
Pı111 

22 
MAYIS 
1 9 3 8 

tHa. S.81De9i 
Çan.kın caddesi, Ankara --
Telgraf:~ - Ankara 

TELEFON 
Bqmuharrir 1111 
Franaızca Ankara 1063 
Yazı illeri 1062-1063 

19 Mayıs stacly.allda • , 
ıehir hipodromunda 

2'2.5.938 Pazar saat 13,50 de Muhafız cücü • 
Altılar muhteliti 

SKURUŞ 
İdare müdiirliiiü 1061 
Atölye 1064 ADiMi% ANCIMIXDIR. 

22.S.938 Pazar aaat 16 .da ilkbahar at kOfQ
ları, üı;üncü hafta11. 

ekoslovak -Alman hududunda 
.................................................................................... ~ 

• 

T ttrkiye Balkanlarda ve 
bütün yakın şarkta 

bir sulh Amilidir 
- - "TAYMİS '' ---

Londradaki müzakerelere ri- Heyete riyaıet eden İ.f ban· 
y";~t ~en Londra büyük ka .. U. Müdürü ve Ankara 
e çırnız B. Fethi Okyar Mebusu B. Muammer Erİ.§ 

~ndra, 21 a.a.- Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
7 rnayısta Parti içtimaında Baıvelı-il c.ıa.ı Bayar tarafından 

Yapılan beyanat h•~.:: .. ıugılız gazeteleri tarafınilan alalla ile liar-• ;;ı..~ ... tcll". Su gazetelerin bir kısmı ingili.ı: - türk dostluğu etrafın-

. . . 
• • . . . . . 

a mutalealar ve tefsirler neıretmiılerdir. Bu cümleden olarak 
Taymis neırettiği bir makalede Türkiye hükümetinin Balkanlar-
da ve bütün yakm tarkta bir aulh ve sükiin amili olduğunu teba
rüz ettirdikten sonra Türkiye hükümetine bu suretle mali yardım- • 
da 'bulundujundan dolayı 8üyiik Britanya hükümetinin hareketi-
ni takdir etmekte ve muvaffakıyetle neticelenmiı olan bu müzake· 
reden Jnsiltere ile Türkiye araamdaki iyi müna.iebetleri bir kat 
cLJ.e. lu.vvetlo.ndireceiinin muhakkak buluniunu ila"M eyLe
.. ktMir. ,....... ~ .................................................... 

İngi.ltere 
ve Türkiye 

F.R.ATAY 

~ ~~ba' dan bildirildiğine gö-
, ~ akanıınız Celal Bayar' -

ın aon p · 
Lond a~ı grup toplantısında, 
be a ra ~uz~ereleri hakkında 
f Yd natı mgıliz gazeteleri tara
Trı a~ tefsirlerle neıredilmiftİr • .e:r.:1

• gazetesi "aenelerdenberi 
l nlar ve Yakın - Şark'ta 

k; b v~ i.~tikrar &mili" olan Tür
d Ye hükümetine bu mali yar· 
h~~ ~lunduğundan dolayı,, 
-umet.ı takdir etmektedir. 
Karabük f abrikalarmın temeli 

atıldıiı zaınaa Büyu··k B •t -
lllD T·· rki . rı an ya 
li p u. Yedekı sayın mümessi-

·ııenı Loren deıniıti ki· "iki 
mı et ffıriltl . ' · nndalri •rınde h.arb .anatla-

M d lıadretlerini aöıterdiler: 
er ce nı ••t ı· 0 

h u le ık veya mercice 
mu a..m olaralı ıl B .. el lh ,arplf t ar. u-
~n_J•e ..,l lelnal tlarında elbirli-
... euıyor ar. n.,,;lt __ J 

... ·L a• ere, uıouern 

~1ı· ve ııd~i hayatını kuran 
ur ıy~ye el~·"' ~zatı yor.,, 
Atatürk T urkıyeainin in ilte· 

re aermaye ve aa.na i il . g 
d·~· b .. yük. • Y emıne ver 
• ıgıl ~ ~~n~yetin hayırlı ne-

1,,.,.------........... 
Ata türkün 
Mersinde 
tetkikleri 

Evelki gece yapllan büyük 
fener alayının talsilih 
Mersin. 21 (Huwsi muhabiri

miz telefonla bildiriyor) - Bü
yük Şef Atatürk bugün öğleden 

sonra saat 18 ze kadar vali kona· 
ğında me11ul olduktan 10nra, va-

( Sonu 3. üncü sayfada) 

Atatürkün do~mlannın 

yıldönümü dolayısiyle 

Atalürkle İnglllz 
Kırah arasında 

ıekilen· telgraflar lıee en gec• .. ;f~YecMeği.ni aöyli
yen umd mu ur akenzi, o za-
man son erece dikkatdeğer bir Ankara, 21 a. a. - Reisicumhur 
noktaya temaı etmittir: ''Bu i Atatürk'ün doğumlarının yıldönümü 
lttgiltere hükümetinin ve bilha!~ münasebetiyle İngiltere kralı ile aşa-

c. y' · l h ğıdaki telgraflar teat' olunmugtur : 
acı d nın, oıman 1 iikürneti de Türkiye Reisicumhuru 

'lllalail olduğu halde, 16 ıncı anr- Ankara 

danberi ilk dela garanti ve li. Doium gününüzün yıldönümü 
nanıe ettiği İftİr.,, münaaebetile elde ettiğim lıraattan 

Celil Bayar hüküınetinin Lon- büyük aevinçle iatilade ederek •~ 
d 'd · tt·~· · k ekaelanaa en hararetli tebriklerimi ra a temın e ıgı yenı redinin L d k. 

ve aaadet ve refahınız halodn a ı 
Yekununu biliyoruz: 16 ınilyon en iyi temennilerimi aunanm. 
İngiliz lirası! Bu, İngiltere ile KIRAL JORJ 
Türkiye arasında dostluk müna- Majeate VI mcı Jorj 

b 1 · · k · tt·~· Londra 
le et erını ta vıye e ıgı ve tü- .. .. .. .. 

il d . d0 ğ" k d T"' k. · ı Doiumumun yıldonumu muncue· 
mu eon ır ı ı a ar, ur ıyenın b t'l M . . . k" temennile-. . d .k. e ı e aıestenızın va ı 
ınıaıına hızmet e en ı ı taraflı rinden leukalôde mütehcum olaTak 
büyük bir muvaffakıyet eseridir. en hararetli teıekkürlerimle birlik-

Kurtuluf harbından sonra, in. te fahai •aadetleri ve imparatorluk· 
ıiltere ile Türkiye arasında ye- l~ının . re_'aleı h~alıi ~imi 

dıleldermıın ltabulünü nca eclenm. 
(Sonu 7. inci sayfada). K. ATATORK 

Alman askerlerinin hareketleri 
~~du~da bir hadis.e oldu, ~i alman öld~ 

Cekoslovakyada askeri tedbirler ahndı 
bazı sınif lar silah allına (ağırıldı 
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Çeko•louala~ elıalli)H!tlerin uaziyetini ve kanlı bir çarpl§manın olJrıfa Somatos't1 eö.terir harita 

Kamutay BQfkanı B. Abdülhalık Rencla ve BCJfvekil B. Celal 
Bayar •ergiyi ziyaret ediyorlar 

Kız enstitüleri ve sanğat 
okulları sergisi açıldı 

Kültür bakanımız, mesleki tahsile 
devletin verdiği ehemmiyeti anlattı 

Kültür Bakanlığının, umumi tahsil 
nizamına muvazi olarak kurduğu mes
leki tahsil müesseselerinin hazırladığı 
sergi, dün, Kültür Bakanımız B. Saffet 
Ankan'ın bir nutkuyla açılmıştır. 

Açılış töreninde Kamutay Başkanı 
B. Abdülhalik Renda, başbakan Celil 
Bayar, bakanlar, mebuslar, bakanlıklar 
ileri gelenleri, kordiplomatik ve seçkin 
bir davetli kalabalığı bulunmuştur. 

Uzun zamandan beri üzerinde çalı -
şılan sergi mevzuu üzerinde ilk olması
na rağmen çok güzel ve kelimenin tam 
manasiyle muvaffak bir eserdir. Dün 
sergiyi gezenleı, türk çocuklarının ye
ni hayata vermek yolunda oldukları 
türlü eserleri, tarladan şehir evine ka -
dar birer birer tetkik etmek ve onların 
yaratıcı kabiliyetlerini takdir etmek 
fı.~satmı bulmuşlardır. Serginin ilk gü
nu olmasına rağmen dün gezenlerin sa
yısı, bir rekor teşkil edecek kadar çok
tu. 

Sergi bafbakan Celal Bayann ser
ginin açış töreninde k<>rdelayı kesmek 
suretiyle tam saat 16 da açılmıştır. 

1 BOHEM YADA DA SÜDETLERLE 
1 KANLI ÇARPISMALAR OLDU 

Alman askerlerinin 
yürümesinden 

endişe ediliyor 
-------------------------------

İngiliz sefiri Berlinde 
teşebbüslerde bulundu 
Londra, 21 a. a. - Dün öğle zamanı 

Almanyada Çekoslovakya hududunda 
askeri hareketler yapılmakta oldu
ğuna dair bazı şayialar dola§mrştrr. 
~u. a.lman kıtalannın yer değiştirme
sını ıcab eden ıebebler etrafında söy -
lenen sö::ler, burada büyük bir alaka 
ve heyecanla karşrlanmı§tır. 

Salahiyettar mahfillerde zannedil
diğine göre hafta başında çek hükü
meti alman krtalarrnın faaliyeti hak
kında Almanyadan matumat istemi§ 
ve kendisine İngiltere sefirine veri
len cevabla mukabele edilmiştir. Çek
ler bu husustaki endi§elerini Londra-

( Sonu 8. inci sayfada) 

,..-----------------------· 
Hatay hududunda 
Fransız tahriki 

Ankara, 21 a. a. -Haber aldığımıza göre, Hatay
da bulunan f ransız memurları otomobillerle hudud 
üzerindeki bazı Hatay köyleri ile gene hudud üzerin
de ve Hatay'a mücavir yerlerde~ binek ve koşum hay
vanları ile köylerin kadın ve erkek niif uslannı ve eli 
silah tutabilecek erkeklerini ve bir harp vukuunda 
her köyün besliyebileceği kuvveti ayrı ayrı teshil et
mişlerdir. 

Diğer taraftan• bir höliik fransız askeri Suriye -

Kültür Bakanımız B. Sallet 
A.nlcaa ·llldM aöP.,erken 

Başbakan sergiyi baştan nihayete 

(Sonu. 8. iaci sayfada) • 

Türkiye hududu üzerinde bulunan Meydanıekber ci
varındaki demir köpı;üyü 1,11uayene ederek altına di
namit k~§llD. 
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Yazın cocuklar 
.:> 

- Partimizin mektepliler arasında 
açtığı ya;ı;ı müsabakası dolayısiyle -

_S_EH_i_R_H_A_Y_A_T_I _ı 
Dünkü konferans 

Dün Ankara halkevinde Dil .tarih, 
Coğrafya fakültesi doçentlerinden Dr . 
Cemal 'fükün tarafından bir konferans 
verilmiştir. Konferansın mevzuu bu
günkü devletler manzumesinin doğu
şu ve Türkiye idi. Cumhuriyet yeni yaşına girdiği zaman onunla ayni yılda doğmuş 

olanlannıza da on beş yaşında diyecekler ve Partimizin on beşinci yıl
dönümü için açtığı yazı müsabakasına çağrılan vatan çocuklarının he
men hiç birisi yirminin üstünde ·değildirler. 

Yazın çocuklar .. Büyük güneşimizden başka hiç bir ışığın yankısı· 
nı taşımamış olan gözlerinizle kendi cumhuriyetinize ve türk tabiatine 
bakarak .. 

İçine ne istibdad, ne de meşrutiyet havasının karbonu işlememiş o
lan genç, taze ciğerlerinizle istiklalin ve kurtuluşun ta kendisini nefes 
alarak ... 

Eteğe değmemiş ve utancından çatlamamış dudaklarınızla yolu
muzda ve yolunuzda ölenlerin manevi alnını ve zafer ordularının ö
nünde dalgalanmış şerefli bayrağımızın saçağını öperek ... 

Kafanızda müspet bilgiye inanışla ve hafızanızda dünyanın en ilk 
ve en büyük medeniyetini kuran soyunuzun haşmetli tarihini her da
kika hatırlıyarak .. 

Büyük Atanızm size emanet ettiği kutsal armağanı, ölüm, açlık, ıs
tırap, felaket, ne bahasına olursa olsun; memleket orduları silahsız, de-· 
poları cephanesiz, tersaneleri kilitli bile kalacak olsa, omuzlarınızda so
nuna veyahud sonsuzluğa kadar taşıyacağınıza and içerek .•. 

Hatib bugün birçokları tarafından 

kabul edilen bir doktrinden bahsede
rek devletler manzumesinin 1494 tari
hinde, İtalya için yapılan harplerle 
başladığını söyledikten sonra bu orta 
çağdaki vahdet fikrinin siyasi, dini, 
kültürel ve iktisadi sahalarda ne su
retle parçalanıp bugünkü muhtelif 
devletlerin teşekkül ettiğini göster
miş, bilhassa milli taassup esası üzeri
ne önce Fransa, İngiltere ve lspanya
nm milli bir devlet olarak tesekkül 
ettiklerini söylemiştir. Bu milli taas
subun Almanya ve İtalyada 19 uncu a
sırda doğduğunu ve Türkiyede ise bu 
20 inci asırda AtatUrkün büyük bct§ar
dığı kurtuluş hareketiyle gerçekleşti· 
ğini iazh eden konferansçı, bu inkıl~
bm şümul ve ehemiyetini tahlil etmiş
tir. 

Yazın çocuklar .. Taze, bulanmamış bir gönülden gelenleri, zafer 
süngüsü ile bilenmiş bir kalemle memlekette yapılmış bir kağıdın üze
rine yazın .. 

Y ~zın çoc:ıkl~r .. Sizi~lı: ~raber büyüyen eşsiz bir destanın birkaç 
yapragını; şaır agabeylennızın ve edip amcalarmızm çoğunun yaza~ 
madığmı siz yazın ... - Nurettin ART AM 

Tiyatro 

Sanatkarlarımızın 

memleket turneleri 

\ Büdceye 
yeniden 
tahsisat 
Muhtelif dairelerin 1937 mali yılı 

büdcelerinde münakale yapılması ve 

Akdenizde hakimiyet dvaası 
Tarih, Coğrafya, DilFaktiltesi do

çentlerinden Dr. ·Bekir Sıdkı Baykal 
"19 uncu asra kadar Akdenizde haki
miyet davası,, mevzuu üzerinde Halk
evinde bir konferans vermiştir. 

Konferansçı, dünya üzerinde mev
cud üç Akdenizin bilhassa bizim Ak
denizin beşer kültüründe haiz oldu
ğu ehemiyeti tebarüz ettirerek bu
günkü aleme hakim olan medeniyetle 
ri izah etti. Tekmil Akdenizi şark 

kültürü altına sokan Finikelilerle 
elenlerden ve romalılardan bahseden 
B. Bekir Sıdkı Baykal, cihan~ümul 
iddialariyle sahnede görülen İslami
yet hareketlerini de anlattı. Bir de
vir islamiyetin müdafii olarak haç
lı seferde avrupalıların karşısına çı
kan türk ulusunun ondan sonra şura-Geçen kış Ankaranın tiyatro ihti}a

scını karştlamak için C. H. Partisinin 
yüksek alaka ve himayesiyle Ankara 
Belediyesi tarafından teşkil edilen 
heyetin kış temsillerini bitirdikten 
eonra turneye çıktıklarını haber ver
miıtik. Bu heyet Konya, Mersin, A
dana, Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve 
Malatyada ve dost Irak'm hükümet 
merkezi olan Bağdat'ta bir çok tem· 
siller vererek Ankaraya dönmüş bu· 
lumnaktadır. 

bu büdcelerden bazılarına munzam da burada teessüs eden kolonilerle 
tahsisat iliivesi ile gene muhtelif da- mücadelelerini tasvir etti. Bilhassa 
ire büdcelerine fevkalade tahsisat ko İspanya - Türkiye mücadelesinin çe

'Gerek mahallerinden aldığımız ma-
10.matı:a.n ve gerek heyetteki •ana~kS:c

larla yaptığımız temaslardan bu tem 
sillerin oralardaki tiyatro ihtiyacını 
karşılamak, halkımızın sahne heves ve 
alakalarını artırmak bakımlarından 
~k iyi tesirler uyandırdığı anlaşıl· 

mıştır. Temsillerde salonların daima 
dolmu~ olması ve her şehirde günler
ce ·kalındığı halde halkın ihtiyaç ve 
isteğinin bala tatmin edilememış bu
lunmasını ve uğranan şehirlere civıu 
yerlerden oralara da uğranması için 
gösterilen 'iddetli arzular memleke
tin en uzak illerinde bile hakikaten 
faydalı eğlendirici ve telkin edici olan 
bu işe gösterilen yüksek alakayı teba
r·üz ettirmektedir. Bu heyetin Bağdat
taki tesiri de her bakımdan çok güzel 
ve faydalı olmuştur. Diğer taraftan 
gene Partimizin yardım ve alakası ile 
İstanbul 9ehir tiyatro heyeti iki gru
pa ayrılarak biri Bursa, Balıkesir, Ed
remit, Ayvalık, Bergama, Akhisar, 
Manisa, İzmir, Aydın, Uşak; diğeri 
Zonguldak, Samsun, Tokat, Kayseri, 
Afyon, Kütahyada muhtelif temsiller 
vermek suretiyle memlekette bir baş-
ka turneye çıkmışlar ve turnelerini bi
tirmişlerdir. İstanbul şehir tiyatrosu 
grupları Ankarada birleşerek dün ak
pmdan itibaren Ankara Halkevinde 

temsiller vermeye başlamışlardır. 

nulmasma dair hükümetin kamutaya 

vermiş olduğu kanun projeleri büd-

tinliği üzerinde durdu, misaller ver
di. Türklerin ispanyolarla uzlaşma
sr hadisesinden tarihi bir mani çıkar

ce encümeninde görüşülmüş ve bun- dı. "Türk devleti resmen Avrupa 
Jar tek proje haline konarak umumf devletleri manzumesine bir aza ola
heyete sevkolunmuştur. Bu münakale rak giriyor ve türkler Avrupa devlet
ve yeniden tahsisatlar arasında en ler ıisteminde yer alıyorlar., dedi. 

Güzide bir dinleyici huzurunda ve
rilen lı.:onferana aUka ile dinlendi ve 
çok alkışlandı. 

mühim olanları şunlarOır: 
An\<.ara '!ehT\ \- p"l 1ıunUL -"""' 

ki için yapılacak istimlaklere karşı

lık olarak 500.000, İstanbul belediye-

sinden satın alınacak binalarla müş

temilatı ve saire bedeli olarak 373.800 

Kırşehir ve havalisinde vukua gelen 
yer sarsıntıları dolayısiyle yeniden 

yardım için 500.000, Balıklı hasta
hanesinin masraflarını karşılamak ü
zere evkafa yardım olarak 35.000, dev

let basımevi mütedavil sermayesine 
20.000; aynı basım evi için alınacak 

makinalara karşılık olarak 10.000; 

H eybeli sanatoryomunun teçhizatının 

tamamlanması için 3900: Darüşşefa

kaya yard1m olarak 30.000 lira tahsi
sat konulmuştur. 

Bazı daırc büdcelerinin muayyen 
tertibleri arasında 801.854; ve bazı 
tertiblerden 91.996 lira tenzil ile di
ğer bazı fasıllara fevkalade tahsisat 
olarak konulmuştur. Bundan başka, 
bazı daire büdcelerine 4.291.700 lira 
munzam tahsisat konmuş ve bası da
ire büdcelerinde açılan yeni fasıllara 
3.623.800 lira fevkalade tahsisat ek
lenmiştir. Bu. munzam ve fevkalade 
tahsisatların karşılığı bu mali yıl i
çinde tahsilattan elde edilecek vari
dat fazlalığiyle elde edilecektir. 

Göçmen işleri 
Bu yıl 10 bin göçmen gelecek 
tak~ genel direktörltiiU bu ıene 

getirilecek göçmenlere aid progra~ı
nı hazırlamiı ve gelecek göçmenlerin 

sevkedilecekleri yerleri teabi~ etmiı· 

tir. İlk göçmen kafile.i bu ay ıonun • 
da Köstenceden gele~ktir. İlk kafi
lemiz 1600 kitidir. 

Buglin yapılan programa göre 
Bulgaristandan göçmen gctirilmeıi i
şi ileriye bırakılmııtır. Romanyadan 
bu yıl getirilecek göçmen sayısı ıim· 
dilik 10.000 olarak tesbit edilmittlr. 

Yeni vapurlar ısmarlanacak 
Deniz ticaret filomuza ilive edil

mek üzere yeniden sipari§ edilecek 10 
vapur hak.kında alman şaniteleriyle ya
pılmakta olan müzakereler müsbet ne
tice vermiştir. Denizbank Umum Mli
dürü B. Yusuf Ziya Öniş, İstanbuklan 
döndükten sonra yeni sipariş edilecek 
vapurlar hakkında son karar verile
cektir. 

Vilôyetlerimiz: TOKAD 
Rakamlarla Türkiye serimize vila

yetlerimize aid rakamlan vererek de -
vaım ediyoruz: Bugün rakamlannı tet
kik edeceğimiz vilayet, Tokaddır. 

Tokad, kendisine yakın olan vila • 
yetler araımda bilhaua nüfus kesafeti
nin yüksekliği ile göze çarpmaktadır. 
Vilayette nüfus va1atisi 33 dür. Bu ra
kam, Re~adiye kazasında 39, Erbaada 
38, merkez kazada 33 rakamına kadar 
çıkmaktadır. Bir kare kilometreye dü
şen otuz rakamının ifade ettiği kıyme • 
ti anlatmak için §U mi~ verelim: Bu 
kesafeti, bütün memleket için kabul e
derıek, Türkiye nüfusunun bir anda 22 
milyona çıkbğını görürüz. 

Tokadın merkez kazasının nüfusu 
10274 erkek, 10987 kadın olarak 21261 
dir. Birçok vilayetlerimizde kadın, er
kek nüfus nisbetleri, büyük farklar 
gösterirken bu mikdar Tokadda muva
zene halindedir. Bütün vilayetin nüfu
su, 149.809 erkek, 160.054 kadın olarak 
257.588 dir .Vilayette 100 nüfusun, 
48.6 aı erkek, 51.4 Ü kadındır. 

Tokad,da bütün köylerin sayısı 690 
dır ve her köye düşen nüfus vasatisi 
373 dür. Bu köylerde ve nahiyelerde 
yaşayan nüfus kadm ve erkek olarak 
257.588 dir. Şehirlerde yaşayan mik -
dar 52275 dir. 

Tokad,da da bekar sayısı, evliler
den fazladır: Vilayette 89.547 bekar 
erkeğe mukabil, 58281 evli erkek; 
73800 bekar kadına mukabil, 65666 ev
li kadın vardlr. Medeni halde Tokadın 
en büyük hususiyeti dullarda göze çar· 
pıyor: 1683 erkek 19926 kadın olarak 
dul yekunu 21609 dur. 

Tokadın verimli toprağı, büyük nü
fus ekseriyetini toprak mahsulleriyle 
uğrattırmaktadrr. Ziraat sahasında ha
yatını kazanan 85263 erkek, 75784 k
dm olarak 161047 kişidir. Sanavi ve 
küçük sanatlarla geçinenler, 7258 er -
kek, 1560 akdın olarak 8818 dir. Tica -
retle uğraşanlar 1924 Ü erkek, 96 ka
dın olarak 2020 dir. Ev iktısadivatı ,.e 
şahsi hizmetlerde 113 erkek, 312 kadın 
çah§ıyor. 

Tokad'da irad sabibleri, nüfusa gö

re pek az da aayılamaz: 131 erkek, 342 
kadın olarak 473 ki§İ •. 

Sonra Tokad'da görünür sakatlığı 

olanlar da azdır: 5354 kişi .. ki bunun 
yüz nüfusa olan nisbeti 1.7 dir. 

1811( - Japon aosnugu 
Tokyodan bildirildiğine göre, Sa 

;Majest e Japon İmparatorunun kardeşi, 
türk - japon cemiyetinin hamisi S. A. İ. 
Prenı Takamatıu ile refikası Prenses 
BtiyUk Elçimize ve Bayan Gerede'ye 
imzalı birer fotograflarmı hediye et
mitlerdir. 

ı, dairesi amirlerinin toplantısı 
1t dairesinin ıehrimize gelmiş bu

liınan bUro lmirleri dün ig dairesinin 
merkez binaamda tekrar toplanmış

lardır. 
Dilnkü toplantıda bölge Smirleri 

bölgelrinde karıılattıkları mil§killler 
hakkında maHimat vermişlerdir. He
yetçe mUtktlllerin kaldırılması çarele 
ri araıtırıln:lıt ve bazı kararlar veril
mittir. 

Bundan sonra it kanununun muhte 
lif hükümlerinin tatbikini temin için 
merkezce hazırlanmış bulunan nizam 
nanıe projeleri üzerinde görüşülmüş • 
tür. 

Roma hüyiik elçimiz 
şehrimizde 

Roma bUyilk elçimiz mezunen şeh -
rimize gelmiştir. 

22. 5. 1938 

Gümrüklerde yolculara kolaylı 

Alınan tedbirler müsbe 
neticeler verdi, 

yeni tedbirler haz1rlanıy 
Gümrıüklerimizde yolculara karşı 

kolaylıklar gösterilmesi Gümrük ve 
İnhisarlar Vekaletince çok sıkı bir 
surette iltizam edilmektedir. Bu hu
susta incelemeler yapan Anadolu A
jansı muharrirlerinden birinin tedkik 
leri neticesini memnuniyetle neşredi
yoruz : 

1 - 1499 sayılı gümrük tarifesi ka
nunu ile, yabancı ülkelerden gelen 
yolcuların kullanılmış ve kullanılma -
mış zati eşyalarına gümrük muaflığı 
tanınmıştır. Halbuki birçok garb mem 
leketlerinde yolcuların yalnız kulla -
nılmış olan zati eşyasına muaflık tat
bik edilmektedir. Memleketlerde kul
lanılmış ve kullanılmamış garb eşya
larının tefriki için yolcular daha sıkı 
muayenelerden geçmektedirler. 

Bizde yolcuların beraberlerinde ge
tirdiklri eşyaların şahıslarına aid ol -
ması kafidir. Eşyanın müstamel oldu
ğunu isbata mecburiyet yoktur. leti -
mal şartı ancak eşya yolcunun berabe
rinde gelmeyip ayrı getirildiği tak -
dirde aranılmaktadır. 

Diğer taraftan tarife kanununun 
yolcular hakkında daha müsaid vazi
yette olması için bir tadU projesi de 
hazırlanmaktadır. 

Diğer kolaylıklar 
2 - 3152 sayılı ve 16. 4. 1937 tarih

li kanunla tarife kanununda tadiller 
yapılarak seyy.ahlarm bindikleri oto -
mobil, tayyare ve diğer nakil vasıtala 
rile bu nakil vasıtalarında bulunan eş
yaya, "yemek ve yatak eşyası, kam
ping ve spor levazımı., Türkiye tu
ring ve otomobil kulübünün veya türk 
hava kurumunun kefaletleri altında 
muvakkat muaflık bahşcdilmi§ ve m
rizmle alakalx propaganda malzemesi 
ve matbu evrak hakkında da kati mu -
aflık kabul olunmuştur. Bu kanun 
seyyahlar için büyük kolaylıklar te -
min edecektir. 

3 - Seyyah ve yolculara ne gibi e§• 
yalarının muaflıktan istifade edebile
cekleri ve hangi e§yaların idhal ve ih
racı yasak veya inhieara tfi.bi olduğu 
hakkında Vekaletçe "Yolculara hilo-i .. 
'ac:ffı bır Droşur ncşrC'aumış VeL>ıl t1ro-

ŞÜrden sefaret ve konsolosluklarımız
la Türkofis teşkilatına, Türkiye tu
ring ve otomobil kulübüne ve ecnebi 
kulüblerine ve vapur acentalarına da
ğıtrlmıştır. 

Muayenelerde kolaylık 
4 - iolcu ve seyyah muayenele

rinde gümrüklerimizce azami kolay
lıklar gösterilmekte ve eşyalar lüzum 
olmadıkça açılmamaktadır, 

Yolcu ve seyyah muamelelerine 
bakmak üzere ayrılan memurlar na
zik, bilgisi yerinde ve fransızca, al
manca ve İngilizce lisanlarına aşina O• 

lanlar arasından seçilmiş ve ayrıca 

hususi bir kurstan geçirilerek vazife
leri kendilerine talim edildiği görül -
müştür. 

s - Trenle gelen yolcular hudud is
tasyonlarında trenin içinde gümrük 
muayenesine tabi tutulmaktadır. Hal
buki birçok garb memleketlerinde yol 
cuların trenden indirilerek salonlara 
sevkedildiği ve eşyalarının buralarda 
muayene olunduğu vakidir. 

Ekspres, "Toros - semplon,. yolcula
rının muayene işi kendilerini uykudan 
uyandırmamak maksadile uyku zama 
nı dışında ve istasyonlar arasında ya -
pılmaktadır. 

6 - Deniz yolu ile gelen ve giden 

yolcuların muayeneleri gümrük 
}onlarında yapılmaktadır. Bu salo 
işlerin en çabuk ve kolay bir sur 
yapılmasını temin edecek şekil 

şartlarda değiştirilmiş ve düze 
miştir. 

Bilhassa Galata ve İzmir yolcu 
lonları yolculara sıkıntı vermiye 
ıurette tevsi ve tanzim edilmişti 

İstanbul ve lzmir limanlarının 
bu limanlardaki ambar ve antrep 
rın idaresi hususi bir kanunla İs 
bul liman işletmesine devredilmiş 
bu devir meyanında hamallık işi 
bu idareye intikal etmiştir. O va 
tenberi yolcuların ve bagajlarının 
purlardan indirilmesi işleri bu id 
tarafından memnun edici bir şeki 
ıslah olunmuştur. 

Bu cümleden olarak lzmirde 
yıklar kaldtrılarak yabancı yolcu! 
taşımaya mahsus iki motörbot al 
mış ve yerli yolcuların da vapur! 
borda eden şartlar üzerinden gü 
idaresinin muvafakati ile biç bir g 
rük kontrolilne tabi olmadan doğ 
dan doğruya karaya çıkmaları te 
edilmiştir. 

Hamalları kontrol 
7 - Salonlarda hamallar liman 

letmesi idaresi tarafından sıkı 
kontrol ve intizam altına alınmış 
yolcu eşyalarının 9ikayete meyd 
vermiyecek bir surette nakli te 
olunmuştur. 

8 - Yolcu salonlarında gümrük 
daresi tarafından munavebe ile d 
mi surette memurlar bulundurular 
yolcuların gündüz ve gecenin her 
atinde gümrük muamelelerinin ya 
mast temin olunmuştur. 

Yolcular ıçın bunlardan başka 
ha bazı gümrük kolaylıkları talbi\.: 
dilmek üzere yeni tedbirler alın 
için teşebbüslere girişilmi9tir. Bu 
§ebbüsler neticelendiğinde derhal 
bikine geçilecektir. 

Siyasal bilgiler okulunda bi 
vy ç yçın;yı 

Siyasal bilgiler okulundan bu 
mezun olacak talebe, dün profesörle 

'1Crefine, Cebecideki mekteb binası 

da bir öğle yemeği tertib etnıi'll~rdir: 
Yemeğin sonunda talebeden biri a 

kadaşları namına bir hitabe irad 
rek, mektebden ayrılmakla duydukl 

rı teessürü ancak hayata atılmakt 

duydukları sevinçle tadil edebildik! 

rini söylemiş ve profesörlerine ve 

etmiştir. 

Bu hitabeye devletler hukuku pr 
fesörü Ethem Menemencioğlu, heye 

talimiye namına cevab vermiş ve m 

teakiben mekteb direktörü Emin E 
şirgil ıöz alarak, yarın her biri devl 

tin bir idare tubeııinde it başma geç 
cek olan gençlere kıymetli öğütl 
vermiı;tir. 

Çok aamimi bir hava iç.erisinde g 
çen bu aile ziyafetinden aonra, pI(lf 
sörler, mezunlarla bir arada resim çe 
tirmişlerdir. 

·Belediyelerimizin 1938 
hüdçeleri 

En kuvevtli artistlerimizin iştirak 

ettiği bu üç tiyatro kolu iki buçuk ay
danberi yurdun mühim ve oldukça ge
niş kısımlarını sanat havası içinde ya

şatmaya §mil olmuşlardır. 
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Belediye reisleri ma.nsup olan vil 
yet merkezlerine aid 1938 finans yı 
büdçe projeleri İç Bakanlığa gelmi~ti 
İç Bakanlık projeleri tetkik etme 
tedir. Önümüzdeki günlerde projele 
rin tasdik edileceği bildirilmektedir. 

Partimizin hem memleketin tiyatro 
zevk ve seviyesini beslemek hem de ti
yatro müntesiplerini onore ederek 

kendilerine vazifelerinin ehemiyet ve 

şümulünü anlatmak yönlerinden aldı. 

ğı bu güze tedbir ve tertibatı ne ka?ar 

alkışlasak yeridir. 
Bu seyahatlerden hasıl olan tecrübıe 

ve intibalar üzerine Partice, gelecek 

mevsimlerde bu işin daha şümullü ve 
programlı bir şekilde tatbiki için icab 

eden tedbirlerin alınmakta olduğu 
memnuniyetle haber alınmıştır 

Çağrı 

Aydınlık İstanbulda 

Devlet ışığı 
Türk gibi yüksek, türk gibi par

lak ve türk gib eski olan ve ilk ko
nuş;w türkün ilk hecelerinden adı
nı alan güneş, biraz da türk demek 
değil miydi ? 

Onun için bütün Türkiyenin ve 
bu arada lstanbulun da gündüzleri 
onun ışığı ile aydınlandığı zaman, 
haklı olarak, kendi ışığımızla nur
lanmış, kendi ışığımızla ısınmış o
luyorduk. 

H albuki sınırları en geniş, nüfu
su en kalabalık şehrimiz olan ls
tanbul, mumdan, kandilden, petrol 
lambasından kurtuldu kurtulalı, ge 
celeri kendı'nin olmıyan bir ışıktan, 

• Hariciye encümeni pazartesi gU - elektrik §irketinin motöründen, di-
nü sat ıı de toplanacaktır. namosundan, akümülatöründen ve 

x Maliye encümeni 23.V.1938 pa- ampulünden çıkan ışıkla gecesini 
zartesi günü saat 10 da toplanacaktır. gece ediyordu. 

x Arzuhal encümeni 23.V.1938 pa- Son müjde bu kaygımızı da orta-
zartesi günü saat 10 da toplanacaktır. dan kaldırmaktadır. 

x Dahiliye encümeni pazartesi gil-. · Aydınlık lstanbulu kutlayalım: 
nü saat onda toplanacaktır. Gündüzün türk güneşile, geceleri 

x Milli Müdafaa encümeni pazarte- devlet elektriğile nurlanacaktır ! 
li günU ta.at onda toplanacaktır. T. 1. 

Erkek .fikri 1 

Geçenlerde biri, hani her ıeyde 
te§bih ve istiareye bayılanlardan 
biri kadınlar hakkmda ıöyle di
yordu: 

- Kadınlar, evlerin Üzerlerin
deki fırıldaklara benzerler: Küf
lenınedikçe yerlerinde sabit kal
mazlar. Tetbihi beğenmediiimi i 
tiraf ederim .... 

~oman isimleri : 

Roman isimlerinin nasıl konul
duğunu hiç merak ettiniz mi? 
Çünkü isme göre roman yazılmaz, 
yazılan romana isim bulunur. 

Bugünün tanınmı§ frangız mu
harrirlerinden Sentenzüperi he
nüz intişar etmiyen bir kitabına 
na11l ad koyduğunu törle anlatı
yor: 

..:.. Bir kaiıda yüz isim yazdım: 
Kumlar, rüzgarlar, yıldızlar gibi .. 
Hiç birini beienmecüm. Gözlerim 
daldı. Masamın üatünde bir doaya 
duruyor ve üzerinde ıu kelimeler 
yazılmıı bulunuyordu: Cenub pos 
taıı. Romanımın mevzuu ile ce
nub al'aaında münasebet bulundu
ğunu düıünerek derin bir ''oh,, 
çektim. 

Son eıserimin adı Cenub poataaı 
olacaktl1'. 
Hayatın kendisi gibi hayatın 

bir parçaaını anlatan romanlar 
da birer tesadüfün eseridir. 

iyilik r 
Mut köylerinden birinde bir 

köylü 76 yaılannda ve yokaul 
bir ba§ka köylüye acımı§ ve civar 
köylerden birisinde bulunan ara
ailiİlıe bu ihtiyan çahtmak ve pa-

ra kazanmak üzere göndenııİ§. 
Geçenlerde mal sahibi bu köyü 

görmeğe gidince ihtiyar ve yok
sul adam, önüne çıkmrı; tabanca
sını çekmi§ ve üzerine ateı etıniı
tir. 
Kurıun mal uhibine gelme

mi§, fakat orada duran bir kadı
nın tam kalbine isabetle biçareyi 
öldürmü~tür. 

"Merhametten maraz hasıl o
lur,. derler; bu hadisede merha
metten ölüm hasıl olmuıtur, 

''İyilik et de denize at; balık 
bilmezır.e halik bilir,, derler. Ket
ki bu mal sahibi köylü de yaptığı 
iyiliği denize atsaydı 1 

lngilıere' rle yağmur duası 

Londradan Lentransijan gaze
tesine yazılıyor: Uç aydanberi 
devam eden kurağa nihayet ver
mesi için yağmur yağması niyaz 
edilmek üzere bütün İngiltere 
kliselerinde dua edileceği gün bu 
dualardan bir kaç saat evvel 
Londrada olduğu gibi bütün In
gilterede ve Gal memleketinde 
kuvvetli bir yağmur yağmıftır. 

Demek ki lngileterede de yağ
mur duuma çıkılırmıı! 

Sılıat Bakanlığının bastırdı w 

Yeni eserler 

Sıhat Bakanlığı sağlık propagand 
sı yapmak için yüz binlerce nilsha br 
şür bastırmıştır. ''Çocuk ishali" "bit' 
"Annelere öğUd" adlarını taıpyan b 
kitablar, Bakanlığın bütün teşkilatın 
lüzum ve ehemiyeti mikdarmda gönd 
rilmiştir. Bunlar, halka dağrtılaca 

halkta sıh~ korunma itiyadı yaratı1 
caktır. 

Türkofis bülteni 
Türkofis reisliği, idhalat ve ibra 

tacirlerirniz için çıkarmakta olduğ 
haftalık enformasyon bültenini daha i 
yi ve faydalı çıkarabilmek için müesse 
se ve tacirlerimiz arasında bir anket aç 
mıştır. 

Tilrkofis bu anketiyle bültenin har\ 
gi kısım ve hangi haberlerinin mües 
se ve tacirlerimizi alakadar ettiğini, i 
tenilen mevzuları öğrenmek istemek 
tedir. 
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Dost Yugoslavya nazırı 

Ata türkün 
Mersinde 
tetkikleri 

Çekoslovokyada seçim 
bi Dünyanın neresinde oluna olsun, 

r lnernlekette yapılan belediye aeçi
llıinin, o memleket hududlan dııında 
heyecan, batta uzak veya yakın alaka 
11Yanlınnaaı beklenmez. Bununla bera-
1-, buıün Çekoalovakya'da baılıya
~ olan belediye seçimleri dünyanın 
~ tarafmda heyecanla takip edilecek. 
tir. Çünkü bu belediye seçimleri, Çek. 

Kanlı bir çarpışma oluyor 

Çinliler bir çok yeni 
muvaffakiyet elde ettiler 

e otlovakyadaki ekalliyetlerin rnukadcle
.._b davası, enternaıyonal münasebet _ 
lerin en nazik bir meselesi olduğu bir 
lirada yapılmaktadır. Binaenaleyh Çe
lcoılovakya'nın belediye seçimleri, y&l
Qız Çekoslovakya halkını alakadar ed 
bi . lmak en 

r ıf o tan çıkıyor da bütün dün-
Yayı alakalandıran birinci dereced 
bemi1etli bir mesele halini alıy e-

A --L... b' . or. 
..__ annci tertibi bu&\in 'ki . 

ve üçüncü tertibleri de 27 ma ' 
1 n1cı2 

1 
L • yıs ve 
oazıranda yapılacak olan bu • b _ ıeçnn, u 
orta Avrupa memleketinde bir takım 
kanııklıklara meydan v • _,_ .1 r-1. l ennıyecıca mı 
... ';; ovak ekalliyetleri ve bilhassa bu 

. yetlerden Südet almanlan denilen 
~ler arasında heyecan öyle bir rad -
.... ,,e varllllf br ı..: --ı· .....:.. !''-. . • ele 

ıaı,· . ..., --ıw ..... •uaun ıçın 
~ ~1 ılmeaı kolay bir İf olnnyacaktrr. 
1 e ııler Çekoalovakyada kantacak o-

~ ~~~~ hangi hududda duracağı 
uuaunucn kestirilemez v · ti' teL"'- . ' azıye n 

IUIKelİ olan safhası tudur ki k 
lovak ekalliyetlerinden her b" ~hioı -

ırını ma-
~ eden ~<>mfu bir devlet vardır: Oç 

çıuk mılyon alman ekalliyeti . b.. "k 
Almanya himaye ediyor. Yed'nı .. u~~ 
ınac:ar M . ı yuz ın 

, Kanatanın yardımı .. . 
Jor. Seksen bin lehli de Leh?-tanıuveh~-
-- • H m ı-.. -yeaıne mazhardır Çek , 
tetkil eden halkı . . oalovakya yı 
da .. ·-• n genye kalan kıanu 

uçe a,.-.•mııtır y d' b 
çek vardır iki : e ı uçuk milyon 
vak, bet yÜz -"~~Yon Üç yiaz bin ialo-

o 
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Muharebenin cereyan ettiği mıntaluı ve Şuıov'u gösterir harita 
clir. -u bin kaclan da Ruten-

Gö
. Hankov, 21 a. a. - Cepheden ge-, 
rülüyor ki r..:L • kım ekaliı ~otlovakya, bar ta- len harb raporları, japon ordusunun 

JlletnJ k !etlerden terekküp eden bir Tangsan'e Lungai'ye Kiangsu'nun şi
baLk e ettır. Bunlar arasında en kal- _ halin~ doğru yaptığı ileri hareketler Bulgaristan da 

olan nüfua ...ı-•~uı•r. Sonra al _ aldm kalmıı olduğunu teyid etmek
;-.;::, ıaıovaldar aeliyor. Bir mikdar tedir. 

F car, Ruten ve lehli vardır. Tanı.ansın şarkında Liıvang istas-
1hiU• ~t Çeko.lovakya yalnız böyle yonuna kadar ilerleyen 2000 kitilik 
.,../ Z~lere aynlmq delildir. Ve bir japon kuvveti Çin mUdafaaıı ile 
~ ıyeti büsbütün kanttıran amil de kar§ılaımı§ ve yapılan kanh bir mu-

dur. Her millet ara1tnda bir takım si- harebeden sonra düşman 700 ölü hı-\ t::~ PtlMiler ele vardır. Meseli çekler rakarak geri çekilmiştir. 
~ le ~~ ~çi, aoeyal demok· Tangpn'ı cenubtan tehdid eden ja

a omunıst dwnokrat gihi partilere pon fırkası ise muharebe sahasında 
~dıfı .lr~İ, her milli srupun Dir la • 600 ölü ve 18 tank 20 esir bıraktıktan 
41. ~ilen vardır. M...Ji almudar sonra Hantasku'ya ricat etmiıtir. 
-.Jc ~ 909~ demolıı:rat " ~ ol • Diğer taraftan Lungal mmtakum· 
ili ~uç zümreye aynlmafbr. Ya- da Kaoşung'a hücum eden dilpnan 
~lovak halla, bir defa yukardan kuvveti de mağlQb edilmiftir. 
~ doina milletlere ft buıılann her Şanktung'un garbmda diltrnan top 
l"e ·nı: saldan sola doiru siyasi partile- çusunun tiddetli ateıl altmda kalma· aüh. -.ın •tımittir. Hiç hir memlekette mak için Yutai - Kinılang Çin battı zme:a böyle didim didim küçük cü _ sllratle geri alınmıt ve düfJD&llm bil· 
dan ... ~ldıtı aöriilmüt deiildir. Bun tUn hazırlıkları bu ıuretle hiçe in· 

""'llQ çelcoaı--•- . li "k mittir. 
lcantbruı Wr. .UY9& ıç po ti aamı Anohei'nin Çin kıtaatı tarafından 
bi olacağ · dare aıni1 ele ekalliyetlerin ti· tahliyesi Uzerine Hofei civarmda tid 
lif ... -. Herı '-..:11 lheaelai üzerindeki ihti. d ı· bi h b ba 1 w.- uauet ekal1i ti ril et ı r mu are e t amııtır. 
cek olan t . . ye ere ve e- Tslnpu hattı Uır:erlnde muharebele-
Üaerinde 

0b:a7nı.~ darbiı ve aeniıliii rin tekrar başlaması Uzerine Çin kuv· 
Buna ela üf zumreye aynlmıftır. vetleri Şansi'de taarruzları arttırmıt· 
deniıebilin ;.eun ~ÇÜncü bir taksimi tardır. Bu anda Çin kuvvetleri. çok 
~ r. ilhakika bu, azacık aiyaai mühim iki nokta olan Linfen'e ve 
•1nlık~ muvazi olarak yüriiyen bir Yunşeng'e hücum ediyorlar. 
defilclir • Fakat ~•bütün muvazi de 
1'aana.ki Demek ki y~oalav nüfu11U .. 
bUQ.

1 
aynhkJar IOYle hulasa edile-

!- Önce nıilletler vardır. 
- Hw -:n_t arat nd ki . • Partiler - ı a uyası , 

3 - Ekalliyet .... ___ . · 
lddar. ıu.nsııne söre ayn • 

ÇelcoaJovakyanın b • • 
ril ıöz önUn...._ u aıyaıı ıtrüktü-

'lllll tutulac:alc olur-- bu .. 
yapılacak ol-. . . .. --. gun 

... ı •• -•- 9eçilnin ıumul ve mana. ................ Sesiıne 't.:..:.ı_ 
da .. • •-...--eden partiler 

arum ~ •nternuyonal aJaka. 
71 çeken SU1111'e, tiipbeaiz Süclet alman 
1-ndır. Südet almanı... b' • 
~:ı __ , __ 11: et 1 ·-. ıır defa en bü· 
ı- .auuY o an alınan !'~ 
saıda bü "k . • n-uau ara -

l 
~ d yud aıy~~ ~ ve otonomi 

hle&e eaın e e en müfrit bir zümre . 
Bunlann Almanya ile olan m'" dir. 
leri mal. old l'u .. unaaebet-

1 um ~ b' na ROre, Siidet al 
~~ an meaeleaclaı ır Çekoslovak iti ol : 
··-tan çıkıyor enternaıyonaı b' 
mesele halini alıyor. Südetlerin ~~ 
lienla:rn seçenlerde bütün alman kal. 
lıyeti namına söz aöyliyerek aımani.n -
lcahul edebilecekleri aaıari tartları n 
itiz madde ile hulasa etmitti. Bu .... ~~ 
Çekoalovakyanın Franaa ve Sovyet 
Rua:ra misakını feshetme.ini de iated' 
Bundan sonra Henlayn Londraya ai 

1

~ 
det-ek inıilia cle•let adamlariyle tema. 
etti ve sonra Berlin• uinYarak Çeko... 
lo•.tryaya döndü. Acaba bu temaalan11 
bedefi ne idi? Ve netiuai ne olmuttur? 
8azııan Londra il• yapılan tema.11 

lienlayn'm itidal il• hareket etmek 
~lcaaduıa atfettiler. Bazdan Berlin ile 
~ır komplo tertib edilmekte olduiunu 
ıl~ sürdüler. Burası iyice malum defi1 
dır. Falcat bugün, bütün dünyanın öğ
~ iıtediii .-,., Henlayn'ın Çek • 
"•lavakya almanlan araamdaki kuvve
tidir. Gerçi nazi almanlan alman ekalli 
Yeti arasında en kalabalık zümredir. Ve 
.ı\vuaturyanm Almanyaya iltihakından 
SOnra bu zümre daha cok lcuvvetlearni•-

Suıov çinlilerin elinde 
Hankeu, 21 a.L - Çin kararglhı mü

messili bugUn gazettcilere Bğleden 

sonra yaptığı beyanatta Sus.ov'un İf
gali halCkındaki japon tebliglerini ka
ti olarak tekzib etmiş ve 9ehrin halen 
Çin kıtaatının elinde bulunduğunu be
yan eylemiştir. Muharebe halen Suso
vun garbinde devam etme-lctedir. 

Honan'da Lungai demıryolu mınta
kaaında japonlar Longfan istikametin 
de ilerlemeğe çalıpyorlar. Fakat bu 
teşebbüıleri akim bırakılınıttır. 

Çin kuvevtlerinin Sarı nehirden bir 
barruz yapmaları ihtimaline karıı 

Fengıide bulunan. Kaifong'ı şiddetl~ 

bombardımana batlamıflardır. 

Yuaoslavyadaki almanlır 
aras1nda tevkif at yapllmadı 
Belgrad, 21 a. a. - Yugoalavyadaki 

almanlar arasında kütle halinde tev
kifat yapılmıı olduğuna dair bazı ec
nebi gazetelerde çıkan haberler reı
men tekzib olunmaktadır. 

Bahis mevzuu olan ıey, tecemmu 
kanununa muhalif harekette bulun
duklarından dolayı bilhassa Yugoslav 
ya tabiiyetindeki bazı kimselerin ha
fif para ve hapia cezalarına mahkiim 
olmuı bulunmalarından ibarettir. 

tir. Fakat seçenlerde söylenen seçim 
mıtuklannın birinde iddia edildiği sibi, 
acaba Çelcoelovak)radaki aJmanlar, yüz
de doksan bet nazi midirler. Ei• aePm 
b~ id~:rı teyid ederse, Henlayn'm va
zıyeti ve bunun neticesi olarak. Alman
yanm da nüfuzu takviye edi1mİf ola • 
caktır. 

A. Ş. ESMER 

meclis 
bugün açılıyor 

Sofya, 21 a. L - Kırat millt mec
lisin dört senelik bir fasıladan sonra 
24 üncü içtima devresinin fevkalade 
celsesini yarın ac;acaktır. 

K8seivanof hUkümeti 1935 illneş
rindeki beyanatını tahakkuk ettirerek 
geçen mart ayında umumt intihabat 
yaptırmıı ve seçilen mebuslarm üçte 
ikiai hükümetin dahili ve harict siya
ıetine milzahir olduğunu ilin etmiı
tir. 

İlk defa olarak Buleariatanda ka
dınlar intihabata iıtirak eylemiıtir. 
Mebusların adedi 160 dır. Bunların 
yüzü hükUmetin takib ettiği harict 
ve dahili siyaset lehinde olduğunu 
bildirmittir. 

Filhakika hükümet Bulgaristanın 
enternasyonal şerefini arttırmış, kom 
şuları ile dostluk münasebetleri tesis 
etmiş ve dahilde milli birliği kurmuı 
iktısadi ve mali vaziyeti düzeltmiş
tir. 

Yugoslavyado büyük 

nofio işleri 
Belgrad, 21 a. a. - Stoyadinoviç'in 

refakatinde nafıa nazırı Stoıoviç mü
nakallt nazırı Spaho, belediye mecli
si reisi lliç ve diğer b~rçok zevat bu
lunduiu .halde Belgrada bir Dani
marka ıtrketi tarafından yapılan Sa
va nehrinin ıol sahilinin kurutma ve 
tesviye itlerini teftiı etmiıtlr. Bu it
lerin baprılmuı takriben 30 milyon 
dinara malolacaktır. 

HükUmet reiıi it uhuına geldili 
zaman Danimarka ıirketinin mümeı
sili Campman tarafından karıılan
mııtır. Stoyadinoviç bUyUk kurutma 
tulumbuını bizut ltletmiıtlr. 

Bu milnuebetle hlllrilmet reiıl be
lediye mecllı reiıi tllçe hitab ederek 
Yugoalavya hUkUmet merkezinin ima· 
rı ve cUır:ellettlrllmeai için yapılan 
itlerde kırallyet hlllrilmetl tarafından 
daima mUsaheret 'ıarecelini kendiıi· 
ne bildlrmittir. 

Honri Bernştoyn ile 
Burde orasında 
kılıçla düello! 

Parlı, 21 L a. - Franaanın iki ta
nınmıı tiyatro muharriri olan kome
di franaez adminiatratörü Burde ile 
I~anri Bernıtayn araaında yapılan 
hır kalem mücadelesi neticeainde 
Bernttayn'in Burde'yi düelloya da
vet etmiıti. 

Bu düello dün kılıçla yapılmıı ve 
Burde sağ kolundan yaralanarak dü
ello durınuftur. tki muhaıım barış
mamııtır. 

ispanyada 
harb 

vaziyeti 
Madrid, 21 a. a. - Cedrillaı mınta

koındaki bütün dağlarda tiddetli 
muharebeler devam etmektedir. DUt
man mütemadiyen Sierra de Gudar 
ve Corbalan'e taarruz ederek timali 
şarkiden cenuba inmek istemekte iıe 
de buna muvaffak olamamaktadır. 

Şark istikametinde 20 kilometre iler
de Gudar'dan gelen Franko kuvvetle
ri Alcala de la Seler kaaabaıı civa
rında Penarroya sırtlarını işgal et
mitler ise de cumhuriyetçilerin der
hal yaptıkları bir mukabil taarruz ne
ticesinde ricat etmek mecburiyetinde 
kalmıılardır. 

Morella'nın cenubunda frankistle
rin kumandan·ı, Kastelfort ile Albo
cacer şimalinde kiin cah arasına u
zanan 30 kilometrelik cephede fran
ko kıtalarının ilerlemeıine mani olan 
cumhuriyetçilerin mukavemetini kır
mak için birkaç kere hücum emri ver
mi' ise de bu gayretler bop gitmiı
tir. 

Veziristondo yeni 
hôdiseler oldu 

Londra, 21 a. a:- Simladan resmen 
bildirildiğine göre Veziriatan hudu
dunda son zamanlarda yeniden ha
diseler olmuştur. lpi fakirinin'tekrar 
faaliyete geçtiği zannediliyor. 

Muğlada 
Dağ alayına 

sancak verme 
töreni yapıldı 

Muğla, 21 a. L - Kahraman dal 
alayına sancak verme töreni bugün 
parlak bir şekilde yapılmııtır. Bin
lerce halk mektebfüer, asker çumhu
riyet alanını doldurmuıtu. . 

Generıl Mıriı 

din . ıklım 

Ankaradan ayrıldı 
Yugoılavya Harbiye ve Bahriye na

zırı Orgeneral Mariç dün aqam saat 
21.30 da Kayseriden Ankaraya gelmit 
ve saat 22 de E.ıciıehir ve lmıire git
mek üzere ıehrimizden ayrdmıttır. 

Milli müdafaa v~kili Klzım Özalp 
ile Büyük Erkinı Harbiye ikinci Re
isi Orgeneral Aıım Günıdüa de gene
ral Mariçe refallat eylemektedir. 

Doat ve müttefik memleket nazırla
rının rükQplarına tahıla edilmit olan 
hueust tren Ankara garına girdiği za
man Bqvekil Celil Bayar ile Büyük 
Erklnı Harbiye Reiıi Mare.-1 Çak
mak, Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüş
tü Araa, Miııt Müdafaa Ve.Jcileti müs
te,arları yugoel'av ıefareti erklnı, Ge
neral Mariçe, hofieldiniz, demek ve 
aelamlaın;ak için iatuyona ıelıtıit bu
lunuyorlardı. 

Anka"ra garında yarım saat ıUren te
vakkuf esn~ıiıda Bapekil C~lll Ba
yar ile Maretal Fevzi Çakmak, Mim 
Müdafaa vekili Klzım Özalp, Harici
ye Vekili ·Tevfik RUttU Aru, General 
Mariç ile görUf'Diltlerdir. Trenin ha
reketine yakın general Mariç resmi ıe· 
limı ifa etmekte olan aakerr kıtayı tef
ıit etmit ve mızıka yuplav ve türk 
miltt marıJarını çalmıttır. : 

General · vagonlarına binerlerken 
kendisine ve refikuına iyi yolculuk 
temenni etmek ve veda eylemek üzere 
gelmig bulunan zevat ile ayrı ayrı ve
dalaşmıg ve Madam Mariçe Barekil 
Celal Bayar, Büyük Erkin'ı Harbiye 
Reiai Fevzi Çakmak ile Hariciy~ Ve
kili Tevfik Rüttü Aru tarafından gü
zel bir buket takd~ edilmiftir. 

Tren, tUrk, yugoılav bayrakları ile 
süslenmit ve tenvir edllmif olan pr· 
dan tam 22 de hareket etmlttir. 
İetMyoman peronunda toplanmaf o

lan halk sürekli alkllflarla Generali s• 
ıwnJem"' ve 'General Mariç de "Allaha 
mmarladr.k,, demek ıuretiyle mukabe· 
lede bulu11ımUftur. 

Muh~rcm miufiri tewi edenler a. 
rumda tMDe.t İn8nil ile Bayanı da bu· 
lunmut " Bayan t.nes tn6ntl tarafm· 
dan Bayan Mariç'e de aynca bir bcaket 
verilmlftlr. 

1 rqn hariciye nazırı 

Tören iatikW mar,ı ile açılmıı bir 
kıta uker önlerinde bando mıaıka ol• 
duğu halde aancalı ıetirmiılerdır. 

Or~neral baettiıı Çalıtlar çok aami· 
mt bir nutuk vererek Reisicumhur 
ve milli kahraman Atatürk namına 

aanaclı kahraman dai alayı komuta
nına vermiıtir. Alay komutanı da bir Tahran, 21 a.a. - tranın Lond~ el· 
nutuk ıöyliyerek aancaiı teılim al- çiel SUheyll Hariciye nasırı tayin o
mıt ve askerle birlikte aancaiın te- lumnuftur. 
ref ve tanını korumak için üç defa 
and içmitlerdir. 

lstonbuldo et fiotleri 

Yeni amerikan hlrb gemileri 
Vatington, 21 a.L - ReWicümbur 

Runelt yeni harp gemileri in,aaı için 
parlamentodan yeniden 23.875.000 do

lar fevkallde tahıiaat lıtemlttlr. 

Belgrodda tevkifler 

İatanbul, 21 (Telefonla) - Beledi
yenin neırettiği bir istatistiğe gö~, 

bu senenin nisan ve may• aylarında 
geçen senenin aynı aylarına nazaran, 
İstanbul mezbahasına 20 bin fazla hay 
van gelmiıtir. Son 8 - 10 gilnden beri 
mezbhada" yalnız belediyeye aid tir- Belgrad, 21 a. a. - Belgrad ünl· 
ket tarafından getirilen hayvanlar ke- veraiteıinin teknik fakültesinde mil
ıilrnektedir. Haziranda belediyenin et him mikdarda propaıanda malzeme· 

~:t~~~:~ld~~: mikdar daha indirmesi si bulunmuttur. Talebelerden 12 kiti 
tevkif edilmittir. 

Enlkl gece yapılan büylk 
lener alayanan talsilill . 

( Bap 1. inci ıaylada ) 
li, belediye reisi n maiyetindeki 
zevatla birlikte Mersin • Silifke 
yolundaki pompeipolia harabele-
rini sezmiılerdir .. 

Atatürk burada tetkikler yapo 
bktan sonra deniz kıyısına inclil• 
ve manzaRn çok ıüzel bir mev· 
kide 19.30 za kadar kahmılarchr· 

iki pndür nete ve heyecan 
içinde bulwİan ve caddeleri dol· 
duran meninliler sidiı ve ıelitte 
Büyük Onclerimm candan allath· 
yarak aevinç taaMirl.-ind• ba· 
luınmutlardır. 

E"velld weceki fener alayı 
Dünlı:li N:rtmısda Atattlrldln .. refl .. 
rine ıece 7&Pılan fcoer ala1larma ve 
balkın coılrun be7ecaıuna dair husul 
muhabirlmlsden aldıtımı• haberleri · 
neıretmlttik. Aııadolıa aJaaaı ba fe
ner alaylarına dair 871'ıca ıu tafailltı 
vermektedir: 

Dün tehrimize preıf ~ 
Büyük Şefimiz Atatürk alqam 
ii.tü denizde hir motör psinti
ai yapnllfa...dır. Aweıtlerinde 
idman Yurda deniz kıolu Wl._ 
lainden f8hre çılm119lar ft ken· 
diaini IMkliyen büyÜk bir lrala
balık tarafmdan ha'raretle al
IDflanmJtiardr. 

Gece aaat 11 de bir __. •-
layı" tertib olanmıat, büıtiin .... 
battan bap elektriklerle, renk 
li fenerlerle doaablımt. deniz
de •• karada parlak tıesahiir• 
yaprlmrfbr. 

Onde halkm bandCMu olda
fla halde sençl«, partitii., 
halkeYi menMablan w "binlerce 
halkm iftiralrile tatkm ... cot
lnm Wr .. ı halinde ıelen bu a-
1&7 W,ak bir imıiaamla Reiai
camhurumazua ikamet b~ 
dulden belediye parlumn iça-
d.lô kötkün önüne selmit" o
rada emsa.b.iz teza.hüre.tta bu-
ıaam...-. 
0-i ... _.. ....... •• 

fil.W- abl.,.., matörM ... 
dük çalank ba ...... ilden ...,_.. 
c.n n bıa wri,-ord .. "Yaf&,,.. 
rol Atatürk,, ..&eri ............ 
ta akitler J'•P.,_.... Ba _. 
elan tnabiirat ....... ettiii .. 
rada Ula o.ı..... kötJriia 
be'lıaaw plsmlfl•, halla ... 
llml~ank iltifMıt.a ... • • 
lat'Cllr. 
• 86,&k .... ~ ...... 
tan " kendiıini n•te içinde s• 
.-. meıı;ıiı lif• sörf......,. Wr 
ba,..... .mnci .............. 
,...1 •• (a. a.) . 

Baıbakınımıı Yumlslll Jlf 

kllliillii '*' ... 
Haber alcbjuıma ıörı Yunaniatan 

Ruvayali yat kulübü Bqbalranımn B. 
Celll Bayar'& bir mektup göndererek 
kendiılni fahrt adlıt• eeçtiflnl bil· 
dirmlt w !;ulübe aid ipretleri tü-

Bir suçlu f&hide 
hücum etti 

, cHm etmlttlr. Bapekllimla de ba ul

~ lığı kabul c11niflerdir •• 

İıtanbul, 21 (Tlefonla) - Buıün 
ağır cezada bir katil vakuında tahid
lik etmek ilzere bulun.an Dr. Şerefed· 
din p.hadet eınaaında ıuçlu Rifatin 
tecavUzUne utrarnııtır. Rifat ıuçlu 
balmeıinden fırlayarak fl.hldln Useri
ne atılmıt ve dövmeie batlamııtır 
Jandarmalar kendiıini zorla yakala
mıılar ve suçtu yerine ıeçirmiıterdir 
Hldiıeden ıonra davlya devam edil -
mittir. Mahkeme ıuçlunun tecavUzil 
hakkında takibat yapılmak Uzere va -
ziyeti teabit etmittir. 

Hldiaeyi ıuçlunun akıl hutuı ol -
maıına atfeden avukat kendiılnin ad
li tabibce muayenesini iıtemiıtir. 
Suçlu tıbbı adltye ı&ıderitmiıtlr. 

İnhisarlar umum müdürü 
Avrupadan geldi 

lıtanbul, 21 (Telefonla) - İnhisar 
lar umum müdürü Midhat Yenel Lon
dradaki tedkik seyahatinden bupn 
şehrimbe dönmilftür. 

Kırmacılar Ankaraya heyet 
gönderiyorlar 

Hakim Roblnsonun . 
katli 

Tefrikamız birkaç güne 
kadar bitiyor. O bittikten 
sonra meşhur İngiliz edibi 

Oskar Yıyldln 
Lord Artur 

Sevilin cinayeti 
i8imli romamnı tef rikaYa 
başlıyacağız. içinde nükte, 
zarafet ve cinayet gibi bir
çok hareketler bulunan bu 
esf!ri okurlanmızm leaet· 
le takip edeceklerinden 

eminiz ••• 

Romanı ArlıatltıfUJIU 
N(/RETTIN ART AM 

T erciilMt etmİfdr. 

İ&tanbul, 21 (Telefonla) - Muame 
le ve bu&day koruma vergisi hakkın -
da teıebbüalerde bulunmkak üzere 
kırmac:_ılar Ankaraya bir heyet gön
dermege karar vermişlerdir. Heyet bu 
günlerde hareket edecektir. ...,, ... ____________ ,_,.J 

Mareıal Fevzi 
• 

Çakmağın teşekkürleri 
Qenel kurmay bafkanı marepl Fn· 

si Çakmak. 19 mayıa ıençlik •• •por 
bayr1mr mUnHebetlle yurdun her t.a. 
raf rndan aldılı tebrik tel ve yazıları· 
na kartı tetekkUrlerinln Anadolu A
janıı vaııtaaile iblağını rica etmit
tlr. (La.) 

B. Şükrü Kaya 

lstanbulda 
letanbul, 21 (Telefonla) - !ç n.. 

kanı " Parti Genel Sekreteri B. Şllk
rll Kap bup tebrimize geldi, Doj• 
ruca Xldıköyündekl evlerine ıttti. 
Bakan ~ün öileden tonra Perapa• 
l•ta ıuetecileri kabul ederek kendi· 
lerlle bir müddet &örilftll. -

lnglltere • Mekslkı ırasında 
Meksika, 21 a.a. - tnailtere ile 

Mebika arumdaki diplomatik mUııa
aebetlerln inkıtaı Userine ingilla elçt. 
ıi buı\in tfevyorb ıl_. iberc Mek. 
ıikadan ayrdauftır. 
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Avu.atralyalılarm nümayiı taar· 
ruzu yaptıkları a-ün de merkez te
p;!deki tabur komutanı ingiliz ıiper
lerinde aüngüler gönnüı ve azami 
tekayyüdat emretmiıti. Maamafib bir 
kıaım efrad top mermileriyle yara
lanmıı, diğer bir kııım da top ale
tinden ıiperlere ıinmiı bulunuyor
du. Bir ara tümen komutanı da ta
bur komutanını bularak iyi taraı
aud yapılmadığmdan tikayet etmiı 
idi. Tabur komutanı ileriye daha e
min bir ıubayını göndrdikten aonra 
her ıeyin normal olduğunu tümen 
komutanma rapor etmek Üzere Kli 
ki telefonu çaldı ve bu defa doğru
dan doğruya ıimal grubunun (Eaad 
paıanın) kunnay bqkanı (Erkinı
hn:b reiıi) telefonda ona-

- Zeki bey dedi. Düpnan ıiper· 
leriniz~ giriyor, ıiz ne yapıyor.u
nu? Filhakika bu eanada grub ka
rargahının büyük dürbünü creyg 
müfrezeaini takviye için ileri atılan 
'f'e türk ıiperlerine girerek yolunu 
taırran bir kaç Avuıtralyalı gör
müıtü ve bunlardan Zeki Bey he
nüz haberdar olamamııtı. 

Tabur komutanı ileri kottu. Tü
fek aeıleri gene mahud lağım çu
kuru tarafmdan geliyordu. Çuku
run hemen bulunduğu mıntakadaki 
takım komutanı v nefrleri bidayet
te tam bir mukavemet göıtereme
miflerdi. Fakat cenub mıntakaaın
daki bölükten aletli AYUatralyalr 
fedaiye kartı ondan daha ateıli bir 
geaç türk ıubayı bunu görünce teh
likeli mmtakaya kopnuı ve vaziye
ti bomba ve kurfunlariyle kurtar
mıttı. Avuıtralyalılan çukurda pe
riıan tmiıti. Tabur komutanmm 
geldiğini gorunce hemen önüne 
geçti ve kolundan tutarak: 

- Binbatnn orası çok tehlikeli
diT, içerdekiler birbirine atet edi
yorlar dedi. Filhakika laian çuku
runun içinde iki tarafa menıub ölü
ler görünüyordu. Süngü takılı bir 
Avuatralya tüfeii telörgiiye aıılı 
kalmıttı• Avıl&tralya mü~zeainin 
~lmit olmaaı muhtemeldi. Çuku
run içinde yakıtıklı ve çok giinl 
bir ıenç aubay arka üatü yabmı 
duruyordu 'H yaralanarak tanelin 
aizma çekilmif, laimı çukurunu 
lmanna yaıl&nmlf, tabancaaı elin
de, yüzü düpnana çevrilmit, müte
akih bir çarpıtmaya hazır bir va
si,.tte ferıiz gözleriyle ileriye ba
kıyordu. Bunu gören ta.bur komu
tanı yanmdakilere. 

- Onu öldürmeyiniz eair edelim 
cle41i. Otekiler cevab vrdiler. 

- Biz de bunu çok i.tedik, itaret 
ettik, bir türlü teslim olmak iıtemi-

J'OI'· 
Biraz aonra atılan bir bomba bu 

senç kahramanm gözlerini tam o
larak kapıyor. Sağ olarak tealim 
olmayan bu ıubayı bizimkiler ölü 
olarak alıyorlar geride merasimle 
defnediyorlar. 

ULUS 

Sanat haratı 

Öz şiire dair 

Yazan: M. Şevki Yazman 

Sineıi harb Qfkiyle kabaran bor az.an neferi 

Şiir zamanımızın, üzerinde en çok 
düşünülen ve konuşulan sanat bahis
lerinden biridir. Hele Fransada ga
zete ve mecmua yoktur ki kısa fasıla
larla bir iki sütununu tiirin mahiye
tine ayırmış ve münakaşalar uyan
dırmış olmasın. Bundan on iki sene 
evvel rahib Bremondla münekkid Pa
ul Souday arasında çıkan kalem kav
gası (Temps) ve Nouveles Littcrai
res) okuyucularınca malumdur. 

Paul Vatery'nin, Brcmond'un, R. 
de Souzanın, A. Poizat'ın, J. Roycre'
in, A. Breton'un, J. Cassou'nun şiire 
tahsis ettikleri sayfalara her gün yeni 
sayfalar katılmaktadır. Bütün bu ya
z·lar ve münakaşalar, şiirin kolay ko
lay anlayışa sığmayan, veya muhtelif 
anlayışa sebeb olan ince, çetin, karı
şık bir mesele olduğunu bir kete da
ha göstermif oluyor. Hugoya geveze, 
Rimbaudya dahi deyenler veya Rimba 
udya budala Hugoya dev gözüyle ba
kanlar, Ahmed Haşimi "hiç" Hamitli 
"şairi azam" sayanlar veya aksi iddi
ada bulunanlar şiiri aynı suretle an
lamadıklarını böylece göstermiş olu
yorlar. 

Bununla beraber son zamanlarda, 
Piyale mukaddemesinin açtığı çığırda 
yürüyenlerin sayısı artmaktadır. 
1933 de Varlık mecmuasında çıkan, 
Sabahaddin Rahminin (Oz şiir) hak
kındaki bir yazısı, Haşimin mukadde
mesini takib eden ilk mühim hadise 
oldu. Beş sene sonra, Ahmed Hamdi 
Tanpınar geçen ay, Cumhuriyet ga
zeteıinde (şiire dair) bir makalesiy
le şiir mevzuunu orijinal görüşleriy-

hançerle düello.) ıinden gelen topçu komutanı ıiper· le tazeledi. Ahmed Kudsi de Kalem 
Bu reami tarih bizim bu istikrar lerin henüz hakiki manasiyle bom- mecmuasında aynı mevzuu tekrar ele 

aünlerindeki topçu faaliyetimizi de bardıman görmemiı bulund~ğunu aldı. 
ıöyle taavir ediyor: Türk lağımcıla· söyledi. Franaız cebheainde bir 11ün Ahmed Hatimin mukaddemesi de 
rı bizim fafaliyetimizi durdurama· de tek bir sipc.-e 900 mermi düt dahil olmak üzere bütün bu saydığım 
yınca bu defa türk toı>çuıu güllele- tüğü tesbit ' dilmİiti.'' yazılar (Ôz şiir) hakkında orijinal 
riyle bu faaliyeti durdurmaya çahı· Mamafih müteakib haftalar zar · görüşlerdir. 
tı. Bir eski 15 lik obüı ve 75 mili- fmda bu bombardımanlar tesirini Bir çok tefairlere imkan veren zen
metrelik Şnayder toplariyle bu gösteriyor. 6, 7, 8, inci taburlar tak· gin (Oz §iir) telikkiaini bu makale
mmtakadaki ıiperleri dövmeie bat- viyeye ihtiyaç gösteriyorlar. Dok· de başka bir zaviyeden göstermeğe 
ladılar. Şnayder toplarının yükıek torlar eratın çok yorgun ve bitab çalışacağım: 
iıtialli mermilerinin aürati 0 kadar olduğunu bildiriyorlar, albay "El- * 
ziyade idi ki, vaaati meaafede efrad yot" da aynı feyi tümene yazıyor. Şiirin hakikat, belagat, nasihat, ta-
dah& yaklafJDa vızıltııını duyma- Aynı zamanda güneı çarpma haı- rih, tefekkür ilh. ile ilişiği yoktur. Şi
dan patlama giirültüaünü duyuyor- talıkları da baı göıteriyor. ir bin andır. Bitmemesi, ebedileşmesi 
lanh. Bu batarya Conk:bayırmm Bir müddet aonra itin jçine bi- gereken bu anda bütün bir klinatın u
..-kmcla ve au ırataiı dıeınen yerde zim taraftan bir de 21 lik havan çan ra~cleri toplanmıştır. Bu yegane 
mevzi almrttı (Bu bataryayı bizzat karııryor. M....U.i daha yere diit- "an" 1 gündelik hayatın umumi thtl· 
Atatürkün mevzie aoktutllfnu bi:& mec1- görünen bu acayib mahluk yaçlarından, müıtcrek zeruretlerinden 
evvelce ıönniittük.) 15 Hk obüsün da haylı korku veriyor ve hatta kol- doğan, her fikre, her hisse elverişli ke-

SuuJ Kemal YETKiN 
reddüdler, hayretler, istihfaflar uyan
dırması tabiidir. Bu şiire nüfuz için, 
gün.a.hlarunızdan sıyrılır gibi bütün 
tefekkür ve mantık itiyadlarımızdan 

kurtulmak, karanlklara ritim ile alış
mak meoburiyetindeyiz. llkin bir mu· 
amınaya benziyen tiir, yüksek sesle 
birkaç defa ısrarla okunduktan sonra
dır ki bir lezzet gibi manasını vermeye 
başlar. 

Uz şiir, manasını ritminden, ritmini 
şuurun ve gayri şuurun nabız vuruşla
rından alan şiirdir. Böyle bir şiirde, 
vezin bozulmasa bile, tek bır kelime-
nin yeri değiştirilemez. Akai takdir
de tekevviını nızam bozulmuş, şiir sey
yalesi kesilmiş olur. 
Memleketimızde, şiiri mutlak bir 

(purisme) e götürmek istiyen ıairle· 
pn batında Ahmed Hamdiyi görüyo-
rum. 

(insan) mecmuasının ilk sayısında 
çıkan "Ayna" isimlı manzumesi, be
nim anlacıığım ve anlatmaga çalıştı· 

gım öz şiire muvaffakiyetli bir nümu
nedir: 

Serin sularında bir ayna her an 
Sizde hır parıltı akııettirecek, 
Kih çıplak bır omuz 11essiz duşecek, 
.t:riyen bir kuı,:u beyazhııından. 

Bazan bir tebeaaıim, tutuşmuş mercan 
Huyasile sankı bir kızıl çiçek, 
Ve saçlar limitıiz oyle yiızecek 
Olcun akşamların acırlıgından. 

Bu nefis manzume, şiirin bir imkan 
olduğunu, ve bu imkanın gönül veriş
le açıldığını hır kere daha isbat edi
yor. 

I ".""" ""." """.""". """"""" """! .. ~ .. ' .. ~.~.~.~.?.9. .. ~.~·~·~·~· 
Fikir Hareketleri 

21 Mayıs tarihli 239 uncu sayısında 

şu yazılar vard:r: W. H~nry Cham
berıtn: .Koııeıct vın reji.rnler hlç bir 
meseleyi halledememişlerdir, Chris
topher Dawson: İslamiyet içindeki 
mücadeleler, Henri Sec: Courot'un 
tarih felsefesi, Louia Baudin: Para 
ve zaman, Lucien Romier: Otorite 
naaıl teıekkül eder, Hüseyin Cahid 
Yalçın: Matbuat hayatı: Üç İstanbul, 
Andrew Smith: Ben bir Sovyet ame· 
l•iydim, Will Durant: Filozoflar 
hayat ve mezhebler, Chavijo: Timu-
run _.,,_.. r ~· -ı:•rı, 

Küçük notlar. 

Çığır 
yen. ı·-- tamamen te~bit edileme- rd k t b' t bom lı'meler h"r. bı'r zaman ifade eıdemez - o u omu anı ır ara opçu • 1:s • Bu kültür mecmuasının mayıs ta-
miıti. bardımanı baılar baılamaz ön hat- Bunun içindir ki ıair kelimelerin · d 1 

75 lik mermiler ıiperlerin U.tün- takilerin geriye alınmasını bile em- mukadderatını ele alır; daima "durec" rihli 65 incı sayısın a şu yazı ar var-
rbal dır: Hıfzı Oğuz Beketa: Hayatın ta-

de patladıklarmdan kum to an- retmek zorunda kalıyor • yi takti eden ritmin tesirinde, kelime- dı idealdir, A. Refik Epikman: Av-
nı yırtıyorlar, yıkıyorlar, ıığnak k.e- Avustralya reımi harb tarihinden leri • delalet ettikleri manaları dikka- D Zi 
merırm. ı' delı'yorlardı. Obu··a tanelerı' d lA ff ah k k rupa medeniyetinin batması,. . r.. : entereaan bularak aldığım parçalar te alma an· te a uz ve en ıymet- dd' Fah · Al d ır.tımaı 
:._ arada ·-ada neferleri topragv a · ·· · k v 1 yae ın rı: manya a :s • .... -· bunlardan ve bu çetin boğupna ya- lerıne gore nızama oymaga ça flU. siyaset, Hasan Ali Yücel: Şahsı yet 
.,.onı" u"yordu. Grub aleti araamda bu d bo it ı k d d Bu sabırlı ve ı'radelı' ralı'ma tesadüf- y • rıma anın ıa ı masına a ar e- :s terbiyesi, Mümtaz Turhan: eştat 
ski top hedefini biç taıınnazdı. Bir vam deccktir. Şimdi biz Arıbumun- terle, tesadüflerin sürprizlerile dolu- E · hak 
defa dövecekleri yeri teabit ettik- nazariyc.i, Cemil Sena: pıcure • 

22-5-1 

l __ R_A_D_Y_O _ __, ~ 
________ ..._ __ _...._.. __ w~~ ~ 

Ankara: 

üğle Neşriyatı: 12.30 Kan..

neıriyatı - 12.SO Plilı:: Türk mUJI~ 
halk prkıları - 13.15 Dahili ve tıat' 
berler 

Akşam Neşriyatı: 18.30 ç~ ç 
ma~l (Mani dede) ,- 18.50_ ~a_n~ 1 
neırıyatı - 19.15 Turk mu11ıkı111 •• 
prkıları (Makbule Çakar ve arka 
- 20 Saat ayarı ve arapı;a neıriyat -
Tiırk musikisi ve halk şarkıları ( 
Rıza ve arkadaşları) - 21 Edebi k 
(Behçet Kemal Ça&lar) - 21.15 Stil 
lon orkestrası: 1- Si ede: Evviıer F 
2- Michieli: Serenata Spagnola. 3- D 
Pa11 de fleura. 4- Godard: Berceuıe. S
mer11eman: Ein Feat in Aranjuez -
jan• haberleri - 22.15 Yarınki pro 
istiklil marıı. 

İstanbul : 

Uğle Neşriyatı: 12•30 Ptlkla 

muııikiai - 12.50 Havadiıı - 13.05 
tıirk musikisi - 13.30-14 Muhtelif plP 

riyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plikl• 

muaikiıi - 19.35 Konferana: Prof. 1 
Murat (Radyo dersleri) - 20 Nihal 'ff 
kadaaları tarafından türk muıikiıi ••.1 
ıarkıları - 20.45 Hava raporu - 20 .... 
mer Rıza tarafından arapı;a ıöylev - 21 
mal Kimil "e arkadaıları tarafındaJI 
musikiıi ve halk '!•rkıları (ıaat aya~ 
21.45 ORKESTRA: 1- Blavkenburı: ~ 
2- Buvalödiyo: Kalif dö Baidad u~ert': 
Morana: Tortajada. Vala. 4- Tr 
Hohzayt Zuk in Lilipüt. 5- Nedbal: 
Trist - 22.15 Ajans haberleri -
Plakla 11ololar, opera ve operet parça~ 
22.50-23 Son haberler ve ertesi cünüıı r 
ramı. 

Avrupa 
Ur' .C.4•& v E OPERETLER: 11:30 " 

lin - 12 Liypziı - 14 Pari11 - P.T.1 
17.30 Liypzig - 18 Berlin- Berlin -:~ 
Moıkova - 19.20 Ştutgart - 20 KÖJ"I 
berg, Kopenhaı, Viyana - 20.15 Stokıı'
- 20.30 Lil - 20.45 Berlin - 22 Varto°" 
24 Hamburı. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE 5' 
FONİK KONSERLER: 9 Ştutıart _t 
Kolonya - 10.30 Frankfurt - 11 Kot!! 
- 14 Berlin - 18.45 Moakova - 20 ~ 
kova, Brüksel - 20.15 London - Rec1of 
Roma - 24 Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ: 11.35 Uypziı-1~ 
Viyana - 17.5 Stokholm - 18 Köniplı' 
- 111 ~o Monte Ceneri. 

SOLO KONSEkı..:cnt. o 30 Br...-• 
10.45 Beromunıter - 11.15 Konı&•\l..c•. 
14.S Liypzig - 16.5 Varıova - 18 P•" 
P.T.T. - 19.10 Hamburı. 

ORG KONSERLERi VE KORO~ 
8.30 Llypziı - 9.30 Beromünster Frr
furt - 11.20 Praı - 14.40 Viyana' 
Strazburı - 20.5 B·!('Omünater, Sotted 
21 .30 Strazburı. 

HAFiF MÜZiK: 5 Bre.lav - 4 
nipberı, Ştutprt - 7 .30 Prac -( ~ 
Hamburı- 9 Münib- 9.45 Liypziı~~ • 
lır.'1itm1 ?... • ~ova:.. 14 Kôtôıd' 
- 14.30 Frankfurt - 15.30 Praı - 16 ~ 
man iıtasyonları -17 Varıova - 19.10 :W 
yana - 19.25 Bertin - 20 Breılav, Ftar 
furt - 20.30 Tuluz - 22.15 Kopenbll 
22.30 Berlin. 

HALK MUSİKİSİ: 8.10 Brealav - 10.. 
Münib - 11.10 Breılav, Viyana - 14 V' 
na - 19.10 Frankfurt. 

DANS MÜZİÖİ: 21.40 Budapeıt•~ 
21.45 Sottens - 21.50 Beromünıteı', Mil .. 
- 22.5 Post Parizyen - 22.20 Belgrad4 
22.30 Breslav, Münib, Ştutıart - 22.35 ' 
lano - 22.45 Tuluz - 23 Floranaa, Kr~ 
vi, Lemberı, LUksemburı, Milano, plıf 
Roma - 23.35 Tuluz. 

daki bu çetin fakat istikrar bulmuş dur. kında, Beketa: Felsefi ve içtimai 
ten tonra uzaltıp kıaaltma, yukarı aavaşmayr bırakarak Seddülbahire Şairin tatlı üzüntülerini iradi çalıf· konferanslar, Ahmed Halil: Bulgar mokrasi kahramanın cemiyeti icı.' 
aa.aöı .. .avirme auretiyle aleti tam 'h t ı k t t manın tesadu"flerle neticelenmesinde k' B y k t!ıl s-• r- • 1 raç. an sonra )"llPI an an ı aar tarihine dair, Şev 1 erker: a ın etmesidir, Cemil Sena Ongun: 'J"", 
yerine oturtmak türk topçuları içın ruzlan göreceğiz. aramalıdır. Mutad manalarını kaybe- O Ov t ı ıJ 
ba.l

•t ... vlerdendı'. 8 ın' c"ı tabur ceb- . . şark, Nevzad zer: gre men er an- Lucrcce'in filozofisi, Straşi Miro 
"-J (Sonu var) den kelimelerle vücud bulan şiırın te- il · B k H ı h 

heaine bili faııla tevcih edilen bu !atıyor, :M nır e man: aya ve a· Gaga uz hayatı (çeviren: TUrkerdİ 
ateı 11 haziranla 3 temmuz araaın- kikat. caroğlu), Peyami Sefa: Tenkide 
da muhtelif tarihlerde 6 mcı ve 7 _.l 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:, Varlık bir münakaşa, kitab tenkidleri, ~ 
inci taburlar üzerine de aynı vazi- : yazan: Alexiı T olıtoi No: 96 ;: hid Sırrı: Bir eski zaman kad.ını, ., 

Bizimkiler bu lağım çukurunu yette devam etti. Bu aürekli bom- : : Sanat ve fikir mecmuası "Varlık" ki Tezel: Namus, Valdas: Bır mı 
derhal iıgal ediyorlar, bunun ileri bardımanlar bir aürü ıubay ve eratı : : ın 15 mayıs tarihli 117 inci sayısı fU fir (çeviren: Rüştü Şardağ), Gaff 
ıindeki ikinci çukura da bombalar· ;: E yazıları ihtiva etmektedir: Yaşar Na- Güney tarafından tercüme edili 
la taarruz ediyorlar, orada da bir aldı götürdü. : : bi: Balkanlarda ıevgi ve kardeşlik Andreyef 'in "OmrUmüzün günlefl 
çok Avuaturalyalı ıubayı yaralan•- 13-18 temmuz araamda 2 inci tu- : : tezahürleri, Lord Avebury: Saadet isimli piyesinin t~frikası'. Beh~et 1'p 
yor, bizimkiler oraya da giriyorlar fayın zayiatı 130 dan ziyade idi. : \ve vazife aşkı (çeviren: Enver Ka- mal Çağlar, Ham~.d. ~acı~: Rı~at 
(Tam manaaiyle çukur içinde ve Mamafih bu eanada franıız cebhe-ı~_ : laklı), Muammer Necib Arda: De- gaz, ve Husrev Tokın ın ııırlerı. 

~----------------------------~--------~------ = 1 111111•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~•11111111!111~ ~ ıiiliiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
: : _ Pek doğru, dedi. Köylerde yanan kaç ocak kaldığmı b' 

Bir meczubun kendine meaken ittihaz 
ettiği mutlu kilise, Zemaneye bakılın
ca bu da tehlikelidir ya 1.. Pimen 
kilisesine bunların bir benzeri alın
mıştı. Bir gUn kiliseye girdi: ~ürıüye 
çıktı parmaklarını boynuz gıbı batına 
götü~erek halka bağırdı: ''Bana ~~pr
nınız. Beni tanımıyor musunuz? as
kerler onu ve onunla beraber papası ve 
diyakı yakalayıp Preobrajenski pr~ka
zına, "prens • Kayzer, Fedor Yurıy~· 
viç Romodanivski'nin huzuruna su
rüklediler. 

Birden bire bağırdılar: "Geri çeki
liniz 1 Geri çekiliniz l" - kırmızı tüy· 
1ü ıapka, perukalar- hayvani matruş 
çeteler halkın üzerinde hora tepti -
Yedek atlar üstünde suvariler vardı. 
kalabalık çitlere, kar yığınlarına doğ
ru kotlu. Kapıları camlı yaldızlı bir 
lando hızla geçti. İçinde bir manken 
gibi dim dik, düzgünlü bir kız otur
mu,tu. Elmaslarla süslü küçücük bir 
fötr f&pka ve kurdelalar iyice yukarı 
kaldırılmış ve pek kıvırcık saçları üze
rine oturtulmuttu. Elleri diresklerine 
kadar bir zerdeva manıon içine sokul
muttu. "Kaltak"ı, Anna Mons'u "Ku
kuy çariçcsi"ni herkes tanıdı. Lando 
dükkinlara doğru ilerledi. Dükklncı· 
lar landoya ipekliler, kadifeler götUr
ıneğe titab ediyorlardı. 

Ve o son baharda, ilk karlar yağınca. 
bekiki çariçe, Evdokiya Fedorovna, 
ıeffl bir kızağa konup, ağlayıp derdi
ae yanması için, Suzdal manastırına 

: : Müjik ona baktı ve tasalı bir tavır- sah ediniz. Ötekiler nerededir? At' sürüldü. 
-2- - : la: yın bak9lım onları. Müjik iyice karsst' 

- Kardc,ler, merhametli insanlar, _ , 
bana içecek bir şey veriniz ... Vallahi - : - Bir ukaz bütün atreliçlerin aurlar nı doyurabilirse enayidir. Fa.kat altı 
azab çekiyorum ... Vaftiz baçım bu u- : dışına çıkarılmasını, ve bır hafta ıç~n- dan son malını da çekip aldıklarını ft 
ğurda gitti.. : : de şehrin bunladran temizlenmesını rürse ... (Sakalını tuttu, selim verdi 

_ Sen kimsin? : : emrediyor ... Halbuki sekiz bin streliç • e ·nı . . k' 
- : var ... Bu da ala. Fakat nerede araba tahammül etmez, yenı hspçı erını 

- Aziz tasvirleri ressamıyım-:- sa- - =- bulup d"' bunları nakletınel_i?.Her va- pınca kalkar, gider ... 
natım budur _ Paleka'da, ta eskı za- : .. d 

H lb k. : kıtkı' gibi gene mü1'ik raresını bulsun. - Şimale 1 Göllere dogvru ... Yalıı mantardan beri çalışırız... a u ı : :s 
timdi sefalet içindeyiz... : Neden poasada bat vurulmuyor? evlere doğru 1 

- Adın ne? : Pouadakinin sarsık yanakları titre- Ressam, kara gözleriyle bakmak l/ 
- Andrı'uşka. : di. Şikayetçi bir tavr ile başını salla- 'b' kl : ter gı ı ona ya aştı. 

Adamın ne ba,ında kalpağı, ne de : : dı: Müjik onu kenara çekti: "Bir ti 
sırtında g&nleği vardı. Üstü ba•r yır- :_ : - Ey. Sen çiftçisin ... Fakat her gün .• d 

T - • ıus I" etrafına şöyle bir nazar atr" tık pırtıktr. Gözleri alev alev yanıyor, : : surlar boyunca yuriımeğe mecbur ol-
yüzü dar, fakat kendisi terbiyeli idi - : saydın ... Ve onların kar tipileri arasın- possadaki göğsünü masaya dayadl' 
İçki içilen masaya edeble yaklaşıyor- : da sallandıklarını görseydin... Artık mırıldandı: 
du. Böyle bir adamı reddetmek güç· _ : bıktık... - İtte böyle arkadaşlar. Korkup f 

: - Meçhul bir adam yaklagıp elindeki maideki münzevi göllere doğru gideO' tü ... 
_Peki, otur ... 
Kadehler dolduruldu. Tekrar konu

fulmağa başlandı. Göz kırpıttıran, in
ce boyunlu, kurnaz olduğu besbelli bir 
müjik anlatıyordu: . 

- Streliçleri idam ettıler. Ala. Bu 
çarın bileceği iştir. (yamru. yumru 
parmağını kaldırarak) : Bu bıze taaı. 
H1k etmez ... Fakat ... 
Gevşek vücudlu, streliç kaftanlı bir 

poasadaki (timdi streliç kaftanı ve 
kalpağı giyenler çaktu.) Dul streliç 
karıları inleye oflaya bunları bir lok
ma elancğe satıyorlardı. Önündeki ka · 
taylı ınqrabayı tırnaklariylc ıtkırda
tarak: 

F elemenkte tahıilden avdet eden boyar Buynoıof'un oğlu 

- Elbette ... Tabii ... Elbette... Ama 
"fakat"larla konuşuyorsun, dedi. 

De5$3S müjik parmağını kaldırarak: 
- Bizler rahat duruyoruz, dedi. 

Her an tehlike çanları sizde, Moskova
da çalınıyor .•. Bu streliçleri asmakta 
belki de haklı idiler ... Ben başka şey
lerden bahsetmek istiyorum, possads
ki ... Moskovaya artık hiç bir mal geti
irlmcmesine neden hayret ediyorsu
nuz, sevgili dostlarım?... Ve neden 
daha kötüsüne intizar etmiyorsunuz? .. 
Bakınız, b~gün - eğer bu bir felaket 

demek olmasaydı gülünecek bir tcY 
sayılabilirdi - kendi husuai ihtiyaç
larımın tatmini için yanımda bir fıçı 
salamora balık vardı ... Fakat balıklar 
yolda bozuldu ... Bunları pazara götür
düm ve götürUrkcn de kendi kendime 
böyle kokmu' balıkları satıta çıkardı
ğın için seni döğeceklerinden kork, 
dedim ... Halbuki bir iki saat içinde 
hepsinin parasını satıp aldılar ... Ha
kikaten Moakova zamanunızda mahvo
luyor ... 

Aziz taavirleri rctAmı inler gibi: 

dolu şişeyi masaya vurdu: ler çoktur... Orada insan rahattı'' 
_ Büyük işler abdallara aiddir, de· (sarkık yanaklarını titreterek): g,1-

di. Oturdu. Kurnazca bir gözünü kırp- kıp gidenlerdir ancak ki hayatlartl" 
tı. Sıhhatinize 1 muhafaza eckbilirler ... 

Ve sonra bıyıklarını sil~den bir Resamın göz bebekleri fevkalhad •• 
baş sarımsağı yemeğe koyuldu. Sarım çıldı. Bir şuna, bir buna hitab edere•: 
trak, arcak ifadeli bir çehresi, kır dilf- _ Dediği doğrudur ... Biz, Palck•'' 
mÜf küçücük, kıvırcık bir sakalı var- ~·., 

da büyük perhiz için altı yüz aziz ~ 
dL ' Kırpıtık gözlü müjik kadehini ihti- viri hazırladık. Eskiden bu kadarc 
yatla eline aldı: ıey hiç bir tcY demekti. Bu ıefer bil 

- Müjik abdaldır, evet, anladık: fa- tanesini bile Moskovada aatarnadı., 
kat müjik olup bitenlerin farkında- 1 Bizim Paleka'da herkeı ne yapacaiıll1 

dır ... (Maşrapasını kaldırdı, içti, zevk- bilemiyor. 
le ıeğirdi.) Hayır, aziz dostlarım... (Son~ vır) 
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Harb gazları kitabı 
General Dr. Mazlum Bayaan ile 

kiınyager Dr. Nuri Refet Korurun 
çıkardıkları ·•Harb gazları ve bun • 
lara karıı korunma,, kitabının ikinci 
basılııını henüz görmedinizae hemen 
ahp okumalıaınız. 

Bu kitabı okurken, ilkin, iftihar 
duyacaksınız. Çünkü kitabın daha 
birinci baıılııı hakkında, yabancı 
dillerde çıkan, gazdan korunma 
mecmualarında : 

''Henüz hiç bir lisanda böyle bü • 
tün koruma cihazlarını nıukayeaeli 
surette tedkik eden bir eser çıkma-

d 
nıııtır, denilebilir.,, 

Diye, timdiye kadar biç bir kita • 
b:;ız :"!'ıcında gösterilnıemit de"· 
~ w e Y s . ~kdirler gösterilc:liiini 
oven~~sınız. Harb gazlan gibi 

- ln&'jlizler bundan aonra hiç bir 
vakit sizıe yiirekten düpan olamıya 
caklardın çünkü siz türkler bu bü • 
yük harbda zehirli &'•Z kullanmadı-
nız ... 

Dediiini babrlattı. 
Harb sazları teknik balummdan 
bü~ icad oba da, onları kullan
mak iftihar edilecek bir marifet ol
madıimı. zehirli saz kullaDIDlf o • 
lanlarm da bu itte birinci olmak ka
b&hatini birbirlerinin üzerine atma
larile, pne bu tarihçeden öfreniyo-
ruz. 

pek müh~, Pek aktüel, geoit bir 
mesele - adeta v.n"ı b" ·ı· .. . .. . ,, ,_ ır ı un - uze-

Harblanla zehirli &'azlar kullan • 
mak kabahattir ve &'aliba milletler 
arasmda mukavelelerle yaaak ec:lil
miftir. Ancak o mukaveleleri infaz 
ettirecek bir icra daireei henüz kuru 
lamamıt oldujundan, onlanlan ko
runmağı öğrenmek, onun için de en 
iyi vasıta olan bu kitabı okumak he

HA VA CILJK BAHİSLERİ 
rıne t~k dılinde yazılmıı bir kita.bm 
her dılde Yazılmıı kitablardan üstün 
olması yalnız nıüellifle . d w ·ı t" k . nne egı , 
ur dıline de §eref getirecek bir mu 

vaffakiyettir. Türk dili b" · h ·• 

pimize lazımdır. 

• • ızım, epı 

m.ızın ~h olduiundan, ilim ale- r 
ınınde dilimize böyle 7Ükaek bir pa-

G.A. Büyük Britanyanın nş 
Var? 

Ev Kadınına kadar tayyaresi ye ka~anc:ıırdı_kl.armdan dolayı kita-
b?' ~uenın~rın• tebrik ederken, he- Reçeteler 
pı~ıze de bır teref hissesi getirdik • "°"'-----...... --------_,_ .... 
lerı için t91ekkür etmek borcumuz • 
d~ . 

Türkçıe harb gazları kitabmm bu 
derecede yüksek tutul beb 

Pathcan reçeli 
Malume: .. h . masına ae , 

fUp euz, onun dÜfiinülüıünde ve 50 aded patlıcan, 3 kilo teker 
yazılıtında tutul•- ta d a··t·· . L· l' kit b k . . .... rz ır: u un 1/2 litrıe au gır ımon. 

a ' eauı bır kanun yazar sibi, 
batından aonun. kadar madde mad· Yapılmuı: 
de yazılınıttır. Bu tarz ancak _ Ceviz büyiiklüiünde patlıcan a-
~er~~rt Sı>encer'in tam felsefe kita- lınır, kabuklan aoyulur aaplan çı-

~. gı~ı - büyük filozoflann ._ bii· kanlır haılanır aoiuk su ile yıka-
yuk alinılerin ı · d ·· ··1·· nrr ıeker au ile koyu ıurup yapılır B t eaer erm • goru u.r. • 
bi u. ~rzda düıünüıte maddeler bir- _!~sine abhr piıirilir. Koyulqınca li-
~run neticeleri ıibi, ~ mon nlnlrr, ateıten indirilir. SoiuduJc-: 

baglı o)a,. .. ı.ı.nndan arada ek.ik tan sonra kavanoza konur. 
1-ıınaaı ihtimali pek azalır ve kitab 

Şeftali reçeli 

Avam kamarasında 

yapllan müzakereler 
Noye Zürher Saytunge 12 mayıs ta

rihiyle Londradan yazılıyor : 

İngiliz avam kamarası, bugün öğle
den sonra, büyük Britanyanın emni
yeti bakımından çok ehemiyctli bir da
vi olan hava müdafaası mcscl6ini mü
zakeer etti. MalUmdur ki, bu mesele, 
ıon haftalarda İngiltere halkını çok 
meıgul etmittir. Esaslı veya esassız, en çok defa tam olur. Sayın iki dok

torunıuz bu nıetodu tuttuklan için 
•aerlerinde o derece muvaffak ol-
bıutlardır. 

Mabeme: tayyare imalinde birçok yolauzluklar 
4 kilo teftali, 4 kilo teker, 1/2 li- olduğu hakkında ortada öolqan dedi 

Bir kitabı, yormadan okutmak '" 
moa. kodulardan halle çok ainirlcnmiftir. 

okuyaaın aihnini hiç pıırtmaclan Yapılmaı: 
.a:~dmlatnıak ~ de en iy yol gene, Yarma tftaliai al mır. llıiye ayn-

~ • J';IJ>hesiz, budur. Ondan dolayı, bu- larak çekirdekleri .çıkarılır. ~en~~
&Üa herkeain J&liİZ lıfendüilil delil reye tekerle .. fta.lı konur. Bır aun 
ailelinin ve ~datlarmm, iki ma ~ blNkılır, wt..i itin oldUlmça Mrt 
nleile de, •ilıiını korumak içİD öt· ateft• plfiriUr. leftalR• parlak 
a-.am..ı lüzumlu olan bilpı.ri ea 1D1111Sara almcap b.cl.r bJD&b· 
kolay •urıette öfretiyor. lır. Ka•ano• bam. 

Harb ıulan kuralarmı takib ede K lat 
!'ek ~lika almıı, yahud daha bqka ayısı ma rme 1 
k~ı... okumut ol&nlar da bu kit&- M.ı..m.ı 
bi -.,.,.._ mü.laini kıkme•la•ı 1 kilo ka7ıu, 1 kilo ..ır-, 1 li-Ç'::!.- iyi tanıda düıünülmüt •• mon. 
ya olua bu kitab hwkeain " J'apdnuuu 
her feril:a ekliiim tamamlıJOI"• 1Ji olmut bir kilo ka7111 alınır, 

Kitabın tarih kı türklük içıin :rıkamr, çekW.lderi ÇlkU'llr, bir 
aynca ~ ifW.,çe ..::dir. a .. tarih· kat ,.ker bir kat ka~. ~~· 24 
çıede ıôriilü:ror ki mubarabelerd• aaat bırakılır IGlll'& Plfll'llr k~Gk
&'azlar, d111nenlar 'lmllanank inaan- leri almır hafif atett• ~Ut.-ı~d.~ 
lan aebirleınefe 1 pak · bir karıttmlarak 30 d.kıka P'fİri:1a' 
t•Y delildir T ~~ -~ .ı__ ko---'atmca limon 11kdr atetten m-b • . • a aamaaaar- 7-
en naılletlerden basılan muhan· dirilir. 

Baft>akan, parl&ment:ıodaki mUnkere. 
!erden evci bugün aahahleyin muhafa
zakar kadınların bir toplantısında bu· 
lunmuş ve söylediği bir nutukta tay
yare fabr ikaayon'u ile bizzat alak.ala
nacatını kaydettikten 90llra. alınan 
yem tedbirlerin, bugüne kadar müca· 
dele edilmit olan zorlukları ortadan 
kaldıracak mahiyette olduğunu ili.ve 
etm1ftir. 
Parı&meıntoda mtl.ıakereyi açan, Sir 

Huı Seely, &Uvenilir kaynaklardan 
alınan haberlere göre, Almanyanın. 
ayda takriben 400 ili 500 tayyare yap
makta olduğunu, bu hesaba göre, bir 
yılda 7000 birinci ıınıf tayyare imal et 

belerde dumaııı.r, aehirli;recek sas
lar kullamnıtlar, bunları bia türlde
re kartı kullananlar bulumnut; fa· 
kat türk milleti - belki en ~ mu· 

dllni uzun uzadıya anlatmı9 ve bü
yük Britanya ,.yet böyle devam ede
cek oluraa iki yılda ancak 2700 tayyare 
aabibi olacağını aöylemi9tir. Seely sö
züne devamla, bugüne kadar tatbik e
dilmit olan ılı temin muvaffak olama
dı tını gizlemekle, memlekette em-: 
niyet ve itimad uyandırılmadığını 

Di§er usul kaydetmiftir. 
M.U.m•ı Amerikadan tayyare aatın almak 

bar.h" ~ eclea millet olduiu halele -
29 irli ıaz kullamnamq 

1 kilo ka~ı. ı kilo ,.ker, 1 li· meıeleıini tetkik için, Amerika ve Ka
nadaya bir komiayonun hareket etmiş 
olduğu bundan bir k~ haf ta evel ha
ber verildiği zaman, kendilerini ha
yale kaptırmayanlar, hava bakanlı~ı
nın çok eidc:H zorluklarla kar9ıla9tıg•
nı anlamakta eUçlük çekmemitlerdi~ · 
Bundan bqka Sir Hug Seely, organı-

Bu tarihçe bana, ~ bü,ük 
harbda, F alettin cepheaiade atır 
yara'--" • ...-ue •11r olan •• kızılay halta· 
n~ t~~~ •ttiiimiz ı•nç bir İD
..Uıa aalaıtinia biae ı 

moa. 
1' cıpılm .. ı 
Ka:rıaılarm veJciwcleklerl çakanlB', 

HİlİI', •lekdea pç.irilir. Ş.kez: ill• 
ve eclilir hafif at•tt• 20 c:lakika pi
ılrilir. Koyulapnca l~ ukılır ka
nttınlr. Metten imlirilir. 

ffAKlM ROBlNSONUN 
KATLİ 
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- Ne oldu? Kavıa mı ettinia? 
- Ona liyik oldutu deni Yerdi 

Fakat aadede ıelelim. liındi eliındO:~ 
niz ve bunu biliyonunuz. Hakimi öl· 
düren Maıi değildir. 

_ Demek beni itham ediyorıunuz 
lialbukl ıizi temin ederim ki bir fCY· 
den haberdar delilim. 

_ Saçmalıyorıunuz. 

- labat edebilirim. 
_ Hayır, edemezainia. 
_ Hikim, aut do~uzu çeyrek ıeçe 

ile on arasında katledılmi9ti, delil ml? 

- Evet. 
- Altı afuıtoat• aaat Hklzle on blr 

araıında bu odadan dıprı çıkmadım. 
- SözUnUze itimad etmezaem. beni 

mazur görUnllnUz tabii. 
- Şahidlerim var. 
- Para ile elde edilen yalancı ,.. 

hidlcrin hiç bir kıymeti yoktur. 
- Hayır, yalancı şahid değil. Dört 

ki§i 0 akşam beni burada görmllt ol
duklarına yemin edebilirler. Doktor 
.ffaley'le Summerı saat dokuzla dokuz 

Ycacm: R. ff. Goltlrrt1111 

buçuk aruında benimle birlikte bura
daydılar. İki hemtire de beni biri bu 
aaatten evel, biri de ıonra 16rdU. 

Ayala kaUam9tım: 
- Tqeklırilr ederim, dedim. Pakat 

dellllerlniz pek kuvvetli delil, dok
tor! 

Yüzüme baktı vı bensl attı. Gaale-
rinde ant bir korku ifadeal okundu. 
Boluk bir aeale: 

- Ne? Bana nuıl bir tuaak ku~u-
nud 

Gaz kırptım: 
- Bu benim ıırrımdır, eledim. 
Ona dYdcat ediyordum. lkl elini ma· 

aanm .Uzerlne koymu9tu. Sal ell ya
va,ça ıerlye muanm orta 18zUne 
doiru ıldlyo;du. Cebimden Domlnik'
ln tabancaemı çıkardım •e aal avucu
ma aldım. 

- Bunu Dominik'den aldım, dedim. 
Vilka'in eli hareketaizlefti. lliV'e et

tim. 
- Ona tabancaımt hllanaclk za

man bırakmadım. 

Adım admı kapıya dofru çekiliyor
dum.GaslerimVilkı 'in iizerinden ay
rılmıyordu. Fakat o kımıldamadı. Ge
riye doiru kapıyı ~tım ve dı,.~ı çı~
tım. Ozaklapnadan evel bir dakıka dın 

ledim ve Vilka'in telefon ettiğini işit
tim. 

••• 
Erteai akpm, yemekten 90nra, evim

deydim ki, Cimm,i VelH beni telefo~a 
çaludı. Aplıda holde oldulunu soy 
lüyordu. Boiuk, telitlı bir ıeıle, he
men kendisini kabul etmemi iatedi 

Rob diS pmbrımın cebine bir taban
ca yerle9tlrerek kendiıini bekledim. 
Acele acele kapıyı vurdu. )tlim ce: 
blmde, ihtiyatla kapıyı açtım. Cimmı 
içeri girdi. Yü.U ölü gibi 80lgundu: 
elleri titriyordu: fakat ben ıcne ihti
yatı elden bırakmıyordum. 

Tabancamı ıöatererek : 
- Eller yukarı, delikanlı dedim. 
İtaat etti. Ceblerini yokladım. B-:>ş

tu. 
-Ne var? Ne oluyor? Diye ıordum. 
- Andrlyu Robinaon'a mı gidiyor· 

ıunuz? Dedi. 
- Evet, orı dakikaya kadar. 
-Gitmeyin. 
-Sebeb? 

' - Size bir tuzak kurdular. 
-Kim? 
- Dominik, Mollcy ve Şorti. Arala-

rında konuştuklarını işittim. Büy ük 
tef Kenigaton meydanında oturmuyor 
mu? 
Baıımla tasdik ettim. 

ln.Pu kıralı laarb tayyarelerini teltİf ediyor 

lngiliz karalının tJtiflerintlen bir ,,,.,- •öriiniif 
z.asyon ve tecrübe işleri ellerine veril
mit olan subayların, çoğunun hakiki 
eksperler olmadıklarını ve bu bakım
dan büyük eksiklik hiı edildiğini te
bariiz ettirmiş ve bu tedarikleri yapa
cak bir bakanlığın tepcili meteletini 
tetkik etmek üzere derhal bir komite
nin teıkilini isteyerek, bUyUk Britan
yanrn 1918 de yılda 30.000 tayyare imal 
edecek kudrette bulunduğunu hatır
fatmakla sözünü bitirmiıtir. 

Hug!• Seely'dcn sonra M>z alan hava 
milsteşarı Lord Vinterton, zorlukların 
h:men hemen ortadan kallanıt bir va
zıyette olduğunu bu iflerde mesul o
lanların mahkemeye ıevkedilmeleri 
zamanı olmadığını söylemiştir. 

Bundan sonra, Lord yinterton, bi· 

- Onun evinden çıkmanızı bekliye
cekler. Köşe başında üçü de Dominik'· 
in arabaııında pusu kuracaklar. Hep
sinde birer mitarlyöz tüfeği var. Ka
pıyı açıp da çıktığınız zaman otomo
bili işletecekler ve geçerken ıizi ate~ 
tutacaklar. 

- Bunu ne zaman itittiniz? 
- İki saat evci. Benim dinlediğimi 

bilmiyorlar, 
- Emri kim vermiş. Kurfiyu mu? 
- Bilmiyorum. Galiba ki Dorninik: 

ona indirdiğiniz yumruğun acıemı hı
li unutamıyor. 

_Bir lahza düfündüm, rob dö şambrı
mı çıkardım ve giyinmeğe başladım. 

Veles endişe ile: 
- Ne yapıyorsunuz? Oraya mı gi

deceksiniz? Diye aodru. 
- Evet. Fakat korkmayın bana bir 

şey yapamıyacaklar. Masanın üstünde 
cigara var, alabilirsiniz 1 

Bir cigara aldı, titreyen elleriyle 
yaktı ve kana peye oturdu. Aynada onu 
seyrediyordum. 

- Mersi, Cimmi dedim, hizmetinizi 
unutmıyacağım. 

- Şimdi artık aıvıpnalıyım, dedi. 
Eğer buraya geldiğimi öirenirlene, 
beni ne yapacaklarını bilirsiniz. 

Ceketimi giydim ve ui cebime ta
banC«mı yerlettirdim. 

- Siz burada kalın, dedim. Buruı 
emniyetlidir. Ben dönünceye kadar 
hiç bir yere ayrılmayın. 

- Şehirden gitsem nasıl olur? 
- Hayır. Emniyetinizi taahhUd e-

rind ıınd tayyarelerin aayıaı 1940 
martında 2370 olacatını, büyük Bri
tanyanın denia &fırı memleketlerinde· 
ki filolarda 490, denia hava aillhında 
500, baaılı lzııilterenln topyekQn 3500 
tayyareye aahlb olacafnı bildirmiştir. 
Bu rakamlarda domlniyonların tayya· 
releri dahil delildir. lzahlarına devam 
eden hava mU.tef&rı, birinci ıınıf ı 7 50 
tayyarenin imal proınau memnuni
yeti mucib bir 9ekilde inkifaf ettiği
ni kaydetmittir. 

Onümilzdeki iki yıl içinde Britan
ya hava silahının 40.000 subay ve as
kere ihtiyacı vardır. Bugünkü mevcud 
20.000 dir. Hava müsteşarının izahları 
arasında, yeniden 30 tayyare meydanı
nın tesis edileceği kaydı da vardır . 

diyorum. 
Elbiselerinin .. lak olduğunu farkct · 

tim. B~tün gün yağmur yağmıttı; ku
lak verınce, yağmurun camlardaki gü
rültüsünü işittim. 

- Soyunun, dedim, ve dblabtan bir 
pijama, bir terlik alın. Eler banyo 
ya~k i~t~rsc.niz, kapısı 'uradadır. 
Kendı evınızm19 gibi rahatınıza bakın. 
Dönüşte konutuna. 

.. G~ri dönmiyeceğime eminmiı gibi 
yuzume baktı. 

.- Sıkıl~ayın canımı Gene ıelece
ğım. Robınson'un evine ıirerken hil
cum etmiyeceklcrinden emin miıiniz? 

- Evet. Dominik ild arkadaşını sa
at dokuzu çeyrek geçe almaya gide
cek. Bahçe kapısının üzerindeki am· 
pili yanmazsa, bu, içerde olduğunuza 
delalet edecktir. Her halde Robinson'· 
un uşağı Dugan'la anlaı-nıt olacaklar. 
Dıtarı çıktığınız zaman, bu anpUl ya
nacaktır:; ıiz daha otomobilinize Mn
meye vakıt bulmadan ıllratle arabala
rmı ıUrerek itinizi bitlrecelder. Tatı· 
dılınız empermellblı ve ppkanısı iyi 
tanıyorlar. 

Empenneablımı sırtıma pçlrdim ve 
eilndilz glymi9 olduium aynl bej ftıp
kayı aldım. 

CimlJU: 
- Bari kıyaf etinisi deilıtirhı, de

di. 
- Hayu, dedim, hacet yok. Siz me · 

rak etmeyin. Beni burada bekleyin, ve 
hayatımı kutr&l'DUf .olduiunw:u unut
mayın. • 
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B. ' ar parça su ... 
Denizden uzak tehirlerin büyük 

noksanı, geniı au kütlelerinin ruha 
verdiği huzurdan mahrum olmala. -
rı yaz plajlarının daüaa.ıla ile gö
nilllere ıifa bulmaz bir kaaavet ver· 
mıeleri vücuda muhtaç olduiu ru
tUbeti 'temin edememeleri değil mi
dir? Büyiik nehirler kenarlarına ku
rulm\lf tehirlerde bu eksikler a.z his 
olunur. Sonra, mesela Berlincle Van
zi Pariate Bulonya ormanı gölü ile 
d; avunmak kabildir: Bu suni göl• 
lerde sandala binip kürek çelrıer, •u
ya atlayıp yıkanır, plajlarına uza
nıp mini mini dalgaların manzara.aı 
kartısmda gözlerinizi kısarak aakin 
denizleri tahayyül edebilininiz. 

Şimdiye kadar Ankara auaua .-. 
birlerden biri idi. Çiftliluleki Mar
mara ve Karadeniz lıavuzlarınm g• 
çen senelerdeki hallerini gözleriniz Ö

nüne getiriniz: Bir parça durgun au
dan Okyanus hiaai ve deniz kokusu 
almağa kotanlarm kaynattığı bu kü 
çücük su parçaları yıllarca hepimizi 
teselli etınittir. Onlara kartı nankör 
olmamalı ve Çubuk barajmm Bo
iaziçini andıran girintili çıkıntılı aa· 
hillerini seyrederken de Ankaranm 
musluklardan bir damla aa akmadı
iı kuru günlerini batll"& getirmeme
liyiz. Ba yaz, ilk defa, ıeçen akpm 
baraja gittim. Hava ılık ve kıyılar 
ma'Yimai bir tül altın.da uyuyordu. 
Ufacık bir iskelenin ileriainıde f&• 
mandıraya bağlı duran bir kanıooto
mobil, sakin yaz akıam(an, Moda 
koyu gÜJıefİlı aoa Juzıllıklarile yıka
nırken F enerbahçeye doiru kayar • 
caama süzülen yelkenleri ve güriil -
tüaü bile zihni yormayan motörlü 
.andalları aklıma setirdi. ilerideki 
küçük körfezde kırmızı beyaz ~ -
&iyeleri, .,yunma oclalan ~· b~er
ce kifilik kalabalıiı ile bll' pl~J ta· 
aavvur ettim. Yamaçlarda evcikler. 
daha yukarda oteUer olabil~ ~ 
bilir, belki barajm aulan deruı, dibi 
çamurludur ela tehlike vardır. Ya
hud auyun kmetilmemeai lazundır. 
Yoku., iki dai ara.ama "büyücek 
bir ha.as kenarına inta edil.mit olan 
l'Üzel gazino barajm arkasmdeki 
ıenif 111 kütl .. inia kıyıauıa kurula
bilirdi. Bu sazino i• hakikaten me
ı\ld bir arzunun mahiülüdür: '*eak 
renk elektrik 11ıklarile tenvir ed.il
mit smit aaloalM"I bu yaz muhak· 
kak ki ankarablarla dolup bofal•· 
caktır. Ankara Palu Mlar.inin sa
ziaoyu da.ha ıimdiden itletmey• a,. 
lamıt olckıiunu görenlerin .-anam 
olmaması imkanaıadır. Şayed riYa
yet edildii ıibi gazino önündeki 
havuzda yüzülmeye de müaaad• e
dilecekae baraj bu aen Ankatamn 
en cazib eilence yeri olacaktır. 

Fakat ne garib biı· tedaidir ki ba
rajda geçen akf&ID bütün buaları 
dütünürken geçen yaz 80Dmıcla 
Samsundan Trabzona kadar olan 
sahili hemen bombot ıördüiüin ha· 
tırnna geldi. Biz insanlar böyleyia: 
Neyin yoklufunu bisaeclenek ıatırab 
çeker, hangi 19yi bol baluraak yü
züne bile bakmayız. 

Bir parça aul Kıtm •tef bap sibi. 
yazm da hep onma batma ÜfÜIÜ• 
rüz. - N. Baydar 

Boluda bir köy yangını 
Bolu, (Hususi) - Sığırkuyruğu 

köyünde bir yangın çıkmış, bir ço
cukla 17 ev yanmııtır. 

- Bunu bir mükifata nail olmak i-
çin yapma.dun. dedi. 

- Yemek yediniz mi? Diye sordum. 
- Hayır. 
- Size yemek ç ıkarmalarını tenbih 

edeceğim. 
- Oraya gitmeyin, diye tekrarladı. 
Gülümaiyerek omuz silktim. Bana 

acıyan bir nazarla baktı. 
_ Ne kadar inadcıııniz, dedi. 

* Kensigton meydanı akşamları dört 
limbayla pek zayıf bir şekilde aydın
latılır. 

Vapur altında otomobilimi Andd
yu Robinson'un evi önünde kaldırı
mın kenarında durdurdum. Bahçe ka
pıaı açıktı. Hemen içeri girerek pero
nun merdivenlerini çıktım. Du&an ka
pıyı açtı. Büyük t ef holde bekliyordu. 

- Ne o, Cerri, dedi, ıslandın mı? 
- Bir parça, dedim. Ebemi yeti y.,k. 
Dugan şapkamı aldı ve pardeıllmü 

çıkarmama yardım etti. 
Andriyu salondan geçerek ve beni 

kütüphaneye doğru götürerek: 
- Şöyle buyurun, dedi, buraaı daha 

rahattır. 

Burası büyük bir lUnle dötenmiı 
m~kcmmel bir odaydı. 

Robinaon, daha oturur oturmaz, 
- Sizi rahataız etmediler ya? Diye 

80rdu. 
- Hayır, dedim, ıevimll muhafızla

rımı bugün görmclı: fıraatına nail ola
madnn. 

(Sonu var) 
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çahşmaları 

Doğuda yapdan 
beton köprüler 
Kültür, para Ye ne19 götlr8yor 
Diyarbakır, (Hususi) - Doğu 

illeri gittikçe bayındırlaşıyor. 

Dün. Doğu için tasavvuru b~le 

imkansız bir hayal olan bir çok 
işler. bugün birer hakikat haline 
gelmiş bulunuyor. J.' 1ğuya yolu 
düşenler, bu il
lerde seyahat e
denler Doğunun, • sosyal hayat, J ....................................................... , ..... >, 

kültür ve bayın- i D .. 
dırlık bakımın-! un: 
dan dev adımla- i 
riyle nasıl iler-ı• D o ğ u tf a k i 
Jediğini, cunihu- yurdddCI§ l a r 
riyet yıllarında azgın ıuları bu 
nelere kavuştu- iptidai sallar
ğunu ilk bakışta la geçme y e 
görürler. Bu böl- mecburdular 
gedeki yol ve 
köprü çalışmala- ......... .._ .......... _ ........ 
rı iyi neticelerini 
vermeğe başla
rmş, Doğuya kül- • 
: :: ~:§~~~;f:~: 1, .. ·e~;ü·~; ........ 

köprüler Doğu-. 

nun muhtel i f f Aynı yurddCl§
yerlerinde birer f lar aynı suları 
cumhuriyet abi- ! lennin ve tek
desi halin?e yük- İ niğin bu en 
selmektedır. uütekamil e-

Birinci genel l · l • 
'"f . l"k b"'l •er erıy e geçı-mu ettış ı o - l 

gesi içinde Van, yor ar. 
Mug. Siird, Bit- , .......................... , ....................... .. 

lis illerini garbe 
bağlayan a n a 
yollar, bu yollar • 

c ,._._.__ -. 
• 

üzerinde en son teknikle ve türk mü-ı----;--------·----------------------' . 
:;:is~~~rü~::.~1~~~~1~~~ b~::.:: Kemaliyenin yanık türküleri kadar 
inşa edilmiş ve geli§ gidi§e açılmıJ-

tır. Diğer bir kısmı da inşa halinde- yerli kıyafetleri de mechurdur 
dir. Diyarbakırla Siird arasındaki ~ 
Paşur, Siirddde Gezer, Diyarbakır -
Urfa arasındaki Hacı Kamil, Siirdde 
Aviski köprüleri bitirilmiş birer 
cumhuriyet eseridir. Bunlardan baş
ka Diyarbakır - Çermik yolunda 
muhtelif boyda bir çok köprüler ya
pılmaktadır. Gene Bitlisi Diyarbakr
ra bağlıyacak olan Diyarbakır - Sil
van ve Melefan - Bitlis arasındaki iki 
büyük betonarme köprü de ihale edil
miştir. 
Nafıa vekaleti tarafından yaptırı

lan bu köprülere vilayetlerin yaptır
dıklarını da ilave edersem, Doğudaki 
köprü çalışmalarının ne kadar ileri 
ve hızlı olduğunu anlatmış olurum. 

Afyon halkevlileri Bolvadinde 
Bolvadin, (Hususi) - Afyon halk

evi temsil ve müzik kolu kasabamıza 
gelerek güzel bir müsamere vermiş
lerdir. 

Bigada bir ~ kavun 

kooperatifi kuruluyor . 

Trakyadaki mandıralar fenni 

ıekllde islah ve teksif edlllyor 
Edirne. (Hususi) - Bigada kavun ve karpuz satıı koopera.tifi 

açılmak üzeredir. lktısad vekaletinin mütehassısları iktisad mü
pviri ile birlikte Bigaya hareket etmitlerdir. 

Kema 1 i y e , 
(Hususi) - Ya
nık türküleriyle 
şöhret bulan ka
sabamız, haziran
dan itibaren Ma
latya ilinden alı
narak Erzincana 
bağlanacakt ı r . 
Kemaliye (Eğin) 
nin türkülerini 
bilmeyen yok gi
bidir. Bu türkü
lerin derin hic
ranlarını ve iç 
yakan hüznünü 
anlayabi 1 m e k 
için Firat vadi
sinde y4i1amak 
ve bu havaları o 

1 muhitte din 1 e-
mek lazımdır. 

1 

Yemyeşil bahçeleri, sayısız kay
nakları ve temiz evleriyle büyük 
bir hususiyete sahih olan Kemaliye
nin türküleri kadar milli kıyafetleri 
de methurdur. Bu eski elbiseler, türk 
zevkinin, türkün ince ruhunun bütün 
güzelliklerini taşırlar. Bugün Kema
liye kızları ve gelinleri de Ankarada
ki hemşireleri gibi giyinirler. Fakat 
onların sandıklarının bir köşesinde 

işlemeli elbiseleri aziz bir hatıra gi
bi saklıdır. Ve bir çok törenlerde, dü
ğünlerde bazı Eğinli genç kızlar bu 
elbiselerini giyerler. Gönderdiğim 

resim, Kemaliyeli bir genç kızı milli 
elbisesiyle göstermektedir. Bu elbise 
mor kadifedendir ve üzerindeki işle
meler som sırmadandır. 

~operatif mahsul mevsiminden~~~~~~------~~~~~--~-----------~ 

önce kurulacak ve aza sayısı 1000 i ı• b 1 k 1 
bulan Uzunköprü satış kooperatifi ne 0 U 0 rta 0 U U 
ile kollektif hareket edecektir. Bu 
sene satış kooperatifleri dış piyasa
ya kavun karpuz ihraç edecekierılir. 

Mandıralar 
Trakyamızrn dört vilayetinde man

dıralar daha teknik altında çalışmak
tadır. Halkın ve piyasanın menfaat
leri düşünülerek mandıralar bir pro
fesörümüzün raporu üzerine teksif 
edilmektedir. 60 mandırası olan yer
lerden mandıra sayısı 40 a. 40 olanlar 
26 ya inmiştir. Böylece kadro mas
rafları azalmıştır. Köylerin manevi 
§ahsiyeti adına yapılan mandıralar 
çoğalıyor ve bundan köy sandıkları 
kazanıyor. 

--~ 

Okulda 32 ki§iı.ik bir izcilik teşkilitı ~ard"-

-~, 

' 
İnebolu, (Hu

susi) - Seneler
denberi ihtiyacı

nı hissettiğimiz 

orta okul geçen 
yıl açıldı. Bu 
kültür yuvası az 
zamanda memle
ketimizin bilgi 
ve içtimai sevi
yesini yükselte
cektir. Henüz 
iki sınıflı olan 
okulumuzun 200 
talebesi yardır. 

İzmirde bir katil 
asıldı 

lzmir, (Hususi) - Bundan yedi 
sene evvel Cuınaovasında Hüseyin 
Hımhım namında birini 600 lirasına 
tamağ ederek feci şekilde öldüren Os 
man Susuz, hakkındaki cezanın tas
diki üzerine idam od.ilmiştir. Maslu
bun bir arkada~ı daha vardır ki yaşı
nın küçüklüğü hasebiyle yirmi sene 
ile kurtulmuştur. 

Aydın bir çok kültür 
yuvalarına kavuşuyor 

!ki katil, zavallı maktulün çalışa 
çalışa biriktirdiği 600 lira parayı ü
zerinde taşıdığım duyunca yakın 
köylerde bir düğüne gitmek bahane
siyle kendisini yola çıkarmış, yolda 
evveli tabanca, sonra da taşla bu vic
dansızlığı yapmışlardır. 

Maslup, kendisine tebligat yapıl
dığı ve vasiyeti sorulduğu dakikada, 

- Bir portakal veriniz de yiyeyim. 
Hiç bir vasiyetim yoktur. Eşyamı, 
arkadaşıma veriniz. 
Demiştir. Arkadaşları ile vedala-

şırken onların ağlamağa başlamaları 
üzerine, 

- Taksiratım böyle imiş, kanunun 
kestiği parmak acımaz. 

Şeklinde bir mukabelede bulun
muştur. Son dakikaya kadar itidalini 
muhafaza eden Osman, ipi yoklamış 
ve cellada: 

- lpi iyi bağlamamışsm. Bana 
zorluk vereceksin, bile demiştir. 

Aydında güreşler 

Aydın, (Hususi) - Aydın bölgesi 
tarafından halkevi binasında açılan 

güreş derslerinde yetişen gençler bu 
pazar spor alanında ilk güreşlerini 

yaptılar. 

56 kiloda Süleyman, Hayriyi tuşla 
yendi. 61 kiloda Fevzi, Sabriye tuşla 
galip geldi. 66 kiloda Necati iki gü
reş yaptı. Hüsnü ve Abdullahı tuşla 
yendi. 72 kiloda Baki de iki güre~ 
yaptı. Bahaettini yendi, lbrahime ye
nildi. 

Bu yd köylerde_ de okul yapllacak 

Bir ilkokulun temeli 

Aydın, (Husd' 
·.;i) - !limizd• 
iki ilçe ve üç ki' 
mun merkezind1 

yeni ilk okul bİ' 
nalan yapılma~· 
tadı r. Bunlardall 
Çine ve Karaca_. 
ilçelerinde yapı
lan okullar husll" 
si muhasebe büd· 
cesinden, Sultan• 
hisar, Kuyuca) 
ve Dalama ka' 
mun okulları dl 
malıalli köy büÔ"' 
celerinden ayrr 
lan tahsisat ft 

hususi muhast' 
beden yapıla# 

---, yardımla yapılmaktadır. 

E ... , . . d- 1 Bu okulların hepsinin de temeli "' Konya 

köy 

reg ısın e ilk katları bitirilmiştir. 938 mali yı· 

kalkınması 
Konya, (Hususi) - Ereğlide köy 

kalkınma proğrammın tatbikine ehe
miyetle çalışılmaktadır. Nisan ~yı 
içinde merkez köylerinde posta ku
tuları yeniden yapılmış ve 480 ağaç 
dikilmiştir. 

Ayrancı kamununda ağaçlar ilaç
lanmış, Bövecik köyünün işaret lev
hası yapılmış, İkiz boğazı okulu ta
mir ettirilmiş ve büyük köyün me
zarlık divan onarılmıştır. 

Çayhan mm takasında; Çayhan 
mektebinin keşif evrakı yaptırılmış, 

Bulgurluk köyü eksik kalan inşaatı 
tamamlanını~, Omerli köyünde içme 
suyunun üç çeşmeye taksimi esaslaş
mış ve Buna köyü çeşmesi tamir e-

lında betonarme ve ikinci kat inşaat• 
larrna devam olunacaktır. 

Bunlardan başka aşağı Nazilli ilk 
okul binasının inşaatına da hazirand' 
başlanacaktır. Karapınar kamunund' 
ilk okulun temel atma merasimi de 
yapılmıştır. Bu suretle 938 yılınd• 
ilimizde üç ilçe ve dört kamun yeni 
ve modern ilk okul binalarına kavu• 
şacaklardır. 

İlk okulu olmayan köyler için bir~ 
merkezlerinde kurulac;; k okullar içill 
de köy sandıklarından mühim tahsi· 
sat ayrılmaktadır. 938 yılında bir çok 
köylerde de okul binaları inşaatı bat' 
layacaktır. 

dilmiştir. 

Zanapa kamımu 18 köyünün evleri 
badanalanmış, Eskihisar kGyünde bet 
dönüm orta malı ek-in ekilmiştir. 

.. ................................................... 1111111 il •• 
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Ankarada milli küme ma~ları 

Altllar muhteliti Harbiye 
idman Yurdunu 3-1 yendi 

Dün, Fenerbahçenin milli küm~n 
çckilmcsile teşkil edilen altılar muh
teliti Ankarada ilk maçını Harbiye İ 
yurdu ile yaptı. 19 Mayıs stadyomun: 
da rahat ve huzur içinde maç sey
retmeye alışmış olan Ankara spor se
verleri bu fırsatı kaçırmadıla T . _ 
b··nı ft.:ı r. rı 

u er mutaıu şekilde kalabalıkla dol-
du. Altılar muhteliti rahat ve güzel bir 
oyunla bu maçı 3-1 kazandı. 

Hakem B. İhsan Türel ·d· H b' 'dma d ı ı. ar ıye 
ı n yur u net'ıcesı· .. . d . . ' puvan uzerın e 
te&ırh olmayan bu mara t d t k .. 

dan b
. :s mu a a ı 

mm ıraz nok 
B san olarak çıkmı.tı. 

una mukabil 1 1 . . a tı ar muhtehtı oyu-
nuna nazaran k 1. d' . w• . . uvvet ı ıyebılecegı-
mız şekıld 'd' dı: e 1 ı ve sahada şöyle yer al-

~aittı• Kaur (latanbul spor), Ba-

Bugünkü 
Spor hareketleri 

B. TAKIMLARI 

Gençler Birliği - Güneı 

Ankara gücü sahası. Saat g.30 

Ankara Gücü - Demirapor 
Ankara gücü sahası. Saat 11.15 

BİRİNCİ TAKIMLAR 

Galataaaray - Gençler Birliği 
Ankara gücü sahası. Saat 16.30 

MİLLİ KÜME 

Altılar M. - Muhafız G. 

ır Olcayto (Beykoz) - Samih 
~uranaoy ( latanbul spor), Saded
i lll Arseven (Beykoz) - Hayri To· 
ttor .. (lıtanbul spor), Daniı Turan - 1 

19 mayıs stadyomu. Saat 13.30 

AT y ARIŞLARI 

Mi:l~hi~:::ro:~k~~l:::nın 1 

Dünkü maçtan heyecanlı bir an 

1 (SüleYJnaniye), Hüseyin Vun.n 
~:~, ~uhtetem Kural (Vefa), 

1 Yunıok (Hilal). Haydar Ba
~;~ (Topkapı), Kazım Arkal (bey 

İlk golü atan harb' . . d emin .. .. ıyelıter netıce en 
Fa.k gorunerek açık oynuyorlardı. 
tilaat beraberlik sayısından sonra ha-

rını anla . d.l . . topl d 1 yarak bıraz ken ı erı~ı 
ına a 1 ar. Oyun güzel ve canlı bır 
ile ı:;ara aldı. Birinci devre birer sayı 

puvan vaziyetleri 
Maç. Ga. Ber. Mağ. At. Ye. Pu. 

Günet-:-;:-- 7o° ~ 7 ~ --:;- °7ı 
Bcıiktaı ı ı 7 ı 3 27 10 26 
M. &Uciı 12 4 1 7 20 30 21 
Üçok 10 5 O 5 24 25 20 
Harbiye 12 3 1 S 16 24 19 

Bugünkü at yarışları 
Hangi hayvanlar koşuyor, 

kazanma ihtimalleri nedir ? 
İk~ra~erlikle bitti. 

b.
1 

.b•.ncı devrede Altılar muhteliti bi
rı 1 •• 

ve d' ~~1• kovalayan gala.biyetlerin 
. r. ıgı hır huzur için<ie Hubiye kalc

~ını sıkıştırmaya ba§ladılar. Birinci 
. ~ede Hakkı Yünakin attığı gollere 
ilave olarak M uhteşcm Kural tarafın -
~ ikinci, Haydar Balakan tarafından 
UÇU~ü gollerini yaptılar. 
Bıribirini kovalayan gollere Harbi

Y'e idınan yurdu mU<lafaaaı karıı koya
cak vaziyette değildi. Forverd hattı da 
Ol1n. en beceriniz oyununu oynuyor-

b
du. Maç 3 .. ı altılar muhteliti lehine 
itti. 
Hakem maçı iki tarafı ve halkı mem

nun edecek kadar güzel idare etti. 
liari>iyenin neticcai belli olmayan 

maça ehemiyet vermediği anlaşılıyor
du. Altılar muhtetiti ekseri karı1ık ta
lanııarda görülmeyen ahenkli bir oyun 
Slk&rdı. Maç umwni heyeti itibariyle 
ze.klt idi. 

İatanbulda 

Beıiktas Alsancağı 
5 ·O yendi 

f bolatanbuı, 21 (A.A.) - Milli küme 
ut l l'ft!l .. ı~- b ... d d edil di. -~-una ugun e evam -
Taksım stadyomunda lzmir'in Al

aanca.k takımiyle İstanbulun Beşiktq 
~ kartılqtılar. 

Hava oldukça rüzgirlı idi. Sahanın 
etrafındaki kal abalık l 000 ni ancak te-
cavüz ediyordu. 

tılar 6it t~ 17 de takımlar sahaya çıklard;: znıırliler §u kadro ile oynuyor-

Hilnıi 11özer Ali .,. -·-
ı•. NeQni • --m - Cemil Gür-
Fethi O _keten - Enver Arılanalp • 
Ozaıtay ~h;:ı. DoPıı lmre - Saim 
nak - Halda T~doian- Buri Tatko-... .-.er. 

Beşiktaş §Öyle bir t ,_ 
M Al. T aa;ım çrkarnuştı: 

. ı •nenaa, Hüan-
Nuri Sangar, Rifat Kakız ~ Sa~an -
Fuat ~rpn, Hayati Ara.:.ı ~~~ 
Erhenk - Hakla Yeten • Şeref Güriı; 
Eıref Bilıe. ey -

Oyuna, rüzgira karşı oyna k 
· • d k l B 'kt ma va-zıyetın e a an eşı aşlrlar b 1 d 

aş a ı .. 

G. saray g 4 O 5 16 Z2 17 
Alsnck. 11 3 o s ıs 29 16 

1ar . .1.11'. &Kın .ı.zmır mucıaıaawru aııu 
ouilak ett1 ve Hakkı Y. etcnın zorla açtı 
gı oır gc<.iıkten .1tayan .Muzatter .l!.roe -
rık cıiılila oırıncı cı;,uuxaoa .oı.:ş11':~a:tuı ı.uı. 

goıunu çıkardı. . . . 
Beşııttaşın aldığı bu aerı neuce ız-

mirlileri §Cl§ırtma.dı. Cemil Gürgen -
Ali Kum mu.dafaaaı, orta muavin &ver 
Ar&lanalpın da faal bir aurette iştira
kiyle Beşikta§ hücumlarına kartı koy -
maya uğraşıyor. Fakat buna rağmen, 
4 üncü dakikada beşiktaşlılar mükem
mel bir "1yı fıraatı daha yakaladılar. 
Eğer Muzaffer Etberik ıüt atacak yer
de topu ortaya ver.eydi. demarke va -
ziyette olan Hakkı Yeten ile Şeref Gür 
key sayı adedini arttıracaklardı. 

On beşinci dakikadan sonra izmir
liler tehlikeli akınlar yapmaya bqladı
lar. Bilhassa Fuad Kırsanm oynadığı 
Beşikt<l§ln .sol cenahı, İzmir muhacim
lerinin süzülmesine mani oluyordu. 

Yirminci dakikada İlyas Özdoğan, 
güzel bir saıyı fırsatını acele yüzünden 

ka~ırdr. 
Beşiktqblar yeniden ağır bas -

maya başladılar. Hakkı .Yeten takı~
nı cidden güzel idare ediyor. Otuz bi -
rinci dakikada Şeref Gürkeyin mülce!n 
mel bir sayısını hakem ofsayd addett.i. 
Fakat bir dakika sonra Hakkının hır 
çıkıtı esnasında izmirli Ali Kum eli 
ile tuttuğu için penaltı oldu. E§ref 
Kürkey bu fırsatı kaçırdı. 

Otuz üçüncü dakikada Şeref Gür
sel Eşref Bilgeden aldığı bir pası yer 
den bir tütle ağlara taktı. 

Devrenin son dakikalarında Beşik
taşın hakimiyeti ezici idi. Hilmi İki
zer tehlikeli §Utlere karıı kalesini 
muvaffakiyetle müdafaa etti. Hafta
yım bittiği zaman Bctiktaş 2 - O üstün 
vaziyette idi. 

!kinci devrede rüzgarı arkasına a
tan Beşiktaı daha güzel ve daha se
mereli oynadı. Bu devrede Şeref Gür
key 6-13-32 inci dakikalarda üç gol 
daha çıkardı ve maç bu netice ile 5-0 
Betiktaşın galibiyeti ile bitti. 

Oyunun umumi cereyanı tamamen 
Betiktaşın lehine idi. Beşiktatlılar, 
sayı farkile de gözüktüğü veçhile 
üstün oynadılar. İzmirlilerin iki mü
dafaası kalecisi ve orta muavini ta
kımlarını hezimetten kurtardılar. 

tıkbahar at yarışlarının üçüncüsü 
bugün saat 16 da şehir ipodromunda 
yapılacaktır. 

Geçen haftaki koşulardan bazıları

nın umulmadık atlar tarafından kaza
nılışı, müşterek bahiste birçok kimse· 
lerin kaybetmesine ve kazananların dc. 
oldukça t.oplu bir para almalarına se
bep olmu9tu. Onun için bugün geçen 
haftanın zararını çıkarmaya uğrC!fan
lar çok olacaktır. 

Burada her zaman yazdığımız bir 9e
yi tekrar etmek mecburiyetindeyiz. 
Bir at için muhakkak bu koşuyu kaza
nacaktır, diyebilmek imkansızdıt. Bir 
at bir makine gibi her uman aynı kuv
veti gösterebilse dahi meaeli handikap 
ko9ularında kendisine yükletilen faz. 
la kilo ile ko9udaki şanaı rakipleri de
recesine indirilmektedir. Makine ol
mayan atların .esasen her zaman aynı 
kuvveti göstermeleri de kabil değil
dir. Bunun için kotuların bazen bek
lenmiyen neticeler vermesi hiç bir za
man anormal bir hal değildir. Atların 
idmanlarını yakmdan takib ederek ve 
bu ifte ihtisası olan kimselerden edin· 
diğimiz malilmatla sayın okurlarımıza 
kotulardaki favori atları bildirmeye 
gayret ediyoruz. Bununla beraber yaz
dıklarımz birer tahminden ibarettir. 
At yar11larında şansın büyük rolü ol
duğunu unutmamak ve ona göre müş
terek bahis oynamak lazımdır. 

Bugün yapılacak koşular şunlardır: 

Birinci kom •' ümid kosusu'' 

Uç yaşındaki yarmı kan arap ve ha-
lie kan arap erkek ve dişi taylara mah
sustur. İkramiyesi 190 lira, mesafesi 
1200 metredir. Bu koşuya girecek tay
lar şunlardır. B. Nuri Sümerin Ceylan 
Teki, B. İamail Yıldırımın Ceylanı, B. 
Fehmi Simaaroğlunun Çelengi, B. 
Mehmed Atakın Ferhanı. 

Bu taylar araaında yalnız Çelenk 
İzmir yarışlarına iştirak etmiştir. Di
ierleri bugün ilk koşularını yapacak
lardır. Çelenkin hafta içindeki dere
celeri rakiplerinden iyidir. Koşuya a
lı~ış olması da kendisi için bir avan
tajdır. Bununla beraber rakipleri ara
sında Ceylan Tek gibi ihmal edilmiye
cek kuvvetler vardır. 

l kinci koıu: (Kızıl Irmak 
koıusu) 

Uç ve daha yuk~rı yaşta ve 1938 se · 

B 1 k 1 d 
nesi zarfında kazandığı ikramiyeler 

Ö g e U Pa S 1 m a Ç a r 1 n a yekunu 600 lirayı geçmemiş olan ha-
liekan ingiliz at ve ku;raklarına mah-

E 1 
• G sustur. İkramiyesi 320 lira, mesafesi 

. i ses 1 • 1 isesi n i 2-1 yen d i 14
:. m;.,:::~r~recck at ve knraklaı 

Dtln yapılan mek.tep~cr şa~p.iyona- İkinci devre başlar başlamaz Erkek şunlardır: 
sı m~ın~ ~rkek Iısesı, Gazı lıaesini lisesi hakimiyeti ele alrak 30 ~~u ~- B. Aaım Çırparın Dandi ve Tomri-
2-1 yenmıştır. Oyun hakem B. Adil kikada Mustafa Kökçamın guzel bır si, B. Said Halimin Novisi, B. Salih 
~ura idaresinde oynanmıştır. Erkek IOl vurufu takımının beraberlik sayı- Temelin Springıboardı. 
lısesi şu şekilde sahaya ~ı~tı: sını ve 41 inci dakikada da penaltıdan Geçen haftaki güzel koıtusundan 

Rahim Tezcan·. Muhit~~n Kolbaıı, ikinci ve gali.biyet golünü atmı,ıır. sonra Dandiye müşterek bahiste her· 
Turıut Kötklü - fık~t G~, ~alit Bu müsabaka ile lişe ve orta mek- halde fazla rağbet edilecektir. Saniyen 
Bozkut, Hasan Alagoz • Fah~ Korpe. tepler şampiyonasında bölge kupasını aynı ahırın atı olan Tomrie de koşuyu 
Mustafa Kökçam, Şeref Erdogdu, Ah· kazanmak · · 'k' takımın tekrar kar- kazanmış olsa Dandiye ganyan oyna-

1 ah. f> 1 t ıçın 1 1 1 . k . . d b. 
lbet Çakar, br ırn . u. u • şılaşmaları lazım gelmektedir. yan ar. aynı azançtan ıtsıfade e e ı-

Birinci devre her .ıkı tara~ın. karş~- Mektepliler bölge kupası puvan va- lecektır. Fakat ko~u.nun kıs~lığı ~esa-
lıklı akınlarile geçm~§: .ve 3~ ıncı dakı- ziyeti şudur: fe at.ı .olan ~a?dının aleyhınedır. 0-
k~da Gazi lisesi ıağı~ı Sehm Ak~a.ç ~ Ga. Ber. ~ ~ Y.!:.. !! ı nun ıçın Novıaı rakiplerinden daha 
ıüzel bir kafa vurufU ılc t~k.ım~nın ıh: G. liıeıi 4 3 0 1 s 4 10 şans~.ı buluyoruz .. 
~ IOh golünü atmıştır. Bırıncı devre IE. liıeıi 4 3 0 ı 14 4 ıo l Müfterek bahıate batak oyun ara-
h=t..lelikle Gazi liaeainin 1-0 lehinde 18nı. melı:lı:. 4 ı ı 2 6 9 7 yanlar bu koşuda SprinDıboarda plase 
b
-v.y an. m . 4 ı ı 2 6 11 7 . • .. .,. · 

Ltlniftir. T. liıeai 4 o 2 2 4 ıo 5 oynayabibrler. 

Vçüncü koşu: ( Siilek koşusu) 
handikap 

Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 
yarım kan ingiliz at ve kısraklara mah
sustur. 

İkramiyesi 200 lira, mesafesi 2100 
metredir. 

Bu koşuya kayded1len at ve kısrak
lar fUnlardır: B. Said Halimin Sağa
nakı 75 kilo; B. Fahri Atlının Andran
budini 65; B. Fahri Ataçerinin Ceyla
nı 54: B. Salidı Temelin Mahmureai 51, 
ıt. Hüseyin Kahramanın Sadası 49, B. 
Bodri Görgünün Bozkurtu 47. 

Handikapta verilen fazla kilo dola
yıaiyle Sağanak ve ufak bir arıza ne
ticeei ayağı acıyan Andranbudin bu 
kofuya i!tirik etmiyeceklerdir. Diğer 
atlar arasında Ceylan ve Mahmure r.ı
kiplerine faik gözüküyorlar. Kofuyu 
bu iki kıaraktan birinin kaZanması en 
kuvvetli ihtimaldir. 

Dördüncü koşu (Polatlı 
koşusu 

Uç yaşındaki yerli halis kan ingitiz 
erkek ve dişi taylara mahsustur. İkra
miyesi SSO lira, mesafesi 2200 metre
dir. 

Bu koşuya girecek halis kan taylar 
şunlardır: B. Ahmed Atmanın Özde
mir ve Esini, B. Fevzi Kara Osmarun 
Şipka ve Floryası, B. Nuri Sümerin 
Kutluçiçeği ve B. Said Halimin Ro-
mansı. • 

Şimdiye kadar kojtuğu bütün ko~u
larda rakiplerini büyük bir kolaylıkla 
g~ç.en Romans bu koşunun da favori
si.dır. Yalnız bu koşunun en mühim ta
rafı bu tayların şimdiye kadar 2200 
metre mesafe üzerinde koşmamış ol
malarıdır. Babası Alinari gibi sürat 
kabiliyeti ç.ok fazla olan Romansın 
~esafe tutup tutmıyacağını bu kofU 
nıa~ten belli edecektir. Çünkü rakip
l~r~ bu koşuyu kendisine yakın bitire· 
bılırler veya geçerlerse mesafesi 2400 
metre olan (Atatürk) koşusundakı 
şansları fazlalaşır. Bu koşuda Romans 
için tehlikeli olabilecek at Özdcmirdir 
zannediyoruz. 

Beıinci koşu (gayret koşusu) 
Dört ve daha yukarı yaşta ve 1938 

sen.esi zarfında hiç koşu kazanmamı\' 
yarımkan arap ve halis kan arap at ve 
kısraklara mahsustur. İkramiyesi 190 
lira, mesafesi 1400 metredir. 

Bu koşuya girecek at ve kısraklar 
şunJardır: B. Tahsin Tandoğanın Dim 
şik'i, yüzbaşı Ş. Kızıltuğun Yıldmm 
ve Efesi, B. Özsancağın Merzuku, yüz 
baıı Miratlının Dumanı, B. Ahmed 
Gelişin Ünlüsü, B. Talat Çeviğin Sa
rıkuşu, Albay Galip Yelin Saide ve 
Yıldızı, B. Selami Tarhanoğlunun Uy
sali. 

Bu atlar arasında Unlünün kısa me
safeli koşularda epiy muvaffakiyeti 
vardır. Fakat Unlü henüz tamamen 
koşuya hazır bir vaziyette değildir 
SarıkUf ve Saide de ayni va
ziyettedirler. Geçen haftaki koşuda i
kinci gelen Duman ise tamamiyle id
manlı bir halde ise de mesafe kendisi 
için kısadır. Bütün bunlara rağmen 
bu dört kofudaki şansları rakipleri=ı.
den fazla görülmektedir. Bu şerait da
hilinde koşunun ümid edilmedik bir 
netice vermesi ihtimali de yok değil
dir. Çifte bahis üçüncü ve beşinci ko
şular araaında, ikili bahis iac bci;inci 
kOf U<iadir. 

-7-

Devlet Demiryolları büdcesl 

Artan gelirle önümüzdeki 
yıl yeni bir 

çok işler yapılacak 
Kamutay son toplantısında kabul ettiği devl~t demiryollen 

büdcesi oldukça mühim eaasları ihtiva etmektedır. 
Umum müdürlüğün 1938 yılı büd -

cesi, varidatı 35.789.400 lira, masrafı /J• •ı 
da 35.739.400 liradır. 1937 finans yılı- n aı tere 
na nazaran varidatı 6.093.150 lira, mas O • 
~=~:r~a 5.918.550 lira fazla bulunmak- ve Tıü .. kı•ye 

Devlet demir yolları gelir menbala • ı 

rının artmış olması ve günden güne (Başı ı. inci sayfada) 
fazlalaşan nakliyat, varidatın artması- b l d • L-... la-

ni bir münaae et er evn UG9 
nı temin etmiş olacaktır. mıttır. İngilizler Yakın - Şark. 

Hatlarımız, içinde bulunduğumuz 
sene zarf:nda Malatya - Sıvas kısmın- aleminde Kemalist Türlciyemn 
da Çetin kaya - Hekimhan ve Sıvas.. inkipf ını realist bir göriitle ta
Erzurum kısmında Çetinkaya - Div • kib ettiler. Seneler ve hadiseler, 
rik, Ankara - Zonguldak hattında da yeni devletin p.hsiyetini, mil~i 
Çatalağzı - Zonguldak kısımları da iş- ve beynelmilel politikasının İ&ti• 
letmeye katılmıştır. Bu suretle 1937 kametlerini belirtti. Aramızda 
finans yılı başında 6340 kilometre o - menfaat tezadları esasen yoktu: 
lan uzunluk 6560 kilometreyi bulmuş- Fakat bilhaaaa barıt ve emniyet 
tur. 1938 birinci teşrininde Divrik - meselelerindeki yeni elbirliği 
Erzincan kısmı da işletmeye açılacak, f ıraatlan, itimadsızlık unaurlan-
1938 &0nbaharmda hatlarımızın uzun- 1 • 

nın da tasfiye edi mesıne yar· 
luğu 6818 kilometreye varacak ve hat- dım etti. "'Senelerdenberi Bal-
larımız 937 finans yılına nisbetle yüz- lb 
de 7,6 artmıt olacaktır. kanlar ve Yakın - Şaık'ta IU 

Hatlarımızın genişlemesi ve iş hac ve istikrar i.mili olan Tüririye,, 
minin artması dolayısile varidatın art hükmü yalmz Taymiı'in değil, 
ması nisbetinde masraf da artacak ve fÜphesiz bizi yakından tanıyan, 
yeniden bine yakın memur ve müs- yahud, harbaonraıı vakalannm 
tahdem alınacaktır. inkitafındaki har~et •. ta~ımı.zı 

Devl:t demiryolları 1938 finans yı- bilmit olan bütün ıngılızlenndır. 
lı büdcesile almakta olduğu tahsisatın Bizler maddi anlqmalardan faz.. 
bir milyon lirasını Sıvas cer atelyesi la bu manevi anlatmaya kıymet 
için hususi kanunla ısmarlanan tezgah ' • · Çu"nku" Kemalizm'in 

. . fl ll' b' r verırız: 
ve saıreAteksıs ~aara arın\~f ı ın ı- türkler için milli olduğu kadar, 
rasını n ara ıstasyonu u e ve ga- b··ı . . . . • 1 n davuı-
zinoların mütedavil sernıayesine, 611 o gemız ıçm 1~1 0 a . t 

kd" d'l imasını ıs e-bin lirasını Ankara garının ikmaline, n.m ta ~~ e 1 mtt, 0 H" d h 
647.000 lirası Karaköy - Eskişehir a- nz. Ataturk, Tuna.dan ın u
rasındaki hattın tecdidine sarfedecek dudlarına kadar, hır barıt ve em
ve bu arada yeni hatlarda istasyon bi- niyet nizamının kurulmasına, ye
nfiarı yapacak, Trabzon - İran budu- ni milli devletin intaaı kadar 
du transit yolu U~eri~deki Kop v_e Zi- ehemiyet verdi. Bütün harb tah
gana dağları geçıdlerınde kar ııper- rik ve tehdidlerinin kaynağı o. 
likleri, yol üzerinde misafirhaneler 1 bu t rakl r timdi •••lb ve 

·1 .. d · ·1 k · an op a ' ' ... ve garaJ ar vucu a gctırı ece tır. • d r ba wı t 1ne·1-
Günden güne inkişaf eden ve ya- say 1 • ea me .. g anmıt !r. fı 

kın bir zamanda yurdun her tarafını tere~ın hu ... susı ve umumı men&.· 
kuptacak olan demiryollarımıza la- atlen, bu alemle her ~.da t. 
yık ve bütün ihtiyaçlara cevab vere- maatadır: Ve onun hukmu, ..,. 
cek modern ve rasyonel bir umumi nelerce süren müta}ıede Vt:; tet
idare binası yapılacak ve bugünkü u- kiklerinin neticesidir. 
mum müdürlük binaaı memur apartı- Fakat diğer bir cihet daha 
manlarr olarak kullanılacaktır. Yeni var: Ounanlı imparatorluğu bir 
binanın inpsı için umum müdürlük itibarau:lık timsali idi. Gümriik· 
bir milyon liraya kadar teahhüde gi- lerinden tuzlu sularının babkl.
rifebilecektir. 
İdareye tamamlayıcı tesisat namı al- nna kadar her teYi rehinetmi!U 

tında, muhtelif istasyonların ve han- Yeni Türkiye, osmanlı impara • 
garların geniflctilmesi, bitirilmesi ve torluğunun bütün miraslan gibit 
yapılması, bunlara müteallik bazı ma- bu itibarsılzrk töhretinin kendi 
kinelerin alınması, yol atölyesinin tev- üzerinde devam eden tesirleri i
sii, Eskitehirde bir çırak mektebinin le de senelerce aavafb, d\lrdu. 
in,aaı, bazı depoların yeniden yapıl- Bu mücadeleden muzaffer çık
ması gibi mühim itlerin ba~rılması mamızda, timdi 8afbakan, li.kin 
maksadiylc hükümete 2.815.000 liralık ilk günlerdenberi yeni Türkiye 
bir tahsisat da verilmi,tir. bankacılığının, nihayet iktısad-

Aksu vapunından zarar 
görenler 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Geçen 
ıubatta Sinob civarında bir kaza ge .. 
çiren Aksu vapurunun yolcuların ve 
geminin selameti için kasden karaya 
oturduğu tesbit edilmit ve avarya i
çin bir heyet kurulmuştur. Vapur ve 
yük ile alakadar olanlar 6 hazirana ka 
dar bu heyete müracaat edeceklerdir. 

İki ev çöktü 
İstanbul, 21 (Telefonla) _ Bu ak

şam Salı tomrukta ani olarak iki ev 
çöktü. Nüfusça zayiat yoktur. 

• 

lstanbul- edirne 
bisiklet yarışı 
(_lstanıbul, 22 (Hususi) - İstanbul · 

~ırn~ ~ İstanbul arasında yapılan bil· 
yuk bısıklct yarıfı bugün neticelendi. 
Topkapıda yapılan son sprintde İs

tanbul bölgesinden Kirkor Açıkalın 19 
saat 20 da.kikada birinci geldi. 

. Yarış iki etapta yapıldığı için birin· 
cı etabı kazanan ve Kirkor ile ccynı sa· 
atte yarışı bitiren Eyüp Yılmaz (An
kara) İstanbul .. Edirne - İstanbul ya· 
rışının birincisi oldu. Halil Gürkan 
(Eskişehir) ikinci, Lambo Yorgancı 
üçüncü geldi. 
· Bölge takmılarının klasmanı fUdur: 

Ankara birinci, Kocaeli ikinci, İs
tanbul üçüncü. 

Federasyon Eyüp Yılmaza İstanbul 
• Edirneyi kazandığından bir bi~i~le~ 
ve saat hesabiyle gene yarı,U bınncı 
geldiğinden bir kupa verdi. Kirkor A· 
çıkahn Edirne - İstanbulu kazandığın
dan kıeza bir bisiklet aldığı gibi ikinci 
üçüncü gelen bölgelere de kupalar ve 
miinMip bedi,.ekr c19iSWdl. 

cılığınm batında bulunmut olan 
Celal Bayar'ın hissesi ne büyük 
olduğunu biliriz. Şimdi bir de 
Branert müesseseleri umum mü
dürünün sözünü dinleyiniz: ''Ay
lardanberi Türkiye maliyesi ve 
iktıaadiyatı .... ilh. üzerinde. tet
kikler yapıyoruz. Bu tetkıkler 
göstermittir ki, Türkiyede ~ 
hangi bir yabancının, herban~ 
bir teahhüdü deruhde etmeei 
için ıüpbe ve tereddüde mahal 
verecek en küçük bir aebeb yok
tur. Türkiye muhakkak sul'ette 
bugün en müste~na İ! tartları ve 
imkinlan arzedıyor.,, 

F. R. ATAY 

Şiddetli bir zelzele 

İstanbul, 20 a.a. - Rasathaneden 
bildirilmiftir: Dün saat 19 u 21 dakika 
33 saniye geçe çok şiddetli bir zelzele 
kaydedilmiştir. Merkez üuünün t.
tanbuldan 98550 kilometre sahada ol
duğu tahmin ediliyor. 

Ekmekçiler kooperatifi 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Fırıncı 
lar ve ekmek yapıcılar aralrında bir 
kooperatif kurmağa karar vermişler
dir. Kooperatifin temin edeceği ser -
maye ile İstanbulda büyük bir ekmek 
kooperatifi kurulacaktır. 

Hamalların kn·af etleri 
İstanbul, 21 (Telefo~la) - Beledi

ye vazife görmekte olan bütün hamal 
ların bir örnek elbise giymelerine ve 
kasket taş-unalarına karar verdi. Ayrı 
ca kaaketlerinde ve göğüslerinin sol 
taraftarında numaraları bulunacaktır. 
Kararın gelecek haf.ta tatbikine bafla 
nrlacaktır. 
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Kızentitüleri ve sanğat 
okulları sergisi açıldı 

Btlfvekil B. Celal Bayar aergiyi tetkik ederken 

Sergide bulunanlardan bir gruf 
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Alman askerlerinin hareketleri 
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( Baıı 1. inci sayfada ) 
ya bildirdikleri için İngiltere bu hu
susta teşebbüste bulunm.uıtur. 

lngiüz sefirinin ıeıebbmü 
Bcrlindcn verilen malUınata göre 

İngiltere sefiri Hendenon öğleden 
sonra hariciye nezaretine giderek fon 
Ribbcntrop'la görüımüttür. Bu müli
kat bir saat ıürmü9tUr. Bu mülikat 
esnasında sefir, Almanyanm hudutta 
askeri hareketlerde bulunduğuna dair 
dolatan ıayialar hakkında izahat i&te -
miştir. 

Berlinden verilen mal<Unata göre 
sefir aynı zamanda Çekoelovakya hu
dudu civarında alman krtalarının ha
rekitı hakkında kendisine müatepr 
Veiszeger tarafından verilen temina
tın fon Ribbentrop tarafından teyidi-
ni istemiştir. 

lama.ktan ba9ka bir fey yapmamıştır. 
Bu teminat şudur: 
Kıt kamplarından yaz kamplarına 

yapılan nakliyat haricinde fevkalade 
hiç bir askeri hareket yoktur. 

İngiliz elçisi, bu teminatın tatmin 
ediıei mahiyette olmadığını, çünkü kı
sa mcufelerde olsa bile askeri harekat 
yapıldığı muhakkak olduğunu ve çün
kü Avuaturya hadisesinde aynı meal· 
de teminat verilmiş olduğunu alman 
Hariciye nazırına hatırlatmıştır. 

Hulba, Royter ajanaının aldığıma
IOımata göre ingiliz büyük elçisi al
man hariciye nazırının yanından şu 
intiba ile ayrılmıştır: 

Almanya azimkir hattı hareketini 
muhafza etmekte ve mütcvassıt bir hal 
tarzını kabul etmemektedir. 

Fransız hariciye ~rının 
ıemaaları Kendisine anormal hiç bir aakert 

hareket yapılmadığı cevabının verildi-
ği zannedilmektedir. Paris, 21 a. a. - Fransız hariciye 

nazırı bugün öğleden sonra Sovyet, 
lngiltereninalôlwsı İngiltere ve Çekoslovakya elçilerini 

Londra siyasi mahfilleri, İngiltere kabul ederek kendileri ile uzun müd
sefiri tarafından Berlinde yapılan teıeb det görütmü§tilr. 
büsün lngilterenin şimdiki halde orta Franuz hariciye nazırının İngilte
Avrupa hidiselerine karp gCS.terdiği re ve Çekoslovak elçileri ile yaptığı 
büyük alakayı tebarüz ettirmiJ olduğu- konuımalar münhasıran Çekoslovak
nu ilive eylemektedirler. yaya teallQk etmit ve sovyet elçisi i-
Akıam çıkan alman gauteleri, le olan mülakatında ise Çeko'slovak

lon Ribbentrop ile Henderaon ara- ya meselesine ancak tmas edilmiştir. 
tında yapılan mülakat eanıuında, Fransız hariciye nazırı gerek ingi
Almanyada, Çekoalovakyadaki al - liz elçisine gerek Çekoslovak elçisi
man ekalliyetleri vaziyetlerinin ci.J- ne Fransanm Çekoslovakya hakkın
di ihtilatlar ihdıu edecek mahiyette daki siyaseti ne idise §imdi de aynı 
telakki edildiğinin anlO§ılmıJ oldu - olduğunu tasrih eylemiş ve 14 nisan 
ğunu bildirmektedirler. Londra anlaşması mucibince Fransa 

Bütün bunlara ı.cbcb, Sildetlerin ile İngiltere arasında noktai nazar 
Prağ hükümeti tarafından teklif edilen birliği bulunduğunu kaydetmiıtir. 
müzakerelere girişmekten imtina etme-
leridir. Almanya'da askeri hareketler Fransa' da ent;life 
yapıldığı hakkında çıkan haberlerden Paris, 21 a. a. - Stefani ajansı bil-
evvel, Südetlerin bu müzakerelerden diriyor: Çekoslovakya meselesi bu 
kaçındrklanna dair gelen malCtmat, in- akp.m Pariste diğer bütün meselele
giliz siyasi mahfillerinin zaten endişe ri hatta karışmazlık işi hakkında İn
lerini arttımuf bulunmakta idi. giltere ile yapılan anlaşmayı bile göl-

Henlayn, Londrayı ziyareti cana- gede bırakmaktadır. 
smda itidal ile hareket edeceği hakkın- Prag'dan ve Berlinden gerek fran
da bir kanaat tevlid etmiş olduğu için sız hlikümetine, gerek gazetelere ge
son vaziyet kar§lsında aiyaai mahfiller len telgaraflar bedbindir ve ingiliz 
hayret etmekten kendilerini alamamak- büyük elçisinin Berlinde yaptığı te
tadırlar. Bu mahfiller, bu ziyaretin in - şebbliste endişeleri artırmaktadır. 
giliz kamoyunun teyakkuzunu aldat • Çünkü bu teşebbüs Londrada da bir 
mağa matuf bir manevra mahiyetinde ihtilattan korkulduğunu ve son bir 
olmachğmg ve ingiliz sefiri tarafından tetebbliste bulunmak zaruretinin his
geçende Berlinde yapılan teıebl>Ualerln sedildiğini gösterir. 

Çekoslovak yada 

Hududda, dahilde 
hôdiseler ve ahnan 

askeri tedbirler 
Prag, 21 a. a. - Ostrava - Moravs

ka'da halk "alman evi., ni muhasara 
etmiştir. Polis halkı dağıtmak için 
güçlük çekmiştir. 

Brno'da polis bir alay tertib ede
rek milli marşlar söyleyen 5.000 çeki 
dağıtmaya teşebbüs etmiştir. Alman 
konsoloshanesiyle "alman evi,, ve 
Henlayn partisinin merkezi polislerin 
muhafazası altındadır. 

Prag, 21 a. a. - "Alman evi,, nin 
önünde yapılan nümayişler esnasın
da burada bazı hadiseler olmuştur. 
Çek nasyonalist ve sosyal demokrat
ları: "bizim slav Pragımıza uzun ö
mürler dileriz . ., diye bağırarak sokak 
Iardan geçmişlerdir. Nilmayişçiler 
birkaç kişiyi yaralamıflardır. Polis 
halkı dağıtmak için ıokaklan abloka 
etmeğe teşebbüs etmiştir. Nümayiş

ler gece yarısından sonraya kadar de
vam etmiştir. 

Polis nümayişçilere sopalarla hü
cum etmiştir. Birkaç kişi yaralanmış
tır. 

Halk Almanya sefarethanesine aid 
bir binada bulunan "beyaz haç" kah
vesinin camlarını kırmıştır. 

Şimali Rohemya'da ciddi 
hadiseler oldu 

Prağ, 21 a. a. - Resmen bildirildi
ğine göre dün ve evelki gün şimali 
Bohemyada bazı ciddt hadiseler ce
reyan etmiştir. 

Hudud üzerin'de 
Prag, 21 a. a. - Bu sabah 111 

at 3.30 da Şeb' de bir hudud D'/fJ' 
hafızı üıtünde iki kiti bulund 
ve Almanyaya doğru giden bit 
motosikleti durdurmak iıtemir 
tir. Motosikletliler verilen eıııfl 
dinlemedikleri için muhafız atef 
ederek her ikisini de öldürmüf 
tür. Bunların iki &üdet almad 
oldukları anlqılmıştrr. 

Nazırlar meclisi topUındı 
Prag, 21 a.a. - Na.zırlar meclisi }lo

dzanın riyasetinde toplanarak vaziyr 
ti tetkik etmiştir. 

Hükümet askeri ihtiyat ted
birleri almııtır. Bütün köprüJ.I 
ve bütün resmi binalar muhaf•" 
za altına alınmıttır. Genç ihti
yat zabitleri ile mütehusıalar •' 
ihtiyat teknik elemanlar silah 
altına davet edilmiılerdir. Tak" 
silere ve kamyonlara aakeri id.
re tarafından vaz'ıyed edilınİf" 
tir. 

*** 
Prag, 21 a.a. - İlk ihtiyat kuvvetle

rinden bir smıf ile ikinci ihtiyat kulf• 
vetlerinden bir aınıfın teknik~ilerlc 
ikmal edilerek istisnai bir a&keri hiı· 
met devresi için silah altına alındıJd.t· 
rı resmi bir tebliğde bildirilmektedif• 

Alman Südet partiainde 
Prag, 21 (A.A.) - Alman Südet pat• 

tiai komisyonu toplanarak umumi 'ft" 
ziyet ve Aggar - Şeb hldiaeleri ı:ıa1'• 
kında müzakerede bulunmuftur. 

Alman matbuatının hücum 
Berlin, 21 a.a. - Bütün alman m ~ 

buatı Çekoelovakyadaki son hadiael ~ 

Sergiden bir köşe: çiçekler 
•. __ ,r,•k111'i""1d ... e'"'h ... all_in_e""!lngi•' """""" ı•t'e•re.tıı -n.ınl.iıl. ea...d ... erece.--·-...eb-..e.ı...c!'-/:ıt;d..,=;"'·'ı;:...,.i.r.~ni.JUma ... "n.~~f;;ı;tz nn: 

Evelki gün 60 alman Bohemyanm 
garb şimalinde kain Şomutov'da çek 
askerlerinden mürekkeb S kişilik bir 
grupa taarruz etmişlerdir. Askerler
den biri ağır surette batından yarala
narak hastahaneye nakledilmiştir. Di 
ğer askerler kasatoralarını çekmişler 
ve mütecavizler kaçmışlardır. Vaka 
mahalline polis takviye kuvvetleri ....---- ...... 

DUn sabah yedi jandarma, hicviye ~\1ôi~'l'in~He ~~ınrcreı~~;;;a l ·• 
pılan tazyike bir nihayet verilmcef. 
istemektedir. 

(Başı 1. inci sayfada) 
kadar dikkat ve alaka ile gezmiş, muh
telif okullann muhtelif itleri hakkında 
inhat almıgtır. Sergide it yapar bir 
halde görünen talebelerle ayrı ayrı ko
nupn başvekil, kendilerine çok iltifat 
etmiı ve sergi baklandaki umumi inti
balarını "- Elişlerindcki kabiliyetimi
si çok eski çağlarda isbat ettik. En gü
zel ~serleri başarabiliriz.'' Cümlesiyle 
ifade etmişlerdir. 

Kültür Bakanımızın açış nutkl;l şu
dur: 
"- Bayanlar, Baylar, 
Davetimize JUtfen icabet buyura

rak me.lek okullarınızı taltif ettiği
nizden dolayı derin şükranlarımızı su 
narım. 

Göreceğiniz bu sergi, Türkiyede 
meslek mekteblerinin toplu olarak a
çılan ilk sergisidir. Bu teşebbüs de, 
cumhuriyet nesline, Atatürk evladla
rına nasib oldu. "Bunu, bliyük bir şe
ref telakki ediyoruz. 

Bu ıergi, meslek ve teknik okulla
rmm gayeleri, iş Alemindeki rolleri, 
her okulun muhtelif sanat şubeleri, 
talebenin bu okullarda nasıl yetiıti
rildiği, yaptıkları işler ve bu işlerin, 
yapılırken takib ettikleri ıeyri ve iş
çiliğin yeni metod ve prosedeleri hak 
kında genel bir fikir vermek için ter
tib edilmiştir. 

Ertik okullarımızın sayısı 1930 - 31 
den yılında 29 iken 1937 - 1938 yı
lında 49 a çıkmış ve talebe artması 
da gene 1930 - 1931 yılında 3028 iken 
1937 - 1938 yılında 14747 yi bulmuş
tur. 

Yurdumuzda, inkipfrnı sevinçle 
6Ördilğümüz fabrikalarımız çoğal
dıkça, bu okulların ve talebelerinin 
sayısını da bu inkipfa uyarak ve gö
recekleri İ§leri göz önüne alarak, ar
tırmak kararındayız. 

Serginin eserleri 
Sergide göreceğiniz eserler, orta 

tahsil programı ile yetişen meslek 
mektebleri okullarının işleridir. Bu
nun içindir ki bu eserlere, bu seviye
deki bir talebeden beklenen randı
man gözü ile bakılmalıdır. 

Serginin dikiş, biçki ve ev idaresi 
gibi kız enstitüleri faaliyetini, sanat 
mekteblerinin modelcilik, dökümcü
lük teıviyecilik gibi demir, ve ayrı

ca marangoz ve elektrik itlerini, in
pat usta okulunun yapı faaliyetleri
ni sırasiyle gösterecek olan broıür, 
eayın davetlilere aunulmuıtur. Bun -
lar görüldükten sonra bu mekteble
rin programları ve işleri hakkında 

vuku bulacak irptlannızı memnuni
yetle karıılayacağıı. 

Sergide Atat.ürk büıtü 

Iler §eyimizi kendimiz 
yapaetığız 

Sayın davetlilerimiz: 
Biz bu sergiyi büyük bir iddia ile 

açmıyoruz. 

Sayın başbakanımızın yıl başı nu
tuklarında işaret buyurdukları gibi, 
maarifin belkemiği sayılan meslek 
mekteblerine verilen ve daha çok ve
rilmesi lazım gelen ehemiyetin bir 
sembolü olmak üzere, bu eserleri hu
zurunuza sermiş bulunuyoruz. 

Yalnız şunu yüksek bir heyecan ve 
sarsılmaz bir iman ile huzurunuzda 
tebarüz ettirmek isteriz: Büyük Şe
fimiz Atatürk'ün bize, her işde ol
duğu gibi şaşmıyan bir isabetle ver
dikleri direktife bütün varlığımızla 
sarılarak "her şeyi kendimizin yap
ması,. hakkındaki buyuruklarını bir 
an önce yerine getirmek azmindeyiz. 

Bu sergi sizlere, bu kutsal cmeli
-niz hakkında bir fikir verebilirse ne 
mutlu bizlere. 
Sayın Başbakanımızdan sergiyi aç

malarını rica ederim.,. 

Talebelerimiz anıta çelenk 
koydular . 

Dün Ankarada bulunan mcalek o • 
kullarından Ticaret lisesi, İametpap 
kız enstitüsü, sanat okulu, inpat usta 
okulu talebesi ve izcileri dün saat 14 
de Samanpazarı yoluyla Ulus meyda -
nına gelm~şler ve anıta bir minnet çe -
lenği koymu§lardır. Burada İsmet İnö
nü kız enstitüsü talebesinden Nadire 
Ölçmen, meslek tahsili yapan gençlik 
adına güzel bir konufCDil yaptı. 

miyet verdiğinin almanya tarafından ye nazın Reyno ingiliz hariciye na
anlaşılmasma kafi geleceğini ürnid et • zm Lord Halifaks'la yaptığı mtila
mekte idiler. katlarda fransız noktai nazarını ıs-

Aynı mahfiller nihıyet Berlinin ıU- rarla müdafaa etmiş ise de Lord Ha
detlere ihtiyatla hareket etmelerini tay lifaka İngilterenin harbm nasıl ha
siye edeceği ümidini irhar ediyorlardı. zırlanması ile değil sulhun nasıl ko-

Halbuki, Südetlerin bu imtinaı ve runması lizrm geldiği ile meıgul ol
Almanyada askert hareketler yapıldı- duğunu ihsas eylemiştir. 
ğına dair gelen haberler bu tahminle-
ri alt list etmiştir. Macaristan nasıl karııladı? 

HaliJaks V(Uiyeti yakuıdan 
. takib ediyor 

Çekoslovakyadaki vaziyet dolayısi
le Lord Halifaks bu sabah Okaforddan 
Hariciye nezaretine dönmil§ıtlir. Şim
di hafta sonu tatili esnasında, Çember
layn ile vaziyetin inkişafını dikkatle 
trakip etmektedir. 

Budape11te, 21 a. a. - Matbuat Çe
koslovakya vaziyetinin Macaristanda 
uyandırdığı heyecana terceman ol
makta ve kanlı hadiselerden münha
sıran çeklerin mesul tutulması lazım 
geldiiini hususiyle ki Prag hüküme
tinin hadise hakkında neşrettiği teb
lifde bu mesuliyeti zımnen itiraf ey
lediğini yazmaktadır. 

dağıttıkları esnada tevkif edilen üç 
almanı kurtarmağa çalıtan takriben 
300 kifiden mürekkeb bir kütleyi so
palarla dağıtmıştır. Jandarmalardan 
birine hücum edilerek yere yatırıl
mıştır. Diğer bir jandarma da nüma
yişçilerden biri tarafından atılan tah
ta bir kutu ile yaralanmıttır. Vaziyet 
vahim bir şekil almııtır. 

Jandarmalardan biri ihtar mahiye
tinde olmak üzere tabancasiyle bir el 
ateş etmiştir. Nümayişçilerden biri 
bir kaza neticesinde yaralanmış, üç 
tanesi de tevkif edilmiştir. Hidise 
mahalline polis takviye kıtalan gön
derilmiştir. Akşama doğru sükQnet 
avdet etmiştir. Dükkanlar bütün gün 
kapalı kalmıştır. Fabrikalarda slidet
ler çalışmaktan imtina etmişlerdir. 

Kendilerine bazı teminat verilme
dikçe müazkereye girişmek isteme
diklerini beyan eden Südetler hakkın
da İngiltere hUkümeti, bayle bir vazi
yetin "Öküzlerin önüne arabayı koı
mak,, teklinde tefsir edilebileceği, 
çünkü teminatın ancak teklif edilen 
müzakereler neticesinde verilebilece
ği kanaatini beslemektedir. 

Almanlar hududu 
geçinek isterlerse •• : 

Henlayn'ın ileri sürdüğü 
f(lrılar 

Prag, 21 a.a. - Brno ve diğer ma
hallerde vuku bulan hadiseler üzerine 
Henlayn hilkümetle mlizakereye girif· 
mekten imtina etmi§tir. 

Müzakereye girişmek için Sildetler 
tarafından ileri sürülen baflıca tartlar 
şunlardır: 

1 .• Nizam ve aaayitin yeniden tesisi, 
2.- Fikir ıerbcstliği, 
3.- Matbuat seııbcatliği, 
4-. Toplanma serbeıtliği. 
Henlayn ayrıca siyui tetckkilller 

vücuda getir~ek hakkının kendisine 
verilmesini istemektedir. 

Almanyanm harbı göze alacağı 
"'1nnedilmiyor 

Berlin, 21 a:a. - Royter ajanaı bil
diriyor: 

Vaziyet çok ci.dd1 olmakla beraber 
ümidaiz addedilmiyor. Şuiuı muhak
kak ki, Almanya Südet almanlarına 
yardım için azami derecede ileri git
meye karar vermiıtir. Maamafih bir 
harbi göze alacağı zannedilmiyor. 

İngili.z büyük elçisinin bugün alman 
Hariciye nazırı ile yaptığı ınüllkatlar 
enternasyonal endiıcyi izale edecek 
neticeler vermemi9tir. Alman siyaseti
nin maksadı, hariçte Almanyanın Sü
det almanlarını müdafaa için her Jeye 
azmetmit oldu~u intibamı yaratmak 
olduğu merkezinde gibi gözüküyor, 

Alman Hariciye num dün müate
şar tarafından veirlen teminatı tekrar-

Kuvvetle karşılaşacaklar 
Pra.g, 21 La. - Hodzanın mensub 

olduğu cumhuriyetçi köylü partisi
nin reisi Beran, Havas ajansının mu
habirine demigtir ki: 
"- Hududun herhangi bir noktası

nı geçmeye teşebbüs edecek bir müs
tevli, teşkilatı mükemmel, motörlü ve 
hareket etmeğe hazır silahlı bir kuv
vetle kartılaıacaktır.,, 

Beran, südetlerle meskQn mıntaka
da hiikümetin vaziyete tamamiyle ha
kim olduğunu kaydettikten sonra sü
detlerin bulunduğu mıntakada şimdi
ye kadar istisnai bir tedbir alınmamış 
olduğunu ve asayişin yalnız polis ta
rafından temin edildiğini söylemiş
tir. Beran, bu hususta ecnebi gazete
ler ve bilhassa ingiliz matbuatı tara
fından yalan .haberler neşredilmesin
den infial ile bahsetmit ve demiştir 
ki: 
Şimdi bazı ecnebi mahafilin

de belki almanların, Avuıturya
da olduğu gibi hiç bir mukave
mete maruz kalmadan südetler
le meakillı mıntakayı istila ede
bilecekleri zannedilmektedir . 
Halbuki Çekoslovakya mevzuu 
bahsolunca it değiıir. Burada 
bütün millet müstevliye kartı 
duracak ve bu vaziyette bir ihti
lalin önüne geçmek kabil olmı
yacaktır. 

Çeklerle slovaklar araaında görüş 

ihtilifı yoktur. Çekoslovakya muhtari
yet partisi bizimle tam bir tesanUd ha 
lindc bulunduğunu temin edebilirim. 

Franaa' daki endi§e 
Paris, 21 a. a. - Salahiyettar mah

filler, Çekoılovakyadaki vaziyet do
layııiyle endişe ızhar etmektedirler. 

Bu mahfiller bununla beraber vazi
yette telaşı mucib olacak bir hal ol
madığı kanaatini ızhar etmekte, Çe
koslovak milletinin muhtemel bir te
cavüze mukavemet etmek azminde 
bulunduğunu,. Beran tarafından Ha
vas ajansına yapılan beyanata bilyük 
bir ehemiyet atfetmektedirler. 

Beran, Hodzanın mensup oldukları 
partinin lideri olduğu için beyanatt 
herhalde hükümetin fikrini aksettir· 
mektcdir. 

Salahiyettar fransız mahfillerinde 
Almanyanm tamiri kabil olmıyacak 
bir harekette bulunmaktan ukınaca
ğı, çünkü Çekoslovakyadaki vaziyetin 
Avusturyanrn a~lustan cvelki vaziye
tine hiç benzemediği kanati izhar e · 
dilmektedir. Filhakika almanlar, Çe
koslovakyaya taarruz ettikleri takdir
de müttehid bir milletin mukavemeti
ni kırmaları icab edeceği ihtar edil
miştir. 

Aynı mahfiller bu ihtarın almanlan 
dostane bir anlaşma temin etmekte 
menfaatleri olduğuna ikna edeceğini 
ümid etmektedirler. 

Hudıid hadiaesi tetkik ediliyol 
Prag, 21 a. a. - Resmi bir tebliğdi 

bildirildifine göre Almanyaya geçet • 
ken bir hudud muhafızı tarafından öl 
dürülen iki alman hadisesini yerinôl 
tahkik için bir komisyon gönderil" 
miştir. 

Alman gcueıeleri hôdi&ede 
mykmd görüyorlar 

Berlin, 21 a. a. - Alman matbuatı • 
eğer htdisesinde almanlara kartı ha· 
zırlanmış bir suykasd görmekte müt• 
tefik bulunuyor ft "cinayet,, suretin • 
de tavsif eylediği bu hidiaeden dof • 
rudan doiruya Prag hükümetini me • 
sul tutmaktadır. 

Südeı almanlarının bir 
ıeıebbüaü 

Prag, 21 a.a. - Südet almanları me• 
buıu Frank bu aqam Batvekil Hodza· 
yı ziyaret ederek iki sınıf ihtiıyatm ıi• 
lalı altına çağmlması ve diğer a&Rıi 
tedbirlerin Sildet alınanları araısında 
aaayiıi bozacak bir ruh haleti yarat• 
mış olduğunu bildirmiştir, 

Çek hududunda leh 
askerleri yok 

Varşova, 21 (A.A.) - Çekoelovaky• 
hududunda Polonya kıtaatının hare· 
katta bulunduğuna ve Mar~l Smig· 
linin de hudud civarına geldiğine da· 
ir ecnebt memleketlerde bir takım ~ 
yialar çıktığından hiikümet Londra ve 
Roma elçilerini bu pyiaları kati ola• 
rak tekz~be memur ctmi~ir. 

Çek-Romen hududunda 
Bükreş, 21 a. a. - Çekoslovakyad• 

dün ve bugün vuku bulan kanlı hadi· 
seter ve iki sınıf ihtiyatm silah altın• 
çağırılmaaı burada derin bir tesir Jıa• 
ııl etmiş otmaaına rağmen ıiyaai ma· 
hafil Çekoslovakya hadiselerini sükü· 
netle karşılamaktadır. 
Romanyanın, Çeko.lovak • Roman· 

ya hududu boyunca karakolların tak· 
viyeaini emretmit olduğu rivayeti do· 
lapnaktadır, 

Prag, 21 a. a. - Çekoslovakya Rei. 
si cumhuru Benes, Tabor'da söyledii' 
bir nutukta, bugünkü vaziyetin Çeko6' 
lovakya için harptan sonraki vaziyet • 
terin hepsinden daha vahim oldufunu 
sÖ}!etni§ ve fakat Çekoslovakyanın bet 
türlü ihtimallere karşı hazır bulundu· 
ğı.mu ilave eylemiştir. 

Bcnea, Avusturyanın Almanya jJ 
bir•eşmesi neticesinde aüdet alınanla· 
rrnr11 heyecana geldiğini kaydetmit ~c 
ekalliyetler meselesine miltevassrt bit 
hal tarzı bulunması lüzumunda ıarar e1 
lnniştir. 
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H 1 K Ay E 
Bir saatlik sivil memur 

l'4uın: Percy Marka Çeviren: Hikmet Tuna 

Genç adam, 

.a..J - • Lü~fen benimle konuşunuz. rica 
""'erını sıze be • ' ol ' nınıle konuşunuz, ah ne ur ... ? 

ıe~r~ ~alv.a~ı~ordu. Onun ko'a ko,a 
alıyo:d ellı ıdı; çUnkü, ıık ıık nefes 
•ilmi .u; ya~kları da kıp kınnızı ke
dikkt.1· .Fakat bayan Melviı'in asıl 
gö:zı tı_n~ çeken. onun gözleri idi. Bu 

er ırı ve k 'd' dayord • ara ı ı; elmaa gibi pırıl-
lri de b:' ~.ı.zın talunin ettiği gibi, bel· 
yord go:zler korkudan böyle parlı· u. 
. Kız, Y•"-•-ıL•- b' l.ka ·1 . 

rıni teıx·{~ -. ... n ır a a ı e vıt-
bir hi.~ edıyordu. Çünkü, fevkalade 
çık.ınak b~ 01•c.k ümidi ve kafasından 
kurta~lıneycn ~üşü~c~den kendini 
ri &okakı Inakaadıylc ıkı saattenbe
bu hadi§ a~da dolaşıyordu ki, nihayet 
llllftı a·e ı~e kal"frlaşınca şaşırıp kal
larda' d ıç hır hedef ve i•yesıni sokak
'le dahaola§rnak, vitrinleri ıeyretmek 
dile bU b~ndan altı ay evel tasfiye e· 
•ek n ~ bir kütüphanenin hwsusi 
ne :terı ~lduğunu unutmak kendisi· 
ille! 0 1 g~lıyordu. Kı.r:, elinde mükem
lı· tavsıye nıeıctupları olduğu halde 
ıç bir it bulamamıftı. Bayan Melvil 

!I\ bet yıJ lriltUpban~ çahpnıştı. O· 
. bet Yatın~ idi. Kendini yaşlan
ve yap yalnı:ı: kalmı;ı bir kimac aa

l)ordq, 

Genç kız, 
d;-? ~e demek ietediiinizi anlama

))· 
ıye n:ıukabelede bulundu. 

ba~ ~~niaııe konu9unuz. Rica ederim 

8 . ır tey aöyleyinizl 
yo~ deli &ibi, adamın gözleri parlı-

- Ya Jrıo.ı • d. 
ıizi ka Ufunuz, yahud da, şım ı 

Çırırıznı 

li~an MelviI, gözlüğü altından de
- B'Y~ acıyarak baktı. 

llaaız :.nunY&fnnda bir kadınımı? Ma 
neıU:: hareket olmaz mı? 

bakt nlı omuzu ucun.dan geriye 
ı. 

g~ı·l-S~iındi vaziyet o kadar fena de-. oz .... 
Salı u~u.ze devam ediniz. 

vil, neyı kavrayamayan Bayan Mel-

- Siz · · ın· . . ne ıatıyorsunuz, bana söyler 
ıaınız? ı 
n· 

Yor~e h_i,dd~~e sordu. Artık korkmı-
rnat . Çunku, delikanlı el dokundur

et• a ~ıt bulmadan kendisini yola 
!ardırebılecek kadar sokakta kalabalık 

ı. 

14\ietoh.zi bir eda ile 

- Konferans 
nuz? n:ıı vermemi istiyorsu-

- Hayır, havadan d 
bahsediniz l • ereden tepeden 

- Sizden babaederaek d ha . . 
riz. a ıyı edc-

Böyle kop kc.ta nereden r 
lu:z; hem de niçin gelip ge ıyorau
. . . geçenlere 
aırtınızı çevırıyoraunuz? kiınd 
-.en k.orkuyorsunuz? en, ne-

Kız, hiddet etmiı bir hoca g'b' k 
'k 1 l O· lU§uyor ve hakı aten tavriyle b · . u ıntı

oaı bırakıyordu. 

Delikanlı, 
- Olup biten bir !CY yok; birinin 

Yanından geliyorum. Dedi. 
- Sahih mi? Demek ki, sırf adale

lcnizi formunda muhafaza etmek için 
kofuyorsunuz? 

Genç adam, 
-lbyır. 
Dedikten sonra, başını geriye çevi

rerek baktı ve sükunetle sözüne devam 
'tti. 

- Altıncı avenüde, Univeraiteye be
raber devam ettiğimiz bir dostumu 
bckleıniıtim. 

kız, alika göatererek, 
- Demek siz üniversitede bulundu-

nuz? 
Diye sordu. 
- Evet, iki sene devam ettim. 
- Nerede? 
- Horvard'da. 
kı.z gülerek, 
- Sahih mi? Dogrusu, çok entere

~ıı. 

Dedi. 
Kızın gülilşü, delikanlıya cesaret 

verdi. Mendili ıle ,akaklarını, yanak
larını sildikten sonra Panama şapka
'-ını başına geçirdi. Delikanlı, bayan 
Melvil'in hofuNl gitmeğe başladı. 

- Arkadaıjlmı köşede beklerken, 
birdenbire bana öyle geldi ki, o, bir o
tomobil içinde yanımdan geçip gitti. 
Bunun için içinde olduğunu sandığım 
otomobihn hemen arkasından koştum. 
Fakt arkamdan bir kadının feryad et
tiğini işittim. Başımı çevirince, fer
yad eden kadının küçük bir kuyumcu 
dükkanının kapısında durduğunu gör
düın. 

"Kadın, lşte bu adam; yakalayınız. 
Kocamı bu adam öldürdü I" Diye ba
ğırdı. Biri elimden tuttu; hemen ken
dimi sıyırarak kaçtım. Arkamdan bir 
sürü insan koımağa başladı. Gözüm ıi
zıe ili~i ve içimden •·Ah benimle ko
nuşsa ne iyi olacak," dedim. ... 

- Peki ama, niçin durup meramı
nızı onlara anlatmadınız? 

- Babamdan korktum. Gazeteler 
hidiaeyi yazmıı olsalar, beni mirasın
dan mahrum eder. Babam, eski kafalı 
bir adamdır. 

Bayan Melvil başiyle de tasdik ede
re.k, 

- Anhyorum. Fakat ben artık eve 
gitmek mecburiyetindeyim. Şayet size 
bir faydası olacağını aanıyorunu, ba
na refakat edcbilirainiz. 

- Çok minnettar kalrrmı I 
Yavat yavq Brodvay'a dolru yürü

meğe başladt1ar ve buraya gelince bü
yük bir kalabalık içine girdiler. Halk 
sinemalardan çıkmıftı. Yan yana ve 
sıkışık bir vaziyette ilerliyorlardı. Ra· 
hat bir nefes alıncaya kadar delikanlı 
kızın k.olundan tutarak yürüyordu. 
Yollarına tenha bir aokaktan devam 
etmeğe başladıkları zaman. kız, başın
dan geçenleri delikanlıya tekrar sor -
du ve kaçmağa muvaffak oluguna o
nunla birlikte gilldü. Ondan sonra, 
gençliğinde başından geçen hoş bir hi· 
kiye anlatmağa başladı ve delikanlı 
safdiline gülerken, hemen onun boy· 
nuna snn sıkı sarıldı. 

- İmdad l Yakalayın 1 
Diye feryada başladı. 
Tam bu sırada bir polis karakolu ö

nünde idiler. İki polis son hızla koşup 
geldi; kendini müdafaa bile etmeyen 
delikanlıyı ıım sıkı yakaladılar. Erte
si günü polis müfettiti Kleri, bayan 
Melvil'i ziyaret etti. 

- Pek mükemmel hareket ettiniz. 
Uzun zamandanberi herifin pefinde 
idik; soymadık kuyumcu dükkanı bı
rakmamıttı. Düu Manhaym'ın kuyum
cu dükkanına girmi§:. Manhaym işın 
farkına varınca, tabancasına sarılmış; 
fakat, herif daha çevik davranarak ta
bancasını çekip kuyumcuyu öldürmüf. 

Müfettiş gül üımedi. 

- Bu hırsızı yakalayana yirmi birı 
dolar vadedilmiştir Mükafatı siz ala
caksınız. 

Bayan Melvil bcm beyaz kesildi; fa
kat ondan sonra o da gülümeedi. 

- Benim de hakikaten paraya ihti
yacım var. 

- Peki ama bunun böy.e kötü bira· 
dam olduğunu nereden anladınız? 

Bayan Melvil, 
- Gayet basit, dedikten sonra de

vamla, Brodvay'daki kalabalığın içine 
girdiğimiz zaman, o sıkışık vaziyette 
elimi onun cebine soktum; cebinde bir 
tabanca vardı. Bunlan onun yalan söy
lemiş olduğunu anladım. 

- Fakat siz de asıl tüpheyi uyandı
ran ne idi? 

-·Bana Horvard üniversitesinde o
kumu, olduğunu aöylcmitti. Fakat 
-'Horvard" kelimesini öyle bir ıive ile 
teliffu:z etti ki, benim pbi, ayni üni
versitede tahsil görmüt bir kimse de 
bunun bir yalan olduğunu derhal an
lar; çünkü o Univenıiteye devam etmif 
olan biri "Horvard"ı hiç bir zaman bu 
kadar bozuk bir five ile tellf fuz et· 
mes. 

i~K·Jll•l•l+Ei 
Nöbetçi Eczaneler 

Puar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk ve Sakarya ,. 
Salı : Ece ve Çankaya ,. 
Çarpmba : Sebat ve Yenişehir • 
Pertembe : İstanbul eczanesi 
Cuma : Merkea " 
Cumartesi : Ankara .. 

J'iALK ve YENl 
SlNEMALAR 

Sean1 saatleri 

YENt 

14.4S 
16.45 
18.45 

YENl 

ıs 
14.45 
16.45 
18,45 

YENl 

11 
13 
14.45 
16.45 
18,45 

Her sün 

Cumartesi ırunleı i 

Puar cünleri 

HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

13 
14.30 
Hi.30 
18.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.~0 

Geceleri aaat 21 de 
Lüzumlu Telefon 

Numaraları 
Yanım ihban: (1521). - Telefon, müra· 

caat eehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurluiu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (1705). - Taksi Te· 
lefon numaralan: Zincirli cami civarı: 
(264S. 1050, 1196). - Samanpazan civa
n: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba· 
11, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: 
Güven tabi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Canlan caddesi, Uluı taksi: (1291). 

Otobüılerin ilk ve 
Seferleri 

Sabah 
tık 
gf'f ... 

SOD 

Akpm 
Son 
sefer 

Ulus M. dan K. derc'yc o.<t:> 23.00 
K. dere'den U:uı M. na 7.15 23.20 
Ulua M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Uluı M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 19.30 
Ulua M. dan Keçiören'e 6.30 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 7 .00 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.00 
Ulua M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUlus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den AL fabl ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenişehir'den Utua M. na 7.00 23.00 
Ulus il. daa Yen.ltehir'e 7.10 23.00 
S. puarı'ndaa Akköprü'7e 6.45 7.30 
Aklı:öprfidea S. puan'na 8.00 0.45 
1 U. Meydanı Ue latuyon aruında ber 

bet dakilrada b1r sefer olap ua u
manları seferler daha sıktır. 

1 U. Meydanı ile Yenieehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, lanwıpuan anamda aut 1 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
ldkada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akpmlan Ulus Meydanından saat 23 
deki 90D Mferlerle baalann Ulu M97-
danma clöDlltleri .m ... •ıarm claiıbt 
autleriae dbldidcr. 

Poıta Saatleri . 
Poata aut 19 a kadar lstanbal cihetine 
mütab bbal eder. 
TeabhiltUl 11 • kadardır. 

Tren Saatleri 

Ha7darpqa'7a : Her aabab 8.20.Her 
ıktam 19.15 ve 19.50 

de pasarteal, pet'fembe 
cumarteai Toroa 

Samsun battına sürat.) 
: Hersün 9,S5 (Ka,.e

rf, Sıvu, Amaaya bu 
hat üzerindedir.) 

Dlnrbalcır hattı : Heraün 9,35 
Zoapldalı: battı : .. 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobiis • 16.0S 

GONDELIK 
Hicri· 1357 
Rebiül'evvel: 22 

S. D. 
Gilneı: 4 S6 

Ruınl - 1354 
Ma711: 9 

S. D. 
Akpm: 19 2ö 

Adliye ayırma komisyonu 
Adliye bakanlığı, ayırma meclisi 

önümüzdeki günlerde toplanacak ve 
terfle eaaa olan ve ilin edilmi! bulu • 
nan kıdem listesi il%erindc tedkikler 
yapacaktır. 

Hukuk ilmini Yayma kum
munun dünkü çayı 

Ankara hukuk fakültesinde bir 

konferans vermek \i%ere ıehrimize ge • 
len tsviçrenin Feriburg hukuk fakülte

si Roma hukuku ve hukuk tarihi pro • 
fesörU B. Lögra ,erefine dün hukuk il
mini yayma kurumunun belediyeler 

bankası Uatündeki salonunda bir çay 

verilmittir. 
Çayda Ankara hukuk fakültesi de

kanı B. Suha Kantarla profesörler, ku· 
rum idare heyeti, kamua heyeti, B. Ne
cib Ali Küçüka ve diğer birçok zevat 
bulunmuıtur. Profesörün daha birkaç. 
gün tchrimizde kalarak dönil,te mem • 
leketimiz hakkındaki ihtisaslarını net· 
redec:eğini öğrendik. 

Hukuk fakültesi dekanı B. Suha 
Kantar da yann profesyr ıerefine bir 
ziyafet verecektir. 

Hukuk Fôkültesinde 
imtihanlara baılandı 
Ankara hukuk fakültesinde imtihan 

ıara bqJanmııtır. Dün, son sınıf inkı -
lap dersinden imtihan vermif, latanbul 
dan gelen doçent B. Hıfzı V eldet ve 
B. Yavuz imtihanda mümeyyiz olarak 
bulunmuıla.rdıt. • 

Birinci, ikinci sıruflann ilk imtihan· 
lan &J.Jll 24 ünde yapdacaktır. 

ULUS 

Henlaynın son Londra 
ziyaretinin manôsı nedir! 

Suntley Taymİ• gazeteaiıulen: l 
Südet alınanlarının tefi Henlayn Almanya 

Bay Hitlerin teklifi ite mi yolma ken· 
diliğinden mi Londrayı ziyarete gel- ------

miştir? ' bö . F ranaız • İtalyan müzakerelerinin 
Bundan bir sene önce "yl~ bır su- tehi · Al 

ali sonnağa lüzum yoktur. Çünkü rı ve manya 
Henlayn o zaman, Çekoslovakyadaki Havaa ajanıı muhabirinden: 
alman ekalliyetlerinin mahalli bir ele Gazeteler, Duçenip Cenovada aöy-
başu.sı idi. O zaman o, muhtariyet is- lemiş olduğu nutku İtalyanın Fransa 
temiyor, Çekoslov!lkyanın d~ ıiyase- ile İngilterenin hareket hattı arasın.da 
tini dikte etmeğe kalkı§ıtlıyor, kendi bir fark gözetmekte olduğu auretinde 
alınanlarının demokrat olmayıp Nazi tefsir ve bu nutku iıtiamar etmekte 
olmalarını öne sürmüyor, Almanya ile devam eylemektedir. 
birle§lllesi için çalı§ıtlıyordu. Bütün Gazeteler, Roma • Berlin ınlhveri
bu iddialar, Ahnanyanın Avusturyayı nin kırılabileceğine aid olarak yapılan 
ilhakından sonra ortaya çıkmıttır. · en ufak telmih karıı11nda infial izhar 

Her halde bu ziyaret, bu meıelede etmekte ve farnuzlarla İngilizler ara· 
büyük Birtanyanın alacağı duruma sında çek ve iıpanyol meseleleri bak
verilen ehemiye.ti göstermektedir. Bu kında bir ihtilaf mevcud olduiunu 
ziyaretten sonra Henlayn'in İngiliz kaydeylemoktelir. 
kamoyu hakkında hasıl cdeeeği fikir :Eaener Nazionel Saytung, Franea-
faydah olacaktıT. yı İspanyadaki gönüllülerin geri çe· 

İngiltere, şimdiye kadar dıaimt ırkt kilmeıi hakkındaki ingiliz pllnını 
akalliyetlerin haklarına kar9ı scmpa- bozmuı ve karı~zhk sistemini va· 
ti göatermittir. Bugünkü günde lngil- him ıurette ihlil etmit olmakla itham 
tere hükümeti, Çekoslovakya hüküme- etmektedir. 
titi nezdinde çekoslovak toprak bütün- Bu gazete, diyor ki: 
lüğü ve iatiklllini bozmıyacak suret- "1apanyadaki dahllt haıt>in sona er· 
te alman akalliyetlerine azami hakla- mesi, İtalya, Fransa ve lngilter~ ara
rın vei.rlmeai hu•uaunda t~el:i>üalerde sında §ar ki ve 'Ciari>i Akdenizde bir 
bulunmaktadır. anlaşma yapılmasının tartıdır. 

Şurası bir hakikattir ki bu akalli- Fransanın hareketi, böyle bir huzur 
yetler merkezi Avrupadaki bütün a- ve sükftnun vücud bulması ihtimalle
kalliyetlerdcn, Almanyadaki cek, leh, rim teehhüre uiratmaktadır. lnKiliZ 
ve danimarkalı (yahudiler hariç) bil- ler, italyan - fran•ız müzakerelerinin 
tün akalli)"Ctlerden daha iyi 'f&rtlar i- uğrıyacatı muvaffakiyetaizlili yalnız 
çlnde ya,amaktadırlar. hayal inkisarını mucib vı neticeleri a· 

Bununla ber8ber, sildet alınanları- fır Wr muvaffakiyetalslik delil, aynı 
nın bir kıarm tiktyetlerlnin cös 8nU. .zamanda Franunın in&"fliz • farmıs it· 
ne alındığını ve bunlara çare buluna- tifakı zihniyetine aadakataizllp aurc-
cafını öğrenmekle teViniyoruz. tinde telakki etmektedir. 

Fakat Çekoslovakyanm büyük bir Nihayet gazeteler, fransız - italyan 
kısmına Nazi rejimi a\tında idare e- müzakerelerinin gecikmesinden do
dilmek üzere muhtariyet verilmeai, ğan memnuniyetlerini de ifrab etmek· 
biilbildin ayrı bir meeeledir. ÇilnJdl tedirler. 
hepai balia alman olmayan, meleslet- Hambuqer Premdenblet büyük bir 
mit bulunan bir balkm yafadılı böyle baflıiı, .. B. Blandelin kont Ciano ta
bir aahanın Nuil.,tirilmeei burMınm rafından bbul edilmemi9,. oldufunu 
Rayiı'a ilhakından baflra bir manaya haber vermektedir. 
gelmes. Böyle bit' vasiyet kartıaında 
mildef aaıı güçlıefecek wı ekonomik 
durumu alt iiı9t olacak olan Çekoslo
vakya, bu hususta kendisine yardım e
debilecek olan devletlerle daha ııkı i9 
birliği etmek zorunda kalacaktır. Bu
caaı genç, hayatiyetli bir memlekettir 
ve bafk.a bir memleketin boyunduruğu 
altına girmeyi kend)ne ~diremiyc
cektir .. 

Eğer demokrat devletler böyle bir 
değipneye göz yumacak olurlarsa za. 
ten yoluna girmiyen Avrupa muvaze
neıi büsbütün ortadan kalkacaktır. 
Bundan dolayı bugünkü gilnde en mü
him mesele böyle bir akibete yol aç
mamak, meydan vermemektir. Hen
layn'in ziyaretinde en mühim olan 
nokta burasıdır. 

Eğer Henlayn, İngilterenin iyi ma
h'.imat sahibi phsiyetleriyle görilytiik· 
ten aonra ingili.z kamoyunun neler dil· 
şündüğünü etrafiyle kavrayacak olur
aa o uman, herkesten .ziyade Çekoılo
vakyada yatayan almanları zarar ve 
felakete sürükleyecek olan bir siyaıet 
takibinden uzaklaşması lazım gelecek
tir. 

lıalltere 
Çekoslovuıa hidiıeleri etrafında 

İngiliz basınındaki alaka devam et
mektedir. 14 mayıs tarihli The New 
Statesman and Nation mecmuuı bu 

Belgraddı enternasyonal 
havacıhk sergisi 

Naip Prenı Pol'un himayeleri al
tında ve Yugoılavya Baıvekili ve Ha
riciye Nazırı Dr. Milln Stoyadinoviç
in fahri riyasetlerinde olmak üzere 
Yugoslavya Kırallığı Hava Kulübü, 
Yugoslavya havacılılJ endU.triıl bir
liği ve asker! havacılık teıekkülleri 
ile işbirliği ederek 28 mayıstan 13 
hazirana kadar Belgradda enternas
yonal birinci havacılık sergisini ter
tib etmiftir. 
Bu serginin hazırlanmakta olduğu ge
nit ve modern Belgrad fuarının ta· 
mamlanmuı, Yugoılavyaya. uzun bir 
zamandanberi özlenen, bu projenin ye 
rine getirilmesini nihayet kolaylqtır 
mıttır. 

Yugoılavya havacılığının inkipfı, 
yabancı memleketlerle mUnaaebcti ve: 
son zamanlarda mühim terakkiler 
gösteren havacılık teıekkilllerinin ve 
milli havacılık endUıtrlıinln ehemi
yeti, Belgrad birinci havacılık sergi
si tertib etmek ihtiyacını çoktanberi 
hissettirmekte i'di. 

-9-

mesele etrafında ıu makaleyi neıret
mektedir. 

.. Eter Çekler ingiliz olaay~ılar ga-
zeteleri her gün onların, daımi ~ 
rilı:ler ve tepelerinde uçupn 'te~lık~ 
ler karıııında takdire f&yan bır ~· 
siplin ve soğukkanlı bir cesaret ıoe
termelerini bütün dünyanın hayret 
ve takdirle kartılandığını yuadardı. 
Çekler hiç bir heye~ ıöıtermiyor
lar · ancak onlarla aamimt bir ıurette 
gö;ügüldüğü zaman ne der~n endi .. 
içinde oldukları ve ne kadar sanıl· 
mu bir azim ta9ıdıkları anlqıhy~~· 
Hava taaarruzlarına kartı ıığınak du· 
tünmek zahmetini ihtiyar etmiyorlar. 
Gu maskeıi edinoıeii düıünen yok. 
Onlar daima harbden ictinab etmek 
ümidini tqıyorlar; fakat iatiliya ui• 
rayaeak olurlarsa bir tek vilcud ha· 
linde çarpıımaya azmetmiılerdir. On
lar Avrupanın en iyi ordularından bi· 
rine aahibdirler; kuvvetli mütte!ik· 
leri vardır. Onlar Rusyaya umumıyet 
itibariyle komünist nazariyle ~~~~ 
Teuton tecavüzüne uğrayan Jriiçuk 
Slav milletlerinin tabii bamiai olan 
bir bilyilk Slav devleti nazariyle ba
kıyorlar. Rue bava kunetlerinia kam 
şu bir dev1et taraf mdan tahrik ,ar
meden girigilen bir taarruzu nasıl 
pilskilrttUğilnü gösteren yeni bir 
Sovyet filmi genit lralk kütleleri ta· 
rafından alkıtlanıyor. 

Ruıyanm Çekoelovakyaya yardunı 
Pranaanm alacağı vaziyete bağhdll', 
ve B. Dalldiye ise Franaanm m6A· 
beret taahhildUnU geçenlerde yeniden 
teyid etmittir. Hattı bir çok yerler· 
den itittiğime göre Çekler tn&ilis 
yardımı olmadan da itlerini bapra· 
bileceklerine kanidirler. Onlar inci· 
Jiz yardımına güvenmekten dyade 
lngilterenin müdahalesinden korku· 
yorlar. Acaba İngiltere Franıız·Scw· 
yet paktını parçalayacak ve Fransız 
umini kıracak mı? Çeklerin kanaa· 
tince ancak bu takdirde Hitler açık 

bir taarruza geçmek cesaretini gÖ$te· 

rebilir. Daha mühim olan ikinci me
sele 1ıudur: 

Acaba B. Çemberlayn, bafında bu

lunduğu hüktlmeti liizum\,\ndan fula 
imtiyazlar vermeye, yani memleketi 

dahilen karıııkhia ıevkederck HitJe• 
re açİk ~ir meydan temin edecek oı.n 
imtiyazları vermeye mi razı etmek ls
tlyor? Pragda işittiğim bir Franıız 
sözüne bakılırsa lngilb batvekilinin 
hakikt adı Chamberlayn değil, (G'ai
me Berlin) imit." 

1 
~;...µ.~...;;... 

2 t-:..,,.+--+=~ 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş tekli 

1ıJı.s·,,,, 
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Her halde Bay Hitler de bu temas
larla alakaıız kalmamaktadır. Bu se
bcble her iki f&haiyct için en doğru o
lan hareket, Karlsbad dileklerini tam 
ve bütün olarak tahakkuku taznn ge
len feyler gibi değil de üzerin.de mü
zakere ve pazarlık edilecıck bir dilek
ler listeıi halinde ortaya koymaktadır. 
O zaman bunların bir kısmı yerine ge· 
tirilecek, bir kı1mından da vaz geçile
bilecektir. 
Eğer böyle han:ket edilecek olursa 

o aman aon zamanlarda en ıergin va· 
ziyete ıiren ihtillf ın haline imkin bu
lunabilir. 

Kırallık ülkeıinde havacılık propa· 
gandası üzerinde çahpn ve bllyilk 6 
bir tetkillt olan Yugoata,,Ya kırallığı 1 
hava kulUbU, bizzat kendisi ve mubte· 
lif memleketl~r tarafından havacılık ·~+-
sahasında baıarılan eseri ortaya koy- 9 

5 

Çünkü istiklaline dokunulmaıına 
hiç bir suretle arzı olmayacak olan Çe
koalovakyanın makul dilekleri yerine 
getirmek arzuaunda bulunıduiundan 
hiç küme füpbe etmez. 

Bu takdirde bir takan yerli müfrit· 
ler karııaında Bay Heıılayn müfkil 
vaziyette kalabilir. Her halde bunlar, 
bu iften elleri avuçları bot dönmeğe 
katlanmıyacaklardır. Fakat buna yer 
olmamalıdır. Hakiki vaziyet, . bizim 
göaterdilimiz tekildedir. . 

Lakin henüz önümüzde çalıtmak i· 
çin kafi gelecek zaman vardır. Nite
kim ingiliz hülriimeti de meseleyi barı
p uyıun bir ••eıtıte hal etmek yohtn· 
da çallflD&ktadır. 

mak Ye bu ıuretle bugün havacılıkta ..._..__ 
elde edilen muunm in1dpfı halka Soldaa Nla ve :yubrıdaa aıafı1a: 
göstermek vuifsini Uzerine aldL Bu 1· Dik yar • atıf edatı. 
serginin ehemiyeti yalnıs Yugoslav· 2- tnaan küçiijli • prab mabıenL 

vi 3- Pahalı satma! 
yaya intikal etmemekte ve, bu· ne k 4- fança sün· körfuln kiiçiiilL 
bir sergi balkanlarda ilk defa olara 5. Çok bilmiı • bizi doiuran. 
tertib edildiğinden dolayı, bil tün bal· 6- ·Bir nota - nefer. 
kan memleketleri ve yakın prk için 7- Gemide bir memur. 
aynı ehemiyeti tqımaktadır. 8- Anayurd tecrübe ıörmemi" 

9- Hane - fılm yemekten emir. 

Tütün tahdid projesi 
Gümri1k ve tnhiaal'Jar Bannbjı ta· 

rafmdan bugilnkü prtlara ve ihtiyaç • 
lara pre buırlanmıt bulunan tiltün 
tabdic1 kanun pıoje.t Ziraat bakMlılı-

na gönderilq:Ugtlr. 

Ziraat Bakanbiı proje Userinde ıet· 
kiJder yaptıktan 101Va mUtaleumı bil
direcektir. . .. 
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RESMİ İLANLAR 
3 - Şartnamesi parasız komisyon

dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin (iki yüz seksen 
beş lira on altı kuruşluk) teminat, ban 
ka mektup veya sandık makbuzu ile 
şartnamede yazılı vesikalarla birlikte 
bedeli o gün saat onda komisyona b~ 
vurmaları bu saatten sonra gelecekle
rıin eksiltmeye karışamıyacakları. G mrOk ve inhisarlar B. 

Termograf ve Higrograf 

ali nacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 
I - Şartnameleri mucibince 13 adet 

termograf ile 13 adet higrograf pazar
lıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 2-VI-938 tarihine 
rastlayan perşembe günü saat 14 de 
Kabataşda levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacak· 
tır. 

III - Şartnameler parasız olarak 
her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

IV - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin fiatsız teklif kataloğlannı 
münakasa gününden üç gün evveline 
kadar İnhisarlar Tütün fabrikalar şu
besine vermeleri ve tekliflerinin kabu
lünü mutazammın vesika almalan la
zımdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin 
edilen gün ve saatte % 7 ,5 güvenme pa 
ralariyle birlikte yukarda adı geçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. 

(2790) (1460) 2908 

(ankın gezinli frenleri 

,· A. Levazım Amirliği · " 

500 Ton arpa kırdmlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Ankara garnizon müesseseleri 

hayvanat için 500 ton arpanın kırdınl
ma açık eksiltmesi 3 haziran 938 saat 
IS de Ankarada Lv. amirliği satm 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1500 lira ilk 
teminatı 112 lira SO kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve· 
sika ve teminatla komisyonda bulun-
maları . (1353) 2791 

Sığır veya k~(İ eli af macak 
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 15 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 komisyona ve-
rilmesi. (1440) 2952 

Sade yağı alınacak 
D. D. Yolları Umum Müdürlüğün- Ankara Levazım Amirliği Satın 

den : Alma Komisyonundan : 
Her sene yaz mevsiminde Ankara • D. bakır garnizon birliklerinin se-

Çankırı - Ankara arasında işliyen ge- nelik ihtiyacı olan 34000 kilo sade yağ 
zi.nti trenleri bu sene de 5. haziran 938 kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon
tarihinden itibaren 2S. eylUl 1938 (da- muştur. İhalesi 11 haziran 938 cumar
hil) tarihine kadar her pazar günü a- tesi günü saat 10 da D. Bakır levazım 
şağıdaki tarife mucibince işliyecekle- amirliği satın alma komisyonunda ya
ri ilan olunur. (1486) pılacaktır. Muhammen bedeli 29325 li-

Ankaradan kalkış: saat 7.45; Çankı- ra muvakkat teminatı 2200 liradır. İs-
rıya varış saat 12.07 teklilerin ihale gün ve saatrndan bir 

Çankmdan kalkış saat 18.30; Anka- saat evet teklif mektublarını satın al-
raya varış saat 23.Zl m.a komisyonu başkanlığına vermeleri 

2973 I ve şartnamesini her gün komisyonda 
-------------- görebqecekler. (1488) 2985 

Ekmek münakasası 
Ankara Levazım Amirliii Sabn Ahna 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 cuma 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 

Ekmek münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 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 

'J,7 mayıs 938 cuma günü saat 14 :lS kadar açık eksiltme ile alınacaktır. 
İsteklilerin yukarıda yazılı muhammen bedeline mukabil gösterilen 129 

lira 75 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırkkale askeri fabrikalar muha
ıebeciliği veznesine yatırılarak belli gün ve saatte mekteb satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. (1409) 2828 

Koyun eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Alma Komisyonundan : 

Cinsi mikdarı muhammen B. İlk teminatı 

kilo Ura K. Lira K. 
Koyun eti 7.500 2625 00 196 87 

Kırıkkale askeri sanat mektebleri talebesinin ihtiyacı olan 7500 kilo ko
yun eti 28 mayıs 93f' 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 alınacak 
Ankara Levazı·m Amirliği Sabn Al Qla Komisyonundan : 

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

Sığur 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 muhammen 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 gelmeleri. (1406) 2826 

Ankara Osmanlı Bankası Müdürlüğü 
"23-5-1938 tarihine rastlayan pazartesi gününden itibaren ye

"ni bir İftara kadar cumartesit pazar ve resmi tatil günleri hariç 
''olmak üzere Banka gişelerinin sabah saat 9 dan 12 ye ve öğle
''den sonra 15 den 17 ye kadar muamelata açrk bulunacağrnı sa
"yın müşterilerine bildirir. 

"Cumartesi günleri gişelerimiz, evvelce olduğu gibi, saat 11,30 
ııcda kapanacaktır.,, 3110 

L.~~-v~ .... ~~~~~-~~- "1 
Hezaren sistemi kolluk ahnacak 

Türkuşu Genel Direktörlüğün
den : 

1. - lnönündeki Türkkuşu kampı 
için 311 tane hezaren sistemi yarım 
koltuk sandalye satın alınacaktır. 

'· - Muhammen kıymeti Inönü tes
lim 933 lira, ilk teminatı 69.97 liradır. 

3. - Niimunesi her gün Ankarada 
Kurum merkezinde görülebilir. 

4. - İahlesi 24.5.1938 tarihine rast
layan sah günü saat ıs de Ankarada 
Kurum merkezinde yapılacaktır. 

5. - İştirak edeceklerin belli gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte hazır 
bulunmaları. 3004 

Kaı radyotör yaptmlacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün

den: 
1 - Motorlu tayyare mektebinde 

dört odaya kaşradyatör yaptırılacak
tır. 

2 - Muhammen bedeli 1100 lira, ilk 
teminatı 82.SO liradır. 

3 - Buna aid ~rtname, mukavele 
müsveddesi ve planları her gün kurum 
binasında görülebilir . 

4 - İhale 23-5-1938 tarihine rasth
yan pazartesi günü saat lS de kurum
da yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin teminat ve vesika
lariyle birlikte muayyen günde hazır 
bulunmaları. 2765 

Muhtelif plônör 
malzemesi ahnacak 
Türkkuşu Genel Direktürlüğün -

den: 
1. - Planör inşaatında kullanılmak 

üzere muhtelif boya ve tutkal, çelik 
saç ve boru, muhtelif tel, civata 
ve somun, rondela, tandör, kontrplik, 
çam kalası, radanza, kaplama bezi, las
tik kablo ve saire satın almacaktır. 

2. - Muhammen bedeli GÜMRÜK
LÜ VE KURUM TESLİM 48.370,30 
lira, ilk teminatı 3.627, 77 liradır. 

3 \cs.iltme kaQah 1;arf usulivlt 
26 mayıs 1938 çarşamba gunu saat ı.:ı de 
Türk H ava Kurumu Genel merkezi 
binasında toplanacak Türkkuşu satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

4. - Alınacak malzemenin tam lis
tesi, fenni evsafı, eksiltme şartnamesi 
ve mukavele müsveddesi Anka~rda 
Türkkuşu İkmal bürosundan, İstan
bulda piyango direktörlüğünden pa
rasız verilir, 

5. - Teklif mektupları, 2490 sayılı 
kanunun kapalı azrf usulüne temas e
den maddesi hükümlerine uygun bir 
şekilde kapatılmı~ olarak ihale saatin
den bir saat eveline kadar Türkkuşu 
ikmal bürosuna verilmiş olmalıdır. 

6. - İsteklileirn belli gün ve saatte 
vesaikleirle beraber müracaatları. 

(2904) 

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

yonundan: 
1 - Vekaletçe ihale bedeli pahalı 

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 (87 SO) sekiz bin yedi yüz elli 
liradır. 

3 - Şartnamesi (7 50) kuruş bedel 
mukabilinde M. M. V. satın alına ko
misyonundan alınabilir . 

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

5 - Eksiltmeye girmek istiyenle· 
rin 2490 sayxlr kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılr vesikaları ilk te · 
minatlarile birlikte teklif mektubları • 
nr ihale saatinden en az bir saat evet 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver-
meleri lazımdır. (1329) 2693 
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Galvanizli tel ve saire ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Evsafı şartnamede yazılı iki 

yüz elli kıilometre üç milıi.metre kut
runda galvenizli d(lmir ve dört buçuk 
kilometre kutrunda bağ teli üç numa
ra porselen fincana şartnamede ya
zılı usulde raptedilmiş dövme demir 
deve boyunu 1-6-938 çarşamba gunu 
saat 10 da açık eksiltme usuliyle satın 
alınacaktır. 

2 - Bu malzemenin toptan bedeli 
(3803) lira (5) kuruş olarak tahmine
dilmiştir. 

(1366) 2768 

Göçmen evleri inşaatı: 
Ankara Valiliğinden: 

1 - Haymana kazası dahilinde 
muhtelif dört mevkide yapılacak 200 
göçmen evinin beheri 481 lira 51 ku
ruştan 96302 lira keşif bedeli üzerin
den açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaata mahsus olmak üzere 
1262 metre mikabı gayri mamill çam 
ağacı karar mucibince müteahhidi ta
rafından Kızrkahamamın Karakısrak 
ormanlarından kesilebilecektir. 

3 - Teminat akçesi 6065 lira 10 
kuruştur. 

4 - İsteklilerin plan ve şartname
lerini Ankara iskan müdürlüğünde ve 
Haymana kaymakamlığında görebi
lirler. 

5 - 17. 5. 938 gününden itibaren 10 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

6 - Talihlerin 27. 5. 938 gününe 
kadar cuma ve perşembe günleri saat 
15 de vilayet makamında toplanacak 
komisyona mal sandığına tevdi ede
cekleri teminat makbuzlariyle ticaret 
odası vesikasını hamilen müracaatla-
rı ilan olunur. (1508) 2995 

Koyun eti ahnacak 
lzmir Memleket Hastahanesi Ba§ 

tabibliğinden : 

İzmir memleket ve Eşref paşa hasta
hanelerinin bir yılhk ihtiyacını karşı
layacak olan 40.000 kilo ve 18400 lira
lık tutarı olan koyun eti 13.5.938 tari-
hinden 2.6.938 tarihine kadar 21 gün 
müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. İstekli olanların 
şeraiti münakasayı görmek isteyenler 
Ankara sıhhat ve içtimai muavenet 
müdüriyetine müarcaatlan. Eksiltme
ye iştirak edeceklerin eksiltmenin ic----2-- _., ..... _ _.._,.. .. ..., 
yedi buçuk nisbetinde 1380 lira temi-
natı muvakkates ini İzmir muhase-bei 
hususiye müdüriyetine yatırarak ala
cağı makbuz veya muteber bir banka 
mektubunu bir zarf içine diğer bir 
zarf içine de teklifnamesini ve üzerine 
sarih adresinin yazılması ve bu iki zar
fın bir zarf içine konularak üstü mü
hürlenerek zarfın üezrine hangi iş için 
eksiltmeye iştirak edeceğinin derci ve 
ihale günU olan 2.6.938 tarihine rastla
yan perşembe günü saat 9 dan 12 ye 
kadar İzmir ili vilayet daimi encüme
nine müracaatları. (1616/1493) 2986 

Ekmek münakasası 
Urfa C. Müddei Umumiliğinden: 

1 Haziran 938 gününden 31 mayıs 
939 gününe kadar Urfa ceza evinin 
muhammen olan bir senelik (250.000) 
kilo ekmeği 16-5-938 tarihinden iti
baren bir ay müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 1-
hale günü olan ıs haziran 938 salı gü 
nü saat 12 dedir. şeraiti anlamak ve 
pey sürmek istiyenler yüzde yedi bu
çuk teminatı muvakkateleriyle Urfa 
C. M. U. liğine müracaatlari ilan olu-
nur. 3114 

Bir makinist aranıyor 
Kayseri Valiliğinden : 

Nafıa silindirleri için 75 lira ücret
le bir daimi makinist alınacaktır. Ta
lip olanların ehliyet vesikalariyle be
raber 1 haziran 938 gününe kadar 
Kayseri Nafıa Müdürlüğüne müraca-
atları. 3111 

Atatürk heykeli 
müsabakası 

Giresun Belediyesinden : 

1 - Giresun vilayet merkezinde 
dikilecek Atatürk heykeline aid re· 
sim ve projelerin müsabaka müddeti 
25temmuz 938 tarihine müsadif pazar 
tesi gününe kadar bir ay uzatılmış
tır. 

2 - Heykel ve kaidesi için 40 kırk 
bin lira kadar para sarfedilecektir. 

3 - Yapılacak proje ve maketlerin 
büyüklüğü müsabakaya iştirak ede
cek mütehassısların takdirine bırakıl 
mıştır. 

4 - Resim ve maketler müsabaka 
gününe kadar İstanbul Güzel sanat
lar Akademisi direktörlüğüne teslim 
edilmiş bulunacaktır. 

5 - Jüri heyetince birinciliği ka
bul edilen sanatkara beş yüz ve ikin
ciye 250 iki yüz elli lira mükafat ve
rilecektir. 

6 - Müsabakaya iştirak edecek mil 

1i sanatkarlar, Giresun'un Kurtuluş 

savaşındaki durumunu mahallen tet
kik etmek ve heykelin dikileceği mey
danı bizzat görmek istedikleri tak
dirde geli§ ve gidiş vapur navlunu 
ile Giresunda ikamet edecekleri üç 
günlük zaruri masrafları tetkikatı bi
tirdiklerinde belediyece ödenecektir. 

7 - Fazla izahat almak istiyenle
rin İstanbul Güzel Sanatlar Akademi 
si direktörlüğüne müracaat eylemele-
ri ilan olunur. 3113 

Elektrik tesisatı 
Mardin Belediye Reisliğinden : 

1 - İkinci kısmı teşkil eden ve ke
şif bedeli (7260) lira olan Mardin ka
sabası elektrik tesisatı 4-6-938 cumar 
tesi günü saat 12 de Mardin beledi
ye encümeninde kapalı zarf usuliyle 
ihalesi yapılmak üğere 2490 sayılı ka
nuna tevfikan eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

2 - Bu işe girmek isteyenler 544 
lira 50 kuruş muvakkat teminatla ka
nunun tayin ettiği ve şartnamede ya
zılı vesikaları ayni günün saat on bi
rine kadar belediye encümeni reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

3 - İstekliler eksiltme şartname ve 
projeleri Mardin belediyesinde göre
cekleri gibi 5 lira mukabilinde suret
lerini alabilirler. 

4 - İhale günü saat 11 den sonra 
gelecek teklifler posta gecikmesi da
hi olsa kabul edilmez. (2972-15S4) 

3108 

Sıhi tesisat yaptlrılacak 
Manisa Valiliğinden : 
1-48709 lira 50 kuruş keşif bedelli 

Manisa memleket hastahanesi sıhhi 
tesisatı kapalı zarf usulü eksiltmesin
de teklif edilen fiyat haddi layık gö
rülmediğinden bu iş 28. 5. 938 perşem
be günü saat onbire kadar olan bir ay 
müddet içinde çıkacak ve layık had 
fiyat teklif edecek talibine pazarlık 
suretiyle verilecektir. 

2 - Bu işe aid şartname, plan, ke
şif ve sair evrak Ankara, İstanbul, İz
mir vilayetleri nafıa ve sıhat müdür
lüklerinde mevcuddur. Daha fazla 

22 - 5 - t93S 

Şehir haritası yaplrnlacak 
Ordu Belediyesinden : 

1 - Eksilt~ye konulan iş: ~·ı 
yollar kanununun birinci maddesı~ 
cibince kasabanın 311 hektarlık 
mının hali hazır haritası yapt 
caktır. Keşif bedeli 5425 beş bin d" 
yüz yirmi beş liradır. 

2 - Bu işe aid şartname ve e'lfı 
şunlardrr : 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Fenni şartname, 
C - Keşifname, 

D - Haritası yapılacak kısınJJI 1 

raf hududları, 
E - Hali hazır haritası yapıl-' 

mahaller tefrik edilerek gösterile!I 
nır haritası. 

İstiyenler bu şartname ve e.µf 
Ankara, İstanbul belediyelerind.e J 
rebilirler. Ve Ordu belediyesı.O 
bedelsiz olarak alabilirler. 

3 - Eksiltme 2 haziran 938 ıarib 
ne rastlayan perşembe günü saat 1~ 
Ordu belediyesi encümeninde yaP1 

caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usıı1 

yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek içi.O~ 
teklinin 406 lira 78 kuruş muvale, 
teminat vermesi ve bundan başka •ı 
ğıdaki vesikaları haiz olup gösterıı' 
si lazımdır. 

A - Ticaret odasına kayıdlı olıİI 
ğuna dair vesika, , 

B - Bu gibi şehir hali hazır ~art( 
sı yaptığına dair Nafıa Vekaletırıd 
alınmış ehliyet vesikası, 

6 - Teklif mektubları yukarda 
çüncü maddede yazılı saatten bit~ 
eveline kadar Ordu belediyesi daı 
encümeni riyasetine götürülecek rrJ 
buz mukabilinde verilecektir. Post' 
vaki gecikmeler kabul edilmez. ~'~ 
tupların dış zarfları mühür rnuınıı 
iyice kapatılmış olması lazımdır. 

(2628/ 1380) 2780 

Elektrik yaptır1lacak 
tafsilat Manisa nafıa müdürlüğünden KeJan Belediye Riyasetlııdeıı : 

istenebilir. 1 - Bedeli keşfi (30000) lira ~; 
3 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya· şanda yapılacak elektrik tesisatı z .. ~ 

pılacaktır. sayılı kanuna tevfikan bir ay :ıı:ı~" 
4 - Talihlerin 938 yılına aid ticaret detle kapalı zarf usuliyle eksilt.ı:ııeı 

odası vesikalariyle on bin lira değe- k 
onmuştur. ,.ııı 

rinde yüksek tazyikli buhar kazanı 2 _ İstekliler bu işe aid şartn . 
tesisatı ve çamaşırıhaneyi memnuni- plan ve projeleri 3 lira mukabilin 
yetbahş bir şekilde yapmış oldukla- Keşan belediye reisliğinden alabili 
rına dair vesika ibraz etmeleri sarttır. , 

·:> - razi:lrııa: ı!rın 1:11.nı gun1erınuen -~---o.-----

mada bir ay müddet içinde her gün 3 - Muvakkat teminat mikda 
vilayete müracaat olunabilir. Z250 liradır. 

(1286) 2568 4 - Eksiltmeye girebilmek için -

ilk 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 yapıl~ağı ilan olu-
nur. (2827-1480) 2968 

fıa vekaletinden alınmış elektrik 
sisatı müteahhitliği vesikası ile 9 
senesine aid ticaret odası vesikaS 
almış olmak lazımdır. 

5 - Eksiltme 21-6-938 tarihine rt 
layan sah günü saat 16 da Keşan ı; 
tediye dairesinde yapılacaktır. 

6 - Teklif mektubları 5 inci rrl 
dede yazılı saatten bir saat evveli 
kadar Keşan belediye reisliğine "e; 
lir. Posta ile gönderilecek mektuP 
rın da aynı saate kadar eglmiş olıı" 
ları şarttır. Posatda olacak ged~ 
ler kabul edilmez. 311' 

Satılık han 
T"abzon Defterdarlığından : 

Varidat kapr Tapunun 
Mahallesi Sokağı Nevi No. tarih No. _______ Hududu Hazıra;!,-

161 Üç tarafı yol ~ 
tarafı Nemli oğP 
larınm Cihan i 
li ile mahdut .. 

ıı:..~ııeder P. Meyan C. Mağaza 6/) Mayıs 937 .. .. .. 69) 

.. ,, .. 71) 
" 162 

73) 
.. .. Han 75 

" 
178 Esvak Caddesi~ 

de 276 nwna!# 
medha1i var 

,, Mağaza 77 ,, 163 

" " t9 79 " 164 .. ,, ,, 81 ,, 165 
.. ,, ., 83 .. 166 

Es vak ,, 264 .. .. .. 266 .. .. .. 167 Kıymeti 

168 Muhammene&i 
,, ,, ,, 268 .. 169 Lira .. .. ,, 270 .. 170 25000 .. .. ,, 272 .. 172 
,, ,, .. 274 ,, 171 .. ,, 

H 278) ,, 174) 
280) ,, 175) 

,, ,, ,, 282 ,, 176 
,, .. .. 284 " 177 .. .. .. 276 ,, 173 

1 - Trabzon Belediye dairesi karşısında kain Anadolu Hanı na.ıııii 
maruf yukarda müfredatı ve evsafı yazılı tahtani 18 mağaza fevkani 16 °6 

maa ardiye müştemil ebniye bedeli peşinen tediye edilmek şartiyle satıl' 
cçı.ktır. ' 

2 - İhale 24 Mayış 1938 tarihine müs.adif salı günıil saat 16 da Trabı" 
Defterdarlığında yaptlacaktır. 

3 - Satış kapalı zarf usuliyle yapılacağından% 7,5 teminat akçesi 01.'' 
1875 liralık tenıinat mektubiylc teklif mektupları artırmanın açılma saati~ 
den bir saat evveline saat 15 şe kadar Defterdarlıkta müteşekkil kornis10' 
reisine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilenlerde aynı saatte komisyonda bulunduruıaca}(t~ 
Gerek postada ve gerek sair suretlerle vaki gecikmeler kabul edilıniy~' 
tir. 

4 - Fazla izahat almak ve şartnameyi görmek 
lığa müracaat etmeleri ilan olunur. (2630/1382) 

isteyenlerin Defterdir 

27~ 
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Ankara Belediyesi 

Binalarda yapllıcaK 1J1iiltemilitı 
ait talimatname 

~kara Belecliyoai imar Mikfür. 
lüğÜnden : 

Ankara imar hududu dahilindeki bi
nalarda yapılacak müştemilata aid 0 • 

lup 2.5.938 tarih ve 2/ 8673 No.Iu karar
name ile yükaek taadika iktiran eden 
talimatname aıağıya dercedilmiştir. 

Madde: 1 - İmar müdürlüğünün 
ıniiaaadHiyle yapılınıt olan bir bina
da, yeniden müttemilit inşaaına, ilive 
tadil veya esaslı tamirata izin ve .1 ~ b·ım k · · b ' ne ı e ıçın o ınanın imar mevzuuatı-
na uygun olarak yapılınış bulu 

bel d. . k runası 
ve e ıyece ıs an raporunun ·1 . verı -lnif olması lazımdır. 

Madde: 2 - Her binanı d 1 k 
k .. .. 1 •. k b n o un u , 

omur u , mut ah ve ram 1 k .b. 
hakrk" b" ' h . :ı aşır ı gı ı 

ı ır ı tıyaç mukab· ı · l .. 
t .1_ k ı ı o an muş-
emı at t21ıınlarının bı'na __ ,_ 

nın esas .-a-
fı altında ve mesela bod d . 
d ·1 · - rum a tesıs e-

ı mesı lazımdır. Ancak .. f . 
'k' b' mun erıt ve-ya ı ız ınalarda bı'na h i . d 1 ar cın e yapı -

maaına zaruret h 1 .. l"k ası olan odunluk, kö· mur u ve ,.,, ... ~ . . 
ı:_,. • ::r~ ... şırlık gıbı kısımları ~ 

mı.uuerıd vey bl . 
1 d a ok bınalarm bodrum-
arın ate . . . 

. sıaıne ımkin bulunmayan 
garal ve ser gibı müştemilitn uk.a 
~ahçelerdc yapılması caizdir. Binanın 
k~rca musaddak prnjeaine göre; u,. 

.. altında kifi yer ayrılmıt olan 
ınuş.temilatr için bahçede ayrıca miit' 
~~mılat binası yaptırılmasına ve henüz 
l'ınası yapılmamış olan parseller dahi-
ın~e müştemilat binası inşasına izin 
Verılemez. 

Madde· 3 tk· . .. · · · - ıncı maddeye gore 
ızın verilebilecek müştemilat binalrı 
arsanın sok - . d 
lın .aga mukabıl olan arka ı· 
Ya a :;uvazı ve bu dıla bitişik olarak 
he~\,~ ve köşelerdeki arsalarda ise 
leııt~· ~ &okağa amud olan dılıların bu-

:ı ıgı k" 
M d 0 1eye inşa edilecektir. 

ğu a de: " - Müttemilatın uzuntu
oıa::lta ba~çe dılının yaramdan fazla 
fa 8 ıyacagı gibi azami tutu dıftan dı-
VÜz v; azami genişliği 5 metreyi tc:.a· 
tc .e enıez. Eaaa bina ile kirgir mu,. 
_rnılat araanda enaz 3 metre mesafc

nın bot bırakılması mecburidir. 
~adde: S - Milftemilit b!naları i-

tgih olarak kullanılamu ve bu 
tarzda kullanılabilecek müttemilit İn· 
faııına izin verilemez. Alelfuııum müt
tcmilit binalarının pencere tabanları
nm aa,emeden jtibaem enaz: 1.-.0 met
re yükaeltliktc olması, dış kapılarının 
tii.liçeye aıcılır kanat şeklinde veya yu
ktlrı surnıur 11stor bf~!mh:ıde yapılma
lı mecburidir. 

Madde: 6 - Müştemilat binalarının 
~~eklikleri 2.50 metreyi geçemez. 
d u ~rtifa mü~temilatm yapılac.ağı yer-
e~ toprak seviyesinden itibaren aa

Çaga kadar ve etrafı kargir korkutuldu 
Çatılarda korkuluğun üstüne kada .. o
~an Ille9afedir. Üzeri teras olarak kul-an11-_, . .

1 
.. • _ t 

sa ~ ıstenı en muştemıı.ı.tm era-
b" s1.1 etrafına demir parmaklık yap da· 

ı ır . .kar i ak . 
ı · g r baba yapılmam ,artıy-
i e ~ru dcnıir parmaklık 2.50 metrelik 
~dan hariç tutulur. Bu terasların 
ri d şır ~urutmak için istimali takdt rr: ~ mUnasib mesafelerle korkuluğa 
r r Ut demir direkler yapılab~lir. 'l'e
;aya çıkmak için 12 basam'lgı teca
n. ~. e~eınek ve azami 7 5 un.im ge-

b~ş ığınde olmak üzere harıçte:ı hafif 
tr denıı·r d' . mer ıven yapılmaeına müaa-

ade olunur. 

Madde: 7 - Arsaları soı.ta:ra na:::a
~n çok yUkaekte veya çok aı;akta ıa
fan veya her ne suretle olursa olıun 
azla arızalı veya dalğalı olmasındar 

ULUS 

na9i bir fevkalidelik arı: eden analar· 
daki miiftemilat binalarının yapuın.ı
ıına izin verilip verilmemesi ve bu?
ların ,ekil ve ebadı idare hcy"tinın 
kararına bailıdır. 

Madde: s -Ankara ~ri imar hu
dudu dahilindeki binalarro ~hçele
rinde hayvan ahırları yapılmalı mem
nudur. Ancak aayfiye mmta&a!arınC:a
ki evlerin vaai bahçeleri da:.ilinde bu 
gibi mti9temilltın infUı. için araantn 
hususi vaziyeti nazarı .:.ıkl<ate . alına: 
rak her defuında ima-: ıd ne neyetı 
karariyle mU..ade olunabHiı. 

(1524) 1051 

Yapılacak bina 
irtifaları hakkında 
Ankara Belediyeai lm&r Müdür

lüfünden : 
Bundan böyle Ankarada yapılacak 

binaların irtifalarının aşağıdaki e
saslara göre tesbiti 2-5-938 tarih ve 
2/8674 No :lu kararname iktizaaın· 
dandır. . 

1 - Bina irtifaları binanın mebnı 
olacağı mevkiin ehe'?i~~~ ve huau
ıiyetine ve yolun genıJlıgıne ve o ~ev 
ki için teıbit olunacak kat adedıne 
göre tayİıJ'l olunur. 

Binaenaleyh: 

dilebileceği gibi münferid binaların 
iki tarafındaki binalarla olan mimari 
ahengini de bozmamak şartiyle o 
mevki için tayin edilen irtifadan bir 
metreye kadar daha noksan irtifada 
inşaata müaaıtıde edilebilir. 

7 - Zemini yol seviyesinden faz
la alçak veya fazla yüksek olan arsa
larda yapılacak binalrın irtifaı, İmar 
müdürlüğünce mevkiinin vaziyeti ve 
husuıiyetine göre ayrı ayrı tesbit o
lunur. (1523) 3050 

Arsa satılacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Plan icabı olarak Y eni?Chirde 
1152 ada 29 parselde bulunan 168 met
re murabbaı arsaya ilavesi icap eden 
180 metre murabbaı belediye malı ar. 
sa on be' gün müddetle açık artırma
ya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 720 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (54) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isti yenle-

rin hergün yazı işleri ve isteklilerin 
de 31 mayıs 1938 sah günü saat on bu
çukta belediye encümenine müracaat-
ları (1514) 3044 

Yapılacak bina derinlikleri 
hakkında 

Bir kat bina yapılacak yerlerde ir- Ankara Belediyesi imar Müdür-
tifa 3,50 metre. lüiünden : 

lki kat bina yapılacak yerlerde Ankarada yapılacak münferid veya 
irtifa 6.50 metre. blok binaların derinliklerinin bundan 

Uç katlı bina yapılacak yerlerde böyle aşağıdaki esaslara göre tesbiti 
irtifa 9,50 metre. 2/8675 No: ve 2/5/ 938 tarihli karar-

Dört katlı bina yapılacak yerlerde name iktizasındandır. 
irtifa 12.50 metre 1 - Münferid inşaat tarzı tesbit 

Bet katlı bina yapılacak yerlerde edilen yerlerde bina derinlikleri 12 
irtifa 15.50 metredir. metre ile 20 metre arasında tahavvül 

Bu irtifalar yolun yüksek tarafın- etmek üzere aşağıdaki düsturlarla 
daki bina kenarı hizasına müsadif tayin olu~ur. 
yaya kaldırımı seviyesinden itibaren A=5,00+D+B 
saçak üstüne ve aaçaksız binalarda B=3,00+0,15HjD-12,00/ 
atika divarı üstüne kadar olan pku- 2 - Blok inşaat tarzı tesbit edilen 
li me&afedir. yerlerde; bina derinlikleri 10 metre 

2 - Kötc başına müaa<iif münfe- , ile 15 metre arasında olmak üzere 
rid binalarda verilecek irtifa, binayı aşağıdaki formüller tatbik olunur. 
ihata eden yolların en genitine göre A = S,OO+D+ B 
ve bu yolların aynı geniJlikte bulun- B = 3,00+0,15H/ D-10/ 
maaı halinde ıeviyeai en alçak olan Bu formüllerde A parsel, vasati 
yola göre tayin olunur. derinliğini, B arka bahçe vasati de· 

3 - Bloklara ve ikiı: evlere veri- rinlifini, D bina derinliğini, H bina 
lecek irtifa eeas cepheye mllsadif irtifaını gösterir. 

Kundura ahnacak 
Orman Korunia Genel Komutan 

hk Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel komu

tanlık kıtalarının erat ihtiyacı için 
kapaİı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulan 1600 çift kunduranın 20 mayıs 
938 günü saat 15 de yapılan eksiltme
sinde talih çıkmadığından 2-.90 No.
lu kanunun 40. maddesi mucibince 
bir ay zarfında pazarlıkla alınması· 
na karar verilmit ve ilk pazarlığı 23 
mayıs 938 pazartesi günü saat 14 An· 
karada Yenigehirde Orman koruma 
genel K. satın alma komisyonu bina
sında yapılacaktır. . 

2 - Fotinin muhammen bedelı 
(7040) lira teminatı muvakkate (528) 
liradır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da parasız görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanuni vesikalarla 
ve teminat makbuzlariyle birl\kte 
mezkur gün ve aa•tte komi•yonda bu· 
lundurulmalarr. (1546) Sl06 

yola göre tayin olunur. Yol meyilli 3 - Köşe bafında olup da üzerine 
oldutu takdirde yolun yUkeek tara· münferid bina yapılacak olan araa-
fına ıöre blok bqmı tepil edecek larda araanın uzun olan cephesi, bina Orman Korama Genel Komutan • 
ilk blok veya ikiz eve irtifa evrilip cephesi ad ve itibar olunur. lık Satm Alma Komiayonundan : 

Yatıkhk pamuk ılmıcak 

bu irtifa& göre huıl olacak saçak ve- 4 - İkiz evler blok ahkimına ti- 1 _ Orman koruma genel komutan
ya atika divan seviyesi müteakib bir bidir. . h.k kıtaları ihtiyacı için 30000 ili 50000 
veya bir kaç bitişik binada da aynı s~- 5 - Münferid binalardaki derinlık kilo yataklık pamuk kapalı zarf usulü 
viyede devam etmek üzere müteakıb binanın ön ve arkasındaki en çıkıntı- ile ilıa1esi. 28-5-938 cuınattesi günü sa
blna irtifaları bir hadde kadar tez· lı hatları arasındaki meSafedir. Buna at 11 de Ankarada Yenişehirde komu
yid edilir. Bu tuayüd haddi yolun illveten arkada Uatü açık veya porta- tanlık binasındaki satın alma komisyo-
mcyline, mahalli vui)".ete ve m~ fo balkon yapılabilir. nunda yapılacaktır. 
icablara göre arada bir kademe tetkı- 6 - Bloklar için tayin edilen de- 2 _Muhammen bedeli yirmi bir bin 
1i suretiyle tahdid olunur. rinli.lı: esas derinlik olup arkada kom- lir• ve muvakkat teminatı "157 5'' lira-

4 - Alelumum binalarda, binanın ıu hududlarından ikiter metre çekil- dır. 
bulunduğu mevki için teabit edilmit dikten sonra daha bir buçuk metreye 3 _ Şartnameler bir lira mukabilin· 
olan adetten fazla iakin katı veya kadar derinliğin tezyidi cabdir. Bu de satın alına komisyonundan almabi • 
birden fula bodrum katı yapılamaz. bir buçuk metrelik çıkıntıda ~~h lir. 
Fazla meyilli . yollara m~if bl?k· veya açı~ balkon pay~arı da dahıldır. 4 _ İsteklilerin şartnamesinde yazı
larda mimari ıcablar henbıyle bına 7 ...,J Bır bloku tetkıl eden evle~d~n li vesikalarla beraber teklif mektupla· 
üzerinde kademe teıkilinden dolayı blriıi için tayin edi~e? -~~ıl derınlık nm ihale saatinden bir saat evveline 
hasıl olabilecek yarım katlar bu ka- her ne oluna olaun b~tıııgınde yapıl- kadar komisynoa vermeleri ilan olunur. 
yıttan müatesnadır. . mıt veya yapılacak bınalarm aaıl ~e- ( 1452) 2899 

5 _ Bir blok veya ikiz evi teşkıl rinliklerinden farklı olduğu takdır- ---------------
eden binaların yukarıdaki esaslara de komıu binaların derinliğ~ nazarı Ankara' Asliye Birinci Hukuk 
göre tayin edilecek tam irtifaa göre dikkate alınarak onlarla mımari a- Mahkemeıinden : 
yapılması mecburidir. Ancak ikiz e"! henk daireainde ittihadı, komıu hu- Ankarada Yeni Nazımbey mahalle
veya bloku tetkil eden binalardan bı- dudlarından ikiıer metre ~aa~e da- sinde Dede yokuıunda 21 No. evde 
si inp edilmit bulunursa bu ikiz ev bilinde temin olu~.ur: ~~.. ıttıha~ın Omer Altay Ankara Asliye Birinci 
veya bloktaki diğer binalara inga . e- kati ıekli imar mudürlügUJlce yerıne Hukuk mahkemesine müracaatla ana 
dilmit olan binanın saçak veya atıka göre tesbit olunur. baba bir erkek kardegi Saraç Sinan 
divarma &öre irtifa verilir. 8 - Sokak istikametine nazaran mahallesinde Dede yokufu 9 No. ev-

6 - MUnferid binaların tayin edi- S metreden daha geride yapıl~sı de ikamet etmekte iken 330 senesin-
len kat adedinden muvakkaten bir imarca tenaip edilen binal~r~kı. a.r- de harbı umumide aakere aevkedile
kat nokaaniyle inpuuıa müsaade e· ka bahçe derinliği: bu derınlık ~çın rek bugüne kadar gelmeyen Alinin 

Yeni Büyük Millet Meclisi 
tayin edilen hadden <Sn bahçen~n 5 gaipliğine karar verilmesini istemit-
metreden farkı çıkarılmak suretıyle tir. • 

tesbit olun\lr. Mahkemece bir senede iki defa 
9 - ]J.er ne sureti~ oluna olsun ilan edilmek üzere ilan yapılmasına 

arka cephenin en çıkıntılı poktası karar verilmiş olduğundan yukarda 
komşu hududuna üç metreden fazla adresi yazılı Alinin hayat ve mema
yakla,amaz. tından haberi olanların veya kendisi-•abası İçin istimlak. 

10 - Mesken olarak yapılan hu- nin Ankara Asliye Birinci Hukuk 
susi binalardan gayri binala~ı_n de- mahkemesine bildirmeleri ilan olu-

Ada Parsel Beher m2 
Mikdarı nıe. kıymeti ----. 

1260 99 3832 3 L. 

" " 100 3081 
3 L. 

" " 
46 2508 

4 ıL 

.. " 48 1710 
3 L. 

1851 1 7258 2,50 K. 

1272 2 919 2L 

rinliği binanın tahsiı edilecegı ma~- nur. 3097 
.. 'mar mu-YekQn Sahibi aada ve fenni icablara gore 1 

11496 Mehmet Hüırev, Fatma Sabi
ha, Bedia, Ziya, AyfC Samiha. 

9243 Tevfik oğlu Tevfik oğlu Na
mık. 

dürlüğün(~ 5~~;ı ayn tesbit oıun;;.s2 Diplomah bir maden mühendisi 

Bina 
10032+ 14000 Mehmet Emin oğlu Hü

seyin Alim 
5130 Mehmet Emin otlu Nail Oz-

Bir daktilo memuru ahnacak 
Ankara Belediyesi imar Müdür· 

lüğünden : 
İmar müdürlüğünde münhal bulu

nan 75 lira ücretli daktiloluğa muaa
baka ile bir memur alınacaktır. İm· 
tihan 25 • mayıs • 938 çarpmba günü 

~ d ~ 18145 lsmail Sabuncu Gireson say- aaat 10 da müdürlük binasın a yapı • 
caktır. Taliplerin evrakı müsbiteleriy-

oğlu Omer le mezkQr müdUrlüğc müracaatlerı. 1838 
lavı. 

aramyor 
Muğla vilayetinde krom ve zmpa

ra madenlerinde çalışmak üzere dip
lomalı bir maden mühendisine ihtiyaç 
vardır. Taliplerin tcraiti öğrenmek 
üzere ne gibi işletmelerde bulun~uğu
nu izah eder bir mektubla Muglada 
madenci Cemal adresine müracaatları 

2548 

-ıt-

1 :ı !IE :mt~l ... f.!ı. .. ~ 
Satılık : k ·ıa 1 Küçü ı n şart ar1 

Acele aatılık hane - Devlet Ş<iraaı 
yanında 800 M. bahçe içinde Elgün so
kağında 5 No, lı haneye müracaat. 

2829 

Dört ntırhk kÜçük llinlardan : 
Bir defa için 30 Kul'UI 
1ki defa için 50 Kuruı 

Ac:ele aablık ana - Yenişehir Sc
llnik cad. 423- 590 M. uygun fiatla ve-
rilecektir. Ti. 1538 2901 

Satılık araa - f ıtasyon arkasında t. 
marca parsellenmiı muhtelif çapta H. 

üç defa için 70 Kuruı 

I
Dort defa için 80 Kurut 
Devamlı Jriiçllk illnlann her defaaı için 
10 kuruş alınır. Meıell 10 defa neıredi
lecck bir illn için 140 kunıt alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak ilzere, her ... ~ır. ke
lime aralarındaki bo~lukl~r must~na 

1

30 harf itibar edilmiıtır, Bır küçük ılln 
120 harften ibaret olmalıdır-Alıcıoğlu Ti. 1538 2902 

Acele .. tıhk n - Yenişehir Onur· 
luk sokak 5 odalı uygun fiatla. H. Alı-
cıoğlu Tl. 1538 2903 

Dört satırdan fazla her ptır için a:rnca 
10 kurus alınır. 

iş anyanlar : Acele aatılık araa - Dikmen asfalt 
caddeai, yapılmakta olan Fahri apartı -
manı ittiaali 722 M2 cephesi 20 M. dir. 
T. 2527 ye veya Pqalar tepeai Ekono-
mi sokak No. 1/A haneye: 2935 

Mubaaebe derılCl'İ - Tecrübeli bir 
bay tarafından en çok üç ayda mükem
melen öğretilir. Ul\!lıda A. U. rumuzu· 
na mektubla mUracat. • 2868 

Satılık - 193-. modeli Ford Spor o
tomobili satılıktır. Gazi bulvarı mühcn._ 
dis Ragıp B. apartunaıunda kapıcıya 
müracaat. 2963 

Satılık arsalar - Yeniıehir Cebeci 
ve Maltepede inpata clveritli ufak eb
attadır. Tl. 2487 Vahdi Doğru Er 

2964 
Sablık ev, ana, aparbman - Yeni

gchir ve Cebecide acele aatılık ev, ana, 
apartıman Tl. 2487 Vahdi Doiru Er 

2965 

Kiralık: 

Kiralık - Demirtepede zemin kat 2 
oda kiler, banyo, mutbak kömürlük. 
Akbay aoaklı No. 9 2877 

Devreıı kiralık cJaire - Atatürk 
bulvarında her konforu havi iki oda b~ 
hol bir taracadan ibaret bir apartıman 
dairesi devren kiralıktır. 3454 den 45 
telefona müracaat. 2934 

Satılık ıüı bahlcl•n - Akvarlyum Kiralık daire - Dcmirtepc karşıam. • 
için canlı ekzotik cins balıklar aatılılc • da Aylan sokak Ruıeni apartımanµıda 
tır. Telefon 3374 numaraya müracaat mükemmel konfor ve nezaretli 4 oda. 

3035 apartımanda 7 numaraya müracaat. 
Sabbk - Ankaranın her tarafında 2976 

iınarca parsellenmiş kUçük çapta inp.· Kiralık _ Ycnigehir Tuna cad. Ye. 
ata elveritli arsalar Neıet Şeren Tel. N ı F ·t artı-•-nipazar yeri 40 o. u en ap ....._... 
2406 3036 nında 3 oda bir hol fiat 45 liradır. Uet 

Satılık - Ankaranm her tarafında katta ve sahiplerine müracaat. 3008 
irat getirir beton, kirgir ve ahpp ucuz 
evler ve apartımanlar N eıet Şeren Tel. 
2406 3037 

Kiralık - Yeni şehir otobüs garaJı 
karpıı Eraoy apartnnanı telefon 3654 
3710 3053 

Satılık - Ankaranın her tarafında Kiralık _ Şişlide istasyona 2 daki-
imar dahil ve haricinde parça parça sa- kıda Abide caddeıi atfalt üıtündc No. 
tılabilecek toptn ara•l, bai ve bahçeler 222 5 _ e oda •ıc:ık IU kalorUır möbleli 
Netet §eren Tel: 2406 30S8 ve möbleais 6 ay ve aenelik Tel. 43132 

Sabbk A,....._..- Yıniıellirde Dil- S055 
zenli ıokakda 20 No: (Kbım Özalp 0.YND kiralık apartıman- Yenip. 
asfalt caddeden befliaci bina) İki daire· 
si be-r odah, bir dairesi dart odalı ay- bir 'Havuzbqı yeni Ali Nazmi apartı-

:ır- be• odalı 10 numaralı dairesi rıca çamaşırlık ve Ufak odaı. Ortakat- manmm :ıı 
taki sahibinden sorulabilir. Telefon: devren kiralıktır. Kalorifer ve her gün 
2572. 3067 ıııcak auyu vardır. İçindekilere münı-

Satılık ve kiralık bağ - Harbiye 
caat. • 3101 

k Kiralık Daı're - Sağlık Bakanlı• mektebinin üat tarafında Yu arı •• 
Öveç yatağı mevkiinde yanyana kal'fISında Çağatay sokak No. 22 debi
iki baf, birisi dört oda bir sofa bir ri aandık odası olmak üzere 4 odalı P
mutfak bir au depoau iki akar çepne yet ferah bir daire 1 hazirandan kira• 
ve bir havıu, diler! iki oda bir mut· lıktrr. Yalnız öğleden sonra Tl. 1976 
fak bir aur ÇCflDC ayrıca bir kuyu ve Akkaya. 3102 
on dönUm mamur mUtenevvi meyve 
ve üztim aiaçlı bağlar ikiıi birden ve l 
yahud ayrı ayrı satılık ve kiralıktır. 'verenler : 
Taliplerin halde 4 No. lu düklrüna 
ve (2368) tele müracaatları. 

3093 

Mübendiı yanında çalııacak - LİH 
veya orta mekteb mezunu gençler ab
nacaktır. Son teklifleriyle Ulus'ta mil· 

Satıbk - Etlik'te 3 evle nezaretli ı ·· t 
hendiı rumuzuna mektub a muracaa 

arsalar. Çacuk Sarayı karıısmda 2 ev 2874 
Halk sineması altında bakkal Sabri'ye 
müracaat. 3096 

Sablık - 2 adet 516 model Fiat açık 
ve kapalı 6 kiJililıc otomobil. Görmek is
tiyenlerin Demirtepe Menckıe sokak 
No. 14 Şoför Rin Günere mürac:aatla. 
n. 3098 

Satılık villi- lstanbulda merkeze 
yakın havadar denize bakar kiralık bir 
katı havi çiçek çe meyva bahçeli yeni 
bir villa aatılıktır. Terkos, ca.z, aıcak 
su kalorifer vardır. Ankara Cihan ote-
linden sorulması. Tl. 177 5 3099 

Acele aablık ar..tar - Elektrik ş. 
karşısında (550 M.) (20) M. cepheli 
Cl 7) M. bina cepheli Lakavtız bağla-
rında. 7500 M. Ti. 2181. 3103 

Acele aablık motoaiklet - Müdafaai 
Hukuk caddesinde motosiklet tamircisi 
Rcc:ep Dinçman'a müracaat. 3 ı 04 

,:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

5 KRALİÇE V1KTORİA ~ 
: Anna Neagle 5 
':iıııı{ııııııııııııııııııııııııııııııııır:' 

Türkçeden ingilizceye ve İngiliz~ 
den türkçeye bihakkın tercüme yapa • 
cak bir memura ihtiyaç vardır. Franaı> 
ca bilenler tercih edilir. Ankara P. K. 
23 e mektupla müracaat. 3086 

Kul'81ar ı 

Frantu:ca Dertleri - Diplomalı ft 
tecrUbeli bir Bayan tarafından lmtl• 
hanlara hazırlık. Necatibcy okulu ya
nmda No. 2 ı. ci kata müracaat 3070 

Daktilo inana - 4 7 inci devresine 

haziran ilk haftasında baılıyor. 2 ayda 
diploma verilir. Ycnihal arkası yeni ha· 
mam apartnnanı kat 2 Tel. 3714 3095 

Aranızo!: 

Acele oı.r.k - Yenitehirde 5 • 6 
odah müstakil bahçeli kiralık ev aranı
yor. Ankara Poata kutuıu 296 ya mek-
tupla müracaat. 303" 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -- -------------------

Kurumu 

PİYANGOSU 

----- Türk Haya ------------ BÜYÜK 
3 " 3 

.... 4 

.. " 5 

.. " 6 

919 

919 
919 

1861 

2L 

2 L. 
2 L. 
2 L. 

1838 

1838 
1838 
3722 

Mehmet HulQai 
Lütfi. 
lsınail kızı Ayfe, Sıddıka On-
kan. 

,, ,, " " 
lbrahim kızı Ayte Raıime. 
2/8 Feride 3/8 serden altı hiı 
ıe Mehmet HulQsi oğlu Ö-

(1512) 3019 

Satıhk arsa 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Yenitehirde 1054 üncü adada 
19 panelde 730 metre murabbaı arsa 
15 giin mUddede açık arttırmaya ko-

Zayi- 131 numaralı memurlar koo
peratif. tirketi hiue senedi zayi olmug -
tur. Yenisi abnacaiından hWanil olma
dığı ilin olunur. Altındai mahallesin
de 147 numaralı evde oturan Huan 

--------İkinci Keıide ı ı HAZiRAN 1938 dedir. 
--------- --ikramiye 45.000 lirac?~ ~ -
§Büytık 

mer Lütfi ve Atlr kızı Sabiha. 

Yukarda ada parsel mikdar ve aabiblerinin iıimleri yuılı Ayrancı mev· 
kiinde ve yeni Büyük Millet Meclisi sahasına teaadüf eden arazi ve ev hi
zalarında gösterilen bedellerle Menafii umumiye kararma tevfikan istlmllk 
edilecektir. Bu yerlerin haritası Belediye Kapısına ve istimlak yerlerine 
aaılmııtır. Bu bedele razı olanların Dl\qlllelelerini yaptırmak üzere Beledi· 
yeye müracaatları ve razı olmıyanların da 27 ıınay11 uıse cuma ,una ıkpmr-
11a kadar itirularmı göıterir iltidalaruıı bolcdlyı rellUlinc vırmtlıri ilin 
w~ur. ~~ 

nulmuıtur. • 
2 - Muhammen bedeli (3650) lira

dır. 

3 - Muvakkat teminatı (273,75) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teldllerin de 27 mayıs 9S8 cuma günü 
At on buçukta belediye encümeninr 
ın.iirı~Uan! !1464). 2911 

oğlu Tallt Kandemir. 3100 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Haıtahaneıi Cerrahi tefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalanru kabul eder. Tel: 1499 

Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart. No. 9 D. 5. 2644 

-- --Bundan bafka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık =: ---- -ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki § ----- -:S adet miikifat vardır • • • =: = -§ Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin eden bu piyangoya § - -5 iıtirak etmek IUJ'etiyle ıiz de taliinizi deneyiniz. =: - -- -~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;:-
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~IİSKET SAR.ADI . . 
. 2·00 ... . 

'O • 
as_ k~ 
45 .. 

SOFR.\ 
ŞAHA Pi. AH 1 

3.-0 d. 
200 • 

70 • 

. ~ .... 
100 kr, 
70 • 

35 • 

iMMiSAR SA 

ad~h~ 

L 1 
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., ...................................... __ . 
Berlin'de 

HOTEL TEMPO 
Kurfürstendamm'ın 

En modem oteli 
Adres: Kurfürstendamm 59/60 

Telefon : 32 39 f 1 

Sahibi: Türk vatandaşı 

Cemil Mum 
Oda kiraıarı 

13 oda tek yataklı 
• 4 .. ,, 

2,40 Mark 
3,40 

2 • " 
3,90 .. 

11 • •• •• 4,40 

Baı, diJ, nezle, grip, romatizma ve bütün agnlannuı derhal 

keser, icabında günde Ü( kaıe ahnabilir. 2162 

Türk Maarif Cemiyeti 
Umumi Merkezi 

ve 

Resmi İlôn İşleri Bürosu 

11 .. çift .. 5,90 .. Anafartalar caddesinde Zincirli cami yanındaki dairesini 
6 • ,, •• 6,90 .. Ulus meydanında lş Bankası karşısındaki Koçak aparlı· 
1 .. .. .. B,- ., manımn ikinci katma nakletmiştir. 3109 

Odaların hepsinde akar sıcak. il . 
ve .oğuk m ve telefon vardır.: -------------------------
Bazılannda hususi banyo var·: 
Jır. : . . 
Kahvaltı: 1,10 Mark E . 

Türk vatandaşlara lisan hu-~ 
susunda azami kolaylık. Misa-: 
firlerden daha önce gelen: 
mektub ve saire memnuniyet-: 
le muhafaza edilir. : . . . -~ •....................................• ,.. 

_:!1111111111111111111111111111111111111 ·~ 

E Dr. Bôsıt Ürek ~ - -- -- -: Cebeci Merkez Hastanesi : 
E lç Hastalıkları mütehassısı E 
: Her gün hastalarını Y enİ§e- : 
: bir Meırutiyet caddesi Ürek: 
: apartmanında ıaat 13 den: 
: sonra kabul eder. Tel: 1694 : - -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııırs 

&JGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· S· KURU$] 

-- --- - ---

YARIN·KURACAGINIZ · EViN·TEMELlDİR ~ı • 
- -- - .. 

ı - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f "'./Ar --
. . 

· · :-Yavrurn ÜtJa ! buqün yatıraca~ım para ile 
iŞ Bankasındaki hesabır:ı 50 1 ira~a bulacaK. Tali in varsa , · 

. lıaıita rı· l<eşidnincle bu paran birden 1000 Li ta a ı-t a b i. Li ı-. 

-----------------------------------------------------------------t: -----------------------
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ULUS -19. uncu yıl. - No.: °"37 

imtiyaz sahibi 
Nureddin Kamil Suner 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basımevi: Ankara 

YENİ 
BUGÜN BU GECE 

Satılık ev 
Ankara Defterdarlığından : 

Sahibi ve Eski 
Kıymeti Cinsi Mahallesi borçlu Yeni No. İzahat 

160 Hane Doğanbey Anadolu o
teli eski müs
teciri Mazhar 

17-4 931 ve 932 seneleri kazan~ 
vergisi bakiyesiyle milll 
emliik sat~ bedelinde!S 
1342 lira 42 kuruş borçlJ 
için. 

Yukarda yazılı gayri menkul sahibinin vergi borcundan dolayı satıla• 
cağından 21 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 

Taliplerin 13-6-938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Ankar• 
vilayeti idare heyetine müracaatları ilan olunur. (1547) 3107 

fsTDnbut Bdedlvest 

$ehir'lYyatrosu 
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IST ANBUL BELEDlYESl 

Şehir tiyatrosu 
Bugün gündüz saat 15 te 

Sözün kısası 
Komedi 4 perde 

Akşam tam saat 21 de 
Size öyle geliyorsa ... 

Piyes 3 perde 
Yazan: L. Pirandello . 

DlKKA T: saat 10 dan 18 ze kadar biletler Bankalar 
caddesinde (Orhan Terzioğlu) mağazasında ve 18 den 
sonra (Halkevinde) satılmaktadır. 3115 

SİNEMALAR HALK 
Robert Montgomery ve Madge Evens ......... ~ BUGÜN SAAT 1 DEN İTİBAREN 

tarafından temsil edilen emsalsiz - - Heyecan • Esrar • Macera • Korku - -- -fransızca komedi - - BİR GECEDE ÜÇ CİNAYET - -ÇİFTE ÇAPKINLAR - -- -- -Seanslar: 1-2,45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de - - Seanslar: 1 - 2,30 • 4,30 - 6,30 - -- -Bugün saat 11 de tenzilatlı matine - - gece 21 de - -- -Programa ilaveten: Başvekil Celal - -- - Saat 11 de tenzilatlı matinede Bayar ve Hariciye Vekili Dr. Aras'ın - -- -- -Belgrad seyahati intibaatı. - - MEKSİKA GÜLÜ -- - 1 - -Gece saat 21 de: Ankara Palas orkes- - -- - c.n - - Programa ilaveten: Tekirdağlı Hü- IO 
trasının refakatinde yepyeni varyete ..,, .... ,.. -
n umaralarr. seyin - Kara Ali güreş müsabakası 

• 
Yangın, hay m s 
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