümünü dilemektir. Hayat bir ha-
l'lna, aiaçlardan .koparcbldarı -re- Yapılmaı : rekettir. Duran düşer, hareket eden 
11Üf)eri yahud avladıkları hayYan- ilerler. Modern sanat da hayatın bu 
l • • et" t• ıı....1et ed!'-1 Erikler yıkanır, ikiye bölünür, ten-ann etlDI g ırme 1 _. etm ıa e- durmamazlık sırrına uymaktan do-
..: d k f lard -ı.. ıı· · --e bir kat erik bir kat teker konur, •• • a a an .,.... azmm e ıyı --1 g· an bı" r netice deg~ il midir? 
reçirebilnıif olınaıryla anlqılıyor. üaeri tekerle örtülür. Bir ıün bırakılır, 

Bu t.tkikleri yapan i.limin düıü- aonra kanıtınbr, oldukça kızgın bara
aüıüne göre, inaan ömrünün elli.den rette 15 dakika kaynabbr. Erikler de -
90nra uzamuı çiftçilikle batlanut- likli kepçe ile çıkarılır, ıurup koyulaı
br. lnaan, arpa, bujday yetqtirme- tmlır, erikler ilive edilir ve 11/2 limon 
ie baflaymca o taneleri aakla)'arak ıuyu konur bir tqnn kaynablır, ateıten 
onlarla ellisinden IODl'a da Y•tama- indirilir. KaYUIOZlua takıim edilir. 

HAKiM ROBINSONUN 
KATLI 

Bu hareketim içimi ferahlatmıttı. 
Genç adamın derhal Dominik'e telefon 
:deceğini ve daha tehirden çıkm.ıdan 
Petime bir başkaamı takacaklarından 
:ınindim. 

O zaman bu can sıkıcı tara11uda bir 
ıihayet vermeye karar verdim. Bir 
ıafta müddetle, bir 9aka gibi telikkı e
ierek, buna tahammül etmittim. Beni 
ıer yerde takib eden motosikletlere i
:iru etmemiştim. Akpmları Cimmi 
Vele. vazifesi ba,ına geçiyor ve ben o
ıu otomoltllime almakta devam edi
fOrdum. Fakat bu hal artık canımı uk
naya başlamıttı. Her teYi sükfltla kar
Jılaınam, motosikletlilerin cüretinı ar
tırmııtı ve bunlar artık bana karşı her 
küstahlığı mubah görmeye bapa.aııt
dı. Yalnız Cimmi Veles vazifeıini ih
ınaı etmemekle beraber çok dostane 
h>uamele ediyordu. Her akpm Elen'· 
den ayrıldıktan 90nra, delikanlıyı oto
ırıobilime yerletmit buluyordum. 

Bir gün evel, ona .. ortadan kaybolu
veriraem, ne yaparsın?" diye ıormut-

tum. 

Ycaan: R. H. Golclman 
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- Dominik'e telefon ederim, diyor
du. Böyle kararlaftırdılar. Derhal bir 
kaç otomobil her tarafı aramaya çıka
cak. Patron diyor ki, bizi bıktırmak i-
çin ıee çıkarmıyormUf11unuz? 

- Ya telefon etmeıeniz, diyordum. 
Ya meıeli bir iki saat 10nra ıizinle 
muayyen bir yerde bulupak. 

- Yok, bu olmaz. Dominik'in ne a
dam olduğunu bilirim. Beni öldürür. 
Çeteye girmit oldu&uma çok esef edi
yorum, fakat artık it itten geçti. On
lara hiyanet edemem. 

- Anlatıldı, deıniftim. emin olun 
ki ben de ıizi aldatmaya kalkqacak de
gilim. 

Bugün artık bıçak kemiğe dayan
mııtı. Kurfiyu beni bir tel örgü içine 
almıttı. Buradan ancak telleri kopar
mak ıuretiyle çıkabilirdim. Buna ka
tar vermi9tim. 

Elen'in evine geldiğim ı:1man, onu 
amcasiyle beraber buldum. Hakimin 
ölümün<len bed, AndriY.u ber ıün f.C· 

Her hareket bir hürriyet ifade e
der ve hürriyetin cibilli iktizası tat· 
mak ve aşmaktır. İgte bu sebepledir 
ki en büyük taş.kınlık ve aşkınlıkla
rı doğuran asrımızda da sanat bü
yük hamlelerle durması lazım aelen 

ğenini ziyarete geliyordu. 
Eler. bana dedi ki : 
- Cerri, amcam evi kapayarak ken

disiyle beraber yapmamı istiyor. 
Ben Andriyu'ya döndüm: 
- Biz Elen'le evlenmeye karar ver-

dik, dedim. 
Hiç hayret ebneden sordu: 
-Ne zaman? 
- Bana kalaa hemen bugün derdim. 

fakat Elen bir kaç hafta daha bekle
mek istiyor. 

Bir kaç dakika diltünceli durdu, son-
ra Elene dönerek : 

- Benim rızamı almak mı istiyor-
sunuz? dedi. 

Elen cevab verdi : 
- Biliyorum ki bu izd~vacı tasvi~ 

etmiyorsunuz; fakat hiç bir ıeY benı 
Cerri ile evlenmekten menedemez. 

Adriyu genç kızın bir elini avuçlan 
içine alarak bana döndü : 

- Beni iyi dinleyin, Cerri, dedi. 
Sizde hiç bir kusur görmüyorum. Elen 
eminim ki sizden iyi.ainıi bulamazdı. 
Fakat benim düşmanun kalmakta ısrar 
ediyonsunuz. Beni devirmeye, itibar 
ve nüfuzumu kırmaya çahtıyorsunuı:. 

- Doğru, dedim. 
- Niçin? Her halde mevkiıime göz 

diktiniz, değilmi ? 
-Hayır. 

- Eğer dütmanhğınrzın sebebi bu-
iae, düğün hediyesi olarak istediğiniz 
mevki ve nüfuzu bahJe amadeyim. E
sasen bunu size daha önce de l()ylemit
tim. 

Güzel Sanatlm AkaJemin 
Proluörlerinden 

hududu aflJlıt ve bugün kapı dıprı 
ettiğimiz hale girım.tir. 

Bir asır evel hürriyete doiru ko
şan sanat yarım aıırdanberi CO§IDU,, 

yirmi senedenberi vecde gelmif, ve 
on ıenedenberi hummalar içinde 
çırpmmağa baflamıt ve nihayet akıl 
ı1e hayalın muhtelif ihtilicatı için· 
ue bayılarak ölmüttür. 

Her ölenden yeni bir hayat uoi
ması tabii oldu&una göre bugünkü 
sanattan da iıtikbalin sanatı dunya
ya gelmiyecek mi? 

Z amanının hıflDln& uiramıt. 

devrin acılariyle delirmlf bir 
........ , kanbur do&muı bir çocuk gi
bi ana oc:ağmdan fırlatıp atmakla ih
tiyar ba.baaını inklr eden mütereddi 
~ukların aoyaw:lutu aruında ne 
ıark vardu. H.er halde modern sanat 
da büyüklere el kaldırmanın timdi 
cezaaını çekiyor. 

Fakat b.ıt\in dünya Hitler gibi bu 
uğcubeleri kapı dl.farı mı edecek? 
\'. okaa daha beşeri bir hiale onlara 
ancak layık oldukları mevkii vermek 
ve baş sedirden indirmekle mi ikti
fa edecek? 

Bunu takdir edebilmek içın mo
dern sanatın geçirdiği hayatı ve U
zerine vaki olan mücasiratı tahlil et
memiz icab eder. 

En eski samanlardan beri kllaik 
nazariyelerin hepai de resmin tabia
ti tamamiyle taklid eden bir sanat 
olmasında müttefik idiler. Halbuki 
hiçbir devrin bir &anat eseri - hakki
le sanatkar olmıyanların eseri müs
teıma o'ımak üzere - ta.biati tamamı 
tamamına ta.klid eden bir eser olma
mı~tır. Fotoğrafm icadından aonra 
görülmüştür ki kimya ve fizik bu i
şi bir reaaamdan çok mükemmel 
yapmaktadır ve tabiatin böyle nok
ta.aı nıoktaaına taklidiyle hiç bir u
man sanat duycuauııu uyandıncak 
bir eaer yaratılmamıftlr. Tabiati i
fade eden bir fiirde tabiatin baqi 
fekiJ ve çiqiai vardır. Halbuki ede
bi bir yazı bir tablo kadar inaanı 
duyıulanduabilir. O halde rcemi 
bir totoğrafi değil, bir tiir, bir ede
biyat telakki etmek li.ıım ıeliyor. 

Zaten sanatın tarifi de insan ru
hundan geçen tabiat def il midir? 
Her inaanın iae tabiati ba9ka batka 
görmesi ve duymuı ve her devrin 
içtimai duguıu bafka devrinkine 
benzememesi ıanattaki bu değifik
likleri vücuda getirmigtir. Bir duy
gu çok hassas, çok derin diğer bir 
duygu çok mariz ve mütereddi ola
bilir. Fakat - samimi oldukça - bun
ların hep.ine katrı hürmet etmek 

- Hayır, benim nazarımda iktidar 
ve nüfuzun ehemiyeti yoktur. Siz ki 
buna her şeyden tazla e.1emiyet verir
ıiniz, beni anhyamazaınız. 

- Doğru, fakat istediğiniz nedir ? 
- Bilmiyorum, be1ki giriftiğim te-

tebbüsü ıonuna kadar götürmek: mü
Watın benim için ehemiyeti yoktur. 

- Bunu çok dinledik, Cerri; mer
hum babanız da böyle aöylerdi. 

- Şu halde, demek ki babamla ta
biatlerimiz aynı i.ıniJ. 

Elen oturmuıtu ve bafını eğmifti. 
Kendisine dikkat ettiğimizi aandı&ı 
zamanlar alelacele elini yüzüne götü
rerek yaşlarını siliyordu. 

Andriyu : 
- Vaziyet çok nazik, dedi. E .. n ai

lenin reisiyim; Elen bir Robinaondur. 
- Yakında benim ismimi tafıyacak

tır, cevabını verdi. Bizim de bir aile
miz olacak, ve bir gün o da sizinki ka
dar iti.bar ve kuvvet kazanacak ... Fakat 
başka yollardan giderek. 

Elen batını çevirdi, kalktı ve eve 
girdi. 
Amcaaı, mahzun blr yüzle, onun ar

dnldan baktı. 
- Size bir ter aöyliyeceğim, dedi. 

Artık sabrım tükendi. Ne demek iate
diğimi anlıyorsunuz, değiJmi? Sizin 
veya Doktor VU.k'in verdiği emir ü
zerine gUn gece tara•ud altındayım. 

- Emri veren benim. 
- Artı.k buna tahammill edemem. 

- Bu daima devam edecektiT. 
- HiY.ır, ben bu hale bir nibaY,ct. ver 

mee1:ni i,ıwanrn ewaf ındanıdn. 

E ğer sanata ve sanat e.erlerine 
böyle bir hüriyeti vicdan 

bahşedilmiyecek oluraa aanat caerk
ri de Frankonun askerlerine benzer. 

Bizanahlar zamanında mukaddes 
taevirlere kartı açllan uvat dC"lri 
müstesna olmak üzere sanat şimdi
ye kadar bu kadar dilrilft bir dikta
törlük geçinnemiftir. 

Fakat sanat tarihinde bütün in
kılablara karşı sızıltılar da olma
mı§ değildir. 

Eıki Mııırda Firavun 4 Uncü A
menofiı'in teıiriyle aanatklrlar es
ki ananevi ve dini reaim uıulünü 

terkederek tabiata yaklattıkları va
kit bu hareket ldeta ıiyut bir ihti
lll mahiyetinde görülmüt ve hü
kümdar bu teceddüdden meaul tu
tulmuıtu. 

Millddan evvel betinci uırda yu· 
nan heykeltraıı Fidiyu akademizm 
ile allkuını keamit daha ıonra Gi
otto bizantinizmden ayrılmıt. 19 -
uncu uırda aanatklrlar atelyelerin
den fırlayarak tabiatın kar9ııında 
reaim yapmağa ba9lamı1lardı. Bü
tün bunlar aanata can veren birer 
hareket idi. Bu muhtelif devirlerin 
eıerlerini mukayese ederek birini 
öbürüne tercih etmek abeıtir. Çün
kü vücudunu karfıdan ve çehresini 
profil gl.Sateren eıki bir Mı11r resmi 
o vakit için ne kadar güzelae bugün 
için de o kadar ıüseldir. Her dev
rin eaeri kendi samanmm telikki 
ve duyıuıuna caredir. 

Poincarri'nin dedili ıibi ilmin 
yeni tellkkileri, eaki ilim teltkkile· 
rinden daha dofrudur demek yanl
ht olur. Ancak bu gibi teltkkiler 
bugUnkU dUtUnll9lerimise daha uy
ıundur diyebiliriz. 

E ğer ilimde olduğu cibi unat 
da da bir hürriyet aahaıı ol

mazaa inkıliblar ve terakkiler du
rur. Hareketler iıe hür bir aaha iı
ter. ltte bu hür sahadır ki sanata 
yeni hamleler imkinını v.lrir ve o
nu tereddiden kurtarır. 

Tabiatla reaim Ye sanat arasında 
bir tekil bennrlllf ye mlııuebeti 
bulunmamak nuariyealne uhib o
lan Ceaanne, modem aahada ilk at 
ko§turan sanatkar olmuıtur. 

Yine o esnada idi ki Greco ismin

deki ressam da bir kilisenin yüksek 
duvarlarına yaptığı inaan reaimle
rinin çehrelerini mübalegah ıurette 
uzatarak tamam &örilnmtleriııi te
mine çahpıt ve bu ıuretle tekil 
bozukluğunu lcad etmlıti ki oradan 
da cubiınn dofmuıtur. 

Bu iki renamın eHrlerindt ıörll
len ıiddet ve tekil bo.sukluiu aanat 
Alemine yayılmıt ve karakteri mü
balec · etmekten doğan bir netice 
modem reamin eaularını teıkil et
mittir. 

Modem reamin babuı aayılan 
Cezanne yaptığı canaız tabiat re
ıimlerinde yalnız ıekil Ye renkler
deki bu mübaleıa aayeainde duy
gular üzerindeki teaire kuvvet ve
receğini dü,ünmüt ve mevzu ile ka
tiyen allkadar olmamıttır. 

O ndan ıonrakiler de mevzuu 
büıbütün ortadan kaldm

vermişler ve bu ıuretle meydanda 
tekillerle renklerin ahenginden 
ba'ka bir ıey kalmamııtır. Hatti 

(Sonu 9. uncu sayfada) 

menin yolunu bilirim, hatti kuvvete 
müracaat etmek icabetae bile. 

- Ne demek iıtiyorsunuz? 
- İıtediğiniz kavğa iae, bundan da 

çekinmiyeceğim. İcabederse Midlan
~ bir ı.angiıte.r çetesi &etirece&im. 
Sıze temın ederım ki bu gerektiii ka
dar kalabalık ve kuvvetli olacaktır 

Andriyu : · 

- Bu mUdhit bir §ey olur, dedi. 
- v?nlar~ ~atedikleri kadar para ve-

rece_gım.. Sızın Kurfiyuya yaptırdıiı
n~~ ıtle!'~ ben de onlar vaaıtasiyle gör
durecegım. 

Büyük tef bafını sallıyordu. 
- Bunu yapabileceğime inanmıyor 

mueunuz? 

- İnanıyorum. Tekrar ediyorum, bu 
müdhit bir fey olur. 

- Siz yirmi sene müddetle hep bu 
tekilde hareket etmediniz mi? Buna 
beni siz mecbur etmit olacalaunız, ve 
emin olun ki hareketimden ilk teeaaUr 
duyacak ben olacalım. Fakat ıizinle 
mücadele için aynı ıilihları kullan
maktan bafka çare olmadıtını &örüyo
rum. Hem ben bir ,eye karar verdim 
mi, aonuna kadar giderim. 

Sözümü kati : 
- Cerri, biı: galiba iyi antqamıyoru•. 

Ne yapmak i.tedilinbin iyice farkın
damıamıı: diye dUfUnüyorum. Hakkı
nu: var, kuvetli bir çete teJırin bayatı-
nı alt U.t edebilir. Adamlarmı ve a

damlarmu bir hayli kuıban Yetee•k
lerdir. it bu kadarla küa PIVI yok. 
Dünya biır ~ 1eneridaı kurtulmul 

llCiôn iQicl 
Bir coğrafya liigali ihtiyaca 
Vivien dö Sen - Marten ile L. Ruale' 

nin coğrafya lü1ratini kaybettiğim gün
denberi bu ilme aid her hanai bir arq
tmna mecburiyeti karf11ında elimin ve 
kolumun bağlanıvercliğini hissederek 
bu hadisenin sebebi - bir evden diğeri
ne tapnına, yahud bedava kütüphane 
sahibi olmak hastalığına tutulmuı bir 
ziyaretçinin mücrimce liubeliliii veya 
unutkanlık • her ne ise, ona lanet ede
rim. Avni Candar'm yeni neırettiii 
"Anadolu coğrafya lugati amaçlan" a• 
dmdaki eseri bana gene bu eksikliği ve 
memleketimize mahsus bir coğrafya 
lugati ihtiyacım kuvvetle ihau etti. 

Geçenlerde bir gezinti münasebeti. 
le bu ıütunda bahaebniı olduium 
Karapürçek köyüne bu adın ~ ~ 
naaebetle verildiiini merak ehnltüm. 
Bu merakmu ancak bqün "Anadolu 
cofrafya lugati aınaçlan" izale etti: 
"Karapürçek Ankaramn on kilometre 
ıarlanad seksen sekiz evli bir köy• 
dür. Bir türllmen boyunun adı
dır. lran'da bilen Kotur ._ 
ruine ve bududumua civanna ,...ı91 • 
tirilmi tolan Semkinh qiretinin .... 
adı budur. Bunlar türktür" reitleri 
ananeden olarak Sultan Karapürçek 
adım tqll'lar •.. Bunlar bir anbk, ulm 
türk olan " kürd telüdd edilen Milli 
afireti ara11na kan§U'alr y&f&llllflar • 
dır. Anacloluda eliler ,...terde bahmaa
lar halis türk olduklamu bilirler ,,. 
kürcllülde hiç bir alikalan yoktur.• 

Bu iaahlan, örnek olarak nakledt
J'WUID 1 Kendi memleketimizde sö
rüp yanmdan •eçtiiimi•, haritada 
gördüfümüz v.,.a itittitimis bin
lerce köy, kasaba" hatta tehriD 
iıimleri hakkında değil, biuat ken -
dileri hakkında bi.t kolayca t9D'rir 
.decek eserler ne kadar lnttr, hili
ris. Avni Candar bu güÇ)Wı karp
aında defalarla bulumnut olacak ki 
çektiii zahmetlerin bir ............. 
vatandaflannı korumak niyeti ile 
bu aına~ları tertib ve netre karar 
vermiftir. ilim adammm en büyiik 
... deti de bu delil midir? GüçlüiQ 
gönnek ve onu gidermek kararma 
,,..-ip aaınanına acımadan ifne IJe 
k1IJ'U ka•arcaama çahtarak elincl .. 
sel .. )'ardımı ilmin fayduı namma 
eıir•ememek ... 

AYDi Candar'm batlunıı olduf1a 
iı hakikaten güç iıtir. Kitabnun öa 
sözünde bunu kendisi ıöyle anlatı • 
yor:: ''Haritadki her ismi doğrula-
7acak mal\ıma.h toplamak için her 
•Ultaya baı"FUl'Clum, bunları klfi 
•örmedikçe köy kÖT dolqtmı. laim
lerin aeldikleri aaıllan etimoloji 
aoayolojik bakımından inceledim. 
Arkeolojik iatu7onlan taJine ui
rqtnn. isimlerin vasıflarını ara.elma. 
Her mevkiin, bulundufu kaza ve 
nahiye içinde mesafe Yererek hadg.. 
nu teabit ettim. Köylerin dahi nii'
ve ev saygını nnnek i.ıtedim.,, 

Hiç bir iddiaıı olmıyan müellifin 
eseri haklundaki mütaleuı da ta
dur: "Bu bir tecrübedir. Batkaln da 
aynı tecrübeyi bulundukları nıuldt • 
lerde yaparlar, neıreaerler, netredi· 
)enlerin yanlıılannı bularak düzeltil
mesine yardan ed~rlerae on aenec:le 
yurdumuzun bir cojrafya IU,a.ti 
meydana gelir.,. 

ilim adamı daima müt.nzı .... 
tur. Zira o bilir ki ilim UÇMaa bucak
aı zbir deniz sibidir; sevenler ona 
birer birer taııyacaldarı katrelerle 
beslerler. Avni Candar da ilme ken
di katresini getinniıtir; tebrik etme
liyiz. - N. Baydar 

olur. Fakat arada masum kadınlar, ço
cuklar, ve polisler de kurban gidecek. 

- Biliyorum, dedim, fakat dediğim 
gibi, beni mecbur ettiğiniz takdirde 
hiç bir ihtimal beni geri çevirmeye
cektir. 

Bana dik dik baktı : 
_ Şu halde uzlaf1D.8ya çah,.ak d~ 

ha doğru olur. 
- Pek ili, tecrübe edelim. 
- Ne yapmak i.atediğinizi, ne ara-

dıfınızı ıarahatle biliyor muıunu.z 'I 
diye ıordu. 

Hemen cevab verdim : 
- On altı sene evvel Oliv Klaytoa 

gayri kanuni bir tekilde neden timar
haneye konulduğunu ögrenmek iate
yorum. 

- Neden gayri kanuni oluyonnu9 ? 
- Hakibti biliyorum. Bu kadının 

tımarhanede ne §artlar içinde yapdı
nı biliyorum. Bugün nerede olduğunu 
biliyorum. Bunu açıkça söylüyorum, 
çünkü artık vaziyeti değiştirmenize 
i.mkAn yoktur. Dora Vilkoks'u taru
sud ediyorum. Bu kadın ortadan kay
bolduğu gün doktor Vilks bunun he
ubını vermeye mecbur edilecektir. 

- Bu ifle benim ne alakam var ? 
Omuz ıilktim : 

-:- ~li.kanızı biliyorum, timdi delil
lennı aramakla metgulüm. Artık elim 
deainiz, Andreyu Robineon ve yaka~ 
zı elimden kurtaramıyacaksıruı: . 

Sükfuıetle : 
(Sonu var) 
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Adanada havacıhk sevgisi 

Adana orduya dördüncü 
tayyareyi almak üzere • 

Adananın yeni hava limanı inıaall 

önümüzdeki ay sonuna tamamlanıyor 

YURDDAN 
RESİMLER 

Adana (Hususi) - Adanalılar türk ordusuna dördüncü hava filosunu 
hediye etmeğe çalışmaktadırlar. Şimdiye kadar Adananın Hava Kurumuna 
yaptığı değerli yardımlarla üç filo alındı. ( Kütahyadan bir 
Hava Kurumu Adana şubesi 12 yıl- , · 

lık bir maziye maliktir. O günden bu
güne kadar şube kuvvetlenmiş ve iler 
!emiştir. O sıralarda çiftçilerimiz tay 
yareye yüzde yarım vermek suretiy
le cemiyete karşı vazifelerini yapmış
lardır. Kurumun geliri yapılan yar
dımla ve diğer gelir kaynaklariyle za
man zaman kabarmış ve tahavvüller 
geçirmiştir. Fakat en çok dikkate de
ğer sene, 1935 temmuzundan başla
mıştır. 

Dört senedir şubenin başkanlığını 
yapan B. Sabri Gül'ün anlattığına gö
re, 1935 de yer mahsulünden elde edi
len varidat 29.000 lira idi. Fakat 5 tem 
muz 1935 de alman mühim karardan 
sonra vaziyet birdenbire değişmiştir. 
Şubenin varidatı birdenbire yüksele
rek 1936 tarihine kadar bir sene için
de yalnız yer mahsulü yardunlarrn
dan 240.000 lira gibi muazzam bir ye
kfuı elde edilmiştir. Bu rakam, 936 ve 
1937 yılında 208,000 lira olmuştur. Bu 
iki yıl arasındaki fark, mahsul veri
minin ve fiat vaziyetinin değişmele
rinden ileri gelmiştir. 
Diğer varidattan ise Kurumun 100 

bin lira bir geliri vardır. 
Geçenlerde vilayetimizde toplanan 

Türk Hava Kurumu kongresinde şim
diye kadar kurum yardımından hariç 
kalan birçok yer mahsulü de yardıma 
tabi tutulmuştur. Şimdi bu suretle 
şubenin gelir kaynağı artmış ve teş
kilatı da büyümüştür. 

T ürkkufu çalı§maları 

. c"~:. 

•• •• •• 
gorunuş 

Adana Tiirkkuşu şubesi 1936 hazi
ranında açıldı. O sene lnönü kampı
na 11 genç gitmiş ve hepsi de mu
vaffak olmuştu. Geçen martta tekrar 
çalışan şube bu defa temmuzda 31 
genç yolladı ki bunların 27 si muvaf
fak oldu. Adanalr gençler İnönü kam
pında çok muvaffak oldular. 

Adana çok yakında • 
ıcme ., 

Bu yıl, Adana Türkkuşu, geçen 
yıllara nisbetle büyük bir randıman 
vermeğe namzeddir. Geçen yıllarda a
dedi 30-40 ı geçmemiş talebe mikdarı 
bu yıl kampa veya motörlü tayyare 
mektebine Adana asead 85 talebe ve
rebilecektir. 

Hava KurumÜ tesiıleTi 
Hava Kurumu Adana şubesi, sayı

lan faaliyetlerden başka tesis işleriy
le de meşgul bulunmaktadır. Kurum, 
teşkilatını istiab edecek modern bir 
binaya malik olmakla kalmamış, Ada
na Türkkuşu için de 30.000 lira tahsi
sat ayırarak güzel bir bina inşasına 

başlamışttT. Bu binanın inşası önü
müzdeki aylar içinde ikmal edilecek
tir. 

Adana hava limanı 
Şehrimizdeki havacılık faaliyetinin 

kadrosu çok göğüs kabartıcı bir vazi

yette olmasına rağmen bir sene evve
line kadar şehirde tayyarelerin barı
nacağı, ineceği bir saba yoktu. Şim

diye kadar kullanılan iki saha da ip

tidai bir şekilde idi. Bu vaziyeti göz 
önüne alan devlet hava yollan idare-

suyuna 
Adana, (Hususi muhabirimiz

den) - Şimdiye kadar temiz bir 
içme suyundan mahrum olan 
Adananın bu eksiği de önümüz· 
deki aylar içinde tamamlanacak
br. 

Şehrimizin içme suyunun Demir

köprü civarından temin edileceğini 

evvelce yazmıştım. Bu suyu şehrin 

her tarafına taksim etmek için "Dil

berler sekisi" nden devam etmekte o
lan inşaat önümüzdeki aylar içinde 

ikmal edilmiş olacaktır. Şehrin her 
tarafında ana boruların döşenmesine 
devam olunmaktadır. 

Suyun başında yapılan ana depo

nun da inşaatı kısmen ikmal edilmiş
tir. 

Şehir suyu Demirköprü civarında -
ihtiyaca göre açılacak üç beş kuyu-

dan temin edilecektir. Bu kuyular ar-

kavuşuyor~ Ada n a 
sokaklarına 

boru 
döşeniyor. 

Konyada 16 tane tohum 
si, İstanbul - Ankara - Adana hava tezyen olacak ve sulan hıfzıssıhha 

postalarmm tesis kararını da göze a- enstiti1sünde tahlil edilerek, fennen 

larak modern bir hava meydanmm temizliğine kanaat getirildikten son temizleme istasyonu açılıyor 
inşasını kararlaştırmış ve işe derhal 
başlamıştı. Bir buçuk senedenberi de
vam etmekte olan inşaat artık son 
safhasını bulmak üzeredir. Haziran 
içinde "Adana hava limanı., mükem
mel bir hale gelmiş olacaktır. 

ra kullanılacaktır. Konya, (Hususi) - Vilayetimiz içindeki çiftçi tohumlarının 
Kuyulardan alman sular, Dilberler parasız olarak temizlenmesi , seçilmesi ve ıslahı için, 16 tane to

hum temizleme istasyonu açılacaktır. 

Şehrimiz hava limanı çok büyük bir 
saha üzerine kurulmuştur. Hangarlar, 
teşkilat memurlarının vazife göreceği 
binalar tamamen inşa edilmiş, bunla
rın yalnız teferruatı kalmıştır ki bun 
lar da gene haziran içinde bitmiş ola
caktır. 

Keza hava limanı telsizi de bu ta
rihte tamamlanmış ve faaliyete geç
miş olacaktır. 

İstanbul - Ankara - Adana hava se
ferlerinin başlaması, Adananın iktı· 
sadi, içtimai, kültürel hareketleri ü
zerinde çok müessir olacaktır. 

Nihad TANGÜNER 

Ad anada yala portakalı 
Adana, (Hususi) - Ziraat müdür

lüğü tarafından Yafadan portakal 
fidanları getirtmek için bir teşebbü
se girişilmiştir. öğrendiğime göre fi
danlar gönderilmek üzeredir. Bu fi
danlar meraklı bahçe sabiblerine da
ğıtılacak, bu cins portakallar çoğal
tılacaktır. 

sekisindeki depoda toplanacak oradan 

tazyikli olarak şehre dağıtılacaktır. 

Belediyenin müteahhidle aktettiği 

İstasyonlar için lstanbul ziraat İlaçlama cihazı olan beş selektör için 
mektebinden şehrimize on altı tane tohumluklarr, ilaçlamaya daha ziya
Selektör getirtilecektir. Bunlardan de muhtaç bir vaziyette olan yerler 

mukavelenin müddeti 14 temmuzda beşinde ilaçlama cihazı da vardır. seçilecek ve bunların haritaları ziraat 
biteceğine göre, şehrimiz bu tarihte 
bol ve temiz bir suya kavuşmuş ola· 
taktır. 

Bunlar tohumu hem temizliyecek, veka.Ietine gönderilecektir. 
hem ilaçlıyacaktır .. Makineler, ekim Makineler için faaliyette bulunacak 
mevsiminden evvel faaliyette buluna- lan köylerde iyi birer bina yaptın-

. cak, makinist kadrosu ile işletme l lacaktır. 
Arzu edenler evlerine su alabile- masrafı ziraat vekaletince temin olu-

ceklerdir. Fakat fakir halkın masraf nacaktır. 
yapamıyacağrnı göz önüne alan bele

diye şimdilik ihtiyacı temin için ma
hallelere umumi çeşmeler yapacak
tır. 

Bu su tesisatı 367.000 küsür liraya 

mal olacaktır. Çeşmeler için de plan
lar hazırlanmaktadır. - Nİ TA 

Adanada feci 
bir kaza oldu 

Adana, (Hususi) - Asli fırın in

şaatı için yıkılan duvarın altında dört 

amele kalmş ve bunlar ağr surette ya 

ralanmışlardr. Yaralılardan ikisi birer 

gün ara ile ölmüşlerdir. 

Makinistler için temmuz ayı içinde 

vilayetimizde bir hafta devam edecek 
bir kurs açılacak ve bu kursta maki

nelerin tesis ve işletilmesi öğretile

cektir, 

Makinelerin her biri saatte bir ton 
tohum temizliyecek kudrettedir. On 
saat çalışmak suretiyle her bir 
köyde on ton tohum temizliyeceği ci
hetle, bu randımanın mutlaka temin 
edilmesi matlup olduğundan tohum
luklarını makineden geçirmeleri lüzu 
muna dair çiftçi nezdinde şimdiden 
gereken teşvikler yapılacak ve icabe
den tedbirler alınacaktır. 

Makineler için faaliyet merkezi o
larak, fazlahububat ziraati yapan köy
lülerle merkezi vaziyette bulunan köy 
lerin seçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Gaziantebte tütün 
şirketi 

Gazianteb, (Hususi) - Şehrimiz 
tütün ekicileri arsında bir tütün satış 
koperatifi kurulmuştur. Mıntakamız
daki Delitütün ihracatını bir elden 
idare etmek ve bu kıymetli ihraç malı
mızın kalitesini arttırmak için bir de 
tütün ihracatçılar birliği kurulmak 
üzeredir. Birlik 50 bin lira sermayeli 
olacak, bu paranın yarısını türk tütün 
limited şirketi verecektir. Tütün sa
tış kooperatifi de 5 bin lira ile iştirak 
edecektir. Sermayenin diğer kısmını 
da şehrimiz tütün ihracatçıları temin 
edecektir. Teşekkül edecek birlik,. 
Hasankeyf tütünleri ihracat birliği 
türk anonim şirketi adını alacaktır. 

Karasularınıızda kaçak balık 
avlıyan iki motör 

"Durl,, •ine ateıle mukabele ed'ZJ 
11otörden biri teslln1 oldu 

İzmir, (Hususi) - Karaburun civarında kara sularımızda bı
çak balık avhyan iki motor görülmüş, gümrük muhafaza motoru· 
iıun ''Dur!" emrine ateşle mukabele eden motorlardan biri yaka· 
lanmış ve şehrimize getirilmiştir. Diğer motor kaçmıştır. Hadise 
şöyle olmuştur : 

Kocasını 
boğduran 
bir kadın 

Konya, (Hususi) Sarıoğlan nahiye 
sinde Kildere köyünde tüyler ürper -
tici feci bir cinayet işlenmiştir. Bu 
köyden Ümü Klmaz adında bir kadın, 
kocası İsmail Yılmazla uzun zaman
danberi geçinememekte imi~. Kadın 
dostu olan iki kişi ile birlikte bir ge -
ce kocasının boğazını sıkarak boğ
muştur. Katil zanlısı kadın ev iki suç 
ortağ yakalanarak adliyeye verilmiş 
tir. h 

Anteb fıstıkları 

sıcaktan zarar gördü 

1 

Bir gümrük muhafaza memu· 
rumuz sahili tarassut ederken 
kara sularımıza kadar sokularak 
balık avlıyan iki motor görmüş
tür. Memurlarımız derhal : 

Dur!.. Emir ve işaretini ver
mişlerdir. 

Fakat iki balıkcı motoru, derhal ba
l k avlamağa mahsus aletlerini topla
mağa ve bir kısmını denize bırakarak 
e.ularım1zdan uzaklaştırmağa ve kaç· 
111ağa kalkı:şmrşlardır. Bunun Üzerine 
~~ümrük muhafaza motöründen Dur 1 
emri ve işareti tekrar edilmekle be· 
raber ateş aı.;ılmıştır. 

Ayaeleni adını taşıdığı sonradan 
anlaşılan ve Sakız limanına kctyıdb 

bulunan motor, gümrük motoru~uza 
ateşle mukabele etmiştir. Burada kı· 
<-a bir müsademe olmuş, gümrük mu
hafaza motorunun göz açtırmıyan 

makinelisi işlemeğe başlamıştır. Bu 
vaziyet karşısında motorlardan birisi 
teslim olmağa mecbur kalmıştır. Az 
s::mra motor teslim alınmış ve li-nanı
mrza getirilmiştir. Motorda 236 kilo 
kaçak balık, beş mavzer ve fi~.~kler 
Lulunmuştur. Motor 17 tonluJrtur. 
,....aptan ve tayfalar adliyeye veriJmiş
tir. Nikola adındaki makinist kolun
dan hafif yaralanmıştır. Suçlulardan 

1 

birinin yaşı küçük olduğu için serbest 
bırakılmıştır. 

Sultanhisarda çeşitli 

çalışmalar 
Aydın (Hususi) - Tatlı ve sulu 

portakallariyle ismini yurdun dört ta 
rafına duyuran Sultanhisar kamunun 

da, büyük bir kalkınma çalışması var. 

Kamunun 4000 nüfusu vardır. 
Merkezle beraber kamunun sekiz 

köyü vardır. Hepsinde köy kanunu 

tatbik edilmektedir. Kamun halkının 
devlet ve hususi muhasebeye ocıeaıa:-
leri yıllık vergi tutarı 58695 liradır. 

Sultanhisarda istasyon yanında m<>
dern bir ilk okul binası yapılmakta

dır. Temel ve ilk kat inşaatı biten o

kul binası için Sultanhisar köy büd
cesinden geçen yıl 5000 lira verilmiş

tir. 

Sultanhisarda 15 müessis ortak, 

2920 lira sermaye koyarak ve 43,700 

kilo mahsul teahhüt ederek üzüm ku-
rumuna bağlı bir satış kooperatifi kur 
muşlardır. Kurum mühendisleri istas 

yon Y.anmda yapılacak depo ve koo

peratif binasının yerini tesbit etmiş
lerdir. Bina ve deponun inşaatı mah

Gazianteb, (Hususi) - Son hafta sul zamanından önce bitirilecektir. 
içinde havalrın birdenbire ısınmas• 

Sultanhisar ilk okul himaye kuru
fıstıklar üze.rinde tahribat yapmıştır. 

Bununla beraber Fırat sahillerindeki 

fıstıklar çok bol ve iyidir. 

Dikilide plaj yapılıyor 
Dikili, (Hususi) - Kasabamızda 

bir plaj yapılması için hazırlıklara 

başlanmıştır. 

mu hükümet karşısındaki boş arsaya 
bir çocuk bahçesi yaptırıyor. Bahçe 

1500 liraya malolacak ve halkın yar
dımiyle yapılacaktır. 

Sinesinde Nija şehrinin harabeleri
ni saklayan Sultanhisar, cumhuriye
tin bahşettiği köy kanununun feyzin
den istifade ederek yakında mamur 
bir kasaba olacaktır. - O. Becerik. 

Uşakta hahcıhk 

Ufakt a halıcı kızlarımız 

U~, (Husu si) - Yurdun her tarafmda ötedenberi halıcılığı ile 
tanman Utakta bu çalıpnalara har aretle devam edilmektedir. Halıcı 
kızlarımız yen i ve modem motifleri. yeni eserlerine tatbik etmekte ve 
çok muvaffak olmaktadırlar. Gönıd erıdiğim reşim bir tezgahtaki çal!§· 
ma.yı g&termektedir. 

" 



Bah(eli evler mahallesi 

Mahalleyi vaktinde yetiştirmek 
çahşıyor günde 800 • • • • 

ıscı 
.:> _;j ıcın 

~ 

A. nkarada atılan her mesken te

meli, bize, başşehrin en büyük 
ve müşterek meselenin halli yolunda 
bir adım gibi gelir ve yükselen bina 
ile hepimiz, hemen hemen sahibi ka
dar haz ve huzur duyarız. 
Eğer bu inşa, bir tek ev halinde de

ğil de tam bir mahalle halinde olur
sa ve şehrin nisbeten uzak bir köşe
sine kurularak koskoca bir sahayı boş 
arsa olmaktan çıkarıp şehir içi yapar
sa bu haz hissi bir sevinç halini alı
yor: Bahçeli evler yapı kooperatifi
nin kurmakta olduğu 168 evlik ma
hallede bu sevinci muhakkak duyu-
yorsun uz. 

168 ev deyipte geçmeyiniz: Bütün 

Ankarada hepsi hepsi 17372 ev var

dır. Bu evlerin içinde yalnız 1035 i 

r~::;~;~;;~· .. ::~ 
f hallesinde evler 

bir hizadadır ve 
yüksekce b i r 
yerden bakıldı -
ğı zaman plan
da tam bir hen· 
desi hassasiye 

tin bakim oldu· 
ğu görülmekte 

ı dir. Öyle ki, ma 

ij ;;1~:riny::,.:~ae~; 
i bakıldığı zamar. 

yüzlerce evi. tc 
nazuru hiç kay 

f betmeden gör · 
j mek mümkün o 
ı lacaktrr. ............................ 

Yenişehirdedir. Bu rakamla, şu 168 geçirdikten sonra mahalleyi kurmaya 
zi kıyaslıyarak bir mahalle kurulu- muvaffak olmasını güzel bir örnek o
şunun neyi ifade ettiğini kolayca an- larak karşılayabilir.iz. Güven ve kü -
layabilirsiniz. Bilhassa, Ankara için çük memurlar yapı kooperatifi bahçe
en bol inşa senesi olarak geçen 1935 li evler yapı kooperatifinden sonra 
senesi içinde yapılan evlerin sayısı- kurulmuştur. 
nm hepsi 319 olduğunu düşünerek .... 

Bahçeli evler kooperatifinin mahal
lesi, yalnız bu rakam itibariyle değil, 
bir de bir kooperatifin eseri olarak 
hususiyet taşıyor. Toprak mahsulleri 
üzerinde büyük faydalarını gördüğü-

müz kooperatiflerin, diğer büyük 
memleket vazifelerinde de faal hale 

Bu kooperatif isminden de anlaşı
lacağı üzere, Ankaranm en tipik ma
hallelerinden birini kurmaktadır. Ev-
ler, biribirinne muvazi olarak sıra ha
linde inşa edilmektedir. Bugün bir 
kısım tip evleri yükselmiş olan ma
halle, daha inşa halinde olduğu hal-

gelmesi şüphesiz ki, memnun edici de, bu hususiyetiyle göze çarpıyor. 
bir haldir. 

Mahallenin evlerinde göze çarpan 

B ahçeli evler yapı kooperatifi, son şu vasıf, isminin yayılmasında ne ka
senelerde Ankarada kurulan ilk dar hakim olduğunu gösteriyor: Her 

yapı kooperatifidir. Birçok safhalar evde, bahçeye çıkan muhakkak iki ve 

bazan üç kapı vardır. lnşaat yapanlar 
dan bir zat ev sahihlerinin plan üze
rinde tam bir hassasiyet gösterdikle
rini ve planlarda en ufak bir tadile 
bile muvafakat etmediklerini anlat
tı. Mahallenin güzel, sevilir ve örnek 
olabilir bir halde kurulması için en 
belli başlı şart olan planın tatbiki i~i
ne gösterilen bu hassasiyeti, mahalle
yi inşa edenler de takdir ediyorlar. 
Mahallenin ilk planınını yapmış olan 
profesör Yansen'in projesi üzerinde 
yapıldığı söylenen tadillerin binala
rın iç vaziyetlerine aid kısımlar üze
rinde olması, çok güzel olan umumi 
vaziyete hiç bir tesir yapmıyacaktrr. 

*** 
Bahçeli evler yapı kooperatifinde 

inşa edilen evler beş kısma ayrılmış
tır. Bu tipler, oda sayıları ve inşaf 
tarzlarına göredir. 

Çiftlik yolu üzerinde kurulmakta 
olan bahçeli evler yapı kooperatifi 
mahallesinin inşaatı oldukça iler
lemiştir. Bu sene cümhuriyet bay
ramında 168 ev bitmiş ve sahible
rine teslim edilmiş olacaktır. 
Yakın zamanlara kadar bom boş 
bir saha olan burası, bugün Ankc-
ranın inşa faaliyetinin en canh 
merkezlerinden biri olmuştur. 

le buna katlananlara bir nevi içtimai 
zulüm yapıldığını anlasalar ne iyi o

lurdu ... 

G eriye iki tip evimiz kaldı: C. 2 

yedi oda; D. 2. gene yedi oda 
ve bir g~rajlı şoför odası .. 

Bu iki tip mahallenin en bü.,üıt ev· 
!eridir. 

tık defa inşasına başlanan ev sayı-

*. • ....... 

zel bir site hediye etmek azmiyle bü

tün imkanlardan faydalanarak faali-

yet halindedirler. 

Evlerin sayısı gelecek sene 300 zü 
dolduracaktır. Üç yüz ev, aşağı yu
karı üç bin ankaralı demektir. Yeni
şehrin bütün nüfusunun on bir bir, 
küsur olduğunu düşünürseniz üçte 

bir yenişehirlinin çiftlik yolu üzerin-

sı 152 idi. Sonradan sipariş \•erilen- de mükemmel, modern ve tam konfor 
lerle bu yekfin 168 zi bulnıuıtur. Bı: lu bir ufak şehircik kurduğunu anlar
tiplerin içinde en önde gelen ra\tanı, sınız. Üç bin, birçok kazalarımızın şe
B. 4 de aiddir: 75 ... D. 4 den 34, B. '.3 bir nüfuslarına yakın bir sayıdır ve 
den 27, C. 2 den 17 ve D. 2 den dör·~ işin asıl hususiyeti şudur ki, ankara-

ev yapılmaktadır. Son verilen 6 ev 
arasında muhtelif tipler vardır. 

Mahallenin cumhuriyet b:lyramınE n küçük tipler B. 4 dir. Dört da bitirilqıesine çalışılma~tadır. Inşa, 
buçuk odadır. Son zamanlarda 950.000 lira mukabilinde Rasil:ı thsan 

1I olarak üç bin kişi, mesken derdin
den kurtulmuş olacaktır. Gelirinin bü 
yük kısmını kira olarak ödemekten, 
ve mukim olmanın hasretini çekmek

ten kurtulmuş olan üç yüz aile sahibi 
sosyal bir derdimizin, müşterek ted

birlerle halletme yolunda, güzel bir 
örnek olacaktır. 

belki o da mesken buhranının tesiriy- . . . ~ . . 
1 ı k d k b b k

'l ve Saffet fırmasına ıhale edıJmıştır. 
e o aca , mey ana çı an u uçu u I . . . . . 

oda t~birinden ev bulmakta zorluk I ~ahalleyı. ınşa ~ttır~n :ıtao: .~t~.c:<ır~t 
çekmıyen şehirler halkı belki bir şey turk anonım şırketı) dır. Bu+un fı
anlamıyacaklardır. Fakat oda bahsi nans müesseselerimiziıı bıJ gibi ha
üzerinde "buçuk,, Ankarada hemen yırlı işlerde vazife almalariyle şe
hemen resmileşmiş bir tabirdir. 

Bundan sonra D. 4 tipi geliyor. D. 
4 de hemen hemen B. 4 e yakındır. 
Fakat bu tipte bir oda büyük bir sa

lon gibidir. Üçüncü tip olan B. 3 

ikiz, çift evlerdir. Bunlar da biri bü
yük olmak üzere dört odalıdır. Bu ti
pin hususiyeti, müstakil ve tam bir 
bodrum katı bulunmasıdır. Aşağı kat
ta üç oda vardır. 

Biz mahalleyi gezerken, bu tip ev
lerden birinin sahibi yapısını gezi
yordu. Kendisine sorduk: 

"-Burada da oturacak mısınız?,, 

Hayretle yüzümüze baktı : 

"- Ne münasebet? Burası bodrum 
kat, oturulur mu? 

"- O halde kiraya vereceksiniz ... 

"- Hayır, ona hiç imkan yoktur. 
Hem de düşünmem bile ... Ben, sekiz 
senedenberi Ankaradayım. Bir kiracı 
olarak epeyi sıkıntı çektim, binlerce 

lira ödedim. Şimdi kendi sahibi oldu
ğum evde rahat rahat oturmaktan 
gayri düşündüğüm bir şey yok. Bu 
vaziyette bodrum katı kiraya verme
yi nasıl düşünebilirim? Fakat bun
dan, benim bu sekiz sene içinde bod
rum katında oturmadığım manasını 
çıkarmayınız. Ben, çatı arasında da o
turdum, bodrum katında da otur
dum .. ,, 

Ev sahibi olanların hepsi, insanla
rın bodrum katında oturmamaları la
zımgeldiğini ve mecburiyet dolayısiy 

Çiftlik yolundaki mahalle, §eh
re hakim olan bir sırtın üstün
dedir ve tatlı bir meyli vardır. 
Şehirle arasında epeyce olan 
mesaleyi, ekinlik arazi vaziye
tinden kurtarıb, üzerinde mes
ken inşa edilecek bir arsa hu
suıiyetini vermek, yeni mahal
lenin en hayırlı işlerinden biri 
olmuıtur. 

O 8*7 O O o o aaın M ııq waıt 

hirlerimizin mü§!terek meseleleri, 
şüphesiz ki daha ç-O'k çabuk halledi
lecektir. 

Bugün kooperatif mah<ı.lesi, An
karanm en hararetli inşa yer

lerinden biri vaziyetindedir. Burada 
800 işçi çalışmaktadır. İnşaatın ne ka 

dar hararetli olarak devam ettiğini 

anlatmak için yalnız bu rakam kafi ol 

sa gerektir. Mahalleyi kuranlar, cum

huriyet bayramında Ankaraya en gü-

Pazar günleri kooperatif mahal
lesi bir bayram yeri halini a

lıyormuş .. Tatil günlerinde evleri ya

pılmakta olan çoluk çocuk gelerek in 
şayı seyrediyorlarmış. Fakat hangi e
vin kendilerinin olduğunu bilmiye
rek ... Çünkü evler hit~ikten sonra ku

ra çekilecektir. 

Fakat ne olursa olsun, Ankarada, 
hangisi olduğunu bilmeseniz bile, e
vinizin yapıldığını bilmek, her gün 
bayram sevinci yaşatacak kadar kıy

met taşır ... 
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Bir temsil 
hakkında 

Hatayda çirkin 
entrikalar 

Maarif vekilinin huzurunda 

Geçen pazartesi ak§alDI temsil olu
nan "Sevil Berberi" hakkında, bu tem
sille a/Blcalı bir zattan S§ağıdaki mek
tubu aldık: 

(Bap 1. inci sayfada) 
nin bütün ikıbctlerile zaferi olacak -
tır. İntihabat tehir edildiği takdirde 
Ankaranın prestiji müessir olmıya
cak ve her türlü hidiacden içtinab e -
dilmiş olacaktır. Eğer genç Türkiye 
cumhuriyetinin dirijanları henilz ha
lel gelmemiş olan muvaffakiyet liste-

Dün sehir stadında ...., 
Pazartesi akpmı Ankara radyofo

nik temsil grupunun oynadığı .. Barbi
ye dö Sevil,. temsilinde ben de bu
lundum. Münekkid arkadaşın gece uy
kusunu feda ederek yazdığı yazının 

tavzihe değer birçok noktaları olduğu 
şüphesizdir. Saat birde biten tiyatro
nun gece yarısından iki saat sonra ten-

lerine bir hezimet kaydetmek istemi -
yorlarsa bu "ehveni ıer,, politikasını 
takib etmelidirler.,, 

umumi prova yaplldı 
kidini yazmak ve gazeteye yetiştir

mekle bir rekor kırmak Hltuf ve gay
retini gösterdi. K .Z.G. imzasının sahi
bine bundan dolayı şükran borcumuz 
vardır. 

Ulu•: Geç vakit aldıirmız bıı g~ 
rib tel11ralı HatO(JI hôdüelerini kari
lerimiz.e 11ünü pnüne takib ettirmek 
için aynen neırediyonu. Yarın bu 
hu•uataki mülah(UQlrunızı ya~a -

Bayramın coşkun bir 
kutlanması için yurdun 

şekilde 
her 

yapıhyor tarafında hazırhklar 
Ancak bu kadar aceleci arkadaşımı-

za. bir tenkidin bir işin iyi ve fena va-
11flarını tebarüz ettirmek, emsaliyle 
kıyas etmek olduğunu galiba unuttur
mu~tur. Tenkid eden arkadaş bütün a
mil ve şartlan göz önüne alır. İyi bir 
tenkidin eseri başarmaktan zor oldu
ğu da bir mütearifedir. 

K. Z. G. imzalı münekkidimiz - gene 
aceleden olacak - Bomarşeyi ve eseri 
mütaleaya vakit bulamamıştır. Eğer 

hiç olmazsa büyük ansiklopediyi açıp 
Bomarşc kelimesine bakmağa vakit 
bulsaydılar, ilk kısımdaki mütaleala
rını yazmazlardı. "Barbiye dö Sevil"
in Bomarşenin şöhretini değil idbarmı 
hazırladığını görürdü. Bu eserin o za
manın harcı alem tiyatrosu olan "ko
medi italyen,, tekniğinde yazıldığını, 

i~. Bu haberi daha evel alm'f olan 
Cumhuriyet refikimizin Oryan 11az.e 
te•inin bu makale.i hakkındaki mü
talealarını aıaiıya dercediyoruz: 

"Berutta intişar eden Oryan gazete
sinin bu makalesi kolonici framıızların 

kibar sınıfın da bu türlü tiyatroyu be
ğenmediğini tesbit ederdi. 

"K.Z.G.,, dünyanın hiç bir yerinde 
bu eserin amatörlere verilmediğini ya
zıyor. Ona (Lö Tan) ın münekkidi ba
kın on dört sene evel şu cevabı yaz
mış: 

ötedenberi iştibah ettiğimiz asıl roak
sadlarını atrık tamamiyle açığa vuru
yor. Hatayda hastahanede yatan türk 
alevi yaralılar, hergün dayak altında 

inleyenler, şuraya buraya sürülenler, 
bin türlü tehdid altıntla mensup oldu
ğu türk cemaatini söyliyemiyerek zor
la sünni müslüman yazdırılanılar Ha
tay intihabatının nasıl tüyler ürperti
ci zulüm ve şiddet altında cereyan et
mekte olduğunu gösteriyor. Fransız 

istihbarat memurlarının tertipleriyle 
ika edilen, türkler ve türk dostları a
leyhiooe yaptırılan vakaları vesile e
derek getirilen koloni bölükleri reyle
rin süngüler altında nasıl cebir ve iti
safla toplantlığını bildiriyor. Bu ma
kale ile de Asyanın met-haline yeni bir 
Şimali Afrika hulyasiyle gelen kolo
nicilerin Hataydan çılanak istemedik-

Dünkü provalarda li•eliler geçerken 

''Bomarşe,, Sevil Berberini sarayda 
oynatabilmek için yeniden bir amatör 
piyesi olarak tadil etti. Böylece eser 
üçüncü defa olarak çeşni değiştirdi. 

Fransa Maarif nezaretinin listesinde
ki mektep piyeslerinin başında Barbi
ye dö Sevil'in tavsiye edildiğini de 
muhterem münekkid unutmuş olacak
lar. İllüstrasyonda "R. dö Boplan,, der 
ki: 

.. Barbiye dö Sevil oynayana kolay 
dinleyene nüfuzu güç bir eserdir.,. 

Tekrar edelim; muhterem K.Z.G. 
zannederiz ki küçük bir zuhul ile oy
nanan temsili başka bir eser sanmış o
lacaklardır. 

"Komedi italyen.. nevine fikir .ak-
maktır ki Bomarşe tiyatrosuna şöhret 

venniş#r. . 
Muhtrem K.Z.G. nin aceleden eserı 

okumadığı da muhakkaktır. İkinci 
perdedeki saç dütme meselesini saçın 
yapıpnadığına atfediyor. Halbuki ese-

rin f renkçe mizansenli metnini oku
aaydı böyle bir hataya düşmezdi. Bü-
tün seyirciler düşen perukanın altın
dan çrkan ikinci kafayı gördüler. Pek 
iyi anlaşılıyordu ki, hakikat halde Bar

tolo rolünü oynayan zat sırf bu mizan
sen için ikinci bir takma saç koymut
tu. 

Galiba K.Z.G. piyesi dinlememittir. 
Çünkü on dakika evel bu vaziyet hatti 
konuşulur. Dünyanın hiç bir tarafında 
bir mUnekkid eseri bu kadar bilmeden 
kalem yürütmez. . . 

Kont d'Almariva'nın hareketlerını 
ehaliyle selamlaşmak zanneden muh
terem milnekkid eğer ömründe bir ke
re aahneye çıkmış olsaydı, sahneden 
halkın, projektörlerin tiddetli qığı al
tında hiç görünmediğini bilir ve halk
la aelimlattığına ihtimal vennezdi. 

K.Z.'G. eseri Avrupada değil ama, 
Ankarada Mari Bel tarafından oynan
dtğı zaman da görmemi§ olacak .. Yok
u "Figaro" hakkındaki kanaati de 
böyle olmazdı. 

Bu eseri oynayan ve sahneye kcyan
lar bütün teferruatını son noktanna 
kadar vcsikalara dayanan bir tekniğe 
iatinad ettirdikleirni çıkardıkları bro
şürde yazıyorlar. Münekkid arkadatın 
da aynı vesaiki toplayıp bildikten son-
ra yürüteceği mütalealar çok kıymetli 
olurdu. Aksi halde aırf hislere daya-
narak tiyatro tenkidine kalkanlar hak
kında pek haklı olaark bitaraf değil, 
hükmünü vermek zarureti kendini 
göstermez mi? 

Bu temsil sanat hayatımız için bir 
kıymetti. Uzun zamanlardan beri ilk 
defa olarak Ankara halkı bu tarzda bir 
tiyatro gördü. Güzel bir aahne türkçe
aiyle konu,an gençler dinledi. Vazife-
sini ve sanat davisını seven bir münek· 
kidin menfaat gütmeden bir aanat ese
rini bu kadar feragat ve muvaffakiyet· 
le bataran gençlere daha bafka borçla
rı vardır, sanıyoruz. 

Eıerin tein.ilinde kusurlu noktalar 
da vardı. Fakat bu kusurların K.Z.G.
nin temas ettikleri ile münasebeti yok
tur. 

Ben onları kaydedeyim. Sahne dar
dı. Sanatldrlar hareketlerini yaparken 
biribirlerine giriyorlardı. Her aanat
kinn, ilk sahneye çıkmaktan doğan 

bir sıkılkanhk çektH~i EÖze çarpıyor-

lerini ve bu böyle olunca Suriyeye is
tiklil vermeyi artık hatırlarından bile 
geçirmediklerini açrkça ilan etmekte-
dir. Yakın tarkın selamet ve sükun i
çinde inkişafı için en büyük tehlike 
teşkil elen ve inadla takip edilen bu 
suikasd planı önünde en başta alaka
dar olan bütün türklerin ve Suriyede 
istilacılara ilet olmıyan temiz halk 
kütlelerinin soğukkanlılığı muhafaza 
etmesini tavsiye ederiz. Çünkü fran-
sızların bildiği bir halcikat, Hatayda. 
türk ekseriyeti olduğu ve fransrzların 
bu mıntakada kendilerinin dünya ku
rulalıdanberi bugüne kadar ve yarm 
dahi hiç bir münasebet ve istinadı bu
lunmadığıdır. 

Fakat henth lyl 6irenmecHkleıi bir 
btlyllk hakikat dalla ..ar kl o da Hatay 
türklerinin ölümler önünde dahi bir an 
ideallerinden fariğ olmadıkları ve ol
mıyacaklan ve Suriye halkının da her 
tiirlil iğfal tertiplerine rağmen iatik
lillerinden sarfınazar ettirilemiyece
ğidir. Bu hakikatler serisine tunu da 
ilave etmeliyiz ki, Kemalist Türkiyc
nin her sözüne sadakati dünyaca ma
IUm olmuştur. Dostluğu böyle olduiu 
giıbi her davasında aebatı da böyledir. 
Tükriye için Hatay davası bir hayat ve 
namus davasıdır. Bunun için, sözleri
mizin başında söylediğimiz gibi, hidi
ıelerin inkif&f ına 80ğuk kanlılıkla in
tizar edebiliriz. Paria hüküıneti ve Su
riye ili komiseri Kont dö Martel, ken
dileri namına bu yapılan feyleri, söy
lenen sözler.i nasıl telakki cdi}'(>rlar? 
Fransa hükümeti Türkiyeye verilen 
sözü nasıl yerine getiercektir? Hak· 
kından, davasından emin olanların sü
kuneti ile bekliyelim, bunu da göre
lim. Telita mahal yoktur ve intihap 
devam edecektir.,. 

Türk liateaine girenlere 
dayak atılıyor 

Kırıkhan, 16 (A.A.) -TUrk listesi
ne yazılmak iatiyen baba oiul iki arap, 
çarfı ortamda jandarmalarm gözü ö
nünde döğillmil§ ve aorla İttihadı Ana
sır kulübüne götürUlmU9lerdir. Türk 
cemaati namına halkevi tarafından ge
rek hilkUmet, gerek komisyon nezdin
de teıcbbüaat yapılaupa da her ikiai 
de ademi aalihiyet beyan etmiılerdir. 

Bumova ziraat mektebi 
İzmir, (Hu•uıt) Bumova zirat mek 

tebinden bu ıene 22 talebe çkacaktır. 

Mekteb ve tesisatı Türkiyenin biricik 
bir ziraat müeueaesi olduğu halde 
şimdiye kadar talebe adedi çok azdı. 
Zirat Vekileti bu sene zirat mektebi -
ne 100 talebe alınması için vuiyetin 
müsaid olup olmadığını aormuı, mü -
aaid olduğu cevabı verilmi9tir. 

du. 
Fakat, bu gençler aalıneye çıkmakta 

devam ederlerse acaba bet on temail 
sonra daha çok umulmıyacak neticeler 
alamaz mıyu? Biz, eeeri dlnliyenler 
memnun ayrıldık. Gönlümib bu ıenç
lerin tetci edilmeaini ieti)'(>r. 

Muhterem K.Z:G. liltfen eaerl okur, 
bilhuea mUnekkidlere ve Don Builin 
"İftira,, ya aid aatırlarını mütalea e
derse pazarteai pek acele ve önceden 
hazırlanmıt bir fikirle yazdığı yazılar
dan kcndiai de üzülür kanaatindalim. 

(Başı 1. inci sayfada) 
lunacaktır. 

4 - Hareket amirinin yanında dört 
bisikletli izci ve her grup amirinin 
yanında da bir yaya izci bulunacak ve 
bu izcileri büyük talebeden seçilmek 
ıartiyle Ankara erkek lisesi ayıracak 
ve prova günü sahada tören günü de 
saat 12 de halkevinde bulunduracaktır. 

5 -Bayrak kıtaları inşaat usta okulu 
ve sanat okulu beden eğitim öğretme
ni Saim tarafından bu okul talebeleri 
nin en gösteriıli ve kabiliyetlilerin
den seçilecektir. Her bayrak kıtası 9 
tilrk ve 9 parti bayrağı olmak üzere 
18 bayraktan terekküb edecektir. Bu 
suretle öğretmen Saimin her iki okul 
dan bayrak kıtaları için seçeceği tale
be sayısı 72 olacaktır. 

6 - Yürüyüş; Denizciler, Anafar -
talar caddesi, Ulus meydanı, Büyük 
'millet mecU.l, Akköprll c:addesl yolu 
ile yapılacak stadyomun Akk6prll ka-
pısından girilerek her grup dikilecek 
filhna önündeki yerde derinliğine ve 

meraeim geçiti sıraaına göre yer ala-
cak ve hiç bir veçhile dağılmıyacak -
lardır. Merasim geçiti ve yürüyil§ al
tılı cephe ve 14 derinlikli takımlarla 
yapılacaktır. Merasim geçişi smuu 
yürüyüıteki ıranın aynıdır. Aradan 
polis ktalarile bandolar çıkacak ve 
merasim geçi§i cumhur batkanbğı 
bandosu refakatile yapılacaktır. 
7- Geçit resmi hareket amirin.in ve

receği ifaretle baflıyacak ve gruplar 
numara aıraaiyle ve grup amirlerinin 
idaresi altmda yürüyü9e geçecekler
dir. Şeref tribünü önUn.deki sahada e
velce gurplar emrinde bulunan dört 
yaya izci ikişer ikişer şahıs vazifesi 
göreceklerdir. 

8 - Geçit resmini yapan kıtalar sol
daki kalenin arkaaından y~il ıahaya 
girecek ve kendilerine tahsis edilen 
yerleri alacaklardır. 

9 - Talebe ve ıporcular tabadaki 
yerlerini aldıktan sonra harekat amiri
nin ipretiyle ve Cumhur batkanlığı 
ban.dosunun refakatiyle İa.tik!Al marşı
nı aöyliyecekler ve bu aırada stadyom 
idaresi tarafından her bayrak dir~ği i
çin tefrik edilecek memurlar marşın 
devamı müddetince yavq yavaş her 
direğe bayrak çekeceklerdir. 

10 - Bundan sonra Parti 'Genel Sek
reteri ve Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
tarafından açılıı nutku söylenecek, 
bunu Ankara Kız lisesinden bir tale
benin söylevi takip edecektir. Bundan 
eonra Ankara Erkek liacsinden bir ta
lebenin if adcsini tekrarlamak suretiy
le biltün halk ve gençler Atatilrk'e e
bedi bağlılık andı içeceklerdir. 

11 - letiklll martını müteakip 
Cumhur ba,kanhğı bandosu kendisi
ne tahsi aedilen yeri alacak ve and'dan 
aonra Türk Müzik birliği koroeuna 
refakat edecektir. 

12 - Müzik birliğinin ıöyliyeceği 
marştan sonra Erkek lisesi beden eği
timi öğretmeni Mahmud'un kumanda
alyle ve IDllıfl martla erkek talebe ve 
sporcular sahayı tahliye edeceklerdir. 

13 - Bundan sonra ku: talebe 111net 
Pa,a Kız Enstitüaü Beden eğitimi öğ
retmeni Nerime Tem kumandasında 
jimnastik hareketi yapacaklardır. Ha
reketten sonra kızlar Nerimenin ku
manduiyle ve gene mart m&Illa saha
yı terkedeceklerdir. 

14 - Kızlardan aonra erkek talebe 
kotar admıla sahaya girecek ve yerle
rini alarak Erkek liaeai beden eiiti
mi öğretmeni Mahmut Itıtman ku
mandasında gösterilerini yapacaklar
dır. Hareket bitince er1cek talebe marş 
~ ~ tcır:~,kkrdiı. 

15 - Erkek lise, orta ve meslek o
kulların<lan sonra Harp okulu talebe
si süartle sahadaki yerlerini alacak ve 
harekatı yaparak bitince marş marşla 
sahayı terkedecektir. 

16 - Harp okulundan sonra Sıyasal 
bilgiler okulu talebesi kopr adımla sa
haya girecek ve yerlerini alarak göste
rilerini yapacaklardır. 

17 - Sıyaaal bilgile rokulu talebesi
nin sahayı terketmcsini müteakip 
Harp okulu, Ziraat enstitüleri, Sıyasal 
bilgiler okulu talebeleri sahada ken
dilerine ayrılan yerleri alarak apor 
gösterileri yapacaklardır. Hareket bi
tince bu okul talebesi mar§ marşla sa
hayı terkedeceklerdir. 

18 - Bu okullardan sonra Gazi Ter
biye enstitüsü beden eğitimi şubesi kız 
ve erkek talebeleri sahaya gelecekler, 
hareket ve gösteriler yapacaklardır. 

19 - Bu harket -ve gtieıterilerden 
sonar sahada bölge gUrct ajanlığı tara
fından tertip edilen güreş ve oksporu 
gösterileri yapılmak üzere güreşçiler 
ve okcular aahaya gelecekler, ve bir ta
raftan bölge atletizm final müsabaka
ları yapılacaktır. 

20 - Bu müsabakalardan aonra fut
bol, atletizm, güreş, bisiklet ve diğer 
bölge birincilerine kupa ve ma<lalyalar 
verilecektir. 

21-Bundan sonra on.uncu yıl marşı 
stadda bulunanların ittirakiyle söyle
necek ve törene aon verilecektir. 

Yurdun iıtikl&l ve iatikbali kendi -
sine emanet edilen türk gençliği için 
spor ve gençlik bayramı olarak kabul 
edilen 19 mayıa günü kutlama töreni 
şehrimizde olduğu gibi yurdun her bu
cağında apor alanlarında, alan bulun
nuyan yerlerde cumhuriyet meydanla
rında yapılacaktır. 

Törene katılacak talebe ve aporcu -
lar varaa önlerinde mızıkalar olduğu 
halde ve martlar söyliyerck: tehir ve ka
sabaların belli bqlı caddelerinde göa
terit gezileri yapacaklar ve teabit edi
len saatlerde cumhuriyet arudı civarına 
gelerek, çelenk koyacaklar ve buradan 
törenin yapılacağı sahaya gidecekler -
dir. 

Törene yurdun her yerinde 14.30 
da batianacaktır. Şehrimizde olduğu 
gıöi her tarafta da törene riyaact eden 
zat ile, vali, parti bafkanı tarafından 
seçilmit olan talebeden biri nutuk söy
liyecek ve ondan sonra beden ve spor 
hareketleri yapılacaktır. 

19 mayıs günü bütün ıehirler, kasa
balar ve köyler bqtan bqa bayraklarla 
donanacak, rcmnt binalarla parti ve 
halkevi merkezleri; spor kulübleri ve 
umumt yerler geceleyin de ıpkla dona-

tJlacak, tören a1an1anna ve tchrin mü -
nasip yerlerine vecizeler konacaktır. 

ŞeJıi rve kasabalardaki dilkkin, ma
ğaza vitrinleri ile nakil vaaıtalan bugü
nün manbına uygun olarak süslene
cektir. Olan yerlerde tehir ve kasaba -
lar üzerine uçaklarla vecizeler atacak 
meydanlarda ve uhalarda hoparlörler
den iatifade edilecektir. 

Her ıehirde, kuaba ve k6yde tlSre
ne bizzat gelemiyecek ihtiyar aporcu
lara (okçu, ciritçi, pehlivan, atıcı da
hil) aeçilmlt bir heyet gönderilerek 
aaygı ziyaretleri yapılacaktır. 

Her türlU apor mu.blıkalarmda ka
s~ milktiatlar bugOıo tevzi edi -
lecektir. 

17 - Halkevi olan yerlerde halkev
lerl apor ıubeleri tarafından. olmıyan 
yerlerde ise spor kulüpleri tarafından 

istifadeli, ve eğlenceli tıo~aoaJar yapı
lacaık:tır ! 

.. 

Bölge serbest güreş 
birincilikleri bitti 

En çok puvan 
takım 

alan Ankara gücü, 
birincisi oldu 

Cumartesi günü tehir atadyomunda batlayan ve pazar günü ge
ne tehir atadyomunda devam edilen bölge ıerbest güret birinci
likleri dün gece aaat sekizden itibaren Halkevinde yapıldı. Yüz
lerce seyirciyi Halkevine toplayan müsabakalar aaat 1,30 za ka
dar devam etti ve muhtelif kategorilerde neticelr alındı. 

Eliminasyon müsabakalariyle son tar Doğu gelmediğinden hükmen galib 
neticeleri müsabaka sırasiyle yazıyo- sayıldı 
ruz: 

72 KiLODA: 
Muhafızgücünden Süleyman Denk 

Ankaragücünden Necib Ceyişkana 5 
dakika 46 saniyede tuşla galib geldi. 

66 KİLODA: 
Demirspordan Habib Duman Muha

fızgücünden Mehmed Ali Çeliği 3 da
kika 7 saniyede tuşla yendi. 

61 KİLODA: 
Ankaragücünden Salih Dündar An

karagücünden Salim Unala 14 dakika
da tuşla yenildi. Güneşten Mahmud 
Taylan Ankaragücünden Ali Omer 
Tomruğa sayı hesabiyle ve ittifakla 
galib geldi. Ankaragücünden Abdul
lah Elagöz Muhafızgücünden Suad 
Savaşa karşı hükmen galib ilan edil
di. 

56 KİLODA: 
Ankaragücünden Niyazi birinci De

mirspordan Hasan Ere 2 dakika 2 sa
niyede tuşla galib geldi. 

Ankaragücünden Mustafa Atkır 
Güneşten HulUsi Türkoğlu gelmedi
ğinden hükmen galib ilin edildi. Bu 
müsabaka ile üçüncü tur müsabakala
rı bitti. Dördüncü tur müsabakalara 
başlanıldı. 

87 KİLODA: 
Muhafızgücünden Osman Tepe An

karagücünden Salahattin Kipe gel
mediğinden hükmen galib sayıldı. 

Demirspordan Hüseyin Çetin 3 da
kika 20 saniyede Muhafızgücünden 

Mustafa Şeneri yendi. 
79 KİLODA: 
Harbiyeden Yusuf Yıldırım Güneş

ten Mehmed Ali Gülü 8.30 da tuşla 
yendi. 

Ankaragücünden Vahid Ceyiıkan 

Demirspordan Mahmud Aktaşa 3.45 
de tuşla galib geldi. 

Muhafız gücünden Süleyman Denk 
Demirspordan Ali Gürbüz gelmedi
linden hükmen galib ilin edildi. 

72 KİLODA 
Ankara gücünden Necib Ccyifkan 

güreşe çıkmadığından Güneşten Cc -
lal Atik hükmen galib sayıldı. 

Güneşten Yatar Doğu Muhafız gü
ciinden Ali Gümrüye 1.28 de tuşla 
galib geldi. 

66 KİLODA 
Demir spordan Hakkı Şinasi Tuz

can Demir spordan Kemal Arslanı 2 
dakika 30 saniyede tutla, Demirspor -
dan Sabri Conger Ankara gücünden 
Rıza Yılmazı 3.18 de tufla yendiler. 
Harbiyeden Hikmet Özdcmir gelmedi 
ğinden Demirspordan Habib Duman 
hUkmen galib sayıldı. 

61 KİLODA 
Gilnqten Mahmud Taylan Ankara 

gücünden İhsan Evrenseli 3.20 de 
tutla, Muhafız gücünden Suad Savq 
Ankara gUcUnden Salim Öneli 1.28 de 
tuıla yendiler. 

56 KİLODA 
Ankara Gücünden Mustafa Atkır 

Güneıten Halid Balamuru 4.42 de 
tuıla yendi. 

Bu müaabaka ile dördüncü tur bitti 
ve betinci tur batladı. 

87 KİLODA , 
Demir spordan Hüseyin Çetin Mu 

hafız gilcilnden Oıman Yeneri 9.31 de 
tuıla yendi. 

79 KİLODA 
Harbiyeden Yuauf Yıldırım Demir 

spordan Muharrem Gökboğayı itti
fakla ve sayı hesabile yendi. 

72 KİLODA 
Güncıten Yatar Doğu Muhafız gü 

elinden Slileyman Denk'e ittifakla ve 
sayı helabile galib aayıldı. 

66 KİLODA 
Demir ıpordan Şinaei Tuzcan De -

mir ıpordan Sabri Conger'i 15 dakika 
da sayı heaabile yendi. 

61 KİLODA 
Ankar gücünden Abdullah Ankara 

gücünden Salim Onalı 4 dakikada 
Tu1la yendi. 

Muhafız gücünden Suad savat GU -
neıten Mahmud Taylanı 15 dakikada 
eayı beaabile yendi. 

56 KİLODA 
GUnqten Halid Balamur kaburga

aı incindiğinden Ankara gücünden 
Niyui Birinci hilkmen galib sayıldı. 

Bu suretle befinci tur bitti ve altın 
cı tur milaabakalara bqlandı, 

79 KİLODA: 
Ankara 'Gücünden Vahid Eyif&kan 

5.23 de Harbiyeden Yuauf Yıldırımı 
tufla yendi. 

72 KİLODA: 
Güneataı CeW, Aôk, Giioelteo Ya • 

66 KİLODA: 

Demir Spordan Habib Duman De -
mirspordıan Şinasi Tez.can sayı hesabi
le yendi. 

56 KİLODA: 

Bu suretle altıncı tur da biAımit olu • 
yordu. 79 kiloda Ankara OOeünden Va
hid Ceyişkan Demispordan Muharrem 
Gökboğa çıkmadığından galib sayıldı 
ve bu müsabakalar neticesinde muhte
lif katagorilerde şu güreşçiler derece 
aldrlar: 

AÖIR SİKLET 

Birinci: Riza Çökmez (A. G.), 
İkinci: Şükrü Balkan CD. S.) 

87 KİLO 
Birinci: Hüseyin .çetin (D. S.) 
İkinci: Alişan Şahin ( Gü.) 
Üçüncü: Osman Tepe (M. G.) 

79 KİLO 

Birinci: Vahid Ceyişakan (A. G.) 
İkinci: Muharrem Gökboğa (D. S.) 
Üçüncü: Yusuf Ytldmm (H.) 

72 KİLO 

Birinci: Celfil Atik CGü.) 
İkinci: Yaşar Doğu (Gü). 
Üçüncü: Süleyman Denk (M. G.)" 

66 KİLO 

Birinci: Habib Duman (D. S.) 

İkinci: Şinasi Tezcan (D.S.) 
Üçüncü: Sabri Cangar (D.S.) 

61 KİLO 

Birinci: Ablullah Eli.göz (A. G.) 
İkinci: Suad Savq CM. G.) 
Uçün.cü: Mahmud Taylan (Gii.) 

56 KİLO 

Birinci: Mu9tata Atim' (A. G.) 
İkinci: Niyazi Birinci (A. G.) 

Üçüncü: Halid Balamur (Gü.) 
Tasnif neticesinde en çok puvan a

lan Ankara Gücü takım birincisi, De • 
mir Spor ikincisi Güneş üçüncüsü oı • 
dular. 

Haziranın 4 ve 5 inde diğer böLgeler
den gelecek güreşçilerle çetin müaaba-
k~lar yapacak olan sporcularımrza şim 
d1den muvaffakiyetler diler, üç gün 
devam eden güzel milaaıbakaların.dan 
dolayı kendilerini tebrik ede~ 

Talihli kullar! 

Bir köylü kadın 

milyonlar kazandı 
Paristeki franaız milli piyango bi

nasında aırf kazanan numaraların te
diyesi ile meıgul olan bir memur var
dır. Geçenlerde, bu memurun oturdu
fu giıenin penceresinden nuırlı bir 
el bir piyango bileti U%&tmıt- Bu bi
let 1937 de çekilen bir piyangoda bü-
yük bir mükifat kazanmıı. Bileti eli
ne alan memur, iyiden iyiye tetkike 
koyulmu9 ve aklına ilk gelen §Cy, 
bir aahteklrbkla kartılaıtıfına hük
metmek olmuş. Fakat başını kaldırıp 
bakınca, saf çehreli bir breton köylü 

kadınını karıısında görmüş. Kadmm 
yüzünde, ruhunun bir ifadesi olan 
saflık, onun, yavaş yavat şüphesini 

azaltmıt ve bir müddet eonra fÜphe
ıinden hiç bir eser kalmamıt- Bunun 
üzerine, 

- Peki ama, bugUne kadar niçin 
beklediniz? Bu numara çekileli bet 
ay oluyor 1? diye sormuı. 
Kadın breton dili ile cevab vererek 

vaziyeti anlatmı': 
Kadıncağız piyangoda kazanmıt ol

duğu parayı Pariste tahsil etmek 
mecburiyetinde olduğunu · öğrenmiş. 
Fakat böyle uzak bir yolculuğa ve 
huıuıiyle Paria gibi büyilk bir ıehre 
tek batına gitmeğe cesaret edeme
miı; çünkü demiryoluna itimadı yok
muı: bundan başka Pariste alacağı 
parayı çaldırmaktan korkmu§. Parayı 
nasıl olıa alacağını bildiği için acele 
etmemiı, Parise gidecek birini bck
lemeğe karar vermiş. Şimdi komşula-

rından birine de büyük bir ikramiye 
isabet etmiı. Ve bu suretle kendine 
bir arkadq bulmu. 

Talili kuUaı:1 



H 1 K A y E iJK•Jll•l•IMI 
Nöbetçi Eczaneler 

Kürek mahkomu Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarıamba 
Perıembe 
Cuma 
Cıımarteıı 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya ,. 
ı Ege Ye Çankaya ,. 

l'azan: Lajoa Nagy 

Yilmog soğuk kanlıhğmı bozmad;ın: 
- Alçak, yalan •öyledi. - Dedı. -

ltendiaini kurtarmak emeliyle bir ta
k~ aaçma aapan masallarla suçu be
lllın üzerime yüklemeğe uğraftı. 

Polis şefi sözüne devam etti: 
- Evet, çok dofru aöylUyonıunuz. 

11akat muvaffak olamadı. Uydurduğu 
Yalanlara kimse inanmadı. Neticede 
blahkUın oldu. Sizlere bu geçmiş hika
Yeyi tekrarlamaktan maksadım, bir po-
1.ia lıniri sıfatiyle ihtiyatlı olmanızı 
hatırlatmak içindir. Dömeter cidden 
tehlikeli bir adamdır. Bilhassa sizler 
için. Bir kaç gün sabredin. Bizim eli
llıizderı hiç bir katil yakasını kurtara
llıaz. Er, geç bir gün yakasına yapışı
r~z. Çok kıaa bir zamanda onu gene de
lığe tıkacağıma emin olunuz. 
Erteıi gece Gellirt dağının ıuk ağaç

ları aruında kır sakallı bir adam dola
fıyordu. Sırtında siyah kadifeden cııki 
bir caket vardı. Geni9 kenarlı şapka
sını kaşlarının üzerine kadar indirmit
ti. Bekliyordu. Uzaktan bir motör a,.si 
ifitiliyordu. Birza sonra yolun kena
rında bir taksi durdu. İçinden kalın 
J>e5eli bir kadın indi. Şoförün hesabı
nı &örerek otomobili savdı. Kadın ür
kek gözlerle etrafına bakındı. Bir kaç 
l&niyelik bir tercddüd devreaii geçir
di. Sonra sık ağaçların arama doiru 
yürüdü. Parlak bir ay ııığı vard,ı. Bi
ru ileride duran bir adamın yanına 

yaklaştı. Yav~ça fısıldadı: 
- Dömeter, ben geldim. 
Kır sakallı adam kadına doğru bir i

ki adım attı. Boğuk bir aealc ıöyleni
Yordu: 

- Marıeretta. .. Margeretta ... 
Tam bu sırada ilerideki ağaçların a

flaından bir ıilih patladı. Kadın bir 
çıilık kopardı. Sağ elini kalbinin üs
tüne &ötürdü ve yere yuvarlandı. Kır 
lakallı adam kadının üzerine kapandı. 
Ağaçların arasından bir erkek gölgesi 
belirdi. Birisi telaşla kaçıyordu. 

Sert bir ses "Dur!" diye bağudı. 
Kaçan adam durdu. Ateş etmek üzere 
tabancasını kaldırdı. Ateş etmeğc va
kıt bulamadı. Bet altı silih birden pat
ladı. Adam olduğu yerde bir iki sal
landı. Sonra yüzü koyun yere yuvar
landı. 

Sabahleyin kır sakallı adamı puliı 
tefinin odasına götürdüler. Şef onu, 
keskin bakışlarla bir iki dakika süzdü. 
Kar9ıaındaki koltuia işaret ederek o
turmaıunı emretti. 
Kır sakallı adam yorgunluktan bit

kin bir halde koltuğa yığıldı. Şef sa
kin bir sesle sordu: 

- !aminiz Dömeter değil mı? 
- Evet. 
Polis şefi biraz düşündü. Sonra ta-

:>akaamı çıkararak sigara ikram etti. 
I>ömetcr ummadığı bu hareket kar,ı
smda biraz pşaıar gibi oldu. Sigarayı 
alarak yaktı. . 

Poli• 'efi sorgusuna devam ettı: . 
- Şimdi, bütün hadiseyi olduğu gı

bi ve hiç çekinmeden anlatınız baka
lım. 
Döımeter yavq, yav8f anlatmağa 

batladı : 
- Size her 'eyi olduğu gibi söyliye

ceğim. Hapiahaneden kaçtığım gün
den.beri Vilmoş ile karfı karfıya gelip 
hesablapcağını günü bekliyordum. O
nunla görülecek pek büyük bir be.sa
bun vardı. Biliyorum, siz bana inan
nıazsınız. Fakat, ben doğru söylüyo
rum. Dervali öldüren ben değil, Vil
lllOf'dur. Hatta bundan Margeretta'nın 
da haberi vardı. Hiç bir günahım olına
dığı halde az kalsın idama mahkCım e
dilecektim. Hapishanede çektiğim iz
tirablı günlerimde, ölümü çok aradım. 
Nihayet günün birinde bir ko1!lyını 
bulup kaçtım. Doğru cenubi Amerika
ya gittim. Bir kaç sene içinde çalrp
rak büyük bir servet yaptrm. Kıyafeti
ıni mümkün olduğu kadar değittirerek 
Budapefteye döndüm. Onları arıyor
dum. Bir kaç gün evci Margeretta ile 
karızlaıtım. 

- Şu halde karşılaşmanız bir tesa
düf eseri değildi ? 

- Tabii değildi. Ben onları anyor
dunı. 

- Ben öyle sanmıştım da. 
- Ne münasebet. Margeretta'ıun, 

Çeviren: F. Zahir Törümlrüney 
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: Sebat ve Yenişehir " 
: İ&tanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara 

dALK Ye YENi 
SlNBMALAR 

Seanı aaatleri 

YENİ 
Her cün 

HALK 

14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.SO 

YENt 
Cumartesi ıünleri 

HALK 

13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

YENİ 
Pazar ıünleri 

HALK 

11 11 
13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18,45 18.30 

Geceleri ·nat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaralara 

beni görünce korkusundan polıse ko
f&Cağını tahmin etmiştim. Kısa bır za
manda polisin beni yakalayauğını da 
biliyordum. Benim dünyada bir tek ar Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, mUra-

- caat ıehir: (1023-1024). - Şebirlcrara-
zum vardı. Vilmoş'la hesabımı kapat- ıı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
mak, Ondan sonra batıma ne gelirae Anaa Memurluiu: (1846). - Mesajeri 
gelsin diyordum. Her feye hazırlan- Şehir Anbarı: (3705). - Takı i Te-

lefon numaralan ı Zlnclrli cami civan: 
mrştım. Margeretta'ya hemen bir mek- (264.5, 1050, 1196). - Samanpazarı civa
tub yazdım. Gece yansına doğru Gel- rı: (2806. 3259). - Yeniıehir, Havuzba-
ı· d ğ tı. Bizim tabi: (2323) - Havuzbaıı: 
ırt a ına gelmesini teklif ettim. Bu Güven taksi: (3848): Birlik takıi: (2333) 

arzumu yerine getireceğinden emin- - Çankırı caddeıi. Uluı taksi: (1291 ). 

dirn. Çün '.ij; mektubumda randevüye Ot 0 b Ü• ı erin i ık ve 1 0 n 
gelmediii takdirde sevitmekte oldu- 5 efe r ı e r i 
ğu delikanlının ismini kocasına haber 
vereceğimi ıöyliyerck tehdid ctmit
tinı. 

- Kiminle sevişiyordu? 
- Haberim bile yok. Yalnız bildi-

ğim bir fey varsa o da: Margeretta'nın 
ahlakı idi. O bir erkekle doğru dürüst 
oturacak kadınlardan değildi. el al
tında gizli bir aşıkı bulunduğu muhak
kaktı. Yaptığım tahkikata nazaran ko
cası kendiaini çok kıskanıyordu. Aynı 
zamanda israfından da usanmıştı. Bü
tün bunlardan karıaının kendisini al
dattığına kanaat getirdiği takdirde en 
fiddetli bir surette hareket etmekten 
~ekinmiyeceği neticesini çıkardrm 
Vilmop, bir kadın tarafından telefon 
c:ttirdim. Kar .. ının onu aldattı&ını ve 
bu akıam Gellirt dağında gene aevgi
liıiyle bulu,acağıru, arzu ettiii takdir
de onları kendi eliyle yakalayabilece
ğini söylettim. Hadisenin alt tarafını 

ıiz de biliyonunuz. Vilmoş karısının 
karfııında beni görünce etıki kıskanç
lıiı tekrar f&hlandı. Ayni zamanda dil
tündll. Eter Marcerettayı orada öl
dürecek oluma, hem hayatının en mUt
hif sırrmı bilen ve kendisine hiyanet 
eden kadından kurtulanut olacak, hem 
de polis katil diye beni yakalayacak ve 
bu suretle bu ikinci cinayeti de yanı
na kar kalacak ... 

Polis tefi sözünü ke.ti: 

Sabah Akpm 
tik Son 
sdeı sefer -Ulus M. dan K. dere'ye 0.4:ı 23.00 

K. dere'den U~us M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.2~ 23.00 
Çankaya'dan Uluı M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 
Dikmen'den Ulus M. na a.oo 19.30 
Uluı M. dan KeçiOren'e 6.30 21.00 
Keçlörcn'den Uluı M. na 7.00 21.30 
Uluı M. dan Etlilı:'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 21.00 
U!us M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebecl'denUluı M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den Aı. fabl. ra 7.00 -.--
Aa. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yeniteblr'den Ulus il. na 7.00 23.00 
Ulu il. daa Yeni,elıir'e 7.10 23.00 
L puarı'ndan Alı:k6pril'7e G.45 7.30 
Alı:lıılprUm L puan'na l.00 9.41 

1 U. lle7dam lle ı.taayon araııında ber 
bet dakikada bir eefer olap tren aa
maalan Hferler daha aılıtlr. 

1 U. Meydanı ile Yenlıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; aaat 7 den 1 eve 21 den 23 e 
kadar ber 15, 20 ve 30 dakibda blr 
1D11Dtazam •elerler vardır. 

il Alı:aaınJan Ulus Meydanından aut 23 
deki IOll ıeferlerle bunların Ulaı Mey
danına donü,leri ıinemalann dajılrı 
saatlerine tlbidirler. 

Po•ta Saatleri 
Pa.ta aaat 19 a kadar tltalıbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teallhlitltl 11 e kadardır. 

Tren Saatleri 

- Sebebini bilmiyorum. Yalnız si
zin Vilmoşa telefon ettirdiğiniz ka
dın, poliıe müracaat ederek hadiseyi 
ihbar etti. Biz de derhal faaliyete geç- Haydarpqa'Ja : Her aabab 8.20.Her 

akpm 19.15 ve 19 . .50 
de puarteel, ı>ertembe tik. Sizden evel randcvU yerine gittik. 

Agw arların arasına saklanarak bekle-
~ Samaun hattına 

dik. 

cumarteei Toroı 
sürat.) 

Döımcter kahkahayla gUlmeğe baş
ladı. Sigarasının külünü silkerek sö
züne devam etti: 

- Demek anlamadınız? Kadını size 

: Herrün 9,SS (Kayse
ri, Sıvaa, Amuya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır battı : Herııün 9.35 
Zonıuldak battı : .. 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobila • 16.05 

ben gönderdim. Şahidlere ihtiyacım G O N D E L I K 
vardı. Vilmoıun da kaçmasını istemi-
yordum. 

- Pek ali, buna nasıl ceearet etti
niz? Bu takdirde sizi de derhal tevkif 
edip gene hapishaneye cöOO.ereceği
mizi düfünmediniz mi? 

- Bunu biliyordum. Fakat ne ehe
miyeti var. Ben ... 

Polis tefi gözlerini Dömeterin göz
lerine dikerek: 

- Bu meslekte yirmi bet aenedir ça
lrtryorum. - Dedi. - Şimdiye kadar 
çok garib vakalar gördüm. Fakat sizin 
it kadar karıtık ve entere11anma tesa
düf etmemiftim. Bütün tahminleriniz 
doğru çıktı. Yalnız bir noktada yanılı
yonunuz. Sizi tevkif etmiyeceğiz ve 
tekrar hapishaneye göndermiyeceğiz ... 
Bu defa sizi ... 

Dömeter yerinden sıçradı. 
Polis şefi gülerek sözüne devam et

ti: 
- Serbeıt bırakacağız. Vilmoı ha

yata gözlerini kapamadan evci Darve
li kendisinin öldürmüş olduğunu iti
raf etti. Son sözü sizden af dilemek 
oldu. 

Dömeter başını önüne eğdi. Gözle-
rinden yanaklarına doğru bir kaç dJm
la yat süzüldü. Dudaklarmın aruın
dan mırıldandı: 

- Ben af ettim, şimdi huzuruna çık-
tığı en büyllk hakim de af min onu. 

İnninle patenli balo Yeril•ek 
İ.zmir, (Hususi) - Kültür ~ark pa 

tinaj aahasnda yakında patenh bir ba
lo verilecektir. Birçok genç kızlar ve 
c!elikanhlar bu baloya timdiden hazır 
lanmaktadırlar. Böyle bir balo lzmir
de ilk defa verildiği için çok negeli o
lacağı anJ.atılmaktadır. 

Hicrl - 1357 
Reblill'evvel: 17 

S. D. 
Güne•: 4 40 

Rumi- 1354 
Mayıs: 4 

S. D. 
Akpm: 19 21 

19 Mayıs 19115 
(331) de 

Orduya çıkan subaylann 
toplantısı 

19 mayıs 1915 (331) Orduya çıkan 
subayların her seneki toplantıları 19 
mayıs pertcmbe günü saat 20 de Şe
hir lokantasında (Karpiç) yapılacak
tır. Ankaradalci adreslerini ayrı ayrı 
teabitine imkan bulamadığımızdan 
bütün arkadatları bu toplantıya da
vet ederiz. 

2960 Tertib Heyeti 
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lımlr EaMasyonal 

Fuar.na haz1rlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 ~7041 

İspanyol başbakanı B. 
İtalyan - fransız anlaşması 

mihveri bozamaz 
Bununla beraber şurasını da ilave 

edelim ki italyan - fransız münasebet 
lerindeki samimiyetin yeniden tesisi, 
İtalya ile Almanya arasrnda tesis •e 
birçok defa teyid olunan demir teaa
nüdü, ne bozabilir, ne de demir tesa
nüdün yerini tutabilir. Fakat bu gibi 
manevralar, hftdiselerin realitesi ile 
tearuz etmekte ve birçok defa, İtalya 
ile münasebetlerin tanzimi için Fran 
sada doğan faaliyetle çok fena çarpıt-

Negrinin beyanatı 
Bütün partilerin ve bütün sendik:ı 

teşkilatlarının itimadını haiz olan 
milli birlik hükümeti, vatandaşlarına 

dünyanın huzurunda beyan eder ki 
harb hedefleri şunlardır: 

1 - İspanyanın mutlak istiklalini 
ve tam masuniyetini temin etmek. 
Menşei ve karakteri ne olursa olsun 
her türlü yabancı nüfuzundan masun, 
bütün kara, ada arazisi ve milstemlc -
kelcrile tamamile hür bir İspanya, 
her türlü inkısam, vesayet ve inkıyad 
lardan masun bulunacak ve enternas
yonal anlaşmalarla kendisine verilmiş 
olan himaye mıntakalarııu - bu an -
!aşmalar kendi müdahale ve rızasile 
tadil edilmediğ müddetçe - muhafaza 
cdecktir. Ananelerinin ve tarihinin 
kendisine çizdiği vazifeleri müdrik o
larak, İspanya, müşterek menıeden 
ve kendi dilini konuşan diğer memle
ketlerle olan bağlarını sıklaştıracak ve 
milletimizi daima karakterize etmiş 
olan üniveraalite hissini muhafaza e· 
decektir. 

2 - Yabancı ukeri kuvvetlerin iş· 
galinde bulunna diler araziyi kurtar
mak ve 1936 temmuzundan beri lapan 
yaya girmiş olan ve teknik ig birliğı 
veı:;ilesile, kendi menfaatleri uğrunda 
memleketin adli ve iktisadi hayatına 
müdahale eden ve ona hikiın olmaya 
kalkışan unsurları temizlemek. 

11 - İspanyol milleti teşrii doktri
ni, milli siyaset vasıtası olarak harba 
baıvurmaktan çekinmek suretile tek -
rar teyid etmektedir. Paktlara ve 
muahedelere sadık olan İspanya, mil
letler cemiyetinin sembolize ettiği po 
litikaya muzaharet edecek ve bu yol
dan ayrılmıyacaktır. İspanya iapanyol 
devletine has hukukun muhafazasını 

istemekte ve Akdeni.z devleti arfatile 
milletler konserinde bir yer istemek
tedir. Kollktif emniyetin takviyesine 
ve umumi sulhun müdafasına iş birli
ğinde bulunmaya daima amadedir. Bu 
politikaya müesair bir tekilde faydası 
dokunabilmek için, İspanya bütün 
müdafaa imkanlarını arttıracak ve ge
nitletecektir. 

maktadır. 

Fransız hasmı manevralardan 

vaz geçmelii 
Tuna ve Balkan Avrupasını, sanki 

iıalyan ve alman milletleri arasında 
derin bir rekabet varmıt ve sanki 1-
talya ve Almanyanın çok büyük hür· 
met beslediği hükümran devletler de
ğil de Afrika ve Asyanın keıfedilme

mit mıntakaları kabileleri bahis mev
zuu imiı gibi alman ve İtalyan nüfuz 
mıntakalarına taksim için sözde Mu

solini - Hitler plinlarr mevcud bulun 

12 - Muazzam inp eserine, lapan. 
yanın kurtuluşuna hizmette bul.un
mak istiyecek bütün İspanyollara ıe
niş bir umumi af ilan edilecektir. 
Topraklarımızı kana bulayan çetin 
bir harbden sonra, müfterek bir aksi- duğu hakkındaki i~dlar da bu ma
yon uğrunda, İspanyanın iatiklili nevralara dahildir. 
için hepimizin ıöıtermek mecburiye - Politikanın icablarına ve bilhaaa 
tinde olduğumuz çalI§kanlık ve feda- hakikate hürmet etmek istiyorsa fran 
kirhk içinde, her türlü intikam ve te-

sız matbuatının bu sisteme bir nihadib fikrini boğmayacak, yok etmiye-
cek olan, vatanımızın mukadderatına yet vermesi lbımdır.,, 
ihanet etmit sayılacaktır.,, 

Almanya Sanat bahisleri 
(Başı S. inci sayfada) 

3 - Halis demokrasi prensipleri Ü· 
zerinde kurulmuş ve halkın reyile ik· 
titlilra gelmiş bir hükümet vaaıtaaile 
icraatta bulunan ve her zaman ispan· ''Brezilya İ8yanma seheh 
yol milletinin direktiflerine bağlı aranıyor 1 '' 

bu huıusta o derece ileri gidilmit
tir ki bir ağacı kıpkırmızı ve bir 
çehreyi masmavi yapmaktan çeki
nilmemiştir. 

kalacak olan bir hallc cumhuriyeti. Muvaffakıyetsizlikle neticelenen 
4 - Cumhuriyetin adli ve içtimai son hükümet darbesi ~erine bu te

kuruluıu, harb biter bitmez yapılacak ıebbilate Almanyanm mesul bulundu
bir plebisitle serbe•tçe ifade edilmit funu ileri .Uren Brezilya pseteleri
aıillı \radenin eseri olacaktır. Bu i}e· nln neırlyatı ile Cumhur Rei•i Var
bi•it, tam teahhildler altında, hiç bit ıu'm beyanatına tiddetle hücum e -
tahdid ve takyide tabi tutulmadan ve den Fölkifer Beobahter diyor ki: 
iştirak edecekleri her ürlü tazyikler. Cumhur Reisi Vargas'm bu isyanı 
den masun bulunduracak şekilde yapı izah edebilmek için sebebler aradığı 
lacaktır. muhakkaktır ve biz, bunu çok iyi an-

Bir ael &ibi sanat vadisini kapla
yan bu hareket, aamimt veya taklit
çi birçok sanatkirlarm atelyelerinl 
basarak onları delirtmit ve ne tara
fa gideceklerini pgırtmı§tır. 

S - lspanyol milctinin hükümrani hyorus. Fakat bunun için "tamami
ıine ve birliğine zarar venniyecek fC y~tçi" ':atan~tları eğer kendisine kl· 
lcilcie mmtakavi hürriyetlere hürmet. fa gelmıyor ıse, B. Vargu~ ~uhakkak 
Hakkın ve tarihi vakıanın icab ettir. surette bu bakımdan kendıaıne yardı
diğ şekilde, muhtelif İspanyol zümre- mı ~o~nacak yerlere, meae.ıa Brezil
lerinin husu•i karakter ve vasıfları- ya üzerınde alman emellerınin mev
nın himaye ve tegviki. Bu aiyaaet, cud bulun~ufu hu~feaini ilk i~ad e
milletin dağılııına sebebiyet vermek den Amerıb Blrletık ~~v~etl~rı mat
§Öyle dunsun, onun umıurları arasın_ ~tına müracaat e~e.lı ıdı: Bız, Bre
da en mükemmel birleıtirme vaaıtuı zılyada büyük YC mühım mıktarda al
olacaktır. man kolonisi ve alman vatandaıı bu

lunduğundan dolayıdır ki Brezilya 
Cumhuriyeti ile çok dürüst münase
betler idameye gayret etmekteyiz. 

lştc dadaismc, pürizm, sürreaHan 
gibi meslekler bu scylabın bıraktığı 
naaşlardır ki ıimdi Bitlerin tanzi
fat arabaları bunları ortalıktan kal· 
dmnakla mefguldilr. 

Fakat sanat aleminde bir lnktllb 
yapan ve istikbalin sanatı uğrunda 
ölen bu fedaileri gömerken mcaar
larına birer çelenk koymak da in· 
sanlık borcudur. ... Celôl E.ad Aneoen 

6 -İspanyol devleti vatandatlara 
ferdi ve içtimai hukukunun tamami · 
yetini ve vicdan hürriyetini garanti 
t de"c k ve dini itikadların scrbeatçe 
icras.nı temin edecektir. 

7 - Devlet, kanuni ve megru suret
te elde edilmiı olan mülkiyeti mille
tin yüksek menfaatinin çizdiği çerçe
ve içinde gıranti edecek ve büyük 
müstahsil unsurları himaye edecek· 
tir. Şahsi teşebüse zarar vermeden, 
devlet, servet terakümünün vatandaşı 
istismar edecek ve devlet kontrolu
nun sosyal ve ekonomik hayat üzerin
de tesirlerini göstermesine mani ola -
cak raddeye varmasına müsaade et
mi yecektir. Bu maksadla, küçük mül
kiyet teıvik edilecek, aile yurdu ga
ranti edilecek ve müstahsil sınıfların 
iktisaden, ahlakan, bedenen ıslahına 
matuf bütün tedbirler üzerinde teşvik 
edici bir aksiyon teahbüd edilecektir. 
layana yardım etmemiş olan meıru ya 
hancı menfatlerin mülkiyetine hür
met edilecek ve harb esnasında gör
müı oldukları zararlar, tazmin makaa
dile tedkik edilecektir. Bu zararların 
tedkik ve tesbiti için cumhuriyet hü
kümeti timdiden yabancı 1ikayetlere 
merci olacak bir komisyon teşkil et
miştir. 

8 - Beşeri, milli ve vatani mana
dan mahrum olan memleketin büyük 
imkanlarına karşı daima en büyük en
geli teşkil etmiş olan yarı feodal eski 
aristokratik mülkiyeti tasfiye etmek 
için derin bir zirai reforma, İspanya, 
çalıştığı toprağ sahih, geni§ ve sağ
lam bir zirai demokrasiye istinad ede 
cektir. Devlet, İspanyol hayat ve eko
nomisinin hususi ihtiyaçlarına uygun 
ileri bir sosyal lejisluyonla İIÇinin 
haklarını garanti edecektir. 

9 - Halkın zihnen, bedenen ve ah -
la.kan yükselmesi devletin esaslı ve 
bafhca meşgalesini tetkil edecektir. 

10 - Bizzat milletin hizmetine ko 
nulacak olan İspanyol ordusu her tür 
lü partilerin ve temayüllerin nüfuzun 
dan iri olacak ve millet, onu, hürri
yet ve istiklalinin müdafaası için .,_ 
gıin bir VMıtA bileçektir. 

Almanlara fena muamele 
yapmak için bahane 1 

Bu münasebetler, hiç olmazsa, nas
yonal sosyalizmin Almanyada iktida- 2 .__ ......... _ 
rı ele aldığı glinden beri, bizim ta- 3 
rafımızdan hiç bir suretle tc1vi1 o
lunmamıştır. Brezilya federal cumhur 4 
reisi, timali Amerika unsurlarının 5 
Brezilya itlerine karıştığı fikrinde i
se, bu kendisine ve Brezilya halkına 6 
aid bir ittir. Biz buna karışmayız. Fa
kat eğer hiddetini Brezilyadaki al
ınanlardan çıkarmak istiyor ise, bun
da herhalde çok aldanıyor. B. Vargas, 
Vatington ve Nevyorktan bazı kimse
lerin yaptıkları ilham üzerine, mana
sız sebeblerle, alınanlara fena muame-
1~ edifmeıine, alman ekonomisinin teş 
vış olunmasına ve alman ga.zeteleri
nin müsadere edilmesine uzun zaman 1 
müsaade olunmıyacaktır.,, 

ltalya 
MuvaffakiyetsizJiğe mahkum 5 

. teşebbüsler 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 

23456ll9 

Cıornale d'ltalia gazetesi, bir baı- 'i 
makalesinde, İtalyan ve alınan hare
ketleri ile hadiselerini Roma ve Ber- 8 
lin arasındaki kar9ılıkİı itimadın san- ~ 
ki zayıflanuş olduğunu gösterir bir L-.J---' 
ta d " Soldan sal•: rz a gostenneye çahpn fransızla- 1_ Akılsızların gideceği yer 
rm bu husustaki mUteaddid tefsirle- 2- Tazının kovaladığı - Nota 
rini düşüncelerini tebarüz ettirmek- 3- Piliç mahfazası 
tedir. 4- Blr ııda - ıorgu 

5- Düştüğünüz zaman bu hastalıktan aa-
Bu gazete diyor ki: kınınız 
"Bu, İtalyayı ve Almanyayı biribi- 6- Bir çalgı 

rindcn ayırma~ı istihdaf eden ma- 7- El iti - Baıına '-ek" korsanız cıda o-
6 olur 

lQm harekete aid tqebbüalerdir. Bu 8· Soguk al - Çalıımarun arabcaaı 
tetebbüıler, daha doğmadan muvaffa- !1- Yarııı beı olan - Ne erkek ne de kadın 
kıyetsizliğe mahk(hndur. Fakat bu Yularıdan aıafıya: 

1- Sinemanın rakibi 
manevreler, Roma ile Pari• arasında· 2- Uzamak maatanndan emir _ Koyunun 
ki münasebetleri tavzihe matuf dip- mahsulü 
lomatik görUpnelerin yeniden batla- 3- Tarihten evelki bir hayvan - Yiyecek 

d 4- Avutmak mastarından fail 
maaına tesadüf ettiği için, turası er- 5- Çoiu lşık usandırır 
hal teyld olunmalıdır ki bu manevra-ı 6- Kemalizmin altı remzi - Asker 
lar, ancak fransız arzularmm aksi ne- 7- Vakit 

8- Asker - Baıkan 
ticeleri verebilecektir. 9- Kalburdan ceçirmek 



RESMİ iLANLAR 
· M. ·M ... bakanhOı . '· ,. _,. 

Askeri Okullara 
talebe ahnıyor 

1 - 938 - 939 ders yılı için !stan
bulda bulunan Kuleli ve Maltepe as
keri liselerile Bursa askeri lisesi, Kı
rıkkalede bulunan askeri sanat lisesi 
ve Konya, Erzincan askeri orta okul
larına talebe alınacaktır. Kaydü ka
bul şartları hakkında malfımat asker· 
lik şubelerinde ve okullarda vardır. 

2 - Kayıd ve kabul için müracaat 
zamanı 1 haziran ile 25 temmuz ara 
sındadır. Talebe hangi okula girmek 
istiyorsa bir dilekçe ile doğrudan doğ 
ruya o okul müdürüne müracaat ede
cektir. Dilekçeye iki fotoğraf ile bir 
tane 6 kuruşluk posta pulu iliştirilmiş 
bulunmalı ve mensub olduğu askerlik 
şubesi, babasının adı ve mesleki ile 
kendi adı, okuduğu okulun ismile han 
gi sınıfta bulunduğu, yabancı dil O· 

kuyorsa hangisini okuduğu ve okulun 
daki kayıd numarası, boyu, yaşı, ağır· 
lığı ve oturduğu yerin adresi vazıh o
larak yazılmalıdır. 

3 - Mekteplerin bulunduğu şehir -
ler haricinden müracaat edecek tale • 
beler ayrıca ikınci bir dilekçe ile de 
askerlik şubelerine baş vuracaklar
dır. Askerlik şubeleri sıhi muayenele
rile lüzumlu kayıd ve kabul kağıdları 
nı tamamlattıracaklar ve 1 temmuzda 
talebenin gireceği okul müdürüne 
yalnız kağıdlarını gönderecekler ve 
talebeler mekteb müdürleri tarafın
dan çağrılmadıkça mektebe gönderil
miyecektir. 

4 -Okullar yatılı ve parasızdır. Ta 
lebenin iaşesinden başka giydirilme
si, techizatı okul tarafından temin e -
dilir ve her ay bir mikdar da :naaş ve-
rilir .(1222) 2515 

Bir makine mühendisi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Milli Müdafaa vekaleti inşa
~t şubesine kalorifer ve sıhhi tesisat 
işlerinde mütehassıs olamka ve hiz
mete girdikten sonra iki seneden ev
vel ayrılmamak şartiyle ücretli ve 
diplomalı bir makine mühendisi alı
nacaktır. 

2 - Talihlerin aşağıda yazılı vesa-
ikle Ankarada Milli Müdafaa vekale
ti inşaat şubesine bizzat veya tahri
ren ve istida ile müracaatları. 

A) Kendisinin ve evli ise ailesinin 
nüfus tezkereleri asıl veya tasdikli 
auretleri. 

B) Askerlik vesikası 
C) Zabıta ve Adliyeden alınmıt 

hüsnühal vesikası 
D) Tam teşekküllü heyeti sıhhiye 

raporu. 
E) Şimdiye kadar çalıştığı yerler

den almış olduğu vesaik. 
(1470) 2953 

Kışhk elbiselik kumaı alınacak 
M. M. Vekaleti satın alma komis

yonundan: 
ı - Beher metresine tahmin edilen 

fiatı (285) iki yüz seksen beş kuruş o
lan (102.000) yüz iki bin metre kışlık 
elbiselik kumaş kapalı zarfla eksilt
meye konulmuş.tur. 

2 - Eksiltmesi 23 - mayıs - 1938 pa
zartesi günü saat 15 de Ankarada M. 
M. V. satın alma komisyonunda yapı -
lacaktır. 

3 - İlk teminatı (15378) on beş bin 
üç yüz yetmiş sekiz lira olup şartna· 
mesi on dört lira elli dört kuruşa M. 
M. V. satın alma ko. dan alınır . 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt· 
me saatindan behemahal bir saat evve
line kadar Ankarada M. M. V. satın al-
ma Ko. na vermeleri. (1244) 2549 

Haki aslarhk bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis· 

yonundan: 
1 - Vekaletçe ihale bedeli pahah 

görülen (500000) beş yüz bin metre 
haki astarlık bez yeniden kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bezin beher metresine tahmin 
edilen fiat (30) otuz kuruş olup ilk 
teminatı (8750) sekiz bin yedi yüz elli 
liradır. 

3 - Şartnamesi (7SO) kuruş bedel 
mukabilinde M. M. V. satın alma ko
misyonundan alınabilir . 

4 - İhalesi 24 mayıs 938 sah günü 
saat on birde yapılacaktır. 

5 - Ekıı:iltmeye girmek istiyenle
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk te -
minatlarile birlikte teklif mektubları -
nı ihale saatinden en az bir saat evel 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver-
meleri lazımdır. (1329) 2693 

Kııhk elbiselik kumıı ıhnacak 
M. M. Vekaleti satın alma komis

yonundan: 

1 - Her bir metresine tahmin edilen 
fiatı 285 kuruş olan 65.000 metre kış
lık elbiselik kumaş, kapalı zarf usulü 
ile münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 20-5-938 cuma günü sa -
at 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 10.512 liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 927 kuruş 

mukabilinde M. M. V. satın alma ko -
misyonundan alınır . 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif 
mektuplariyle birlikte ihale saatından 
en az bir saat evvel komisyona verme • 
teri. (1245) 2550 

Kııhk elbiselik kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti satın alma komis

yonundan: 

1 - Her bir metresine tahmin edilen 
fiatı (285) ikiyüı seksen beş kuruş o
lan ( 100000) yüz bin metre kışlık elbi
selik kumaş kapalı zarf usuliyle mü · 
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 25-5-1938 çarşamba gü
nü saat 15 dedir. 

3 - İlk teminatı (15150) on beş bin 
yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (14) on 
dört lira 25 kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikla teminat 
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat evvel komisyo 
na vermeleri . . (1246) 2551 

11:tı *· ı z.JVl!'I "ffi1ll 
Kızılcaköyü 938 vergisi 

Ankar Valiliğinden : 

Ankara Belediyesi 
'• 

Ewrakı matbua münakasası 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işlerine bastırılacak 18 adet 
evrakı matbua on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli {1000) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (75) lira· 
dır. 

4 - Şartname ve nümunelerini gör
mek isteyenlerin her gün yazı işleri 
kalemine ve isteklilerin de 20 mayıs 
938 cuma günü saat on buçukta bele
diye encümenine müracaatları. (1319) 

2636 

Sahhk eski otomobil lastikleri 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Otobüs idaresinde bulunan 256 

dış ve 200 adet iç eski lastik on beş 
gün müddetle açık arttırmaya konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 3700 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 2777,5 lira

dır. 

4 - Lastikleri görmek istiyenlerin 
her gün otobüs idaresi anbar müdürlü 
ğüne ve isteklilerin de 27 mayıs 938 
cuma günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. (1441) 

2866 

Sığu veya kt~i eti alınacak 
Ankar Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

için 300,000 kilo sığır veya keçi etinin 
kapalı zarfla eksiltmesi 6 haziran 938 
saat ıs de Ankara Lv. amirliği Sa. Al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 120,000 lira 
ilk teminatı 7250 liradır. Şartnamesi 
600 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınır. Kanuni Ticaret odası ve bu 
işlerle uğraşıp taahhüdünü ifa ettiği
ne dair resmi makamlardan alınacak 

vesikalarda bulunan teklif mektubla
rının saat 14 de kadar komisyol'l? ve-
rilmesi. (1440) 2952 

Saldık boı benzin tenekeleri 

2901 sayılı kanun mucibince tahriri 

icra kılınan cüzütamlardan Kızılca kö
yü erazisinin tahrir komisyonu tara
fından konulan kıymete vuku bulan i-
tiraz üzerine idare heyetince bu cüzü- Ankara Levazım Amirliğ i Satm 
tama ait tetkikatın tamamen ikmal e- A lma konıiııyonundan : 
dilmiş ve komisyonca konulan kıymet Harb okulunda mevcud 500 bo§ 

tasdik edilmek suretiyle iktisabı kat- benzin tenekesinin 19.5.938 saat 10 da 
iyet etmiş olduğundan 1938 mali sene- pazarlıkla Anka.ra levazım amirliği 
sinden itibaren tahrir kıymetleri üze- satın alma ko~ısy~.nunda. s_atılaca~
rinden vergiye tabi tutulacağı ilan o- tır. Tenekelerı gormek~ ıstıy~nl~rın 
lunur. (14S4) 2971 1 harb okuluna ve pazarhgma ıştırak 

! için belli vakitte komisyonda bulun -
------------~-...ı malan. {1471) 2937 

Koyun .eti alınacak 
Ankara Levaznn Amirliği Sabn Alma Komisyonundan : 

Cinsi mikdarı muhammen B. İlk teminatı 

kilo Lira K. Lira K. 
Koyun eti 7500 2625 00 196 87 

Kırıkkale askeri sanat mektebleri talebesinin ihtiyacı olan 7500 kilo ko
yun eti 28 mayıs 93P cumartesi günü saat 11 :12 kadar açık eksiltme sure
tiyle alınacaktır. 

İsteklilerin yukarıda yazılı muhammen bedeline mukabil gösterilen 196 
lira 87 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabrikalar muha
sebeciliği veznesine yatırarak belli gün ve saatte mekteb satın alma komis-
yonuna gelmeleri. (1407) 2827 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın Al Q'la Komisyonundan : 

Cinsi mikdarı muhammen B. İlk teminatı 
kilo Lira K. Lira K. 

Sığıır eti 4600 1150 00 86 25 
Kırıkkale askeri sanat mektebleri erlerinin ihtiyacı olan 4600 kilo sı· 

ğır eti 28 mayıs 938 cumartesi günü saat 12: 12.45 kadar açık eksiltme su
retiyle alınacaktır. 

İsteklilerin yukarıda muh~mmen bedeline mukabil gösterilen 86 lira 25 
kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeci 
liği veznesine yatırılarak belli gün ve saatte mekteb satın alma komisyo· 
nuna gelmelerı . (1406) 2826 

Ekmek münakasası 
Ankara Levazrm Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi mikdarı muhammen B. İlk teminatı 
kilo Lira K. Lira K. 

Ekmek 17300 1730 129 75 
Kırkkale askeri sanat mektebleri erlerinin ihtiyacı olan 17300 kilo ekmek 

27 mayıs 938 cuma günü saat 14 :15 kadar açık eksiltme ile alınacaktır. 
İsteklilerin yukarıda yazılı muhammen bedeline mukabil gösterilen 129 

lira 7 5 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırkkale askeri fabrikalar muha· 
sebeciliği veznesine yatırılarak belli gün ve saatte mekteb satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. (1409) 2828 

Ekmek münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

Cinsi mikdarı muhammen B. İlk teminatı 

kilo Lira K. Lira K. 
Ekmek 24000 2400 00 180 00 

Kırkkale askeri sanat lisesi talebesinin ihtiyacı olan 24000 kilo ekmek 
27 mayıs 938 cwna günü saat 13 :14 kadar açık eksiltme suretiyle alınacak
tır. İsteklilerin yukarıda yazılı muhammen bedeline mukabil gösterilen 
180 lira 00 kuruştan ibaret ilk teminatlarını kırkkale askeri fabrikalar mu
hasebeciliği veznesine yatırarak belli gün ve saatta mekteb satın alma ko-
misyonuna gelmeleri, (1408) 2845 

-. Boyıf'.I . ırhk BokonhOı ;. 

Demir masa, sandalya 

ve saire al ınacak 

Nafıa Vekaletinden : 

2 haziran 1938 perşemhc günü saat 
ıs de Ankarada Nafia Vekaleti malze
me eksiltme komisyonu odasında cem
an 10385 lira muhammen bedelli 150 a
det müstatil demir masa SO adet yu
varlak demir masa 600 adet demir san
dalya 30 adet şemsiye ve ayağı 140 a
det hasırlı demir koltuk, 50 adet demir 
sepet, 50 adet demir levhanın kapalı 
zarf usulü ile eksiltmes.i yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 778.88 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankarada Nafıa vekaleti malzeme mü
dürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ta
limatnamesine göre vekaletten alınmış 
malzeme müteahhitliği vesikasile bir-
likte aynı gün saat 14 e kadar komis
yona vermeleri Hizımdır. (1487) 2974 

lgdır ovası sulama 

tesisatına aid i nşaat 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Iğdır 
ovası sulama tesisatına aid mehaz ter
tibatı 560 metrelik tünel ve 1200 met
relik kanal inşaatı keşif bedeli 
(560.000) liradır. 

2 - Eksiltme 23 mayıs 1938 tarihi
ne rastlayan pazartesi günü saat 15 de 
nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü 
su eksiltme komisyonu odasında kapa
lı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi 
.nukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (28) lira mukabilinde sular 
umum müdürlüğünden alabilirler. Ek
siltmeye girebilmek için isteklilerin 
(26150) liralık muvakkat teminat ver
mesi, (100.000) liralık nafıa su işlerini 
veya buna muadil nafıa işlerini taah
hüd edip muvaffakiyetle bitird i ği ve 
bu kabil nafıa işlerini ba,armakta ka
biliyeti olduğuna dair nafıa vekaletin
den alınmış müteahhidlik vesikası ib

raz etmesi. 
4 - İsteklilerin teklif mektublarmı 

ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri 11-
:ı:ımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (1218) 2538 

Kanal i nşaatı ikmali 

Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan i': Malat
yada sürgü regülatörü tevsii inşaatı i- · 
le regülatörden itibaren takriben 
(12.200) metre uzunluğundaki sürgü 
kanalının ikmali ve imalatı sınaiyesi, 
keşif bedeli {128600) liradır. 

2 - Eksiltme 24 mayrs 938 tarihine 
rastlayan aah günü saat 15 de naha ve
kaleti sular umum müdürlüğü su ek
siltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (6) lira (43) kuruş mukabi
linde sular umum müdürlüğünden a
labilirler. Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (7680) liralık muvakkat 
teminat vermesi, (50.000) liralık nafia 
su işlerini veya buna muadil nafia iş· 
!erini teahhüd edip muvaffakiyetle 
bitirdiği ve bu kabil nafia işlerini ba
şarmakta kabiliyeti olduğuna dair 
nafia vekaletinden alınmış müteah
hitlik vesikası ibraz etmesi. 

4 - İsteklilerin teklif mektublarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü

ne makbuz mukabilinde vermeleri la
ıımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (1216) 2S37 

Bakırçay ovası ve nehir 

is lô hatı ameliyah 
Nafıa Vekiletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Bergamada Bakırçay ovası ve 
nehir ıslahatı ameliyatı, keşif bedeli 
(1.564.863) lira (86) kuruştur. 

2 - Eksiltme: 8-6-938 tarihine rast 
hyan çarşamba günü saat 15 de nafi
a vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayırdırlık işle
ri genel şartnamesi, fenni şartname 

ve projeyi (50) lira mukabilinde su
lar umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is-

teklilerin (60.696) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve (500) bin liralık 

nafia su işlerini veya buna muadil na
fia itlerini taahhüd edip muvaffakiy
yetle bitirdiğine ve bu kabil nafia iş
lerini bafarmakta fenni kabiliyeti ol
duğuna dair nafia vekaletinden alın
mış müteahhitlik vesikası ibraz etme
si, isteklilerin teklif mektublarmı 

ikinci ma<idede yazılı saatten bir sa
at evveline k~dar sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde verme
leri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (1343) 27S6 

G mrük ve inhisarlar B. -· 

Temel • 
ı nşaatı 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

1 - İzmirde şartname ve projesi 
mucibince yaptırılacak tütün bakım 
ve işleme evinin temel kazıkları işi 
11-IV-1938 tarihinde ihale edilemedi
ğinden yeniden kapalı . zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 8726S lira 50 
kuruş ve muvakkat teminatı 5613.27 
liradır. 

Ill - Eksiltme 20-Vl-938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. Kapalı zarflar aynı günde en geç 
saat 14 de kadar adı geçen komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde ve
rilecektir. 

IV - Şartname ve projeler 4.36 li
ra bedel mukabilinde İnhisarlar le
vazım ve mübayaat şubesile Ankara 
ve İzmir başmüdürlüklerinden alına· 
bilir. 

V - Fenni şartnamesinde izah e
dilen esaslar dairesinde yapılacak o· 
lan temel kazıkları işi Franki, Rodiç, 
Stern, Simples, Brechtl, abolorenz, 
Miharlis, Mast vesair firmaların u
sul ve sistemlerine veya bunlara mü
masil sistemlere göre yapılacaktır. 
Eksiltmeye iştirak etmek isteyen fir 
maların fenni tekliflerini münakasa 
gününden 10 gün evveline kadar tet· 
kik edilmek üzere İnhisarlar Tütün 
İşleri müdürlüğüne vermeleri lazım
dır. 

VI - İsteklilerin bir mimar veya 
mühendis olmaları ve yahut bir mü
hendis veya mimarı in.şaatın hitamına 
kadar daimi olarak iş başında bulun
duracağına dair aralarında teati edil
miş noterlikçe tasdikli bir teahhüt 
kağıdı ile Nafıa Vekaletinden alınmış 
bu gibi işleri yaptıklarını gösterir 
müteahhitlik vesikasını eksiltme gü
nünden en geç üç gün evveline ka
dar İnhisarlar umum müdürlüğü in
şaat şubesine ibraz ederek ayrıca ve· 
sika almaları lazımdır. 

VII - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile VI inci maddede ya 
zılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve 
muvakkat teminat parası veya mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf 
lar yukarda yazıldığı üzere eksiltme 
günü en geç saat on dörde kadar yu
karda adı geçen alım komisyonu baş· 
kanlığına makbuz mukabilinde veril
miş olması lazımdır. (2578-1337) 

2671 

Tüfün bakım ve iıleme 

evi yaphnlacak 
i nhisarlar Umum Müdürlüğün 

den: 

1 - il. iV. 938 tarihinde eksiltme
si tehir edilmiş olan şartname ve pro
jesi mucibince İı:mirde yaptırılacak 
tütün bakım ve işleme evi inşaatı ye
niden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 676.960 lira 83 ku· 
ruş ve muvakkat teminatı 30.828 lira 
43 kuruştur. 

3 - Eksiltme 20. IV. 938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 16 da 
Kabataşda levazım ve mübayaat şu

besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. Kapalı zarfların aynı günde 

en geç saat 15 e kadar adı geçen k~ 
misyon başkanlığına makbuz mukabı• 
linde verilecektir. 

4 - Şartname ve projeler 33.85 liri 
bedel mukabilinde İnhisarlar levaz1111 
ve mübayaat şubesiyle Ankara ve h· 
mir Başmüdürlüklerinden alınabilir .. 

5 - İsteklilerin mühendis veya ını· 
mar olmaları ve yahud bir mühendis 
veya mimarı inşaatın hitamına kadar 
daimi olarak iş başında bulnduracağı· 
na dair aralarında teati edilmiş noter· 
likçe tasdikli bir taahhüd kağıdı ile 
Nafıa vekaletinden alınmış aagart 
200.000 liralık bu gibi inşaatı yaptık· 
larını gösterir bir müteahhidlik ve· 
sikasını eksiltme gününden en geç ÜÇ 
gün evveline kadar İnhisarlar inşaat 
şubesine ibraz ederek ayrıca vesikll 
almaları lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ka· 
nuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı 
eksiltmeye iştirak vesikasını ve mu· 
vakkt teminat parası veya mektubunıı 
ihtiva edecek olan kapalı zarflarıtı 
münkasa günü en geç saat 15 e kadar 
adı geçen alım komisyonu başkanlığı• 
na makbuz mukabilinde verilmif ol• 
ması lazımdır. 

(2577 / 1236) 2670 

~I 
Bir muhasible bir memur 

alınacak 

Türkkuıu Genel Direktörlüğün• 
den : 

1 - Türkkuşu muhasebe bürosu içiıs 
bir muhasiple bir memur alınacaktır. 

2 - Talip olanların: 
a) En az orta okul ve muadilindeıı 

mezun olması , 
b) Askerliğini bitirmiş bulunmasıı 
c) Hüsnü hal eshabından olması, 
d) T. C. tabiiyetinde bulunması, 
e) Memur olmasına mani hastalığı 

bulunmaması, 

f) Evelce başka bir yerde çalışmış· 
sa hizmet şahadetnamesi ibraz etmesi 
şarttır. 

3 - Seçim, imtihanla yapılacaktır. 
İmtihanda birinci derecede muvaf fa1' 
olana (90), ikinci derecede muvaffak 
olana (75) lira aylık ve ayrıca on be• 
şer lira met;ken ücreti verilecektir. 

4 - Muvaffakiyette muadelet haliıı 
de lisan blenler ve ticaret okulundan 
mezun olanlar tercih edilir. 

5 - İmtihanlar 20. 5. 1938 cuma gi\• 
nü saat 14 te T. H. K. genel merkeJ 
binasında yapılacaktır. Aranılan evsa 
fı haiz bulunan isteklilerin 19.5.1938 
öğlen vaktine kadar türkkuşu genel 
direktörlüğüne bir dilekçe ile müraca 
at etmeleri lazımdır. 15 ve 16 mayıs 
1938 tarihlerinde neşredilen ilanlarda 
imtihan günü 20-5-938 olması lazım· 
gelirken sehven 19-5-938 olarak ya-
zılmıştır. 2931 

Elbise ve ıapka yaphnla<ak 
' 

Türkkuıu Genel Direktörlüğün• 
den : 

1. - Kumaşı Türkkuşu tarafından 
verilmek üzere Türkkuşu mensubla
rı için 100 ila 120 kat elbise ve şapka 
yaptırılacaktır. 

2. - Her takım elbisenin muham
men kıymeti Ankara veya İnönü tes
lim olmak şartiyle 17.50 liradır. 

3. - Bu işin muvakkat teminatı 

157.50 liradır. 
4. - Elbiselerde kullanılacak harç 

ve saire nümuneleri Türkkuşu tara
fından verilecektir. Istekliler bu nü
munelerle eksiltme şartnamesini ve 
mukavele projesini her gün Türk Ha
va Kurumu Genel Merkezi binasında
ki Türkkuşu ikmal bürosunda göre• 
bilirler. 

S. - Kat'i ihalesi 21.S.1938 tarihine 
rastlayan cumartesi günü saat 12 de 
yapılacaktır. 

6. - İsteklilerin belli gün ve saat
te vesaik ve teminatlariyle bidikte 
müracaatları. 2930 

Muhtelif ev ve dükkan yıktır1lacak 
Ankara Defterdarlığından: 

Muhammen keşif bedeli Muvakkat teminatı 
Ada No. Lira Kuruş Lira Kuruş 

340 1910 00 143 25 
1 - Tıp fakültesi inşa edilmek üzere sıhhat vekaletince istimlak olunan 

Numune hastahanesi civarında kain ve yukarıda muhammen keşif bedeli 
yazılı 340 sayılı ada dahilinde ve lise hududu haricinde mevcud bilfımurn 
ev dükkan baraka ve bahçe divarlarmın hedmi ve enkazının belediyece 
gösterilecek mahalle nakli ve yerinin mevcud yollar seviyesine kadar in
şaata müaaid bir şekilde tesviyesi 

2 Yıkma ve enkazının nakli işine aid keşif bedeli yukarıda gösterilmiştir. 
3 - Bu iş 27. 5. 938 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de defterdarlık

ta müteşekkil komisyonda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 - Kapalı zarfla artırmaya girebileceklerin muvakkat teminatlariyle 

birlikte Nafıa müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikası getirmeleri. 
5 - İsteklilerin teklif mektublarını sözü geçen saattan bir saat evvel 

komisyon başkanlığına makbuz mukabili vermiş olmaları. 
6 - Talihlerin fenni şartname ve keşif raporlarını görmek üzere milli 

emlik müdürlüğüne müracaatları. (1324) 2663 



. Ziraat ·bakanhğı . 

Kôtib alınacak 

S - 'I eklif mektupları 30-5-938 pa
zartesi günü saat 14 de kadar sıra nu
marası ile makbuz mukabilinde 4 ncü 
maddede yazılı komisyon reisine ve
rilecektir. 

teklif mektuplarını ihale günü olan 
27-5-938 cuma günü saat on beşe kadar 
encümen reisliğine vermelidirler. 

(1566-1454) 2907 

ile vaziyet planını parasız olarak Zon
guldak Urbaylığmdan almaları ilan o-
lunur. (1483) 2970 

Nakliyat münakasası 
Ziraat Vekaletinden : 

6 - Mektupların beşinci maddede 
gösterilen saatte yetişmek üzere ia
deli teahhüdlü mektup şeklinde gön
derilmesi caizdir bu halde zarfın mü
hür mumu ile veya eyice kapatılması 
lizımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

Kapah zarf usuliyle 

arttlrma ilônı 
Diyarbakır 

dürlüğünden : 
inhisarlar Baımü- Satılık : 

Küçük ilôn şartlara Vekaletimiz teş.kilatında çalıştırıl
ltlak üzere Türkçe almanca bilir ve 
Yazı makinesiyle her iki lisanı da yaz 
ltlağa muktedir katib alınacaktır. Eh
liyet ve liyakatine göre - 120 - li
raya kadar aylık ücret verilecektir. 

Fazla izahat almak isteyenlerin 
ziraat vekaleti ziraat işleri umum mü 
dürlüğü yedinci şube müdürlüğüne 
tnüracaat etmeleri ilan olunur. 

(1468) 2947 

· · -:~· Demiryolları . · ·~ ,. 
Çank1rı gezinti trenleri 

D. D. Yolları Umum Müdürlüğün
den: 

Her sene yaz mevsiminde Ankara -
Çankırı - Ankara arasında işliyen ge-
zinti trenleri bu sene de 5. haziran 938 
tarihinden itibaren 25. eylUl 1938 (da
hil) tarihine kadar her pazar günü a
şağıdaki tarife mucibince işliyecekle
ri ilan olunur. (1486) 

Ankara<lan kalkış: saat 7.45; Çankı
rıya varış saat 12.07 

Çankmdan kalkış saat 18.30; Anka
raya varış saat 23.21 

Sinop C. Müddei Umumiliğinden : 
Sinop genel ceza evindeki mahkfım 

\'e mevkuflara 1-6-938 gününden 1-6-
939 gününe kadar bir yıl içinde veri
lecek ekmek 11-5-938 gününden iti
baren ıs gün müddetle kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

l - Verilecek ekmek 650 randı
tnanlı Samsun bir baş undan yapıla
cak ve beher ekmek 960 gram olarak 
Pişirilecektir. 

2 - Ekmekler ceza evi müdürlüğü 
nün gösterileceği lüzum üzerine yev
ıniye 700 ila 1000 adet arasında her 
gün nihayet saat 14 de kadar ceza e
vine teslim edilecektir. 

3 - İstekliler muhammen bedelin 
yüzde yedibuçuk olan 2190 liralık 
teminatı muvakkate verecektir. 

4 - !hale 30-5-938 pazartesi günü 
saat 15 de Sinop C. M. U. liğinde mü
teşekkil komisyonda adliye bakanlı
ğının mezuniyetine talikan yapıla

caktır. 

7 - Şartnameye muvafık olmıyan 
veya içinde şartname dışında şartları 
ihtiva eden tekliflere itibar olunmaz. 

8 _ Eksiltmeden mütevellit bilciim
le rüsum tekalif ve damğa resmi ile 
ilan ücretlerinin umum tahlil ücreti 
ve masarifatı ve sairenin cümlesi mü
teahhide aiddir: 

9 - Şartnameyi görmek ve daha 
fazla tafsilat almak isteyenler tatil 
günlerinden maada her gün Sinop C. 
M. U. Iiği kalemine müracaat etme-
leri ilan olunur. (1442) 2867 

Ekmek eksiltmesi 
Afyon C. M. U. liğinden : 

Afyon hapishanesinin 1 haziran 
938 tarihinden mayıs 939 sonuna ka
dar şartname mucibince bir senelik 
ekmek ihtiyacı için beher çifti 960 
gram itibarile günde 600 adet fabrika
da öğütülmüş ikinci nevi safi Anado
lu buğday unundan imal edilmiş ek
mek, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. Teminatı muvakkate 
900 liradır eksiltmesi C. M. U. liğin
de müteşekkil komisyonda 31 mayıs 
938 salı günü saat 15 te yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin ko -
misyona müracaatları ilan olunur. 

(1474) 2939 

Maden kömürü ahnacak 
lzmir Belediyesinden : 
Havagazı fabrikasının 938 mali yı

lı ihtiyacı olan 47 50 ton zerodi.z "0,10" 
lave Zonguldak maden kömürü 
12-5-938 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle kapalı zarflı eksiltmeye ko
nulmuştur. Bedeli muhammeni beher 
tonu on lira altmış kuruştan elli bin üç 
yüz elli liradır. İhalesi 27-5-938 cuma 
günü saat 16 da olup muvakkat temi
nat mikdan üç bin yedi yüz atlmış ye -
di lira elli kuruştur. Şartnamesi 250 
kuruş bedel mukabilinde havagazı mü
dürlüğünden tedarik edilir. Taşradan 
istiyenler şartname ücretile birlikte 
posta ücretini de göndermelidirler. iş
tirak etmek istiyenler 2490 sayılr ka -
nunun tarifi dairesinde hazırlanmı§ 

Edirne Vilayeti Defterdarlığın -
dan : 
Keşan ve İpsala kazaları dahilinde 

vaki Pamuklu, Serçe, Kmah, Malama
tına, Büyük 'Gala ve Küçük Gala göl
leri dahilinde Enez dalyanı ve Enez is
kelesinden sahile kadar Meriç nehri
nin tamamı ve eski Mericin tamamiyle 
Enez dahilindeki deniz sahili ve hu
dudu milli dahilindeki mezkur iki ka
zanın bilcümle balık sayt mahallerinin 
3 senelik balık sa.yt rusumunun mülte
zime ihalesi kapalı zarf usuliye 20 gün 
müddetle artırmaya çıkarılmıştır. 

1 - Bedeli ihale sene<A 5292 liradır. 
2 - Bu işe aid şartname Ankara def

terdarlığı varidat müdüriyetinde mev
cuttur. Mezkur müdüriyetten alınabi
lir. 

3 - Arttırma 18.5.1938 tarihine tesa
düf eden çarşamba günü saat 15 de E
dime defterdarlığında toplanacak ko
misyonu'mahsusunda yapılacaktır. 

4 - Arttırmaya girebilmek için talip
lerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine teslim etmiş olmaları lazım
dır. 

A) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci 
maddelerine uygun yüzde 7,5 muvak
kat teminat akçesi (1191 lira) 

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar: 
C) Kanunun 4 üncü maddesi muci

bince arttırmaya girmeye bir mani bu
lunmadığına dair imzalx vesaik. 

5 - Teklif mektupları yukarıda 3 ün
cü maddede yazılı saatten bir sa.at eve
lineka dar makbuz mukabilinde komis
yon reisliğine verilecektıir. Posta ile 
gönderilecek teklif mektuplarının ia
deli teahhütlü oknası lazımdır. 
Şartnameyi görmek ve daha fazla 

malfunat almak istiyenlerin Ankara 
defterdarlığına müracaat etmeleri tlan 
olunur. (1485) 2972 

Proje yaptırılacak 
Zonguldak Urbaylığmdan : 

Zongul-dakta yaptırılacak ~ehir ote
li ve gazinosuna aid proje ihzarı ~i 
müsabakaya çıkarılmıştır. 

Teklifler 30 haziran 1938 perşembe 
gününe kadar Urbaylığa teslim edil
miş olmak }aZJıındir. 

İştirak edecek olanların şartnamesi 

Diyarıbakır inhisarlar başmüdüri
yeti ve içki fabrika>Sı namına gelecek 
inhisar maddelerinin vagondan, alına
rak inhisar ve fabrika ambarlarına 
nakli ve buralardan Diyarbakır kaza
lariyle Mardin, Siirt, Bitlis ve Urfa
ya götürülmesi ve getirilme10i 1 ha
ziran 938 den itiıbaren bir yxl müddet
le ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedel yirmi 
beş bin liradrr. İlk teminat 1875 lira
dır. 

Eksiltme 20 mayıs 938 cuma gunu 
saat 14 de Diyarbakır inhisarlar baş
müdüriyetindeki komisyonda yapıla
caktır. Şartnamesi Diyarbakır, Ela
zığ, Mardin, Siirt, Bitlis, Urfa, Gazi
antep, Ankara ve İstanbul inhsarlar 
dairelerinde mevcuddur. 

(1364) 2734 

Ba~ya panay1rı 
Balya Belediyesinden : 
27-mayıs-938 de açılacak ve 29 ma

yıs tarihine kadar devam edecektir. 
Panayırda her nevi emtia ve hay

van alım satımı yapılır. 
Boz xrk kara sığır hayvanlariyle 

Türkiyenin her tarafında tanınmış o
lan Balya panayırı geçen sene çok 
rağbet görmüştür. 

Görülen bu rağbet üzerine bu sene 
daha ziyade ehemiyet verilerek her 
türlü ihtiyaç temin edilmiştir. 

Her tüccar ve hayvan alım satmıi
le meşgul olanlara Balya panayırın: 
bir defa görmeleri tavsiye olunur ... 

2950 

Trab:zonda yapılacak 
Atatürk anıtı 

Müsabaka şartları 
Trabzon llbaylığından : 

Görülen lüzum üzerine Trabzonda 
yapılacak olan, Atatürk anıtı müsaba
kası 30 haziran 1938 tarihine temdit e
dilmiştir. 

1- Trabzonda bir Atatürk anıtı yapı
lacaktır. 

2 - Anıt projesi 30. haziran 1938 ze 
kadar münakasaya konulmuştur. 

3 - Talipler bu hususta Külıtür Ba
kanlığı Yüksek Öğretim genel direk
törlüğü ile İstanbul güzel sanatlar a-

l 1 1 kademisinden mufassal malüma.t ala-
..aı ı ı ı ııı ı ı ı ıı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ııı ı ı ı ııı ı ı ııı ı ı ı ı ıı ıı ı ı ıııı ı ı ııı ıı ı ıııı ııııı ı ı ı ııı ı ı ıııı ı ıııı ı ı ıı ııııı ı ııı ı ı ıı ıı ıı ı ıııı ı ı ııı ı ı ı ıı il 1 .... bil' 1 
- - ll~ 
:: S 4 - Trabzonda yapılacak olan Ata-
: : türk anıtı bir portre heykeli olmayıp 
: : Trabzonun milli mücadelede.ki rolünü 
E : ve Atatürkün Trabzonu muhtelif za-
E : manlarda teşriflerinde halkın heye-= : canlarını ifade eder mahiyette bir ahi-
: : de olacaktır. - -: : 5 - Bu abide için azamt (140.000) lira 
E = kadar sarfedileccktir. 
: 6 - Müsabakaya en az İstanbul Gü-
:E § zel sanatlar akademisini bitirmi~ olan = : türk heykeltraşları girebilirleı;. 
- - k : : 7 - 30 haziran 1938 günü a şamına 

E : kadar maket ve projeler İstanbulda 
: : Güzel sanatlar akademisi direktörlü-- -: : ğüne teslim edilmiş bulunmalıdır. -: : 8- Maketler en az 1/50 büyüklüğün-= : de olacaktır. ... 
E : 9 - Projeler anıtın nihai şekil hak-
: : kında tam bir fikir verecek vuzuhta - -: - olmalıdır. 
E _ 10 - Anıt kaidesinin blok halinde 
:: E mermerden ve heykel ile kabartmala-= :;: rın bronzdan olınası şayanı arzu ise de 
: : bu cihet heykeltraşın takdirine bıra-
E : kılmıştır. 
E E 11 - Proje ve maketler Güzel sanat-= : lar akademisinde türk ve yabancı sanat 
5 : karlardan teşkil olunacak Jıirı heyetin 
: : ce tetkik edilerek birinciye (1000) ve - -:: : ikinciye (500) lira mükafat verilecek-
• -----------------... --------.. ---------------... -- ( - ./Al ----------------------- ;?J~ıJavı.:~ni} CJ~af • b~(jün .yatl0r~~~qun pa;a''·ile .' 
------

--------------------------------------------------------------

tir. 
12 - Anıt yapılacak mahal tam bir 

müstevi şekilde kabul olunmuştur. A
nıt mahallinin fotoğrafları ile mevzua 
esas olacak yazılar Kültür bakanlığı 
yüksek öğretim genel direktörlüğün

den ve güzel sanatlar akademisi direk
törlüğünden parasız alınabilir. (1482) 

2969 

İlk mekteb inşası 
Tokat vilayetinden : 

6.5.1938 cuma günü saat 14 de vila
yet encümeninde kapalı zarf usuliyle 
eksiltmesi yapılacağı evelce ilan edil
miş olan Zile kaza merkezindeki 
"21629" lira "50" kuruş keşifli ilk mek
tep inşaatına aid eksiltmede talibinin 
ibraz ettiği vesaikin noksan olduğu 

görülmesinden eksiltmenin bir ay i
çinde pazarlıkla yapılacağı ilan olu-
nur. (2827-1480) 2968 

Kirahk hane 

Satılık ev, ana, aparbman - Yeni
şehir ve Cebecide acele satılık ev, arsa, 
apartnnan Tl. 2487 Vahdi Doğru Er 

2965 

Acele sablık arsa - Yenişehir Sela
ni.k Cad. 24,5 M. cepheli Blok apartı

man inşasına müsaittir. Tl. 2487 Vah -
di Doğru Er. 2966 

Satılık araalar - Yenişehir Cebeci 
ve Maltepede inşaata elverişli ufak eb
attadır. Tl. 2487 Vahdi Doğru Er 

2964 

Satılık - Öncebccide Uğurlu sokak
ta tam konforlu iki katlı 17 numaralı a
partıman sattlıktrr. Alt kata müracaat. 

2957 

Sablık - 1934 modeli Ford Spor o
tomobili satılıktır. Gazi bulvarı mühen
dis Ragıp B. apartnnanında kapıcıya 

müracaat. 2963 

Acele satılık arsa - lsmctpaşa ma
hallesinde Aykut sokağında 302 M. 
Murabbaında bir arsa Sebat otelinde 
Nihat Temiz'e müracaat. 2798 

Acele ıatılık hane - Devlet Şfirası 
yanında 800 M. bahçe içinde Elgün so
kağında 5 No, lı haneye müracaat. 

2829 

Acele satılık ev - Dilanende en na -
zır yerde 6 dönüm bağlı. Telefon. 2487. 
Vahdi Doğruer. 2838 

Acele satılık arsa - Y cnişehir Sc
lanik cad. 423 - 590 M. uygun fiatla ve-
rilecektir. Tl. 1538 2901 

Satıhk arsa - İstasyon arkasında İ
m.arca parsellenmi§ muhtelif çapta H. 
Alıcıoğlu Tl. 1538 2902 

Dört satırlık küçük ilinlardan : i 
Bir defa için 30 Kuruş ti 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş j 
Devamlı küçük ilanların her defası içini 
ıo kuruş alınır. Meseli lO defa nesredi-i 
lecek bir ilan için 140 kuruş alınacaktır.; 
Bir kolaylık olmak üzere, her sa.?r, ke-ı 
lime aralarındaki boşluklar mustesna• 
30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük ilanı 
120 harften ibaret olmalıdır .. 
Dört satırdan fazla ber satır için ayrıca 
10 kuruş alınır. • 

koltukçu Mehmet Kazaz'a müracaat -
lan. 2961 

Kiralık - Kavaklıderede İran Sefa
reti sırasında yaz ve laş oturmağa mü
said yedi odalı iki kat beş dönüm bağ ve 
mcyvalı bahçesi olan konforlu bir ev u
cuz fiatla kiralıktır. Tl. 2658 2977 

Kiralık daire - Demirtepe karşısm -
da Aylan sokak Ruşeni apartımanında 
mükemmel konfor ve nezaretli 4 oda. 
apartrmanda 7 numaraya müiacaat. 

2967 

Kiralık ev - Zevk Lokantası karşı
sında No. 9 - 11. Uç oda üst kata müra
caat. 

Kiralık - Demirtepede zemin kat 2 
oda kiler, banyo, mutbak kömürlük. 
Akbay soakğı No. 9 Z877 

Kiralık - Y enişehirde dört odalı ve 
modern konforu havi bir ev kiralıktır. 
Aynca hizmetçi odası da vardır. İste
nildiği takdirde derhal yerleşilmek için 
bir aileye lılzım gelen bütün teferruat
lı müblesiyle de kiralanabilir. Kazmı
Özalp caddesi N. 38 2860 

Devren kiralık daire - Atatürk 
bulvarında her konforu havi iki oda bir 

Acele ıatılık ev_ Yenişehir Onur- hol bir taracadan ibaret bir apartıman 
dairesi devren kiralıktır. 3454 den 45 luk sokak 5 odalı uygun fiatla. H. Ah-

2934 
cıoğlu Tl. 1538 2903 

Acele satılık arsa - Dikmen asfalt 
caddesi, yapılmakta olan Fahri apartı -
manı ittisali 722 M2 cephesi 20 M. dir. 
T. 2527 ye veya Paşalar tepesi Ekon<>-
mi sokak No. 1/ A haneye. 2935 

Kiralık: 

Kiralık - Yenişehir Ada.kale 18/1,4 
oda 1 hol birinci kat müstakil antre se
nelik: veya 4 aylık verilir. İçindekilere 
müracaat. 2958 

Kiralık - Etlik İncirlik mev.kiinde 
otobüs mahalline 2 dakika meaafede 
ayn ayn elektrikli ikişer odalı birer 
salonlu haneler kiralıktır. Taliplerin 
Balıkpazan Önen sokak 15 numarada 

telefona müracaat. 

lş verenler : 

Mühendis yanında çalışacak- Lise 
veya orta mekteb mezunu gençler alı
nacaktır. Son teklifleriyle Ulus'ta mü
hendis rumuzuna mektubla müracaat 

2874 

İş arıyanlar : 

lnşaat ve sair planlar tanzim, her yer 
den temiz tersim, en kısa zamanda tes
lim edilir. Mektupla posta kutusu 321 
Ankara. 27 30 

Muhasebe dersleri - Tecrübeli bir 
bay tarafından en çok üç ayda mükem
melen öğretilir. Ulu.sda A. U. rumuzu-
na mektubla müracat. 2868 
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T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

Çankaya Tapu Sicilli Muha'frzlı
ğından : 

Ankaranın Balkat köyünde köy içi 
ve hacı Ali deresi mevkiinde verginin 
77-26, 31-29 No. larında yazılı iki kıta 
tarla ile 42 kapı sayılı bir evin Çavuş 
oğlu Mehmet veresesi tarafından nam
larına tescili istenilmiştir. 

Zayi - Ankara Hukuk Fakültesin
den aldığım 27-10-928 tarih ve 115 sa
yılı diplomamı yitirdim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü olmadığı 

ilan olunur. Lütfü Bayrak 2962 

Vefa lisesi 928 - 29 yılında 6 mcı sı~ 
nıfından almış olduğum tasdiknameyi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan eski
'>inin hükmü voktur. Ankara Garında 
Kondoktör Hilmi Terlemez. 2956 

---.. -------

,: . l.~Lf,ankaşındak i hesabın 50 l ıra~ı b ı.i ~ca ıç. Ta Li iti Va rSa • ··• 
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Cebeci caddesi Kurtuluş istasyonu 
karşısında orta mekteb yanında asfalt
ta numara 1 dört oda bir hol: Görmek 
için 6,5 - 8 pazar günü her saat tele
fon 2404 başmürettib Ömer 

Tapu sicillinde kaydına rastlanma
yan bu gayri menkullerin senedsiz ta
sarruf attan verese namına tescili zım
nında ciheti taaarruflarının tetkiki i
çin 8.6.1938 çarşamba günü saat 14 de 
mahallinde tahkikat yaptırılacağından 
bu yerde kanuni bir hak iddia edenler 
varsa ya tahkikat gününden evel mu
hafızlığa veyahut da keşif gününde 
mahallinde bulunacak tahkik memu
runa evrakı müsbiteleriyle birlikte 
müracaatları lüzumu illn olunur. 

.(1494) 2975 

12 mayıs perşembe günü Mehmet 
Ali ismine yazılr tatbik mührümü zayi 
ettim. Yeni sini alacağımdan hükmü ol
madığı ve mezkllr mühürle hiç kimse
ye senet mukabili borcum bulunm:ıdığı 
ilan olunur. Ankara Etipalasta ı:;ucu 
Mehmet Ali Günay 2955 2978 



Şehir hududu içindeki arsaların 

mesahai sathiyesi hakkında 
~nkara Belediyesi imar Müdürlüğünden : 

-r 

1 

1 

.ı 

1 - Ankaranm imar planına nazaran ıehir hududu içindeki saha arsa 
..-üaatları noktai nazarından yukarıdaki planda görüldüğü üzere beş mın
takaya ayrılmıştır. 

2 - Her bir mmtaka dahilinde münferit olarak yapılacak inşaatın mebni 
olacakları arsaların asgari mesahai sathiyeleri ve cephe genitlikleri aşağı
daki cedvelde gösterilmiştir. 

Mmtaka No. Yolların tasnifi 

I. 

n. 

III. 

iV. 

v. 

Birinci ve ikinci 
sınıf yollarda 
Diğer yollarda 
Birinci ve ikinci 
Sınıf yollarda 
Diğer yollarda 
Her sınıf yollarda 
umumiyetle 

Her sınıf yollarda 
umumiyetle 

!tin mahiyetine g8t"e 
ifraz yapılmak üzere 
§imdilik 

Asgari 
arsa vüa. 

M2. 

500 
400 

700 
500 

1000 

Asgari 
Cephe genişliği 

M. 

18 
16 

20 
16 

20 

Tasdikli parselasyon planrında gös
terilen cephe ; tul &enipilder ay
nen. 

2000 20 

3 - Blok inşaatta binanın asgari cephe genişliği, o bina için tesbit edilen 
saçak irtifaının %20 fazlasından aşağı olamaz. 

4 - İrtifaları 12.S metreyi geçen bloklarda asgari cephe genişliği ıs met
redir. 

S - Blok batını teşkil eden bina arsalarının asgari cephe geniıliği; üçün

cil fıkradaki asgari bina cephesine, binadan yola veya komşu hududuna ka
dar bırakılması icabeden mesafenin ilavesiyle elde edilen miktardır. 

6 - Blok inşaat tarzı tesbit edilen adalardaki arsaların derinliği; arazi
nin topoğrafik arızaları ve kadastro planındaki arsa vaziyetleri göz önün
de tutularak, ön ve arkası yollarla muhat adanın mümkün mertebe ortasın· 
dan geçirilecek müstakim veya münkesir bir çizgi ile tahdid olunur. 

13Sl numaralı kanunun 12 ci maddesi mucibince kesbi katiyet eden bu 
asgari hadlardan aşağı vüsatta ve cephe genişliğinde arsa ifrazına müsaade 
edilmiyeceği ilin olunur. (1453) 2900 

2 ev yıktırılacak 
C. H. P. Genel SPilreter,iğinden: 

Cinsi Kroki No. Kendi No. Muhammen keşif Muvakkat teminat 
bedeli 

Hane 5 28 894 60 67 
Hane 6 6/4 1196 77 90 

1 - Parti merkezi kurağı yapılmak üzere Parti adına vakıflar 
idaresinden satın alınan Büyük Millet Meclisi caddesinde Gökçe· 
oğlu mahallesinde kain yukarıda gösterilen mevcud iki hanenin 
yıktırılması ve enkazının belediyece gösterilecek mahalle kaldırıl· 
ması ayrı ayrı veya birden açık artırma ıuretiyle ihale edilecektir. 

2 - Yıkma ve enkazının nakil iıine aid ketif bedelleri ve muvak
kat teminat mikdarları hizalarında g&terilmittir. 

3 - Bu iki evde bulunan kalorifer tesiıatı yıkıldıktan sonra ta
mamiyle Partiye bırakılacaktır. 

4 - Açık artırma mayısin 20 inci cuma gilnü öğleden sonra saat 
ıs de Parti Genel sekreterliği muhasebesinde yapılacaktır. 

5 - lstcklilerin muvakkat teminat akçelerini ihale günü saatin· 
den bir saat evvel Parti muhasebesine yatırmaları ,arttır. 

6 - İhale parası ihale gününden itibaren nihayet 3 gün zarfında 
Parti muhasebesine nakid olarak tamamen ödenecektir. 

7 - Yıkılacak binaların partice isteklisine teslimi tarihinden 
itibaren nihayet bir ay zarfında yıkılması ve enkazının kaldırılma· 
sı metruttur. Bu enkazın muayyen müddet zarfında kaldırılmasını 
temin için partinin her eve göre bildireceği mikdarda banka kefa-
let mektubu vereceklerdir. 2681 

Hastahk, ölüm ve pislik getiren lareler 

FAR 
HASAN 
FARE 

ZEHIRI 

ile öldürünüz 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fa
releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek· 
meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruttur. 2614 

4 ev yıktırılacak 
C. H. P. Genci SE"kreterliğinden: 

Cinsi Kroki No. Kendi No. Muhammen keşif Muvakkat teminatı 
bedeli Lira K. Lira K. 

Hane 1 2 570 93 42 
Hane 2 32 635 1 47 
Hane 3 30 556 53 42 
Hane 4 1 488 65 36 

1 - Parti merkezi kurağı yapılmak üzere Parti adına vakıflar 

idaresinden satm alman Büyük Millet Meclisi caddesinde Gökçe
oğlu mahallesinde kain yukarıda gösterilen 'mevcud 4 hanenin 
yıktırılması ve enkazının belediyece gösterilecek mahalle kaldırıl
ması ayrı ayrı veya birden açık artırma suretiyle ihale edilecektir. 

2 - Yıkma ve enkazının nakil işine aid keşif bedelleri ve muvak-
kat teminat mikdarları hizalarında göeterilmiştir. . 

3 - Açık artırma mayısın 20 inci cuma günü öileden aonra saat 
15 de Parti Genel •kreterllti muıhuebeainde yapılaca:ktır. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat akçelerini ihale günü saatin· 
den bir saaat evvel Parti muhasebesine yatırmaları şarttır. 

5 - İhale parası ihale gününden itibaren nihayet üç gün zarfın
da Parti muhasebesine nakid olarak tamamen ödenecektir. 

6 - Yıkılacak binaların partice isteklisine teslimi tarihinden 
itibaren nihayet bir ay zarfında yıkılması ve enkazının kaldırılma
sı meşruttur. Bu enkazın muayyen müddet zarfında kaldırılmasını 
temin için partinin her eve göre bildireceği mikdarda banka kefa-
let mektubu vereceklerdir. 2682 

NEOSTERİN 
Ağız, boğaz, burun yollariyle 

vücuda giren nezle, kızamık, kı
zıl, grip gibi bulaşıcı hastalık · 
!ardan korur, dişleri ve diş etle
rini temizler, kuvvetlendirir. Ec· 
zanelerde reçetesiz satılır. 483 

Kiralık daireler 
Ulus meydanında yeni yapılan 

Koçak han 
ında 

Resmi ve hususi dairelerle şırket
lere çok elverişli daireler vardır. Bü
yük müesseseler için kat halinde de 
kiralanabilir. Asansör kalörifer ve 
her türlü kolaylığı vardır. Altındaki 
Burla biraderler mağazasına müraca-
at. Tel. 1780 2942 

..111111111111111111111111111111111111111~ - -
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- -: En eyi cins damarsız halis mer-: 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has
talanm kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmam No. 1 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6032 

İmtiyaz sahibi 
Nureddin Ki.mil Suner 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ 

' , 

BUGÜN BU GECE 

Dişleri nıçın hergün fırçalomok lôzımdır 

Çünkü 
Hiç bakılma
mış dişleri bi
le kısa zaman
da temizler, 
parlatır, sıhat 

ve taraveti ia· 
de eder. Gün
de iki defa 
Radyolin diş 
macunu ile 
fırçalanan dit
ler sağlamlı
ğını ve güzel
liğini as 1 a 
kaybetmez. İt· 
te onun bu a
bıhayat tesiri sayesinde
dir ki bugün binlerce ki
şi daima ve yalnız Rad
yolin kullanmaktadırlar. 

Radyolin dişler için bir hayat sigor
tasıdır· Bunun içindir ki Radyolin i
cat olunduğundan beri Türkiyede sağ
lam ve güzel dişli vatandaşlar artmıt-
tır ve artmaktadır. 

Sabah, öğle ve alqam her yemekten 10m& 

AADYOLiN 
ile ditlerinizi . fırçalayınız 

Çankaya Eczanesinde 
Daima soğuk maden suyu bulursunuz. Reçetelerinizi ucuz yaptı

rabilirsiniz. Yenişehir Bakanlıklar kaı-.ısı ınetrutiyct caddesinde 
2787 
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Türk Haya Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
ikinci Keıide 11 HAZiRAN 1938 dedir. 

------= -= -----------
~Büyük ikramiye 45.000 liradır~ 
5 ----------

Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki 

adet mük&f at vardır ••• 

-------------=: Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin eden bu piyangoya =: 
=: iştirak etmek suretiyle siz de taliinizi deneyiniz. =: 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=" 

• > 19 Mayıs ~ • 

Büyük Önderin 
Anadoluya ayak basdığı günü 

tesid etmek üzere 

PAVİYONDA 
hususi bir GALA GECESi tertibine karar vermi! Ye 

o alqam için hususi dekorlar hazırlanmqtır. 

Fiyat: "Diner Dansant,, gibidir 

SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE ........ ~ - -

: merden yapılmış Karaköy çalı ki-= 
: reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 3300: 
5 telefonlardan arayınız. 2093 E Robert Tay lor ve J oan Cravford tara· --- Son derece heyecanlı - Zevkli nefis -- bir aşk ve güzellik filmi --"111111111111111111111111111111111111111,. 

ZAYi DiPLOMA 
Di§ tababeti mektebinden 1340 yı

lında mezun olarak aldığım 68-363 
sayılı diplomamı zayi ettim. Yenisini 
çıkartacağımdan hükmü bulunmadığı 
nı ilin ederim. Kopemik Jamgoçyan 

2943 

fından temsil edilen büyük aşk ve 
ihtiras filmi 

GONOL AVCISI 

Fransızca sözlü 

Seanslar: 2,45 - 4,4S - 6,45 gece 21 de 

Gece saat 21 de: Ankara Palas orkea-
traaının ittirakiyle dana numaraları 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -., ..... ,. 

SARATOGA 
Baş rollerde: JEAN HARLuv 

CLARK GABLE 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de ... 
Saat 2,30 da tenzilat: Fiatlar 40-30-20 1 

Halk Matinesi 12,lS de: "' IO 

AŞK UÔRUNDA 

Yangın, hayat, otomobil, cam 


