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4.6. ve S.6.1938 Cumartesi .v~ P!l~ar 1:'ürki· 

ye güreıı bırıncılıklen 

• 

Halayda bütün gazeteler kapablclı 

Anlaşmadan 
sonra ... 

F. R. ATAY 

Beıvekil Çemberlayn, yekUııu 
1~ ınilyon Sterling tutan kre
~ı anlaımalannın Londra' da 
lln:ıa. edilmit olduğunu Avam 
~arasına bildirmittir. Üç an
-tnıadan biri, 1 O milyonluk ti
C&ri krediye, ikincisi 1937 ticaret 
"~ kliring mukavelesine teknik 
~ fasıl ilavesine aiddir. Batve-
1q), ha.rb gemisi ve harb malze
---i siparitlerine taallUk eden 
~ blilyonluk üçüncü anlqma için 
• L kanun projesinin pek yakm
q, Avam kamarasına tevdi olu
-.:.inu da ilive etmittir. 
~ nayar ~~ ~~ ;::!• bir muvaffakiyeıt teıkfl 

L_ • ba &nl&fD1&Jar, fU hakikat· 
111111 ıebat eder: 1 - Yeni Türki
)e, ~ llık dürüst ekonomi 
~inana ~litikuı ile kendine 
2 bir itibar temin etmittir. 
b ~ Yeni Türkiye, onbet yıllık 
ı....~i Politikası ile, kendisini, 
~lanru keneli haklarına ria
~ ettinnekte müteauıp olduğu 
hü r batkalannm haklarına 
~et eden, bir sulh, istikrar ve 

:nıyet unsunı olarak tanıtmıı
. 3 - lngikere ile Türkiye ara

•rnda her türlü menfaat tezadlak" tasfiye edilerek, karıılıklı bir 
llne.d teessüs etmittir. 

Eğer ınali itibarımız tam ol
lnaaaydı, City'nin serbest finans bl eko~ıni adamları ile anlata· 

1 ~k nnki.nsızdı. Eğer Türki
~~n beYnelmilel sulh nizamını 
ka u afaa ettiği, ve hiç kimseye 
birl"fı t~vijz kasdı gütmediği 

hakıkat olarak kabul edilme-
leydi, Türkiye Milli Müdafaası
na yardnna taaUUk eden bir ka
llu~un Avanı kamarasına teklif 
eclılmeaine ihtimal yoktu. 

ed Londra müzakereleri devam 
ehke?, ecnebi basın aleminde 

ju telıf n~triyat olmuftur. Eaef
ı:.=ydedıl~ek lazımdır ki bu 
f ata dahı, en aykın tefsirler, 
I raınsız gazetelerinde çıktı. Bun
• a.r . ~ondra müzakerelerine. ne 
ıngılızler ne bizim tarafnnı~dan 
aala d·· ·· ··ı l& Ufunu meyen bazı makaad-
d r atfettiler; bizim beynelmilel 
.oıtluk ve ticaret münaaebetle
rım · · · ızının ruhunu hiç kavrama-

TUrk hava . kurumu geriel 
merkez kurulu toplandı 

Toplantıda havacdığımız için bir 

mühim kararlar alındı çok 

Türk Hava Kurumu genel merkez toplantıaıncla bulunanlar 
Türk Hava Kurumu Genel Merkez 

heyeti dün saat 16 da Sinob mebusu 
B. Cevdet Kerim lncedayının başkan
lığında altı aylık toplantısını yaptı. 
Genel merkez üyelerinden merhum 
Ethem Tuncel (Samsun) le Esat Sa
gay (Bursa) ın hatıralarını takdis i
çin ayakta bir dakika susulduktan 
sonra geçen toplantının zabıt hulasa-

siyle idare merkezi heyetinin çalışma 
rapor'u ve mürakiblerin raporu oku
narak tasvib olundu. Bilinço ile 1938-
1939 büdcesi tetkik ve tasdik edildi. 
Türkkuşu kamplarında vazife görür
ken şehit düşen amatör gençlerin mi
rasçılarına 1500 lira, malıll kalanlara 
750 lira net olarak tazminat verilme-

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

~ıt olduklarmı, bu münasebetle, 
r defa daha teyid ettiler. duğumuz diğer dolt devletlerden nazik coğrafya bölgesinin barıt 

.. Y.~ni Türkiye, beynelmilel her dahi bunun aksine bir kanaat nizamında kati bir rol oyn~yan 
~rl~ ~~naaebetlerini tam bir is- beslendiğine tesadüf etmit deği- devletimizin tarihi vazifesine li
iklal ıçınde ve yalnız milli men- liz. Onun için sulh politikamız yık olduğu değerin verildiğini 

faa.t kayg111 ile tanzim eder. A- gibi, milli ekonomi politikamızın göstermektedirler. 
nn satım itlerine hakim olan dahi, yaınlıt tefsirlere uğratıl- Evet, lnformation'un dediği 
düsturları hiç tüphe aötürmiye- mak istenmesine müsaade ede- gibi, Fransanm, dostu ve müttefi-
cek kadar vuzuhlu ve katidir. Bu meyiz. ki lngiltereyi taklid edeceği bir 
düsturlar esas olmak p.rtı ile h k 
h.erkesle anlatmalar yapar. 1.;. imar ve inkip.f davamızın ih- cİ et vardır: Türkiyenin haki a-

~- tiya 1 d d 1 ·n sa tini bilmek! Do ... luk icablarıını ııyaset karijlınnaz ve kartılıklı çarına yar ım e en erı - 1 k ... _ı _ _. 

taahhüdlerin iyi itlemeainden mimi alakaları bizi ne kadar yapan ara artı, onmı da, avaıL· 
gayri bir ıey düıünmez. kalbden mütehuais ettiğini de luğu, gerektiğinde, f edakirhğa 

burada tekrar edelim. Çünkü bu kadar götürür olduğunu takdir 
. Doat lngilter~, ~en~ 1:ü~ye- alakalar, her türlü aykın niyet- etmek! City orada ise, Hatay bu

~'!' bu .yepy4:nı. zıh.nıy~mı pek lerden uzaktırlar, temizdirler; radadır: Bizi kazanmak için ma
ıyı tak~ır ~ıftır. Şımdıye kadar imir ve inkipf davamızı takvi- liyecilerinizi defil, politib.cıla
en ıenıt munuebetlerde bulun- ye etmekle, içinde 'bglggduju rıwaı tetrilr ecfinia.I 

Delege Garonun verdiği karar: 
• t t • , ... 

Aksam yirmiden sonra sehirler 
arası münakaleler yasak 

- 'I • 1' .~ • '• • I •• ~'.,, ı " • • • •, ' ' ' lj f • " il;, ' •',. • o : .. ... • 

Antakya, 28 a. a. - Anadolu ajansının 
hususi muhabiri hiJdiriyor : 

gelip gitmeyi yasak eden ve Hatay' daki ha. 
tün gazeteleri kapatan bir karann Dele
ge Garo tarafından imza edildiği öğrenil· 
miştir. 

Akşam saat )'irmiden sonra şehirler a· 
rasında otomobil, kamyon ve araba ile 

&Hllıi g.tr. ISlanbula ,erel 
,,_en Atatiirlı'ün trende •
luunq ilıi re.imleri: llini
ınini Ülkü Büyiilı ş.Pe 
buket takdim ediyor.• 
[Atatürk'ün İstanbul'a muvualatları
na aid diğer resimlerimiz 1. inci aay
famızdadır.J 

•ttı ı ı ı ı ı ı 111111111111111111111111111111uıı11111111 

Dost Yugoslav nazır. 

General Maric 
Edirneden gecerken 
. Edirne, 28 a.a. - Yugoslavya Har

bıye ve Bahriye nazırı general Mariç 
bu sabah konvensiyonel treniyle saat 
yedi buçukta buraya gelmiş ve istaa
yonda Trakya Umumi Müfettişi ge
neral Kazım Dirik, Edirne valisi, mü
fettişlik müşavirleri ile kumandanlar 
belediye reisi ve kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından hararetle karşılan
mıştır. 

İtalya nazırlar meclisi 

ltalyanın boğazlar 
mukavelesi ne 

iltihakını tasvib etti 
Roma, 28 a.a. - Kabine bugün 8. Mmolini'nin riyaaetinde top. 

lanmllflır. Meclis ukeri mahiyette iki karar almlflır. Bu karar
lardan biri, müdafaa l"ijkuık konae,.inin terekkiib tarzında deii
tildilderi ilati.a ebn ı idedir. Bu aıretle bu koaseye, yalnız ..ıam. 
yettar ethu sirecektir . 
İkinci karar, harb ve bitaraflık ka· .r--------------

ideleri hakkındadır. Bu iki kanun 
metni 5-9-935 tarihli emirname ile te
§ckkül eden huauat komisyon tara
f mdaıı vilcuda getlrilmlt bulunmak
tadır: Ba iki kanun, harb .anamda 
ne suretle hareket ~ileceğinl teabit 
eylemekte .e muharibler ite bitaraf
lar araamda mUnuebctleri tasrih et-
mektedir. 

Nazırlar meclisi, İtalyanın boğaz -

lar hakkındaki Montrö mukavelena

mesine iltihakını da taavib etmiştir. 

Çekoslovakyada 

Alnanlar çekleri 
çekler de almanlan 

·protesto etti 
Çekoslovakya meselesi hakkında 

dün aldığımız haberleri üçüncü Uf· 
famızda bulacaksınız. 

Hanıidiye yakında Akdeniz 
limanlarına gidecek 

Türk ve Yugoslav bayraklariyk 
süslenmiş bulunan istasyonda general 
Mariç, takdir ettiği bir jandarma bö
lüğü ile 200 kişilik bir eğitmen kıtası 
tarafından selamlr,dı. Bayan Dirik 

(Sonu 6. rncı sayfad~ı 

Yukarcla: Solya Elçimiz B. Şevki Berker, Varna lıonMJloıum'!z 
B. Süreyya Sami Berkem, atQfemiliterimiz B. Saim Y arlıun ile 
V GTna belediye rei. muoı:ini nhhmJa HamiJiyenin J'Gnafl'l'UlnG 

inmar.ti~ 

Hamidiye Varna rıhtımına 
yanaıtıktan aonra 

lstanbul, 28 (Telefonla) - Karade
niz limanlarına giden Hamidiye bu • 
sabah limana döndü ve doğru Gölcü
ğe gitti. Hamidiye, birkaç gün sonra 
Akdeniz limanlarını ziyarete çıkacak 
tır. 

• "Novin1'" gazetesinin 20. S. 1938 ta
rihli sayısında şu yazı çıkmııtır: 

Dün akşam deniz gazinosunda Sof
ya Elçisi Bay Berker ile Bayan Ber
ker, Hamidiye zabitanı şerefine bir 
suare verdiler. Burada garnizon za
bitanının kısmı azamiyle Hamidiye 
gemisi zabitanı, resmi zevat ve sure
ti mahsusada davet olunan kimseler 
bulunuyordu. 

Kibar ev sahibleri olan Bay ve Ba
yan Berker, Vama konsolosu Sürey

(Sonu 6. ıncı sarf ada) 
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Basit bir. bilmece 
Hatay! Son harflerinin yerlerini değiştiriniz, Türkiye için ifade et

tiği mana meydana çıkar: hayati Gene aynı sözün son harfini kaldırı
nız, F ransanın bu işte tuttuğu yolu anlatmış olursunuz. 

Bir çocuğun bile kolaylıkla halledebileceği bu bilmeceyi çözmesini 
bilmiyenler varsa, emin olun ki, bu, anlayışlarının noksanından değil, 
işlerine öyle geldiğindendir. Fakat herkes, her istediği sahada, işine gel
diği gibi anlamakta ve hareket etmekte serbest midir~ 

Fransız dostlarımız sulhçudurlar. Dünya sükun ve nizamını boza
cak mahiyette gördükleri hareketler etrafında en şiddetli yaygaraları 
koparanlar onlardır. Fakat bir mesele ki, imparatorluk menfaatlerine 
aykırıdır, sulh için büyük bir tehlike teşkil etse bile, dostlarımız, onu 
bilmemeyi tercih ederler. 

Fransız dostlarımız zorbalığı, tahrikçiliği, hakka tecavüzü sevmez
ler .• Bu gibi hareketler nerede vukua gelse, en yüksek perdeden atıp 
tutmaya, bütün dünyayı ayaklandırmaya kalkışır ve .. imdadı" diye 
h.ay~mşırlar. Fakat bu zorbalık, haksızlık ve tahrik, fransız sömürgc
cılen tarafından, mukaddes imparatorluk menfaatleri uğrunda tatbik 
edildi mi, istisnaya tabi tutulur ve buna karşı itiraz edilmesine, ilk önce 
hayret eden kendileri olur. 

Fransız dostlanmrz, insanları muhtelif seviye zümrelerine ayıran 
ve ~irl~rinin diğerleri üzerinde tahakkümünü meşru sayan ırkçılık na
~n~:sıne isyan ederler. Fakat, sömürgelerinde, "yerli" yi sömürülme
aı m~bah, her haktan mahrum bir sürü telakki eden zihniyetin, düşün
celenle ne kadar büyük bir tezad teşkil ettiğini asla fark etmezler. 

Aldanmayınız, haksız, çirkin, insanlığa sığmaz dedikleri her hare
kette, mutlaka kendi menfaatlerine dokunur bir taraf bulursunuz. 
Menfaatlerine hizmet eden her hareketse, mutlaka haklı ve meşrudur. 

Fakat ~r~nsrz. do~tla~ımrzm yanıldıkları nokta, bu yavuz hırsız oyu
n~nun, mıllıyetçı T urkıyeye karşı oynanamıyacağım farketmemeleri
dır. Bu formülü dostlarımıza hatırlatalrm: Hatay davası Türkiye için 
hayat davası, haysiyet davasıdır. 

Türkün hayat ve haysiyeti uğrunda nelere kadir olduğunu ise bü
tün dünya bilir. -YAŞAR NABi 

iyi neşriyatın faydası Ma~ka, ŞiJli, Beıiktas 

Türkiyemizde çıkan en iyi mecmu-

lslanbulun büyük 

eğlence yeri olacak 

alardan biri "M. T. A.,, dır. Maden 
Tedkik ve Arama müessesesinin faa
liyetleri hakkında etraflı malf.tmat 
veren bu mecmua, az zamanda her ta
rafta yüksek bir itibar kazandı. Son 
günlerde Londradaki maden endüstri 
mecmuası başmuharriri G. S, Roneh 
imzasiyle gelen bir mektub bunu isbat İstanbul, 28 (Telefonla) - Yeni şe· 
ediyor. Mektupta deniyor ki: "Dün. hir planına göre Maçka, Şifli, Be§İık
yanın her tarafından maden endüstri· taş arasındaki genit vadi, şehrin en 
aine aid mecmualarını ve hükümet ra- büyük eğlence yerlerinden biri haline 
porlarını atıyoruz. Bunlardan hiç bi- k~nacaktır. Bu vad~de çocuk bahçele
risi tabı nefaseti, tekil ve görünüş iti- rı, umumi pa.rklar, ıdman aahaları, çi
barile M. T.,A. mecmuası ile mukaye- çek bahçelerı ~urulacaktır. Gazhane, 
ae edilemez.,, bostanlar ve dığerbinalar kaldırılacak 

ve sahanın yamaçlarına yüksek katlı 
apartımanlar yaptmlmıyacaktır. Ge
ne plana göre Eminönü meydanndan 
Haller mıntakasma, Eyübe, Saray 
burnuna, Sultan Ahmede gidocek cad
delerden başka Mısır çarı;ıısı batından 
tam üniveraitenin önüne çıkacak ge
niş bir cadde daha açılacaktır. Bu cad
de için istimlaklere 1940 da başlana
cak, 1943 de tamamlanacaktır. Taksim
den Sıraeerviler yolu ile Cihangire 
geniş bir yol indirilecek, Taksimde 
Rum kilisesinin bulunduğu ada istim
lak edilecektir. 

Bu satırlardan sonra başmuharrir, 
bazı münderecatın izahı için başka bir 
lisandan daha istifade edilmesini rica 
ediyor ki M. T. A. esasen bunu yap
mak üzere idi. 

İşte sonsuz zannolunan iyi ve te
miz neşriyatın faydası budur: Binler
cesi araaından seçilir: bakılır ve ted
kik edilmesi hevesi zaptedilemez. 

Türk tarih kuru·;,,unun 

yaptığı hafriyat 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Türk ta

rih Kurumu geçen sene Topkapı sara
yında yaptırdığı hafriyatın yerlerinin 
krokilerini yaptırtmış ve hafriyatta 
meydana çıkarılan Bizansa aid eserler 
kubbe altının saçakları altına kaldı
rılmıttır. Burada eserlerin tasnifi ya
pılacaktır. Hafriyat dolayısile açı13:n 
yerler kapatılmıştır. -
İstanbul tatbikat okulu eski 

mezunlarının gezintisi 

Viyana baı konsolosumuz dün 
akJam hareket etti 

Viyana Baıkonsolosluğuna tayin e
dildiğini yazdığımız B. Kemal Aziz 
Payman, ay batında yeni vazifeıi ba
tında bulunmak üzere dün akpmki 
trenle lstanbula hareket etmittir. 

Viyana Ba§konsoloıumuz !atanbul
dan trenle Viyanaya gidecek ve yeni 
vazifesini teslim alarak mesaiye baş
layacaktır. 

Değerli hariciyecimize bu vesile i
le tekrar muvaffakıyetler dileriz. 

urus 

ı_ş_EH_i_R_HA_Y_A_T_I _ı 
Algan milli bayramı 

Afgan Kıralı Mehmed Zahir Han 

Evelki gün dost Afganistan hükü
metinin milli bayramı idi. Bu istik
lal bayramının yirminci yıldönümü 

münasebetiyle Afagn Büyük Elçili
ğinde büyük bir suare verilmiştir. 

Bu suarede Başvekil B. Celal Ba
yar, 1ç Bakanı ve Parti Genel Sekre
teri B. ŞükrU Kaya ve diğer vekille
rimizle, bazı mebuslarımız, kordiplo
matik ve büyük elçi ekselans Sultan 
Ahmed Hanın husuıt dostları bulun
muştur. 

Suare geç vakte kadar samimt bir 
hava içinde devam etmittir. Büyük 
elçi ekselans Ahmed Han dün de An
karada' bulunan Afgan kolonisine el
çilik binasında bir çay ziyafeti ver
mi§tir. Bu çayda muhtelif mektebler
de tahıil etmekte bulunan afganlı 
gençlerden batka Sıyasal Bilgiler o -
kulu aon ıınıf talebeleri de afganlı 

arkadaılarıiun misafiri olarak bulun
muflardır. 

Şölen çok şen geçmiş ve gençler 
kendi aralarında eğlenmi9lerdir. 

Halkevinde: 

İkinci orta okulun çayı 

DUn ıaat 16 da Ankara !kinci orta 
okulunu bitiren talebeler mekteb ve 
hoc:alarının kendilerine yapmıt ol
-duklar,. iylUkl... ııaı..ıe wa ••5Alr-

kür etmek için Halkevinde hocaları
na bir veda çayı vermiılerdir. 

. Zengin bir program hazırlayan 

gençler, hep bir ağızdan lstiklat mar
şımızı söyliyerek eğlencelerine bat· 
ladılar. Bundan sonra mezun olan ta
lebe adına, Bayan Saime kısa bir söz 
söyledi ve arkadaşları namına hocala
rına sonıuz ıevgi ve aaygılarını bil
direrek teşekkür etti. Bunu milteakib 
birçok danslar yapılıp §8.rkdar söy
lendikten sonra, davetliler hazırlanan 
büfeye götürüldü ve ikram edildi. 
Davetliler arasında Halkevi Baıkanı 
lçel Saylavı Ferit Celal Güven, An
kara Kültür direktörU bulunuyordu. 
Talebe kendi aralarında geç vakte 
kadar danıedip eğlenmiştir. 

Nurettin Sevinin konferansı 
Bugün saat 18 de Ankara Sıyaaal 

Bilgiler okulu lisan profesörlerinden 
B. Nurettin Sevin tarafından (Terbi
yevi temsiller) adlı bir konferans ve
rilecektir. Memleketimizde tiyatroya 
aid birçok değerli tercilmelor yaparak 
ekserisini sahneye koyup büyük mu
vaffakıyetler elde eden Nurettin Se· 
vin'in bu konferansının güzel olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Yarınki 
Kamutay 

Kamutay yarın toplanacaktır. Ruz
name §udur: 

Bir defa müzakereye tibi olan 
maddeler 

Barut ve mevaddı infiıakiye fişek 
ve av mühimmatı ve av saçması inhi· 
sarı idaresinin 1934 mali yılı hesabı 
katisine aid mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresiyle Barut ve 
patlayıcı maddeler inhisarı idaresinin 
1934 yılı hesabı katisi hakkında ka
nun layihası ve Divanı muhasebat en
cümeni mazbatası. 
Vakıflar umum mUdUrlilğü 1938 yı

lı BUdce kanunu layihası ve büdce 
encümeni mazbatası. 

Halebli Hacı Mehmedoğlu Abdo 
Devvarenin ölilm cezasına Çarptırıl
masına dair Başvekalet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası. 

ikinci defa müzakeresi yapılacak 
maddeler 

Diyarbakır mebusu General Kazım 
Sevliktekin ve Erzurum mebusu Şük
rü Koçağın, MiUt Müdafaa Vekale
tinde (Zat itleri son tetkik mercii 
encümeni) teşkili hakkındaki 2515 aa 
yılı kanunun değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adliye ve milli mü
dafaa encümenleri mazbataları. 

57.918.000 lira fevkalade tahsisat 
verilmesi hakkında kanun tayihaaı ve 
büdce encümeni mazbatası. 

lnhisarların idaresi hakkındaki 
1660 sayılı kanuna müzeyyel 2159 sa
yılı kanuna ek kanun layihası ve büd
ce enclimeni mazbatası. 

Birinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

Adliye vekileti teşkilat ve kadrola-
rında yapılacak defifiklik bakında 
kanun layiha11 ve adliy~ büdce encü
menleri mazabtaları. 

Dahiliye vekleti kadrolarında bazı 
değiıiklik yapılmaıına dair kanun la
yihası ve Dahiliye ve büdce encümen-
leri mazbataları. • 

Dahiliye vekAleti merkez tefkilatı 
ve vazifeleri hakkındaki kanunun ba
zı maddelerinin değiıtirilmesine ve 
kanuna bazı hükümler ilbeaine dair 
olan 3046 aayılı kanunun 3 üncü mad
deıinin tadili hakkında kanun layiha-
11 ve .Dahilye ve büdce encümenleri 
mazbataları. 

Maarif veklleti merkez teıkitatı 
ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı 
kanuna ballı (A) cetvelinde değiıik
Jııtyapılmalıına aaır-xanun ıayuunn 

ve maarif ve büdce enç.Umenleri maz
bataları. 

3034 sayılı kanuna bağlı çizelgenin 
değ,iştirilmeıi hakkında kanun layi
haıı ve maarif ve büdce encümenleri 
mazbataları. 

Vilayet husuıt idarelerinden maaş 
atmakta olan ilk tedrisat müfettiıle· 
rinin umum! muvazeneye alınmaları
na dair kanun layihası ve maarif ve 
büdce encümenleri mazbataları. 

Kamutay 
encümenlerinde 

Muvakkat. encümende: 
Sermayesinin tamamı devlet tara -

fından verilmek suretiyle kurulan ik -
tıaadt teıekkWlerin tıekilitı ile idare ve 
mUrakabeleri hakkındaki kanun proje -
sinin g8rilfUlmcaine devam edilmittir. 

Çağn 
X Dahiliye encUmeni yarın saat 10 

da toplanacaktır. 
X MilU Müdafaa encUmeni yarın aa

at 10 da toplanacaktır. 
X Aarzuhal encümeni yarın saat on 

da toplanacaktır. 
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Türk hava kurumunun son 
bir yılhk iç bilançosu 

Ordu hava kuvvetlerine yapılan 
46.995.265 lirayı buldu yardım 

Türk Hava Kurumunun genel merkez kurulu, dün, Sinob m~ 
au B. Cevdet Kerim İncedayı'nın reialiğinde altı aylrk toplantısı
nı yapmıştır. 

İdare heyetinin Hava Kurumunun 1937 - 1938 büdce yılı faali
yetlerini anlatan raporu tudur: 

•• Genel merkez heyetinin muhte • 
rem üyeleri., 

Türk Hava Kurumunun 937 - 938 
büdce yılı, feyizli ve verimli çalışma 

devrelerimizden biri olarak tebarüz et
mektedir. Büyük davayı artık iyice 
kavramı§ olan asil ve uyanık milletimi
zin günden güne artan azmi ve gayre -
tile, bir yandan gelirimiz, 930 dan beri 
elde edemediğimiz bir rakama varmıı, 
bir yandan da, türk gençliğinin havacı
lık aşkı, bu sene, kurumumuzu, bütün 
müracaatları tatmin edememek zarure
tinde bırakacak derecede geni~lemiş ve 
kökleşmiıtir. Tahsil çağındaki çocukla
rımızdan başlıyarak her sınıf halk kUt
lelerine kadar yayılan bu canlı hareke
tin kanatlı cumhuriyet neslini kısa bir 
zaman içinde yetiştirmek meselesinde 
BUyUk Şerin verdikleri ehemiyetten 
kuvvet alması, milli havacılığımızın is
tikbali için en sağlam teminattır. Kuru
mumuz için ıeref ve bahtiyarlık er 
lan bu kıymet biçilmez himaye ve ala
kaya karşı, §U anda kalplerimizde çar -
pan minnettarlık duygularını, bütün 
türk milletinin mUşterek hisleri olarak 
tereddüdsüz kabul edebiliriz. 

Gelirimizin inkifalı: 
Son bir yıllık gelirimiz (5.343.925) 

liradır. Bu paranın (1.612.103) lirası 

piyangoya aittir. Geçen seneki vazi
yetle bir karıılaştınna yapılınca, ara -
daki fazlalığın ( 588.159) lira olduğu 
anlaşılır. Milli Müdafaa Vekaleti Hava 
büdcesine yapılan yardımın yekunu da 
(46.995.215) lirayı bulmuştur. Geliri -
mizin yüzde (48) ini yer ürünü teşkil 

ettiği dikkate alınacak olursa, müstah -
sillerimizin, bilhassa köylü kardeşleri
mizin ateıli bir istekle yardıma koşma· 
larını memnunlukla kaydetmek lazım
dır. 

Harbiye mektebinin havacı sınıfına 
ayrılanları bu sene de pl!nör çalışmala-
-- ••T"-- •••.S:j'lv• ın •-• ....... "-'17v 

enstitüsü beden şubesinden (50) tale -
beye haf tanın dört gününde planör<:ü
liik dersi verilmektedir. 

Geçen sene motörlü turizm bröve.i 
alan gençler için İstanbul, Adana ve 
İzmire ikişer tayyare gönderilmiş ve 
antrenmanları yaptırılmıştır. 

Modelcilik için Almanyadan mal -
zemesi getirtilen laboratuvar, muvaf -
fakiyetle çalışmaktadır. Ankaranın 

(28) elişi öğretmeni modelcilik atelye -
mize bir buçuk aydan beri devam et -
mektedirler. Gazi Terbiye enstitüsil re
sim • iş ıubesinden (20) talebeye de 
modelcilik deni verilmektedir. Geçen 
sene İstanbul kursunda yetişen ilk öğ -
retim ispekterleriyle ilk okul öğretmen 
leri, (15) viliyet ve kaza merkezinde 
kuralar açarak blitün mekteplerin elişi 
öğretmenlerine modelcilik dersleri ver
miılerdir. Bursada talebeler sınıf sınıf 
modelcili kkursu görmeğe başlamışlar
dır. 

Ankaradaki pl:lnör atelyemizde 
(12) baglangıç planörü yapxlmı§ ve 
(21) planör tamirden ıeçmigtir. Önü. 
müzdeki yıl içinde ( 150) plinör yaptı
rılması için hazırlıklarımız tamamlan -
mak Uzeredir. 

Ankara ve İzmir Paraşüt kuleleri -
mizden (2.317) atlayıı yapılmııtır. 

Motörlü tayyare mektcbimizle Eti· 
mesğut ve İnönü kamplanmızdaki in • 
şaat tamamlanmış ve muvakkat tcsd • 
lümleri yapılmıştır. Motörlü mektep 
(166.784), Ergazi tesisatı (45.087) "/C 

İnönü tesisatı (68.676) lira maarafla 
~ücude gelmi§tir. 

Başta sayın hükümet c:rkinı olmak 
'tizere bütün idare amirlerimizin gaye -
}erimizi gerçekleştirmek yolunda.ki 
müzaharetlerini şükranla yadederiJ• 
Şubelerimizin idare heyetlerini tqkil 
eden arkadaşların geniş bir ferağatla. 
vazifelerine karp gösterdikleri bağlıb1' 
da takdire layıktır. 

Türkkıqu'nun çalı§malan : 

Çalıtma sahası günden güne genit • 
lemekte olan ve (Konya) da da bir ıu
bc açarak, yedi viliyet merkezinde fa -
atiyette bulunan Türkkuşunun bu sene-
ki kamplarına iştirak etmek istiyeO 
gençlerin sayısı (365) dir. Bu gençle -
rin içinde (31) bayan vardır. Türkku • 
şunun öğretmen kadrosu henüz istenil· 
diği kadar kuvvetlenmediği için, bu se· 
ne İnönünde an<:ak (154) talebeye baş• 
langıç ve tek!mül uçuşlan yaptınlabi· 
lecek, öğretmen ihtiyacını kar§Ilama.k 
için de, geçen sene (C) brövesi almıt 

olan talebeden (53) kişi, yüksek yelkeıı 
uçuşları üzerinde çalıştırılacaktır. Er -
gazi motörlü kampında da liseılerin 10 
ve 11 inci sınıflariyle yüksek mek· 
teplerden (33) talebe yetiştirilecektir. 

Bu vaziyete göre, bu yaz, Türkkuıu 

kamplarında (240) gencimiz toplalllJll! 
olacaktır. 

Öğretmen muavinlerimiz, 1.12.937 

den 1.5.938 e kadar ameli ve nazari u -
çuş dersleri görmUşlerdir. Motörlii karo 
pımızda (745) saatlik uçuş yapılmıştır• 
Motörlii okulun teknik dershanesi ku -
rulmak üzeredir. ... , 
kiti, yelken uçuıu üzerindeki tecrübe -
!erini artırmak için 15 nisandan beıİ 
lnönii kampında çall§lll&ktadırlar. 

9.3.938 tarihinde öğretmen namzetle 
rimizden Musa Gürselin bir pervane 
çarpmaaı neticCiinde ıehit düşmüt ol • 
duğunu teessürle arzederiz. 

Tefti§ i~leri : 
Son altı ay içinde (89) ıubemiz t.

pekterlerimiz tarafından teftiş cdilmit' 
tir. Şubelerimizin it çerçevesi günden 
ıüne genişlemekte olduğu için tcftit 
kadromuzun kuvvetlendirilmesine za • 
ruret hasıl olmuş ve kadromun (10) 
ispekter muavini ilave edilmiştir. Bu 
yeni elemanların verimimizi arttırmatc 
ta mühim birer amil olacaklarını umu
yoruz. 

Ne~riyat i§kri : 

lıtanbul erkek öğretmen okuluna 
mUlhak tatbikat mektebi eski mezunla -
nrun uzun senelerin ayrılık günlerinin 
hatıralarını anmak Uzere bugün akşam 
saat 15,48 treniyle çiftliğe gidecekler. 
Çiftlik gazinosunda birleşeceklerdir. 
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Son altı ay içinde (Türkku§u) kü -
tüphanesi, (Yelken Uçuşu), (Ha~ 

Seyri seferi), (Planörcü yetiştirilme -
si), (planör ve motörlü planör yapmak 
için kılavuz) adında dört eser kazan -
mıştır. Havacılık ve Spor'la Köylünün 
Gazetesi Ustlerine aldıktan vazifeyi 
başarmağa çalışmaktadırlar. Türk Ha· 
va Kurumu'nun gayelerini halka daha 
iyi anlatmak için gazete, afi§, sinema, 
radyo, bez ilanlar, mahya, vaız gibi bü· 
tün vasıtalardan geniş ölçüde istifade 
etmekteyiz. 

Dün hava rüzgarlı geçti . 
Dün §ehrimizde hava hafif bulutlu 

ve hafif rüzgarlı ge~ştir. En düşük 

nıı 8, en yüksek ısı 21 derecedir. Yurd
da hava Kocaeli, orta Anadolu ve Ka -
radenizin şark kısmında yağışlı, Ege
nin cenub kısmında açık; diğer yerler -
de bulutlu geçmiştir. 

24 aaat içindeki yağışların kare
mt'treye bıraktıkları su mikdarı Ço
rumda 14, Kastamonuda 8, Zonguldak 
ve Samsunda 4, Eskişehir, Tokad ve Er 
zlncanda 3, Sivas, Giresun ve Sinopta 
2, Bolu, Erzurum, Kars Trabzonda bir 
kiloı?:ramdır. 

Yurdda en dUşUk ısılar Sivas ve 
Ka!ltamonuda 7; Bolu ve Kütahyada 
5, Erzurumda 3, Karsta bir derecedir. 

En yUksek ısılar Çorluda 22, F..dir
ne, Antalvada 24, Adana ve Diyarba -
kırda 26 derecedir. 

Bekôrhk düşmanları 
Liselerde okunmak azere kıraat 

kitab/arı yazmıı olan bir edebiyat 
hocası, vaktile, kitabının üçüncü, 
yahud dördancll baskısında Tevfik 
Fikretin : 

Deniz kadın ııibidir, hiç inanmak 
olmaz hı. 

Mısraının sonuna bir yıldızı ko
yarak say/ anın dibinde bu fikrin 
isabetsizliğine iıaret etmiıti. Bu 
işaretle bu izahın neden daha 6nce
ki baskılarda bulunmadıf ını merak 
edenler ıunu öğrenmiılerdi: Mu
allim ilk baskıları çıkardığı zaman 
bek§rdı: son baskıyı ise evlen
dikten sonra çıkarmııtı. 

ltalyada 25 ile 65 ya1lar1 arasın
da bulunan btkl.rlardan ağır vergi 
isteneceğini bildiren t~lgral dola
yısiyle yazdığı bir fıkrada beHr
lardan vergi alınmas!nı tırafd~r ol
duğunu s6yliyen Jstanbu11u bır ar
kadaş bu yazısını 16yle bitiriyor: 

"Daha ne kalıyor? 
Şu: Kanun! Bekir/arı sıkı~tıra

cak bir kanun lazım. llk önce biraz 
homurdanırlar ama evlendikten son
ra dua ederler, hattl acele karala
nan §U satırlara bile!,, 

Bu muharrir arkadaşın da geçen
lerde evlendiiini ıazetelerde oku
muıtuk/ - T. 1. 

Merhamet I 

J.nwilterec:le hayvanlara pek 
fazla acıyan, yufka yürekli, mer
hametli bir bayan, avda tilkileri 
köpeklerine yakalatan Üzerlerine 
&t9f açan üç delikanlıyı mahke
lne7e vermiı. 
lıuan yıimlarmm çektiii bun

ca ıztıra.bl.,. karııamda bile hare· 
kete zor ıeçen inaan merhameti
nin tilkiler için feveran etmeai, 
ıerçekten müateena bir feY• Fa
kat bu davanm aafhalarmı takib 
edenler, köpekler tarafmdan ya· 
kalanmasma dayanamadıiı tilki
leri bir odaya koyup zehirli ıaala 
boiduğunu öğreniyorlar. 

Anlatıhy.or ki ka.dıncağızm 

merhameti, tilkilerin öldürül~si
ne değil, eziyetle öldürülmesine 
isyan etmiıtir. 

Halbuki İnsanlar için merhamet 
duyanlar da topa, tüfefe, mitral
yoza .eslerini çıkarmıyorlar da 
zehirli ıazı bir türlü kabul ede
miyorlar. 

Tuhaftır hali alem ... 

Gene eşek bahıi I 

Bir 4tanbul ıazet..min diplo
mat muhattiri, aon günlerde "yaz· 
dıiı bir yazıya tu baıhiı koym\lf· 
tur: 

''Baylar, eteii unutalım, artık!" 
Etek kelimeai framızca aatranç 

mana•ına gelir n bu ıe'beble ge
ometriye de girmiftirı Hepimiz 
''Etek davbı'' nı hatrlarız. 

Şair Şeyhinin m.,hur "Harna
me'' ıiy.le etek --~ da ıir-

miı ve bir tak on hi<:viyelerde: 

Öyle eşşektir ki bS.lisındaki tcşdidinin 
Aleti tiymara benzer llyuad dendanı var 1 

gibi beyitler yazılmıttı. 

Şimdi siyasi bir muharririn ''E
fek, köyde ruhları uyu,turan kor
kunç bir afet demektir'' diye bat
layan bir makalesiyle siyasi nq. 
riyata da giriyor. 

Ma:ı:Jum eıeğin köylerde ruh. 
ları uyuıturup uyuşturmadığıru 

bilmem, fakat adalarda bir çok 
ruhların heyecanlanmuma aebeb 
olduğu muhakkaktır. 

Rir içki kurbanı ! 

Jatanbu1un çalgılı bahçelerin· 
den biriıinin yakınlarında bulut 
ıibi aerhot ve ağır yaralı olarak 
bulunan bir delikanlı, hastahane
de ölmÜf. 

Her halde Y etilaycılarm pro
paganda servisi, bu feci hadiseyi 
ellerine alarak içki diiş.künlerine 
göz dağı vereceklerdir. Bu acı ö
lüm de belki içki dütmanlannm 
gelec:.ek tene okuyacakları rapo
rwı ieta.tistiğine §Öyle geçecektir: 
Bu MiM Tfuıkiyede bir aerhot da· 
ha ebilİnittir· 

Sayın arkadaşlar, 

Milli bir hazinemiz olan halkın ıu • 
uru, yanılmadan görüşü ve cömert yü • 
rekliliği, yolumuzda muvaffak olarak 
yürümek için en sarsılmaz dayancınuz 
dır. Bu kuvvetin sevgisinden hıı: alan 
kurumumuz, muhterem heyetinizin 
kıymetli itimatlanna da mazhar olduk· 
ça, yarınki çalışmalarımızla daha canlı 
eserler vUcude getireceğimiz muhak • 
kaktır. 

Yüksek heyetinize başarılar diler -
ken, öllimün aramızdan aldığı aziz ar -
kadaşlanrruz Etem Tuncel, Esat Sağa
yın kutsal ruhtan ve unutulmaz hatıra· 
lan önünde eğilmeyi, merkez idare he -
yetiniz, bir vazife sayar." 

Toplantrda görüşülen işlere aid taf· 
silat diğer sütunlarırruzdadır. 

İsfanbulda yeni mektepler 
İstanbul, 28 (Telefonla) - ts~ -

bulda yapılmakta olan yeni orta c,. 
binalarının inşaatı eylüle kadar 1 

rilecektir. Cerrahpaşada bir ilk < 
binasrnın inşaatı bitirilml§. Kil 
Mu.tafaplf8da bir yenieinin temeli. 
tılm.ır. 

1 
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ispanya harbi ve devletler 
Avrupa devletleri arasındaki müna

~tler Öyle bir safhaya gİrmİ§tİr ki 
'Ptn)'adaki harb neticelenmeden ileri· 

re doğru adım atmak mümkün değildir. 
~ailtere, J talya ile bir itilaf imzalamrş
l ·fakat bu itiüıfın meri olması için 
~llarıya harbının nihayetlenmesi ve 1-
~ h.ıun da İspanyadan askerlerini ge-

çekmesi lmmdır. l talya ile Fransa 
j'&ındaki münasebetlerin tanziminde 
'Ptnya harbmın ne derece büyük bir 
~el olduğunu anlamak için Musolini
~ Reçen hafta Cenova'da söylediği 
~- ~u hatırlamak kafidir. Filhakika 
"<Q'bın bibncsine intizaren iki devlet a-
1\ırndaki müzakereler bile şimdilik dur 
~itur. ltalya, İngiltere ve Fransa ile 
~rnadıkça, Almanyanm kucağı ara
~.~ sayılır. Binaenaleyh garb devlet
~!n umduklan gibi, eğer İtalya, 
de~.•ne karşı büsbütün yüz çevinnek 

itlse de Almanyanın tesir ve nüfu· 
~dan kurtanlmak lazımsa, ispanya 
""ltbının nihayetlenmesi icab ediyor. 
~ıj takdirde Musolini, [spanya'da gi
l'ittiği gayeyi elde edinceye kadar Al • 
~Yanın yardnnm.a mu~tac.old~ğun -
""-il Bertin-Roma mıhven eski saglamlı
~ı lnuhafaza edecektir. Görülüyor ki 
"11}'\ik devletler arasındaki karşılıklı 
:ul\asebetlerin hand safha11na göz a• 
.'!"a ntılsm, gelip İspanyada çıkmaza 

tiı;Yor. • 
~ ~ İ!İn içinden nasıl çıkılacaktır? 

.. ay evvel bu. kolavlnmnş rribi l{Öru· 
lliİtordu. Franko, şimalde kazandığı 
~erden sonra, vanhm t"-!lrru?. netice
~llde hükümetcilcrin ellerine geçen 
ij ~e}'j istirdad ctmic .,., dPttİT• cfo~rU 
ttlıverek hükümete tAbi ola., f sonnya 
~İsini iki kısma ayırmıştı. Artık her· 
b• F'ranko'nun nihai 7.aferine bir olup 

1 •tti ~riyle bakmakta !di. lnr.?i~z -
rl~Ya ıtılafı dn bu ıı11t"'" •mzalandıgın
~ Franko'nun ztı.fe~ t .,ı:riltere tara • 
fırıdan zımnen kah1ıl edilmistir. lspan
~ hakkındaki İngiliz - l talva anlR•ma.11 
'°•le bir temel üzerine bina cdilmistir: 

''Franko kazanacak helva da derhal 
-~erlerini geri cckecek ve lspanva üze
tirıde siyasi nüfuz kunnaya çahım11va
:1<br, lnı?iltere de Habeıistanın ithalcı-

tarııyacaktır." 
,E:ier Tspımya harbı hH~Kft bir netice 
~ İngiliz • lllllyn itilafının suya 

'?nesi kuvvetle muhtemel olduia 
~\i, harf> uzayıp gi<!erse dAbt b(\v)e bir 
1ıQ q··-1= er=-- .1...,.,t,. 1A2mndır. Esasen 
lrl."Yle hir telhike aon hafta icinde belir· 
t ttir de.Ttalya ispanya harhınm ancak 

l'anlco zaferiyle neticelemnesine mu-
::!,akat edeceğini bir çok defalar tek -
'1 etıniıtir. Gerçi bitaraf kalmayı da 
~ etnüştir. Fakat bu vaidi evvelki 
~""'t\le ile birlikte okumıtk IRzımdır: 
~ l'arıko'nun zafer kazanacağından e-

ll oldukça bitaraf .• Bu netice fÜphe
)e d- ·• •---- d--•i . ~§unce, Franko'yu ruızan ITil1llK 

<>rn ıcab eden yardmıı, kapalı veya açık 
, ~ Yapmakta İtalya'nın tereddü<l 
lrniyeceğini kal>ul etmek lizımdır. Bu, 

r:;b bir kanşmnzlık olmakla beraber, 
l'l"8. Yanın kanşmazlık ve bitaraflıktan 
., ksadı ne olduğu anlaıılmazıa, İs· 
lc.."1Ya meselesinin •ümul ve mana11nı 
)' \'ratnak da mümkün olmaz. Görülü
'f: or ki İtalya ile anlaşabilmek için ya 
)' r~nko'nun nihai zaferini beklemek, 
da ud da o ncticevi tacil etmek laznn
J> 1~· in illere hükümcti, ltalya ile ya· 
~ lln itilf fın bir an evvel mcrivete gİr· 
ıa:ııi İçin neticeyi tacil etmeğe de tarnf-
4. dır. Fnkat İngiliz kamoyundan çeki
" ır .• Bu noktada Fransa hükümetinin 
F "2iyeti daha nazik, hatta tehlikelidir. 
k~ank?'~a açıktan yardım Daladiye hü. 
di '-netinı devirecek meselelerden biri -

r. Bunun içindir ki lapanyada "ka
l'ı§tnazl k" . 1 . . • ı •ı erını Franko'ya zafer tj-
ltlin edecek bir tekilde tanzim ehnek 
tıokBt~srnda mutabakat hasıl olmuıtur. 

ırL.-- ·· 
L . ~. gun evvel Londra'da yapı-
oen bir ıçtimada çoktan L- • "' ·ı· tcld'f" . ucn mgı ız 
~· a~ı v~n_len projenin tatbikine 
fr venlmııtır. Bu projeye göre, 
b llnıız hududlan sıkı bir mürakabe al-

na alınacak yani lapan h'"kü" t' 
tıe h b ' . • ya u me ı-
g .

1
ar malzemesı gıtrnesinin önüne 

1 eçı ecektir. Bundan sonra " - ··ıı .. e-rj " gonu u-
d t en az bulunduğu taraftan • ki bu 
L ~ ıpanya hükümetinin tarafıdır on 
Qln " .. - -,, •• ,, -
t .,onu u ı:-eri çekilecektir. Diğer 
llrnftan da o nısbette "go·· - 11 .. ,, • 

Çdc"td·k nu u gen 
l' ı ı ten sonra Fmnko'nun muharib
ık haklan tanınacaktır Pro" • b 

,. k"ld b" . · Jenın u ,.e ı e tat ıkı Frnnko•nun zaf • • • ennıte-
tnin etmek maksadına matuf ol kl 
~~~r, tatbik e~il~bileceği şüph:;~dir~ 
Çunlcu Sovyet hukumeti buna ilfh k 
etmediği gibi, 1 spanya hükümetini~ ~e 
bunu knhul ctmiveceği aşikardır G" 
l'tÜllülcrin geri çekilebilmesi irin ·P ·o-

• • • T ro1c-
Yı ıkı muharib taraf dahil olmak Üz 
bhtü' 1 k d 1 ere, u nan n ar ann kabul etmeleri la-
~mdır. Fakat Londra'da verilen kara. 
l'ın bir ehemiyeti, ilk zamanlarda hükü
llletçilerin tarafını iltizam eden ve daha 
sonraki snfhalnnndn da bitaraf kalın
masında ısrar eden Fransa'nın Fran
lco'ya zafer temin etmek için lngiltere
Ye iltihak etmesindedir. Acaba lngilte
re' den sonra Fransa'nm bu tarafa ilti
hakı, lngiltere ve Fransa'nın İtalya ile 

Çinde harb vaziyeti 

Çin kıtalarının bir şehri 
geri aldıkları bildiriliyor 
Hankeu, 28 a.a. - Çin menabiinden rinde Hsuçeu'nun garbında Hueteh 

öğrenildiğine göre, Çin kıtalan, ge- şehrine ginni§tir. 
çen hafta bidayetinde general Doiho- J kab · • · karakterı· 

d k• · k apon · ınesının ra kumandasın a ı Japon ataları ta- d k. k 
f dan Lunghai demiryolu üzerin- Tokyo, 28 a.a. - Tokyo a ı ana-

ra m · K h"kü t'nin kati de Haifeng'in şarkında zaptedilen at, ye.nı on?ye . u .. m~ 1 
• • : 

Lanfent şehrini dün istirdat etmiştir. yen hır asken dıktatorluk kabı~esı 
· ' k • · gibi değil fakat sırf bir harb kabıne-

Çm de ı ıapon ordusunun si olarak teliikki edilmesi lazım gel-
kurmayı diği merkezindedir. 

Tokyo, 28 a.a. - General Teraşi ve tyi haber alan mahafillerin beya -
hatta erkanıharbiyelerinin birleştiril- natına göre, kabinede 5 generalin 
mesi suretiyle Çinde bulunan japon mevcudiyeti, ordunun kabine üzerine 
ordularının tek bir kurmay heyetine değil fakat kabinenin ordu üzerine 
bağlanmasına geçenlerde karar veril- otoritesini tesis eylemesi demektir. 
diği zannedilmektedir. 
Söylendiğine göre bu karar 25 ma

yısta iki ordu kumandanı arasında ya 
prlan mülakatın başlıca mevzuunu teş 
kil etmiştir. 

General Li - Çung cepheye 
diindü 

Şanghay, 28 a.a. - Çin mahafilin
de söylendiğine göre, Hsuçeu'da al
dığı yaraların iyileşmesi üzerine ge
neral Li-Çung cepheye dönerek Çin 
kıtalarının kumandasını yeniden ele 
almıştır. 

Japonların bir mırnaf /akiyeti 
Tokyo, 28 a.a. - Şimali Konan'dan 

alınan haberlere göre, iki japon kıta
sı bu sabah, Langhai demiryolu üze-

U gakinin oymyacağı rol 
Paris, 28 a.a. - Jurnal yazıyor: 
"Ugaki, Japonyayı içinde bulundu

ğu müşkül vaziyetten kurtarabil~cek 
midir? Kora'da tatbik ettiği metodla
rı kullanmasına müsaade edildiği tak 
dirde muvaffak olacağından Tokyoda 
kimse şüphe etmemektedir. Mumai
leyhin, sevmediği garb devletlerinin 
zararına olarak Çinlilerle japonları 
barıştrrmağa muvaffak olması ihtima
li vardır. 

Sanghayda kolera 
Şanghay, 28 a.a. - Dün burada ko

lera salgını baş göstermiş ve 18 vaka 
kaydedilmiştir. 

İspanyada harb vaziyeti 

Cumhuriyetçiler tekrar 
taarruza başladılar 

Salamanka, 28 a.a. - Umumi karar
gah tebliğ ediyor : Son yaptığı taar
ruz esnasında düşman 3.000 den fazla 
zayiat vermiftir. Milisler Tremp ve 
Balaguer önündeki mevzilerimize ye
mden taarruz ~ıı1enıc de geı ı pu -
kUrtUlm~lerdir. 

Teruel cebhesinde d~n tarafı
mızdan mağlQ.b ve takib edilmi,tir. 
Bu cebhede düşmanın zayiatı 15.000 
kişidir. 

J' alan siya bombardıman 
edildi 

Valansiya, 28 a.a. - Franko tayya
releri bu sabah Valansiyayı ve Grao 
mıntakasını bombardıman etmiftİr. 

Alikante bombardımanında 
ölenler 

Alikante, 28 a.a. - Franko tayya
relerinin bombardımanı zayiatının 
tesbit olunan en son bilançosuna göre, 
185 i kadın ve 75 i çocuk olmak iizere 
300 ki'i ölmüş ve 1000 kişiden fazla da 
yaralanmıştır. 

Frankocular J' allcokona' dan 
geri çekildiler 

Barselona, 28 a.a. - Cumhuriyetçi
ler Balokuer köprü başı ile Fraganın 
cenubundaki Seros köprü başına tek
rar taarruza başlamışlardır. 

En mUhim hareket Scros önünde ol
muş ve cumhuriyetçiler Sedrenin şark 
sahiline ilerlemişlerdir. 

Balakuer etrafındaki muharebelerde 
asiler bilhassa Valleokonada geri çe
kilmek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Fransadan çıkarılan General 
Torunkosıı öldii 

Barselona, 28 a.a. - Resmen bildi
rildiğine göre, Brest hadisC6inden 
sonra Fransadan tardedilen Frankocu 
general Torunkosu Pirene cebhesin
deki son muhareıbclerde ölmü!1tür. 

Fransız nazır1ar meclisi 
Faris, 28 a.a. - Nazırlar meclisi, 

gelecek salı günü saat 10 da toplana
rak dahili ve harici siyasete müteal
lik meseleleri ve bilhassa parlanmen
tonun gelecek içtima devresinin ruz. 
namesini tetkik edecektir. 

münasebetlerini tanzim edebilmeleri 
için lazım gelen zaferi temin edebile
cek midir? Denizden muvasalaları ke
sildikten sonra, fransız hududlarının 
da kapanınaıiyle karadan da abluka al
bna a1ınmaları, İspanya hükümetçile
rinin mağlubiyetlerini temin etmelidir. 
Fakat ispanya mücadelesinde yapılan 
heaablar o kadar çok defalar aksamı! 
tır ki netice hakkında kati söz söylene
mez. lıpanya harbınm iki senelik inki
~ı karşısmda söylenebilecek bir ıöz, 
ıspanyollann çok çetin adamlar olup 
ispanya harbının da sürprizlerle dolu 
bir mücadele olmasından ibarettir. 

AwŞ.ESME' 

B. Bekin beyanatı 
Stokholm, 28 a.a. - Polonya hari

ciye nazırı B. Bek, hareketinden cv
vd vccdi.ği. Lcyanal.t&, Milletler Cemi
yeti hiç değilae blitün Anupa dev
letlerini ihtiva etmediği müddetçe 
her memleketin bizzat kendi prtla
rına uygun hareket etmesi kadar ta
bii bir şey olamıyac:ağını söylemiş ve 
bugünkü vaziyette Milletler Cemiye
ti paktının sakaiyonlar hakkındaki 
hUkUmlerinin ihtiyari olarak telakki 
edilmesi hususunda Polonyanın da 
Isveç gibi düşündüğünü teyid eyle
mi,tlr. 

Romen zabitlerinden 
iki kişi casusluk 

cürmiyle yakalandı 
Nevyork, 28 a.a. - Vorld Telegram 

gazetesinin bildirdiğine göre gece 
yarısı hareket etmesi mukarrer olan 
Bremen ismindeki alman vapurunun 
iki zabiti ile mürettebatından iki ki -
şi Amerika müddei umumisi Lamar 
Hardy tarafından sahverilmemişler: 
dir. Bunların bir casusluk meselesı 
dolayısiyle ifadeleri alınacaktır. M~d: 
dei umuminin iddiasına göre bu ıkı 
zabitten bir tanesi restoran serviıinde 
mukayyed olmasına rağmen gemide 
siyasi bir vazife ile mükellef bulun
maktadır. 

İkinci zabit ise vapurun radyo is
tasyonunu idare etmektedir. 

Kodreanu 
Hakkındaki hükmü 

temyiz etti 
Bükreş, 28 a.a. - Eski demir mu: 

hafızlar reisi Kodreanu hakkındakı 
hükmü temyiz etmi§tir. Bu temyiz 
talebi hükmlin esasına aid olmayıp 
usulü muhakemeye aiddir. Hüküm 
divanı harba verildiğinden esas tem
yiz edilemez. Kodreanu, ithama esas 
olan dosyanın avukatına gösterilme
diğini ve sonra müdafaa şahidi ola
rak gösterdiği birçok kimselerin din
lenmediğini ileri sürmektedir. 

Fransa· Romanya münasebetleri 
Paris ,28 a.a. - B. Bonne, bugün 

Romanya elçisi B. Cesiano•yu kabul 
etmiş ve bu görüŞmede kırat Karolun 
Fransayı son ziyareti esnasında im
zalanan anlaşmalar neticesinde Fran
ıanın Romanyaya yapacağı teslihat 
bahia mevzuu olınuıtur. 

ULUS 

Çekoslovakyada 

Berlin Henlayne 
itidal tavsiye ediyor 

Alnanlar çekleri 
çekler de almanları 

protesto etti 
Prag, 28 a.a. - Südetler partisi te.b

liğ ediyor: Bu sabah Henla,yn partiai
nin parlamento kulübü reisi mebus 
Kundt ile mebus Peters, 23 mayısta 
Henlayn ile Hodza arasında başlayan 
müzakerelere devam etmişlerdir. 

Normal vaziyetin aıvdet etmesi için 
en müstacel aktüalite meseleleri görü
şüldükten sonra müzakerelere devam 
edilmesi hususunda arada bir itilaf 
hasıl olmuştur. 
Görüşmeler bir saatten fazla sür

müştür. 

Çeklerin bir protestosu 
Prag, 28 a.a. - Çekoslovakyanın 

Berlin elçiıti, alman tayyarelerinin çe
koslovak erazisine tecavüzleri me5e
l~ini Berlin hükümeti nezdinde pro
testo etmek üzere talimat almıştır. 

Almanların protestosu 
Prag, 28 a.a. - Pragdaki alınan elçi

si, Çekoslovak tayyarelerinin hududu 
tecavüz etmeleri meselesi hakkında 
Hariciye nazırı B. Krofta'ya mutedil 
bir lisanla yazılmış bir protesto mek
tubu tevdi etmi~ir. Kendisine, bu hu
susta derin tetkikat yapılacağı cevabı 
verilmiştir. 

Berlin Hcnlayn'e itidal 
tavsiye etti 

Berlin, 28 a.a. - Havas muhabiri 
bildiriyor: Çekoelovakyadaki alman
lar meeelCtii yeni bir saf haya gireçeğe 
benziyor. 

Ahnan haberlere göre, Henlay.n bir
kaç güne kadar Südctlerin idare muh
tariyetlerinin tatbiki suretine dair sa

, rih bir program neşredecektir. 
Diğer taraftan Berlin'in Henlayne 

itidal tavsiyesinde bulunduğu aöyle
niyor. Bazı ciddi emarelere göre, vak
tile Avusturya ile yapıluı19 olan 11 
tenmıuz 1936 anlaşmasına benzer bir 
anlaşmaya doğru gidilmektedir. 

Südeı talebesinin kongresi 
Prag, 28 a.a. - Alman Südet talebe

sinin umumi kongresi, ilk defa ıolarak 
2 den 6 hazirana kadar toplanacaktı. 
Bu kongreden vaz geçilmiştir. 

B. Sırang berlinc hareket etti 
Prag, 28 a.a. - İngiltere Hariciye 

nezareti Garp ~leri dir~ktörü Straııg 
bugün Berline gitmek üzere Pragdan 
hareket etmiştir. 

İngiltere elçiliğinde beyan olundu
ğuna göre, Strang Pragdaki ikameti 
esnasında hiç bir çekoslovak devlet a
damile görüşmemiştir. 

Alman - çele hududunda alınan 
tedbirler kaldırılmı)·acak 

Londra, 28 a.a. - N euz Kronikl ga
zetesi, Çek hükümeti nazırlarından 
Bechyne ile yapıldığı söylenilen bir 
mülakatı neşretmektedir. Bu habere 
göre, nazır §imdiki vaziyet değişme
diği müddetçe alman • çekoslova.k hu
dudunda alınan askeri tedbirlerin kal
dırılmıyacağını ve bu hususta muhte· 
lif devletler tarafından Prag hüküme
ti nezdinde yapılabilecek olan ııararlı 
teşebbüslere rağmen ibka edileceğini 
söylemiştir. 

Amerikada duyulan endişe 
Va~ington, 28 a.a. - Hariciye nazı

rı B. Hull, gazetecileri kabul ederek 
ezcümle şu beyanatta bulunmuştur: 

"-Amerika Birleşik Devletleri, or
~ Avrupadaki nazik vazi'}'etin son in
kışaflarını büyük bir endi§C ile takib 
etmiştir. Her türlü anlaşmazlıkların 
hal çaresinin sulhperver yollarda ara
nılması hakkındaki Brian - Kellog 
paktı malfımdur. 63 millet tarafından 
imzalanmış olan bu pakttaki teahhüt
ler, imza günii olduğu kadar bugün de 
meridir ve bütün akitler için meridir. 
Esasen dünyanın her hangi bir y.erin
de vukua gelcx:ek muhasamat, dünya 
vaziyetinde neticeleri tahmin edile
miyeın umumi bir karışıklık vukua ge
tirecek ve biitün milletleri devamlı ve 
çok büyük fenahıklar yapacaktır. 

lngillereye bir Fransız hava 
heyeti geliyor . 

Paris, 28 a.a. - Hava ordusu genel 
kurmay başkanı general Villömen, re
fakatinde beş hava generali olduğu 
halde pazar günü ingiliz genel kur
mayının daveti üzerine, Londraya ha
reket edecektir. Heyet, lngilterede 
bazı mektebleri ve muhtelif hava ka
rargfilılarım gezecektir. 

Tiryestede 

AYusturyaya verilen serbest 
liman hakkından 

Almanya istifade edemiyecek 
Berlin, 28 a.a. - Almanya hariciye 

nazırı B. Ribbentrop ile italyan bü
yük elçisi, bugün Berlinde bir seri ti
cari anlaşma imzalamışlardır. 

Bu anlaşmalar, Almanya ile İtalya 
arasında mevcud ticaret ve turizm an
laşmalarını Avusturyaya da teşmil ey
lemekte ve ayrıca Tiryeste limanının 
vaziyetini de tesbit etmektedir. 

Avusturyaya bahşedilen serbest li
man hakkından Almanya istifade eyle 
miyecek fakat buna mukabil Tiryeste 
limanında Almanya için hususi tercih 
kayıdları havi tarifeler tatbik oluna -
caktır. 

Bu hususta neşredilen resmi tebliğ, 
bugün imzalanan anlaşmalar ile A vus
turyanın Almanyaya ilhakından do
ğan bir seri meselenin halledilmiş bu· 
lunduğunu bildirmektedir. 

İrlandada 
parlamento 

feshedildi 
Dublin, 28 a.a. - İrlanda parlamen

tosu, dtin gece neşredilen bir hükü
met beyannameıi ile feshedilmiş ve 
yeni seçim tarihi 17 haziran olarak 
tesbit olunmuştur. 

B. de Valera'nın millete hitaben 
neşrettiği beyannamede ezcümle de
niliyor ki: 

lngiltere ile anla~rnalarm imzasın
dan sonra, İrlandanın, esas vazifesi, 
milli kalkınma olan kuvvetli ve müs
tekar bir hUkümete ihtiyacı vardır. 

Parlamentoda çok zayıf bir ekseriye 
ti haiz bulunan bir hükUmetin mille
tin nefine olarak lazım olduğu gibi 
çalıımasının imk!nı mevcud değildir. 

Şimal devletleri 
arasında bitarafhk 

beyannamesi 
Stokholm, 28 a.L - Danimarka, 

Fenlandiye, İrlanda, Norveç ve laveç 
milmessilleri, dün hariciye nezaretin
de bir bitaraflık beyannamesi imz:a
lamıtlardır. 

Bu beyanname, 1912 de Danimarka, 
Norveç ve lıveç arasında imzalanmış 
olan bitaraflık paktının esas hükUm
lerini ihtiva eylemekte ve bu hüküm
lerin bütün ikidlerle konsültaıyon 

yapılmadan evvel değigtirilemiyece
ğini bildirmektedir. Beyannamede, 
ayrıca 1907 !..ahi prensipleri de mev
cuddur. 1912 paktına ilAveten askeri 
tayyarelerin bitaraf araıi üzerinde uç 
malan ve radyoların kullanılması me
ıelcleri hakkında yeni hükümler ko
nulmuştur. 

Bu bitaraflık beyannamesi ikid 
devletler tarafından tasdik olunacak 
ve bunu müteakip meriyete girecek
tir. 

Avusturya ilhakı ve 
Yugoslavya 

Berlin, 28 a.a. - Hitler gençliğinin 
organı olan Vil Und Maht mecmua
sına beyanatta bulunan Yugoslavya 
Başvekili Stoyadinoviç, Avusturya -
nın Almanyaya ilhalı:ınm Yugoslav
yada, tarihi bir zaruretin yerine gel
mesi şeklinde ve tamamiyle anlaşıl
mış olduğunu söylemiş ve şu sözleri 
ilave etmiştir: 

"- Bundan maada Yugoslavya söz
de müstakil olan Avusturyanın orta
dan kalkmasından dolayı hiç bir veç
hile müteessir değildir. Çünkü bu su
retle Habsburgların Viyanaya dönme
leri ihtimali tamamiyle kalkmış olu· 
yor. 

Birçok menfaatlerle bağlı bulundu
ğumuz ve bu kadar zamandanberi sa· 

mimi ve emniyetli dostluk münasebet 
leri idame ettiğimiz büyük alman mil 
!etinin komşusu olduğumuzdan dola -
yı memnw:ıuz.,, 

Yugoslavyaya ithal 

edilecek arpalar 
Belgrad, 28 a.a. - Nezaretler arası 

iktıaad komitesi diln maliye nazırı 

Letitza'nın riyasetinde toplanmıştır. 

Toplantı esnasında bin vagon arpanın 
gümrük muafiyetinden istifade ede
rek memlekete ithal edilmesine ka
rar verilmittir. 

-3-

Ha tay ve Suriye 
meseleleri 

CUMHURlYET'te B. Yunua Na
di, bu baıhkla yazdığı ba§makalede 
Hatay seçimine karıştırılmak isteni
len fesadlardan ve delege Garo'nun. 
son hareketlerinden bahsederek eli • 
yor ki : 

"Hatay meselesi ... Onu biz türk
ler hallederiz ve edeceğiz. Bıma bir 
delege Garo, bir d\I Kont dö Martel 
değil, bütün üçüncü Repüblik Fran
aası metropol ve kolonilerile miima
naa t edemez. Biz türkler, Franaız 
tekliflerine uyarak milletler cemiye
tine gitmi~k milletler arası müna. • 
sebetlerinde dürii§t hareketler biz
den gelmi§ olmasın endifelerine ta· 
bi olduk. Yolua hakiki entrikacı a
damların elinde iı.let olabilecek ka· 
idelere feda edecek kadar gafil de
ğiliz. En yüksek derecesinde siyasi 
bir me.acle olan Hatayı mantrk oyun
larile kazanacaklarını zannedenler
dir ki gafildirler. Bahuaua fra.nPZ• 
lar gibi bu havali ile ırki hiç bir a • 
lakaları olmıyan yabancılar ... ,, 

Bundan sonra Fransa için uıl mü 
hinı bir mesele tefkil eden Suriye it
lerine dair ınütalea yÜrÜten B. Yu • 
nus Nadi Fransanm Suriyede iyi ha· 
reket ebnediğini yazarak makale
sine §U satırlarla aon vermektedir: 

İngiltere kendisine taalluk eden 
yerlerde ve mesela bize komıu 
Irakta bu vazifeyi insanca yapıyor 
da Fransa ne hakla kanlı tırnakta• 
rmı, mazliim Sur.iyenin mmlüman ve 
bıriatiyan butün zavallı, fakat çok 
iyi halklannm gırtlaklarına batır• 
makta devam ediyor? Vahtetin bu 
modern tekli ne zamana kadar .ü
recek? 

l§te ccnub hududumuzun öte.ıio
do biri doğrudan doğruya bizi, ctiie
ri suriyeli karde§lerimizi alakadar 
eden iki meaele, en hakiki §ekilleri 
ile .• 

ABLUKA ÇEMBERi 
TAN' da B. Ahmed Emin Yalman. 

evelki gün Londrada imza edilen 
kredi mukaveleai dolayısile yazcbiı 
ikinci bir ba.pnakalecle aynı mevzuu 
bafka zaviyeden mütalca ederek i
tin ehemiyet.ini tebarüz ettirmekte 
ve fU neticeye varmaktadU': 

''Türkiye ile lngiltere araamda 
coğrafi ve ıiyaai eebebk:rle tabii bir 
menfa.a.t birliği Tar. Bunu iki taraf 
d.a IOll • had. lcri umda 
yeniden ketfetti. Eeki türk • mpliz 
doatluk köprüsü en kuvvetli bir,.. 
kilde k\.D"Uldu. Karabük ifi, bu köp • 
rü yoliyle Tür:kiyeye varan ilk müt
terek harekettir. 

Bunun arkaamdan Londrada yapı 
lan mali anlqma, Türkiyenin hariç• 
le mali münuebetlerinde tamamile 
yeni devrin açılnuw demektir. Bu 
devirde mali ~ikl&li tudik odilea, 
müsavi sıfatile muamele gören, ma· 
kul ve dürüst bir alq verİ§ ea.uı üze
r.İne kredi ve aennaye bulAn bir Tür
kiye vardD". 

Londra anla§IDUDUD hakiki ma • 
nası, emperyalist sermayenin devam 
ettirmeye çallJllığı abluka çıemberİ• 
nin türk - İngiliz dostluğunun ve iki 
memleket arasındaki yiibek menfa
at birliğinin kUTVet ve teairile ,....&
inaaıdır. 

Londra anlqmaaı, memleketimi • 
zin hariçle olan iktiaadi münaaebeıt
leri için bir dönüm noktaaıdır. Sam
sun, Sakarya, Dwnlupınar, Lozan, 
Montrö gibi kelimelerin delalet etti
ği tam istikli.l zincirinde yer almaya 
li.yık bir hadisedir.,, 

MODERNSANATORYOM 
KURUN'da B . .Aaun Us, Akciğer 

veremine muaab olanlar için Sın.t 
Bakanlığınca alınan tedbirleri ba
his mevzuu ederek diyor ki 

"Bununla beraber Türkiyode aa
natoryom ihtiyacı o kadar ıiddetli· 
dir ki öyle bir iki aanatoryom teai.i 
de kafi gelemez. Memleketin her ta· 
rafında müteaddid aanatoryomlar 
tesisi de maddi vesait noktasından 
imkanaızda. Onun iç.in yapılacak 
modem şa.natoryom ile vereme kar· 
ıı mücadele için kurulmut diğer mü
easeşelerden azami istifade çaresini 
bulmak lazımdır. Fikrimizce bu ça
re tesis edilecek verem aanatoryo
m unu yalnız ha.ata tedavisine mah -
sus bir müessese gibi değil, verem 
hastalığının tedavi usullerini halka 
en doğru ve en basit ~kilde öğret
meğe mahsua bir mekteb gibi kul -
!anmaktır. Verem tedavisine muh
taç olanların müracaatları halinde 
sanatoryom tedavia.i ne demek oldu· 
ğunu kendilerine iyice anlatmaktır. 
Bundan başka zaman zaman mem -
leketin muhtelif yerlerinden aana
toryom muhitine tedkik aeyahati su
retile gelecek halk kafilelerini bu 
hususta aydınlatmaktır. Hülaa.a ve
rem hastalığınm tedavi kabul etmez 
bir afet olduğu hakkmda ötedenbe
ri halk ta.bakaa.ı arasma ginniı ve 
yerlepnif olan yanlı§ fikir ve kanaa
ti mıodenı sanatoryomda yapılacak 
propaganda VUlta~le ortadan kal
drrmaktır "ff 
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müteakib taarruzlara 
Takriben yinni günlük bir çarpıt

madan .onra Çanakkaldeki ingiliz 
·.-e franaız kuvvetleriftin kwnandan
lan hedeflerinden henüz çok uzak
ta bulunduklarını ve ellerindeki 
vaaıtalarla bunlara ulafJllanm he
men de gayTİ mümkün olduğunu 
sörüyorlardı. Bizzat inıiliz resmi 

[.2] "Türkiyede beı sene" eserinden 

Yazan: M. Şevki Yazman 

ULUS 

Müthiş bir maceraperest ve tethişÇi j 

29 - 5 - 1938 

RADYO :ı 
Romanyadaki demir muhafızlar reisi 

Kodrecinu kimdir, 
ne ile itham ediliyor 

Bu hidiee 1922 de olmuftu. Uç 
kilinin katili K.odreanu 

Franaaya gitti. Tarlalarda çallfCl
rak, makiniatlik ederek Grenobl hu
kuk fakültcaine yazıldı. Genç bir 
vatandat kızla evlendi ye hukuk 
doktorasını yaptı. 

Franaada.ki ikameti bet sene ıür
müıtür. Bu esnada kendieinden hiç 
bahsettirmedi. 1927 de Bükre,c dö
nünce, "Dccrir muhafız" t~kil.itını 
kurdu. 

Bu teşkili.t bazı di,~törlere ik
tidarı ele almak için ilk mcmale va
zifeaini görmüş olan yarı ukeri bir 
organizasyondu. Güdülen doktrinin 
naıyonal sosyalizme benzeyen bir 
çok noktaları, yabancı ve bilhasu 
yahudi düşmanlığı vardı. 
Teşkilitın amentüsü makamında 

olan kitab diyordu ki: "Lejyoner 
yalnız ihtilalin malıdır; bir arkada
tına ancak ihtilile ettiği hizmet de
rec~in<ie dost olabilir." 
. Tetkilat taaaıub ve tiddet zihni-

yeti hakimdi. 1933 de zamanın haf 
vekili olan Duka, "demir muhafız .. -
ların memleket i.çin bir tehlike ha
lini aldığını görerek bu tetkilatın 
ıağvini emretti. Ertesi gün kendiıi
ni katlettiler. Dıı bakanı B. Titü
leıko, ihtiyatlı davranmak i~in bir 
müddet Bükreıte:ı ayrılmak mecbu
riyetin.de kaldı. 

Bununla bcra.ber, kırat Karol. e
nerjik davranarak "demir muhafız" 
lan feshetti. 

Kodreanu hükümdarın bu kararı 
önünde boyun eğmek mecburiyetin
de kaldı. Bu sefer güya kanuni ve 
metru yoldan çalıflllilk üzere "Her 
§CY vatan için" partiaini kurdu. Fa
kat bu partinin gizli m.ıkaadı ihtilal 
çıkanı.;,alt ve anayasayı deiift.irmek
ten bafk.. bit fCY detfr!i. Bu defa 
köılü araısın:ia demag11; 'k n ihtilil
ci fikirleri yaJllll&k içıiG elindecı,. 
leci yaptı. 

:sr........,...._,,,.._•-- ...,_ ..-.-.--Jı.... r--

pagaodalarına bir miMl: "Eğer n»
za.f f ec oluraMD ber kÖ71Öye yacmı 
hekıtar tıoprak ftrileceknr" dİJ'OC· 
du. 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 KarıJık, 
nqriyatı - 12.SO Plak: Tiuk musi~1~ 
halk prkıları - 13.15 Dahili ve tıarı'1 
becler 

Akşam Neşriyatı: 18.30 c;oc 
maaal (Masal dede) - 18.50 Kaı:ışık 
neıriyatı - 19.15 Türk musikisi ve ) 
ıarlnları (Makbule Çakar ve arkadaşla~ 
20 Saat ayan ve arapça neşriyat -
Türk musikisi ve halk şarkıları (Salibi 
ve arkadaılaı:ı) - 21 Edebi konu~ 
21.15 Stüdyo salon orkestrası : 1- Gfl 
Peer Gynt - Suite il Heimkehr. 2- Ts ) 
kovvsky: No. 5 Wal.ıer (Dornrösche! 
Becce : Nottumo. 4- Jose Padouk: s 
phrase. 5- Louis Grosamann: Csardas"" 
Ajana haberleri - 22.15 Yarınki pro~ 
iıtilı:lll marşı. 

Avrupa: 
Uf':b:.t<I\ V B OPERETLER: 9.30 >' 

- 14 Berlin, Viyana - 19.25 Münih -1 
Frankfurt, Laypzig - 21 Milano - 1 
Prag 

ORKESTRA KONSERLERİ VE 
FONİK KONSERLER: 10.30 Frank 
- 11 Hamburg - 11.30 Brcslav - 1Z 
romünster, Kolonya - 12.30 Varşo"' 
15.30 Roma - 17.5 Stokholm - 18.30 
- Zl Ştutcart - 21.35 Beromünster, 
don - Recyonal 

ODA MUSİKİSİ: 10.45 Ber~ 
11.30 Prag - 15 Königısberg - 17.30 :S 
münıter - 18.20 Viyana - 18.30 Dr 
- 22.30 Stokholm 

SOLO KONSERLERİ: 8.30 Münib"" 
Ştutgart - 11.30 Berlin - 17 Strazbtltl 
19.10 Hamburg. 
HAFİF MÜZİK: S Brcr.lav - 7 Ştu 

- 8 Königsberg - 8.35 Hamburg -
Alman iıtasyonları - lOBerlin, KönigS 
- 10.30 Breılav- 11.10 Viyana- 11.15 Ş 
cart-12 alman iatasyonlan - 13 Münib ... 
Kolonya - 14.5 Liypzig - 14.30 Ştu 
- 15 Viyana - 15.30 Berlin - 16 ){00 
ya, Könicsberı 17 - Frankfurt - 18 " 
lin - 19.10 Viyana - 20 Berlin, Ham 
- 20.30 Tuluz - Zl Stokholm - 24 Ş 
gart, Frankfurt. 

HALK M US1K1St: 10.30 Mün.ih, Ştu 
- 15 Hamburg - 16 Breslav - 18 La 
- 20.30 Strazburg - 21.35 Budapeşte ( 
ıan orkestrası) 

DANS MÜZ1Gt: 8.15 Kolonya-17 
pziır - 19.10 Kolonya - 20.45 Florarı" 
22.5 Poıt Parizyen - 22.40 Königsbetl 
22.45 Belgrad, Paris - P.T.T. - 23 Flo}l 
aa, Lüksemburg, Paris, Paris - P.T.T., 
ma, Strazburg - 23.20 Budapeşte -
Tul uz. 

Bugün Sovyetler Birliğimlel 
Türkiye için verilecek radY' 

konseri 
Moakova, 28 a.a. - 29 mayısta TjtilİI 

saati ile 18.30 dan 19.15 e kadar Türki11 

çin neıredilecek olan radyo-konserin 
ramı ıudur: 

Grieg'in keman ve piyano için sonatı:'~ 
temaayonal müsabakalarda birinciliği ~ 
nan •İyolonist Oystriab ve piyanist Ob"''l 
tarafmdan. 

Ça7lı:ovslı:inin Jıfaacpa opecaMDdan 
7&. lvıen Onieıin operasından · 
--- -- '-'- - - ~- • "• - - I 
sek artisti Bariton Nortzov tarafından 
· Gliolı::a'nın "Çayır Kııtu.. romansı 
rinde Platooov'un variyaaiyonu: So• !'il 
birliii halk yüksek artisti Banıon " ,,. 
tiıt Platonov tarafından. ' 

Aliabiev'in türkçe "BülbilN i: a,.ol 
tietler tarafından. 

Çaykovskinin "Gürültülü balo,, su: ~ 
aov tarafından ve Dragomijskinin vil 
Barıova tarafından 

Türkiye saati ile aynı gün saat 18 de ~ 
lı:iye için konıerin teknik provası yaptla"" 
tır, Proıram ıudur: .1 

Krayıler'in "Çin Tambureni" ve Se~ 
ıun "Rondo Kaprisiozo" su: Aytriah P' 
fından. 
Rimıki - Korzakov'un "Mayıs gec~ 

peraaından Levko prkısı ile "Sadko" ~ 
rasından Hindli tüccar ıarkısı: Kozı~· 
tarafından. 

Çaykovskinin Serenad valsi: Gaulı:'.0 
darHinde orkestra tarafından Mı 

Bu konıerler, 19/76 metrede rv 96 ve T : 

88 metrede rv 59 Moıkova radyoları ve!!.& 
metrede Kiev, Simferopol, Erivan ve 'Jr: 
liei radyoları tarafından neırcdilecektiı-
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~ HAYAT ve SIHAT ~ 
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Vagner 125 yaşında 
- Bu nuıl aöz? Vagner öleli elli 

yal oldu ... 
. Diye benim yanlıtmu çıkannak 
~z kendiniz yanılmıı olunu

'-· O kadar büyük adamlar ölmez
~· Eflatuna ölmüt diyebilir miai
~? Vagner de hala yaııyor, hem 
ele Z4Unan geçtikçe daha kuvvetlene
teiı •e bütün dünyaya daha ziyade 
t•riarak yafıyor. Çok para kazan
llıaak bir adamın büyüklüğüne delil o
~aa da, ölmediğini iabat edebi
.-: Milletler araaında kompozitör
'-' cemiyetinin heaaıblarma göre 
ı-... :ferde bmriin e.ki ve yeni mu.aiki 
iet.d~~m en çok dinledi
ii odw. 

On.an için V agnerin doğumunun 
~ yerine, Vagner bu yd 
~ Yatmda demek daha dojru olur. 
~ .. bu dünyada değilmiı, bundan 
._ çıkar? Adi, eaerleri, fikri Ya.fi· 
tCll'. 

8u münaaebetle musiki aeYen ve 
'1.neaini bilen her yerde bu yıl °"" da.ha ziyade dinlemeie hazırla
'-Yorlarmıt, her tarafta gazeteler o
;-ı hakkında yazılar yazıyonnUf. 

ek tabii bir ~y. Yalnız itin bir a
c...clıracak, bir de güldürecek ta
"flan var. 

.\banyada Oftun aad babaaı ~Y 
~ ve yahudi olduğunu iddia e
;:-ıuer gene dil uzatmağa batlamıt
...-. Onlara karııhk baıkaı..n da 
\'•illerin övey ba.baamın da bütün 
~yumı teclkik ederek yahudile
tia hiç l('İnnedikleri bir fehirden ol -
.... u iabata çalqıyorlarnut·· A
tlQdıracak ,ey. Vqner kendisini al
.._. aaydıiı ve alman milliyetini ta
ıı.attıranlardan biri olduğu halde .•• 

Güldürecek taraf da Vagnerin 
~ieinin - Şopinhavr gibi - en 
olÜ:rük antiaepti almanlardan biri 

ler iateri meaeleleridir, gösterdiği 
tiple.- bir butabk galeriai tetkil e
der gibi, .erleri birer hutalrk tab
loeudur,, diye, Vagneri - hekimdi
linde deaildifi gibi - bir ''vak'a,, 
olarak teclıkik etmeği hekimlere tav
siye etmifti. 

Hekimden ziyade gürültücü bir 
muharrir olan Maka Nordav filozo -
fun bu .özünden fırsat bularak met 
bur kitabında Vagneri ve onu ae
venlerin hepsini dejenere diye tanlt
mağı kendiai için bir §Öhret veeileai 
tutmıqtu. 

Halbuki hekimler Vagnerin e
serlerini gerçekten hekim kulağile 

Ye anlayıf ile dinledikleri va.kit bir
çok yerlerinde ainir hıutalıklarınm 
tam taıvirlerini bulmutlar ve bu 
haatahklarm hepsi aynı hutada bu
lunamıyacağmdan, büyük üatadm 
kendi tahıındaki halleri değil, bq
ka bqka hutaları tedkik ederek 
onlar da ''ol>Mrve" ettiği halleri ıi • 
irle ve muaiki ile tuvir ettiğini mey
dana çıkanmtlardr. 

Meaela amnezi haatalığı - kendi 
kendine ipnoz - §&haiyetin ikiye 
ayrılmuı. Bunlar en ince noktal&n
na kadar Vaınerin etıerlerindıe taa
vir ec:libnif, hem de klinik profesör -
)erinin onları rapoloji kitablarmcla 
tarif etmelerinden önce. Bunda fAtl· 
lacak bir f9Y de yoktur. Çünkü bü
tün tabiatı ıiir ve muaiki dilinde 
taavir etmek iatiyen Vagner, tabiat
tan birer parça olan hastahklan da 
o dilde taavir etmİ§ demektir .... 

Yalnız, fimdiye kadar onun muai
ki tablolarında tabiatı dinleyemedi
niz.ae, bundan aonra da aakmmız. 
Çünkü onu anladıktan aonra batka 
her muaikiyi manuız bulununuz. 

G.A. 

0laııaaıdır. Almanlar onu kendilerin-
deıı aaymazlar, ötekiler d'e kabul et- r

lbeziene ne olacak 1 Ona bütün in- Ev Kadınına 
~· mal etmektaD b.,k& çare 
~..-. zu ... ineanlıim pek Reçeteler 
~ yetiftirdiii ODUD gibi büyük '°"'-______ _, ____ ,_,. 
~ar bütün imanlığm malı de
.u blİdir? 
V......uı bütün aaniallar MJDtezi Domates marmelôtı 
an Dıuaikiainİ, feleefeeini IÖyleme • Mabııeme: 

, t&1>11, Denelau t.....ı.ı_,,....,.,m.; •• Do ~ wı., J.us,e, ,.._,, 3 lülo ı.ku-, 200 

burada .<)yliyebileceiim llDCak Gr • a'JikOz, 1 ~ Yamlya, 1 kah-
hekimlik tarafıdır. ve bfıtı tat'Çın. 

Tabiatı mmiki ile taavir eden, İn· Ya dmcuı : 
'-larm dunularau •• ibtiaaalarmı ~omatealer yıkamr, aaplan çıka
~ dilinde en güzel ifade eden, rdır, 2 dakika ıhk suda bD'a.kıkr, 
~alin aanğatı, bütün aanğatlann kabuklan 8C>yalur. Dilimlere ayrılır, 
~ U"aya gelmNi, yani kültür oldu- çekirdekleri çıkanhr teker ilive edi
• .._ lı.her vena bü)'iik .anlat a- lir. 1 saat hafif atette piıirilir, sli
~ bekimlip, inaanlann bu- koz ili.Ye edilir. 1 aaat daha pifiri-

b
:"h.a ali.buz kalamıyacajı ta- lir. Koyulaımca ateften indirilir. 
lİ İdi. 

Portakal ıurubu 8- töaü V aper aibi bü7\ik bir a -
el._ da bekimlerill keaclilerindıea 
.. ,. .... ODUDla iftihar etmek İate• 
diiıı•a.. atfebnemeliainiıı. Bilini- Malız~~·--• ı •ıtn Gr _ _._ 2 
bİ31 ki !I.! ..l!I: uaiJd..11- t ._, ,uvv • f"='ael', 
b' •• maa1&1 uua. m u. a· litre au. 
~ tuft- ettiii pek seç anlatıl•-
~. Yakın zamanlara plince- Y cıpdmcuı ı 
1~ ~ pek az kiımaeNn anlayabil- Portakallar Jlbnr, 6 portakal 
~ıfi o '*ie butalıklarm ela muaiki kahuid rendelenir, 850 Gr. tekerle 

e ta.Tir edildiiini bek.imler tedkik beraber kanfbnbr, J'U'llD aaat du
ed._llitlerdi. Buna ilk haber ve- nar, portakallarm MIJ'U u1u1... aa 
l'eıı bir hekim delil, bir filNof, Niçe ile beraber tekerler kantan porta· 
~ kal kahutu nndeaine ili.•• edilir. 

Niçe onun muaikiaincle baatahk eritilir, içileceii MDWI arzu edilen 
~ bulundutunu an1.am11, fakat tatlılıkta oluncaya kıaclar ... ila'" 
hu taaviri b:~-:.L müellifin kendi ı... edilir ve aürilür. Uzan uman aak
liııin ifad.:i=.....a1ı ''Vaaner bir lanmak için 1t ... 1ize etmek lbma
haat&c1 ... , sahneye koyduiu meaele- dD". 

Lord Artur Savilin 
cinayeti 

Yazan : O•lrar VAY LD Çeviren : NUTettin ART AM 

'==============Tefrika: 2 =':::;/ 

- Hakln'1ız var dilfes hazretleri, 
dedi, kamer dağı tamamiyle inkitaf 
e~ftir. Bununla beraber hayat 
Çızgıei fevkallde. 
lc"IAltfen bileğinizi bUkUnU.z. Te,ek-
ur ederim. Uç tane gayet bariz çbıi 

"ar. Uzun uman yapyacak ve pek 
lllC~\MS olacabınız. İhtiras: Pek mu
tedıl, zeki çizgiai mübalağalı delili 
kalb çizıisi .. 

Leydi Vindermir 1-ğırdı: 
- Bay Pocel'8, daha açrk konutu

nuz. 
Bay Pocen rwerana yaparak: 
- Bana burulan daha büyUk bir 

zevk olamu, dedi, dllteeln mikaade
si yle ~yliyeyim ki muhabbette de
vam ve vefaktrhk çizgiai çok kuvvet
lidir ve bu vazife hiai ile imtizaç et
nıişttr. 

Bundan pek memnun olan dU.ee: 
- LUtfen devam ediniz Bay Pocen, 

dedi. 
Pocera devam etti: 

Jetlerinden değildir. 
Leydi Vindermir, gillmekten katı-

lıyordu. 
Dilt• mU.terih bir tavırla dedi ki: 
_ E~omi, çok iyi bir ,eydir. Pey

aley lle evlendiğim .zaman onun on bir 
tane tatoeu vardı: fak at içinde oturu
labilecek bir evi bile yoktu. 

Leydi Vindermir bağırdı: 
- Şimdi on iki evi var: fakat bir tek 

tatoau bile kalmadı. 
- Peki ubim, dedi. Di19ee, ben la

terlm ki .... 
Pocer.: 
- Konfok', modern lnldpflar ve her 

yatak odMmda aıcak au. Dilfel hazret
leri, pek bakl•mrs. Medeniyetin bise 
verebllecefl Yeıine teY konfor'dur. 

- l>Utealn brakıterlni hayrete f&• 
yan bir tekilde t&yledinl.s Bay Po
cen, tbncH de Le,dl Flora'nın eline 
bakınız. 

Gi1ler yü.zlii fl'll Mhibinin bi.r ifare
tlJh dalph iMıot aç1ı. 1lllıHk o-

1 
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İraktan çöle doğru 
yolculuk: Dönüş r ...................................................................................................... I 
Yazan: Behçet Kemal Çağ~ar ........................................................................................................ 
1 rakta "halkevlcri"nin bir ne

vi başlangıçı olan gece mek
teblerı ile Irak müzeleri hakkında 
uzun ve etraflı bir konuJII>il yaptı
ğımız Satıg beyden ayrılıp otele 
döndüm. Bağdaddaki son saatlerim .. 

Tabiatinin müstesnalıgı ve güzel
liği, tari.binin zenginligi ve eskıligi 
ile gözü alan ve ,ınxlı yeni bir me
deniyet ve kültürün eşiginde bulu
nan Bagdad'm bir gün emin ve kati 
a<imılarla bir garb yolculuğuna 
çıktıgını gorecegi;. Iraklığı, bü
tün harsı, bütün güzel sanğatları, 

bütün tarihi, ikbal ve idbarnın bü
tün sobobleriyle çok iyi bilen, ırak
lı olmakla ta içinden gurur duyan 
münevevrler, bu bilgi ve inanlarını, 
bu duygu ve gururlarını bütün küt
leye aşılamak mevkiindeirler. İlk 
defa kütleyi ecnebiye "sahi-b" de· 
mekten kurtaracaklar; ipek Irak 
.zekasını, yaratıcı Irak muhayileai
ni ve cengaver Irak kanını yakın •
sırların paslarndan ve uyuşuklukla
rından temizliyeceklerdir. Büyük 
ve çetin şeyler yapmak isteyen, 
mahrumiyetleri muvaffakiyetlerın 

başlangıcı sayan müatcana yaradılış
daki inkılabçı inaanlar için Irak da 
çok güzel, çok ugra,ılmaya değer 
bir yer, işlenmeye elverif}li ve muh
taç bir cevherdir. Yeni hiLkatin ilk 
tekevvün anlarına mahsus hava ora
da da esmelidir, esmek~dir. Daha 
hızlı ve verimli esecektir de ... 

Cenub komşularımızın asrın hayat 
prtlarına bütün varhği!fle bir an e
vci intibak etti&ini görmek bizi aa
decc memaUıll edec:cktir-. 

O toıbüsc bindik 'ft çöle yolcu

yuz. Evet, asıl çöl yolcalu
ğuna bu sefer kavuştuk: Bağdad
dan Şam'a bütün bir çölü ge
çerek varabileıcegi.z. l'J<ivuttuli: di
yotum; çünkü l>d yokulu'ıii b&fladı
ğnn ilk gündenıberi ç(ij gözüg?ıde 
tütüyordu. &idadda ve yakııil.ha
da ondan ancak örnekler gönnU9; a
sıl çöllle haşır nqi.r olamun19tım. 
Nihayet, itte o da müyeaaer oldu: 
Geceli gündüzlü 30 saat ç.öldcydiık. 
Riizgirlarm yriıp pldllencHi'diii 
kum tepelerini gördüm; bi1yük ayın 
kum denizi Uzeirne dotutwıu aey
rettim; BuradUi doiut Iıııelimeain
de bir çocuiun clopmunu ifade e
den mefhumun da bakla var: Ay 
doğmazdan evel, ufuklarda bir ta
kım renk reok kmuldanmalar ve 
kıvranmalar, dolup bof&lmalar oldu. 
Ve ay, doğduktan bi.ra.z 8<Xlra, bir 
mucize eseri olarak cloğaın esatir 
kahramanları gibi bidren tekillen
öi, bir mana ve bir ifade kazandı. 
Bu gündU.zden :aunmıt olan ve fim
di ayın ifığiyle pırıl pırıl yanan 
kumlar üetUnde, yalın ayak. bir se
raba doğru kopna:k ,eklindeki ço
cukça ve çdgınca beveelmi güç 
yenerek molaaını bkiren otobüse 
döndilm. RU.zglr, hırçm ve nazlı 
bir çocuk gibi, bu kum blıbçuinde 
tek batına, b&fka kimeeyi 10kmadan 

napcnin arkMmdan doğru ilerledi ve 
kemikli, uzun, ve maQlak pumaklı e· 
lini uzattı. 

Bay Pocer.: 
- Bir piyaniM, dedi, fmallde bir 

piyanist; fakat pek az mllziaiyen. Çok 
ihtiyatlı, pek namualu, hayvanlara 
kar91 çok muhabbetll 

I>Utee. Leydi Vindennire danerck: 
- Çok doğru 1 Dedi, tıunamiyle 

doğru 1 Flora, Malkoeki'de liri diizint 
köpek beıler. Eğer babuı bıraba, ka· 
aabadaki evimizi de bir hayvanat bah
çeaine çevirecek. 

Leydi Vindennir gülerek: 
- Her pertembe aktamı benim de 

yaptıiım tamamiyle budur. Yalnı~ 
ben k8peklerden ziyade ulanlar.daa 
hotlanmm. 

Bay Pocel'8, azametli bir rnerana
la: 

- Leydi Vindemıir, aisi.n biricik 
yanl11ınıs, dedi. 

Buna aldığı cevab fU oldu: 
- Eier bir kadm yanlıılarnu se

vimli bir hale lroymıaaa o, aadece, bir 
ditiden 'bafka bir ,ey delildir. Fakat 
ıis, blse daha bafka ellerde okumalı
aınız. 

Sir Tomaa, buraya gellnis ve Bay 
Pocen'e elinizi gtisterinls. 

Zeki bakııtr. beyaz yelekli y&flı bir 
zat, ilerledi ve UçtıncU parmalı ıazun 
kalın ve buruşuk elini uzattı. 

- Macera seven bir yaradılıtı : es
kiden uzun seyahatler yapmıf; bir ta• 

oynuyor, kum tepeciklerine istediği 
§ekli veriyor, tekarr bozuyor tekrar 
yapıyor ve biz kumluklara biraz u
zak yollardan bunu haf yet ve hay-· 
retle acyredip geçiyorduk ..• 

Sıcak bir öğle aonu Şama girdik. 
Daha tehrin ağzında kavaklar ve 
.zeytinler, bize bam başka bir ikli
min, aşinası olduğumuz bir ildimir. 
haberini verdiler. Sanki Edremid 
veya Ayvalık yollannden Buraaya 
doğru ilerliyorduk ... 

. 
Ş am, Bursayı çok andırıyor. 

Hele ''Muhacirin" mahallc
sincıeki konsol06hc.;nemizin penc:ere
lerinderı aşağıdaki ovaya baktığı
mız zaman tamamen Bursa ve Mu
danya manzarasiylc karşılaştık. 

Kavaklar, sular, dar hat.. Hepai 
hepsi ayni ... 

Daha bir kaç saat evel içinden 
geçtiğimiz çöl Şama da Bursa ka
dar uzak sanki.. Yem şeyil bir fehir; 
yeşiligi, sıcak iklimleirn değil, mu
tedil iklimlerin cinsinden .. Sular, a
ğaçlar arasında biribirini kovalayan 
hayvancıklar gibi şakrak, gürültü
lü, çalak,, Şurada kaybolup burada 
görünüyorlar: burada susup şurada 
acaleniyorlar ... Şehrin içinden yedi 
büyük su geçiyor .. Bir genç pmlı
ya bunlaraan birisi de An.karada ol
sa dedim; siz manevi şellaleleriniz
dcn birer damla verin, bu aulardan 
kaçını isterseniz sizin olsun dedi ... 

Bir gün: en büyilğiln huzurun
dayken, Şam hatırlarının kıonuıul

duiuna fahid olmuttum; dü.kkaıu
ıuo içini ihtiW kkablarma .19ltl1p
hw yapan DolctılN' llı...,,.am e
vindeki bir tıoplan.tının o cin ..ıa
tılan intibalarını .onre profeeör A· 
f etin bir yazısında okumuftum • 
Merdiven ağzındaki bir gaz lambaıı 
ile yannki ~ürıkiyenin güneı,ini bir 
arada h§ıınJ! Qlan o eski Şam evini, 
o lılueu.fa .Xcımalin ve arkacktl•rı
.nm bir ''iıMilil" lUmı olduiun& ilk 
karar verdikleri odayı görmek için 
çırpındmı. Yanımdakilerden evi bi
len yoktu; yalnu aemtini biliyor
Jarc:lı: O •emtte her eıri birer defa 
taıvaf ederek dolqtım. .. Bir gıUn Su
riye komfumuz da yunan doetumuz 
gibi Tiirkiye ile çok iyi, kardt9 ve 
doet geçinmenin utı lilzumunu kav
rana, bu evi de Selanikteki ev giıbi 
meydana çtkmlf, mUseletmit gör
mekte gecilaniıyeceği-z ... 

. 
Ş am bahçeleri acaaında dola-

tırken birden aklıma &eldi: 
Salahaddini Eyyuıbi'nin tiirbcaini 
görmek iatedim. 

Siyui vazifesi kadar türk kibar
lık ve mieafirpcrverliğini de Şam'
da çok iyi temail eden kançılarunı
za rica ettim. Derhal türbenin yo
lunu tuttuk. 
Şam'ın kapalı çal"f•ından geçtik. 

Eğer küçükken eördüğüm gibi her 
dükkancıyı tc.zgihmın arkasında sa
rıklı bqiyle bağdaf kurmu9 g8ney
dim, birer Salihaddini Eyyubt titr-

na uğramq. Hayır, iki defa, fakat ge
lecek ıeyahatinizde de bir gemi kaza· 
•ı tehlikesi var. Kuvvetli muhafua
klr; her ,eyi yerinde ve .zamanında 
yapar; meraklı ,eyler kıolekaiyonu 

yapmak için ibtilbı var. On altı, on ae 
kiz Yatları araaında ağır bir haatalık 
geçirıniJ. 30 yaılarında iken kendisi
ne bir servet kalmıf. Kedüere ve radi
kallere kartı bilyilk bir nefret besler. 

Sir Tomaa: 
- Fevkallde, dedi, aiz benim karı

mın elini de okumalıaını.z. 
Bay Pocera, bala Sir Tomu'ın eli

ni bırak.rnıyarak, aUkQnetle: 
- İkinci karınızın, ikinci karm11:in 

değil mi? Dedi. Fa.kat kumral uçlı, 
melankoltk bakıtlı. santimantal kir
pikli biT kadın olan Leydi Marvel, ma
zisinin de ,ietikbalinin de herkeein ö
nünde tefhir edllmeeini iatemiyordu: 
onun için Leydi Vindcrmil', rus aefiri 
mösyö dö Kolof'a eldivenlerini çıkart· 
maktan b&fka bir fcy yapamadı. Get
çckten bir çok kimseler ainai gülüşlU, 
altın &özlüklü, parlak boncuk gözlü 
ufak ihtiyar adamla karfdapnağa kor· 
kuyorlardı. Hele o, zavallı Leydi Fer· 
mor'a, kadmcaiızın musiki ile hiç all
kaaı olmadıiı halde müzieiyenlerden 
ho9landıfını ıöylemeai, herkeıe el ba
kıcılığınin tehlikeli bir fen olduğu 
kanaatini vermitti. Onun için bat ba
ta olmadıkça ldameyi ellni g&terme· 
ie tepik etmemek lhımdı. 

9uııunla beraber, Leydi Permor'· 
· brl l n+ hl& 

bodarı~ 
Demir panmkhldı bK llaıpmm 

yanındaki tek btr aem, Karac:aeh
met mezarlığının bir müımceaili gi
bi dunıyordu. Bahçenin ilerisinde 
sağda, birkaç ayak t8' met"divcndcn 
ve uzunca bir sahanlıktan sonra ka
p•ma vardan türbeye doğru yürür
ken abant NTıldı güler yüzlti bir ih
tiyar bizi, aevimli yüzünü zorla bu
rutturmaya çalıtarak hofnutsuzluk
la karııladı; sadece merakını tatmi
ne ge lmit bir iki ecnebi ile kal"fılaf
tı ğ ı zannında idi. Bizim ttirk oldu
ğumuzu anlar anlamaz yüzü güldü. 
Türbeden evvel, içten bir saygı ile 
kapıY,a yakın aaidaki bir yeri iprct 
etti: Y Cfil demir parmaklıklar için
de, taze kan rengi zemin ortasında 
birer ay yıldız ta9ıyan Uç mezar ta
şı gözümüze ilişti. 

Garb tekniğiyle pc..telenmiş milli 
havalarımızm bdki birinci9i olan 
bir iki mmraını yarım yamalak ha
tırlıyorum: 

Düştün/iz Iarlcta toprak üstüne, 
Tarihte bir altın yaprak üstüne .. 

ve İfte, Şam'ın bir ~inde yatı
yorlar. 

Salihaddini Eyyubi'yi de unutu
yorum. Türk gücünü göklere ilk ta
nıtan bu aziz tehidlerinin huzurun
da hürmetlerin en temizini ve gu
rurların en haklısını duyuyorum. 
Ve artık bana bütün Şam., bu üç tay
yare ,ehidimizin ve Rabuva boğa
zıru!a öldilrUlen 6.000 türkün türkü
sü gibi geliyor. Bunun için böyle 
ye'il; ve aular, birer ıakrak imak 
gibi bu türbede dem çekiyorlar. 
Şam iatediği kadar geli,.in, tenlen
ain, ne oluna ot.un, ben bu görll!ti
mü naaıı değiftirfrim? 

1mart1914 de d~er. 
Mezarlarının hafı ucunda büldik 

bir boynu hatırlatan ihtiyar bir ay
va ağacı var: onların UÇUıf8 çıkıfla
rının her yddönümünde çiçekleni
yor ve her dütiit ve gömillÜf Jlıld8-
nümlerinde çiçeklerini mezarları 

üatüne yava' yava§ kendiliğinden 
Krpiyor. 

Türk bava kunamu, Şmı aomo
Joelutumusun deı&lotiylc clılara ye
ni bir muar yaptmaak Oseİ-e

Sal&baddlni Eıyyubl, bu ,.m " 
yiğtt lrıomtuların.dan memnun .e on-
larla müftehir olaa gerektir. 

Asırlardan sonra; hiç bir kahra
manca fethin neticesi olma.bı.ıın, 
Şama ıiren. milıl~U orduauıaun ku
mudanı, bu türbeye ıelmit. ıad>lı
lıiı getirdiği iddiumda olanlam 
dilinden bir 1'oyu ebliaalib ceJlbe
ai.yle. .. Salihaddin No• y ..,. ... ,. .. 
diye haylumr•ı· Senelerden eonra, 
bulunmut bir eald ponreeinde akın
cı bir moaoı tipi mehabetiyle gözü 
çeken SaWıaddini eEyyubt, bu ço
cukça kabadayılığa için için gülmUt 
olu gerektir. Şimdiye kadar gördü. 
ğüm tilrbelerin hiç bicine ben.zemi
yen bir ualObta yaprlftUf bir türbe. 
Dar, değirmi Ye u11Un; aivri kuıbbe
aiyle tozdan değil ta,tan bir r11agir 
hortumunu hatırlatıyor, aan:ki me
zarı, taflariyle 'ft içindekiyle bera
ber alıp göğe yilkaeltecek gibi ..• Bü
tün dilnyaya kurtulut 8rneği veren 
yeni Tilrkiye gibi bir lcıomtuya ma
lik olmanm madıariyetinden haber· 
ıiz olan aldı be9mda auriyeli yok. 
Gözleri sinai ve çarpık propaganda
larla dumanlı olan, eC11ebi mabad
lara ilet olan müeteanalar pek na
dir ... 
Şamdan Reyaka kadar vaktiyle 

Yahfihandan ADkaarya olduğu gibi 
çok ağır giden dar hatlı bir trende 

bir teY bilmiyen ve bay Pöcera'e bü
yük bir ilgi ile bakan Lord Artur Sa
vil, kendi elinin okunmuı hakkında 
.onauz bir merak beeliyordu. Yalnız 
kendi kendine ortaya çıkmaktan utan
dığından odayı dönüp Leydi Vin.der
ınir'in oturmakta olduğu yere gitti : 
kendini güzelleftirccı bir kızarı,la bay 
Pocera'in eline bakıp bakmıyac:ağı 
hakkında ne düfündUğilnü aordu. 

Leydi: 
- Elbette bakmaktan çekinmez, de· 

di, o, bunun için buradadır. Lord Ar
tur, benim bütün aalanlarım. göaterit 
aslanlarıdır. Ben ne zaman istersem 
çemberden atlarlar. Fakat 8nceden ıi· 
.ze haber vereyim ki hepsini ıibil'c ha
ber veririm. Yarın 6ğle yemeğine ba· 
na gelecek, kendietyle ppkalar hak
kında konu.pcağn. Eğer bay Poce111 
bir kötü huyunuzu, bir uygunsuzluk 
istidadınızı, Beywoter'de bir Jrarmıs 
bulunduğunu ketfedece« oluru, o sa
man bütün bunları ona a.&yllyeceğim. 

Lord Artur gUIUırmedi -A bafmı .. ı. 
tadı: 

- Korkum yok, dedi, afbil beni,, be
nim onu bildiğim kadar bilir. 

- Sizden bunu duydufume biraz e
ıeflendim. Evlenmek en muTafık eeas, 
kartılıklr anla,.nazhlctır. Hayrr, ben 
aala ainik değilim; bir takım tecrtibe
ler edindim ki ayni f~lerdir. 

Bay Pocen, Loıd Artur Snil, elini 
okutmak için &llyor. Saka. keftdlsine 
Londranm en sü-1 ktMrındml biri
ıa,le alı • ol I 1 • ıl,aı•ıle 
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'11Mn lQıd 
Bazı tenekeler Ye karlYiıiller 

Dün bir arkada.tamdan bir mektup 
aldım. Tehire, mütalea ilaveeine lii
zum görmeclen, arkadqımm ariiMacl. 
kirlığına sığınarak olc:hığu gibi nakle. 
diyorum: 

"Size ıu bir kaç aabrlık mektubumla 
birçok ket"eler gördüğüm, her görii
ıümde beni tikaindiren bir te:rden balı. 
sedec:eğim, maazar"71 olduğu ailJi 
naklediyorum: 

Ankaraıun büyiik caddesine bn.1-
muı apartımanlardan herhangi birinde 
bir dostunuz oturuyor, ziyaretine gidi
yorsunuz, güzel, modern brr demir D• 
pı. içeri giriyorıunaz nefis, belnbeyM 
mermerden bir antre, kötelerinde ..eak 
iklim nebat ve çiçekleri, merdi.,..lerin
de yumuıak Isparta h.ıılan, nİllelİlj 
trabzanlar. Hertey yerli yerinde, ..,...tı 
manm dairelerini, içinin döıenitini ta
hayyiiJ ediyorsunuz .• Kimbilir ae b
dar güzel, rahat w rwha atilrin ..,._ 
yerlerdir .•• 

Gece yanamdan aonra ~ 
ıüel apM'tımanmden, böylelerinin 
her vatandafa naıib O-... t ... .W. 
le aynlryon111tmı •• 

Merdivenlerden indikçe, aad ,.... 
mak iıtediğim te)'lerİ görüyon...-: 

Yüz yerinden çarpılmı§, yiiz ~ 
den delinmit gaz tenekeleri, bualann 
içinde, sofra ve mutbak artddan aizın. 
dan dıpn tapnıf, bazJlarmm etraıfmcla 
sokak kedileri kendilerine ziyafet çek
mekle Jne!gul, mideleri ihtilile ~ 
ekti bir zifir koku-, aparbrnmm lllt 
kabndan, üatiine kadar dıvarlan b
dar ainmi, ... Bu tezad içinde bir tiril 
kendinizi bulMMJ"'Ol"&Uftaz . 

Acaba bu aparbman)arda otunc:ak 
kadar rahat ve ııhatini clüfü .. ı e • ıi 
öirenmiı olan kinMeleri, bu çirken • • 
ziyete dütünnek içia hariçten bir el mi 
bu ite karıtlDlfbr. 

Medeni olmanm birinci prtı temiz 
olmekbr, fakat her yerde temiz.. Bil
huaa mutbakta... Sokakta bir piallı 
sönc:ek olaak derhal f8hrin tanzifat it
lerine bir kant dil uzabr eonra evimüıia 
• t.uit &ir temizlik prtmı uautw, 
kıendimiai ileme çirkin bir tekilde let
hir eder "aym zamanda ba§kalannm 
aıbati üzerinde • gesıif liübüliii 
gö.teririz. 

Azıcık bir tecesaüale, IM&tün ııhi tart· 
lan ah: üat eilen bu tenek._. durdu. 
iu laıpllann üzerinde kart Yizitleri 0-

btunca hayretiniz de yüz miıli artar .. 
Bu mülevves tenekeler, bu ıüzel a

parbmanlann eıiklerinden kalclınJm.. 
h, ;rabud önünde durduiu kapılann i
zerindeki maruf kart vizitleri..." - N. 
Baydar. 

İran veliahdının 
ni1M11111111 11nliii 

Tahran, 28 a.a. - Veliaht ile M ... 
Kıralı Faruk'un kız karde,i Prenecs 
Fevziyenin nitanlanmaları dolaymir
le bütün memleket içinde halk ten· 
liklcri başlamıştır. 

Gazeteler başmakalelerini bu me -
ıud hidiaeye tahaia etmekte Ye lren 
ile Mnnr arasındaki tarihi meflı•a 
yeti kaydeylemcktedir. 

ıeldik. Biraz .onra rahat bir trene 
ve bir kaç saat 90nra da türk top
raklarına kavuttuk ... Avrupa, Edir
neden değil, daha "Fevzi pafll"d-. 
ba§lıyor ..• 

kalkmayın, çünkü bu haber bundan bir 
ay önce Morning Post da çııkmı,tır. 

Cedburg, Markiyonezi haykırdı: 
- Aziz Leydi Vindermir, bay Po

cera, bir parçacık daha burada kakın. 
Şimdi, bana sahneye çıkacağnnı 9Öy
lüyordu. Ben de ç.ok ilgilenmiştim. 

_ Eğer gerçekten size böyle bir ,ey 
aöylemi.-C, btieb~tün onu oradan çek
mem lazım Lcydı Cedburg. BUNı)'a 
geliniz Bay Pocers ve Lord Arter'llll 
elini okuyunuz. 

Biraz c:anı sıkılan Leydi C~ 
kanapedcn kalkarken: 

- Eğer sahneye çıkmama müsaade 
cdilmiyecek olursa, hiç olmazsa se
yirciler arasında bulunmama müuade 
olunur ya ... Diyordu. 

Leydi Vindermir : 
- Ona şüphe yok. diyordu, hepi

miz seyirciler arasında bulunabiliris. 
Şimdi bay Pocers, şimdi gelin bakalım 
ve emniyetle güzel güzel aöyleyiniz. 

Lord Artur. benim pek sevdiklerim
den birisidir. 

Fakat bay Pocers, lordun elini gö
rllr görmez, birden sarardı ve hiç bir 
fey &Öyliyemedi. içinden bir ürperme 
geçtiği belli oluyordu. Çalıyı andıran 
ka,ları diken diken olmuttu: içinde 
çözemediği bir muamma bulundutu 
zaman o, bu hali alırdı. Ondan .onra 
sarı alnının üzerin.de tesbih taneleri 
kadar iri ve zehirli çi damlalarını an. 
drran bir ter bofandı; iri parmakları 
IOt-cka M ı..l19tr 
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Kadınlar 1938 yıhnda 

kendi başlarına havanın 
hekimi mi olacaklar 

Bugünkü at yarışları Hamidiye Varnada iken 

Hanıi hayvanlar k0tuyor? 
){agnma ihtimalleri nedir? 

Bir bulgar gazetesinin subay ve 
erlerimiz hakkında medlhleri 

Dünyanın en meıhur kadın tayyare<ileri 
Lentranaijan wazetainJe 

R. Peprone tlö T orra yazıyor: 
Ana yollar ~erinde seyahatlar 

" rekorlar sahasında yalnız kadm 
tayyarecileri dikktimizi celbede
ceklerdir? Böyle sanılabilir. 

Eaaen bu da kabildir, zira dün
yada - Atlu Okyanoaunun iki ta
rafmdan bütün gayretini hava si
Wılarma sarfeden bir dünyada -
rekor tayyarelerinin kıtlığı umu
midir. 

Pilotlarca kurulmut olan rekor
lar öyle bir seviyeyi bulmuıtur ki 
bunları geçmek için yeni malzeme 
bulmak zaruridir. Halbuki bu mal
zeme pek mühim paralara mal ola
cak ve rekor - aeyahatlar ise büyilk 
murafları istilzam edecektir. 

Erkek tayyareci kardeılerinin 

yaptıkları itlere niabetle pek mu
tavwıt milaabllkalara girifen ka
dm tayyareciler 100 veya 200 bey
girlik tayyarelerle, saatte 200, 220, 
veya 250 kilometre yapan, bir oto
mobilden pahalı olmayıp ondan 
fazla beıuin de aarfetmiyen turizm 
tayyareleriyle iktifa edebilirler. Bu 
memlekette bava nuareti, bdm 
tayyarecilere tayyare iare etmek, 
hava yarıflarmm, 1eyahatlarmm ve 
rekor kırma teıebbilalerinin mu
raflarmı ödemekte ve bunlar yet
miyormuı gibi hazan pek mühim 
miiklfatlar da daiıtmaktadır. 

Dost Yugoslav naz1rı 

General Maric 
Edlrneden aecerken 

( Baıı 1. inci sayfada ) 

tarafmdan Bayan Mariçe bir buket 
sunuldu. Bundan batka eğitmenler de 
buket takdim ettiler. General eğit
menlerle alakadar oldu. Aldığı iza
hattan memnuniyet gösterdi. Trenin 
tevakkufu müddetince general Mariç 
Kazım Dirik'le görüttü. Umumt Mü
fettitimiz büyük misafirimize zengin 
bir Trakya albümü hediye ettiler. Ba
yan Dirik de Bayan Mariçe bademez
mesi hediye etti ve aaym misafir bu 
husuıt alikadan bilhana memnun ol
dular. 

General Mariç güsel Edirnede ve 
bu kadar hararetle karfılayan halk ara
sında bir gün olsun kalamadıkların
dan dolayı üzüntü duyduğunu aöy
ledL 

Ebelana Mariç. hareketinde ken
disini uğurlayanları .. Yqum Türki· 
ye" diye aelimlamıı ve hallt da •ya
fUm Yugoslavya.. diye mukabelede 
bulunmuıtur. 

General Mariç'in aösleri 

Bugün ilkbahar at yarıtlarının d6r
düncilaU saat 15,30 da tehir hipodru
munda yapılacaktır. Programda yazı
lı bet koıuya ittirik edecek atlarla 
kazanması ihtimali .olaiılar program 
sıruiyle apğıya yazıyoruz: 

Birinci kotu (Meydan koıuau) 
Uç ve daha yukarı yqtaki haliakan 

ingiliz at ve kısraklara mahsus aat11 
koıuıudur. Meaafeai 1800 metre ik
ramiyesi 225 liradır. 

Bu koıuya yazılı atlar programda 
yazılı aatıf fiatlarına göre kilo aldık
larından muhtelif sikletlerle k09Acak 
lardır. Atların isimleri ve tafıyacak
ları kilolar ıunlardır: 

Yüzbatı Burhan Itıl'ın Komiaar 51 
kilo, Zavada 49,5 kilo, Salih Temelin 
Taşpmar 48 kilo, F~vzi Karaosman'm 
Florya 39,5 kilo. 

Bu koıu müsavi kilo ile kotulmuş 
olsaydı Komiaar'ın kuvvetli bir ,an
sı olurdu. Fakat diğerlerine nua
ran tatıdığı fazla kilo dolayısiyle iti 
biraz zorlapcaktır. Çok hafif kilo ile 
kopn Florya Komisar için tehlikeli 
olabilirse de Komiaarın ahır arkada
tı olan Zavada ile boğupnaktan çe
kinmesi 11rttır. 

lkincikoıu 
Uç yqmdaki yerli yarım kan ingi-

llyon zir11tili lllldil kOlll'ISI 
toplılllll 

Türk delegeleri mukavele hü· 
kümlerinin umumi olmasını 

istediler 

Cenevre, 28 a.a. - Anadolu ajanaı
nın Jnı.uı.i muhabiri bildiriyor: 

llz erkek ve diti taylara mahsustur. 
Meaafeai 1600 metre ikramiyesi 450 
liradır. Bu koıuya yazılı taylar ve ta
pyacakları kilolar plardır: 

Bay lamail Aboy'un Lüksbar 61, 
B. HU.eyin Atak'ın Frig 58, Bayan 
t. Tümenin Kayahan 56,5, B. Ahmed 
Ostua'un Uçar 55, Marepl Fevzi 
Çakmak'm Kop 55, B. Ali Rıza Sel
in U turu 53,5 kilo. 

LUbbar, Frig ve Kayahan timdiye 
kadar kazandıkları koıular dolayısiy
le rakiblerinden fazla kilo tatımak
tadırlar. LUbbar evelki hafta hasta 
oldufundan iyi bir koıu yapamamıı 
ve milıterek bahiste üzerine bahse gi
renleri inkisarı hayale uiratmııtı. Bu 
gün daha iyi kopcaimı tahmin et
mekle beraber tatıyacağı futa kilo 
dolayıaile raklblerini pek kolay geçe
bilmesi muhtemel değildir. Bundan e-

( BaJı 1. inci say/ada) 

ya Berkem ile kançıları Fuad F.mir
oğlunun yardımlariyle misafirlerin 
hot vakit geçirmeleri için elden gele
ni yapmağa çalıttılar ve bunda cid
den muvaffak oldular. Bu pek az kim 
selere nuib olabilecek bir muvaf fa .. 
kiyettir. Meıhur türk misafirperver
liği dün akfllll parlak bir surette is
bat olundu. 

Suarenin daha batlangıcında Var
nadan davet olunanlarla misafir za. 
bitler arasında samimiyet ve sıcaklık 
münasebetleri meydana geldi. Bu da 
suarenin parlak geçmesine amil oldu. 
"Hamidiye" nin mükemmel cazr, ha
kiki bir Avrupa zabiti ve kavalyesi 
evsafını haiz olan türk zabiti, Türki
ye ve Atatürk için itittiğimiz ve o
kuduklarımızdan sonra, bizi hayrete 
düıürmedi. 

Gemi mürettebatının Karadenı
yunları, zeybek danaları ve saire 
zuruna nete verdi. Bunlar birkaç 
fa tekrar ettirildi. Buna mukabel 
genç bulgar zabitleri tarafmdan 
kaç bulgar oyunu da göeterildi. 

Bir mecburiyet altında sunt 
de olmayıp tabit surette vücuda 
len samimiyet havası içindeki bu 
re sabaha kadar devam etti. 

Akpmki suare iki komıu millet 
raıında bilyilmeğe baflayan yeni 
samimi arkadaflığı teyid etmiıtir: 

Misafirlere zengin bir büfe 
lanmııtı. Bolluğu ve çetitliliii 
mından misafirler uzun &eneler 
beri böylesini hatırlamıyorlar. 

Bugün .. Hamidiye" güTerıe. 

saat 16 da bir çay ziyafeti vardır. 
na resmt zevat ve eıraf davetlidir. 

velki koıuyu kolayca kazanan Frig haliskan ingiliz at, kısrak ve iğdiçle
bu kotunun da favurisidir. re mahsus Handikaptır. Mesafesi 2000 

kan arab ve halis kan arab at ft 
raklara mahsus handikaptır. M:esm..,. 
si 2600 metre ikramtyeai 255 1i Vçüncü ko§U (Çifteler koıuau) metre ikramiyesi 320 liradır. 
Bu koıuya ittirlk edecek at ve 
raklarla taııyacakları kiloları ı Dart ve daha yukarı yattaki yerli 

yarımkan ingiliz at ve kısraklara mah 
sustur. Meaafeai 2400 metre ikrami
yesi 325 liradır. Bu koıuya kayıdlı 

atlar 937 - 938 senesi zarfmdaki ka
zançları nisbetinde fazla kilo taıı
maktadırlar. 

Bunun için B. Said Halimin Safa
nak'ı 66, Salih Temelin Mahmuresi 
62,5, B. Bedri GarsünGn Boskunu 58 
B. llilftak Aqtil'öa Giindoiduau 56,5 
B. Mebmed Atak'm Bozkurt il. si 56, 
B. H. Kahramanm Sada 111. il 56, Ba
yan 1. Tümenin Güzel Derbendi 56 
kilo ile kopcaklardır. 

Koıunun isminden de anlatılacağı 
veçhile bu koıuya kayıdlı atlara cö
keyliği meslek ittihaz etmemi' ama
törler binecektir. Bunların isimleri 
ve binecekleri atlar ıunlardır: 

le yazıyoruz: 

BB. Sadık Oktem Can 65, 
Gleit Unlu 62, İbrahim Nalçm 

B. A. Atçı - Tomru 69 kilo, B. Sa- lik 59, Şemsi Tanak Bahtiyar 58, /j 
id Akson - Baylan 63 kilo, B. Talat ni Hayranlı Duman 57, Talat 
Çevik - Girgin 59 kilo, B. Doğan - Sarıkuı 55, Ihsan Durgun Necme 
Taıpmar 57 kilo. S. Tarhanoflu Uysal 52, R. 0-~ 

Hafta içerisindeki idmanlarmda a- Merzok 51, Tahsin Behçet 
yafı acıyan Girginin koıturulmıya- 50, Bekir Boragon Nasib 48. 
cafı aC>ylenmeldedir. Birinci koıuda Bu atlar arumda tqıyac:aldan 
da yazılı olan Tqpınarm da hangi loları hafta içindeki derecelerini 
kotuda ko11cağı henüz belli değildir. zarı itibare alarak Necme, Duman 
Onun için bu kotuda Tomru ile Bay- Bahtiyarı rakiblerinden pnalı 
lanın yalnız kalmaları ihtimali var-Kiloeunun çok fazla olmasına rağ- yoruz. Yeni yeni dilzelmeğe blltla 

men Sağanağın her zamanki gibi bu dır. Tatıdıkları kiloların çok farklı Sarıkuı ve ağır bir yük ile kopcak 
kotuda da·temayil% edeceği zannedi- olması dolayısiyle bu ikisinden han- lan Canın plhe olabilmek iht" 

Amerika Birleıik Devletleri, ln
ciltere, Almanya ve ltalya bu de
rece cömerd değildirler: tlim ve ir
fu himiliii rolü oyna:nak iste
memektedirler. 

Ankara, 28 a.a. - Bu ayın on yedi
ıinıden beri memleketimizde bulun
makta olan 00.t ve müttefik Yugoe
lavyaıım Harbiye ve Bahriye nazırı 

Or:general Mariç ile re.f ikaaı memle
ketlerine dönmek iUere bu aıbab Tür
kiye ~ ayrıbmt bulun
maktadırlar. 

lebilir. Diıc.er atlar arasmda iokincilik gisinin kuanacağmı kestirmek ol- · d d B la be abe Afyon ziraatini tabdid kooferanaını • rı e var ır. unun r r 
için en kuvvetli namzed Mabmuredir. dukça zordur. 

Nevyorkta bir gece, Rokeffeller 
1mter'in tepesinde, bir taraftan 
dana edilip diğer taraftan da Jflk· 
Jar içinde yama ..-m. miJ&'ealar· 
• elektdkH iıen-, ı.t R8)+er .e 
Hadain BayYer'in 1eyredildiği Re· 
JDlcw ROm'da. maliyeci Odlum'un 
brmı tayyareci Jakbin Kotram ba
m. Amerikalı meelekdqlannm te
...arilnil anlattı: "Amerikalı kadın 
tayyareciler artık hiç bir yardım 
ıCSremlyorlar. Yalnu Ameliya lr
hard, dtinya turu yapmak için bir 
prik, Purdu Univeraiteainj buldu." 

hazırlamak üzere toplanan ihzari af. kap k09ularında umulmadık netice 
yon komi.teei içtimalarına devam edi- Dördüncü. lcotu (Centilmen Beıirıci koıu (Dikmen kaıuau) le sık sık karJılatıldıimı da hatır 
yor. lco,uau) Höndikôp Handikap mak isteriz. Çifte bahis ikinci ve 

llilletler r.emi:,yetine d.ail olmadık- ıinci koıulal' aramda, ikili balıi.8 Dwlet PJ'llıednde llç_.dAdml 
kametten eonra memteketimizin muh- '- hdds h• hepnelmil.a ~ f-...;;4JMttt!!!~....D..!!;_!!J1!!1!11!1.;_;YJ~~·lge~r!:1..~DS!!ISl!l!lri~Y~t(ı~ll~~~l:;~!!!!~~f![!..J;y!~!:Jvar!!!Jlll!!!!.:,ji~khı~· ~C!!i~WjU~dal!dı§!!!r:._ .. _....;.. _____ .,. 

i9tirik eden Amerika ve Jijionya ile 

Altı ay IOllra, Bendib Trofe'nin 
plibi, Jakbin Kotran'a - silihları 
çıbrılmıf, Seneraki 35 P. tipinde 
Aftı tayyareai olan - tayyaresini 
aryet olarak wrdi Ye Jaklin bunun· 
la uatte 365, 470 kilometre yaptı. ......... ,.,.. 
Frauıs Elizabet Liyon'un Ame

liya lrbard'a aid olan rekoru ancak 
48 uat uhdeainde bulundurmaaı 
için bet buçuk sene beklemek icab 
etti. ilk tipi dört sene evvel ya
pılmıt olan 100 bargirlik tayyaresi 
ile Elisabet Liyon bu 3.939 kilo
metreliık rekoru 4.060 kilometreye 
çıbrdL iki gün sonra. madam Dll
peyron kendine aid bir tayyare ile 
bunu 4.360 kilometreye kadar yUk
..ıtti. 

• İngiliz bayan Beril ~orkam 
fnkal&de bir maharet goaterdl: 
lnpltereden Yeni lakoçyara: A~
rupadan Amerikaya uçtu. Hıç bır 
iradın tayyareci böyle bir uferin 
balesini ta9nmmaktadır. 

Polonyalı bdm tayyareci Miod
libonb, motCSraüs tayyarecilikte 
Almanyalı Hanna Re~'in rakibi· 
dir. Mukavemet rekorunu - 24,14 
uat - elinde bulunduran bu Po
lonyalı kadın 345 kilometrelik bir 
uçuıla Hanna Reyç'in rekoruna 4 
kilometre yaklapnııtır. 

Atatürk kuu ve TUrkiyenin sev· 
pli çocuiu Saıbi.ba Gökçen'e ge
lince; ukerl hava kuvvetleri aa
tepnen üniforması giymektedir. 0-
ntımüsdeki aym bqında. bir hava 
filoeunun tefi olarak Balkanlarda 
bir turneye çıkacaktır. 

telif §ebirlerini ve buralardaki mües
le9eleri ziyaret Ye tetkik ot.mit bulu
nan General lılariç bu lllblıb Edime· 
den seçerken ber yerde oıduğu gibi 
ba hudud ,ehrinde fwkalide tezahü
ratla karfıknm•ır: 

Müttefik memlek~ Kara ve 
deniz kU'9Yetlerinin deierli tefi 
Tilrkiye.yi terketmek üzere bulunduk
lan eamıda kendilerine iyi yolculuk
lar temenni eden •• Anlıdolu ajamı,. E
dime muhabirine beyanatta buluna
rak ,sUnJerden beri miuf ir olarak bu
lunıduiu Ttırkiyede kendwine kartı 
göMerilen iyi kabulden ve hal:kın aev
gi tezahürlerinden 80ll derece miite
ıı-• oldutunu ve iki memleket ara
ımda mncud doetluk ve bağlılık his
lerinic ebediyen y&flyacağına bir kere 
daha İnaDIDJI bulunduğunu kaydeıyle
mi9tir. 

Türk hava kurumu 
( Baıı ı. iacl aylada ) 

si kabul edildikten sonra, kanadlı 

cumhuriyet neslinin biran net kurul
muı ve üremesi için Genel Kurmay 
Bqkanbiiyle MilH Müdafaa Vekile
tinin cöatermekte oldukları himaye, 
yardım Ye müzaherete kartı genel 
merku heyetinin minnettarlık Ye 
tilkran duygularmm bildirilmeai ka
rar altııaa almdı. Cevdet Kerim lnce
dayı, alkıtlar aramda ıu sözlerle top 
lantıyı bitirdi: 

"- Bugilnldl umumt merkez heye
ti vuifeainl bitirirken arkadaılarıma 
bir nokta berinde maruzatta bulun· 
mak iıterim. Hepinizin bildiii gibi 
Türk Hava Kurumu ilk kurulut yıl
larında teıekldll ve taazauv halinde 
bir iane mileueaeai idt Para toplar 
Ye askeri hava kuvvetlerine yardım 
ederdi. Şimdi iftiharla clsrilyorus ki, 
iki Uç aenedenberi tetkilltmı tekem
mül ettiren kurum yeni bir faaliyet 
ahuma ginnittir. Etkiden ıivil ha· 

Havaeılık sergisinde ecnebi vacıbkta ileri gitmit memleketlere 
gıpta ederken bugün. bizim tefkilltı-

tayyareler mız da kendi huıuıt ıcablarmmın b-

beraber 28 devlet komitede tamil e
dilımit bulunuyor. Vuif•i mumev
ftl' mttatalııbe1 büyük ve \WDlımt bK af. 
,on siraatiııi tlıhdid lııonferamma bir 
mukavele projesi bazırlamaMall iba
ret bulun.mı bu komi8yonıda Türkiye
ylyi daimi murahhuımu N. Sadak, 
lktıud nklleti ihracatı tetkilltlm
dmna müdürii Servet Bewn, uyUftu
rucu maddeler inhisarı umum mUdU
ril Hamza <>aman Erıkan temsil ede
ceklerdir. Mukavele projesine oaaa ol
mak üsere hazırlanan bir plin üserin
de cereyan eden müWereler ilk giln· 
den itibaren mevzuubahiı menfaatle
rin ehemiyeti derecainde çetin bir man 
zara aimııtır. Heyetimiz rem N. Sadak 
her hangi tekilde bir tahdid mevzuu· 
bam olunca timdiye kadar afyon ı.tib
sal etmiyen memleketlerin muawele 
ile tayin edilecek bir t.arihten aonra 
yeni bBftan afyon elde etaneğe bafla
mamalarınm eea91ı bir ıart olaNık tiın· 
diden teebit edilmeeini iatemiftir. 

İkinci cet.ede müstakbel beynelmi
lel mukaveleye gerek müatabail ve ge
rek milatehlik al&kadar bütlln devlet
lerin iftir&ki etrafında miinakap c:e· 
reyan ederken heyetimiz bayle bir mu 
kavele olmadıkça ve alikadar bi1ti1n 
devletler taraf mdan iıma ve tasdik e
dilmedikçe filen hUkiimlils blacaiı· 
nı ve binaenaleyh meriyete giremiıye
ceğini aöyl~tir. Buna itiraz eden 
murabhular olmut we de heyetimi• 
Türkiye için hayatı ehemiyeti haiz o
lan bu noktada muair olduğunu mlla· 
tahlil deTletlerce kabul ve tatbik edil· 
miyecek bir mukavele ile hllkUmeti
mizin ali.kadar ol8mıyac&iını timdi
den beyana mecbur olduğunu l&yle
miştir. Komite bu beyanat üzerine 
Türkiye noktai nazarına göre bir for
mül bulunarak projeye ilhe edilmeai
ni kabul etmittir. 

Hamsa Erkan d9 Ttırkiyenin doiru· 
dan doiruya afyonun köytuden alına
rak devlet inhwarı tarafından .atıl
muı ve Tilrkiyede afyon .draatinln 
tllhdidi hakkında verdiii muf_.t 
malQmat komwyon muhitinde çok iyl 
intibalar tevlid etmi,ıir. 

Belgrad, 28 a.a. - Havacılık ıergiıi tılmaaı ile gıpta edilecek dereceye gerek havacılık bakımmdan gerek ft
dnam ettiii müddetçe birçok yaban- dolru ilerlemit bulunmaktadır. Tilrk ridattaki artıf itibariyle geçen eene
cı tayyarelerin ve bu arada bir alman kuıu namı altmda tetkilatlanmıt olan lere nuaran yilbek bir ilerleme var
filoeunun, bir italyan avcı tayyare fi- müeueaeaimizin her gUn yeni bir in- dır. Bize bu inkipfü neticeyi kalan· 
ıoeunun " birçok Çekoalovak, Polon- kipfa muhar olduiunu gönnekle bah dıran gani ve duygulu milletimldn 
ya n sair memleketlere aid tayyare- tiyarız. Bu mün.eae yalnız ıpor cep- yüksek kalbini hürmetle anarken lyi 
lerin aerpye ıelmeleri beklenmekte- heainde kaJrnamıı millt müdafaa ba- ve vukuflu çalıfm&larmdan dolayı 
clir. kımmdan mtemli Ye eaub bir pro- merkez idare heyetine, Bapan Bay 

Yuplav " ecnebi matbuat mil- grllll1a havacılık hweaini bildin mil· Fuad Bulca'ya ve kuruman kıjmetli 
m111Uleri dtin 6iledeıı sonra Bel- lete yayan. tue, kunetli, bol eleman memurlarına • kabul buyunılma • 
pacl'da ~dan Uk bawcı1lk wpini yetiftirir bir bale clrmit bulunmak- tepkldir ve memnunif•JmW _. 
,..,_.......,.... ..... 81Jla1101Mk• ela ~ ld. ..... 
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Atatürkün 
İstanbula 

teşriflerine aid 
resimler 

Enternasyonal havae1hk federasyon . reisi 

Prens Bibesk~ Başbakanımız 
ve Doktor Tevfik Rüştü 

Ar as tarafından kabul edild; 

Prenı Bibeıko T ürkkuıu talebeleri arcmnda 
Şehrimizde bulunan enternasyonal 

havacılık federuyonu reisi Prens Bi
besko dün sabah, Türk Hava Kurumu 
Başkanı B. Fuad Bulca'yı ziyaret etmiı 
ve başkanla beraber pilot mektebini gez 
rniştir. Prens, dershaneleri, atölyeleri, 
laboratuvarları gezmiş ve bütün gör • 
düklerinin fevkalade olduğunu söyle -
miştir. 

Prens Bibesko, mektebin hatıra def. 
terine şunları yazmıştır: 

"-&ki bir pilot olduğum kadar 
enternasyonal hava federasyonu bagıka-

nı olarak Türk Hava Kurumuna yara
tıcı dehası için duyduğum derin. ha~ -
ranlıkla beraber temenni ve tebrıklerı • 
mi de bildiririm." 

Havacılık tesislerimiz üzerinde tet
kiklerinden sonra, Prens, B. Fuad Bul
caya "-Emelim bu güzel mektebe bir 
kaç talebe göndermektir." demiştir. 
Balkan, dost memlekette bu gibi tesis
ler bulunmakla beraber, Türkiyede ha
vacılık bilgileri öğrenmek üzere gele
cek romen gençlerinin kendisini bahti· 
,ar edeceğini ~tir. 

ULU~ 

Yugoslavyada 

Radikal birliğinin 
yaptığı toplanh 

Belgrad, 28 a.a. - Yugoslav radi
kal birliğinin müdiran komitesi Sto
yadinoviç'in riyasetinde dün bütün 
gün süren bir içtima akdetmiştir. 

Stoyadinoviç, bu münasebetle da
hili ve harid siyasetin umumi vaziye
ti hakkında mufassal izahat vermiş ve 
bu izahat komite tarafından ittifakla 
tasvib edilmiştir. 

Komite yugoslav radikal birliğinin 
inkişafını tedkik etmiş, bu inkişafın 
bütün millet tarafından iyi karıılan
dığını ve birliğin tetckkül ve hasının 
gittikçe çoğalmakta olduğunu müta • 
hede eylemiştir. 

Resmi bir rapora göre hali hazırda 
3047 nahiyeden müteşekkil 297 kaza
da birliğin teşekkülleri faaliyette bu
hmma.ktadır. 

Birlik tC§Ckküllerinin ikmal edil
meai lazım gelen daha 52 kaza vardır. 

Aynı raporda mahkeme kararile es
ki radikal partisine aid gayri menkul 
emvalin bu partinin kanuni varisi o
lan yugoslav radikal birliğine intikal 
ettiği müşahede edilmektedir. 

Komite, ruznamedeki bütün mad
deleri bütün tcferrüatile tedkik ettik
ten sonra devlet nazın Krek'i "Gençli
ğin yugoslav radikal birliği,, teşekkü
lü müdiran komitesi nezdinde birlik 
müdiran komitesinin daimi murahha
sı olarak tayin edilmiştir. 

Prenı Bibeıko pilot mektebinde 
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An karada 
Pirandello 

Bir kaç gün evvel Halkevi sahne
sinde İstanbul Şehir tiyatrosu artist
leri bize Luici Pirandello'nun "Size 
öyle geliyorsa öyledir" diye dilimize 
çevrilen .. Cosi e (sevi pare)" sini 
temsil ettiler. Bu, ağır ve düşündü
rücü bir eserdir. Vakıa temsilin bü
tün devamınca hazan eğlenceli gibi 
görünen karışık kombinezonların, 
dedikoduların, telaş ve tecessüs karı
şıklıklarının verdiği bir neşe çeşnisi 
ağırlığın birdenbire duyulmasına ma
ni oluyor .. Fakat eser, içindeki özün 
ağdalı kıvamını temsil bittikten son
ra da israrla hissetttiriyor. Bize bu 
çeşid eserler gösterdikleri için İs
tanbul şehir tiyatrosuna teşekkür et
meliyiz. Günlük hayatın yorup katı
laştırdığı zihinler üstüne vodvillerin 
üflediği neşeli meltem, veya komedi
lerden esen ferahlık verici hava, hiç 
şüphe yok ki içimize bir değişiklik, 
kilçük çırpıntılı bir canlılık sallanışı 
getirir ve bu da pek faydalıdır. (1) 
Ancak arasıra o katılaşmış sathı kuv
vetli bir fırtına da altüst etmelidir.Bu 
suretle yüzü deği11tirilen iç sathımız 
daha verimli bir tarla haline geçer. 
lşte, düşündürücü ve sarsıcı eserle
rin keskin ditli traktörü bu işi yapı
yor ... Uzvi yaşayışın zevki bütün can
lılar için mütterektir. Fakat ruhi ya
şayışın işareti olan neşeler, heyecan
lar dü§Üncelerdir ki tek in ıçıne, 

yıllara doğru yol almış enteresan bir 
ömür uzunluğu açar. 

Gülmek, eğlenmek bir hak, düşün
mek vazifedir.. Şehir tiyatrosu re
pertuvarında düşünceye de eğlence 
kadar yer veren bir çeşid zenginliği 
görüyoruz. Buna çok sevindik .. 

Pirandello'nun kısaa adını verdiği 
bu güzel eseri - görmeyenler için -
hulasa edelim: 

F. E. 

kaynanaaını göndcrmeğe mecbur M• 
lıyor... Kadın, nazile, halim ve kecıe.. 
lidir. Çektiği cefa yüzüne aail bir 
renksizlik vermiıtir ... Söylüyor: özıiir 
diliyor, ve zalim görünen damadının. 
memur, damad ve koca olmak bab
mından eıi bulunmıyacağında ierar 
ediyor .. 

Ancak §Üphe silinmemiş. düğüm 
çözülmemiştir. Kutunun içinde ne 
saklıdır, hali öğrenilmedi .. 

Kadından sonra gelen Ponza iı§i bir 
dereceye kadar aydınlatıyor.. Ama 
ne aydınlatış ... Herkes üzüntü, ve he
yecana düşmüş, pşkınlığın üst perde
sine varmıştır:: Ponza, sıkılmış yum
rukları, heyecandan gerilmiş yüzüyle 
anlatıyor ki kaynanası madam Frokl 
bir delidir.Niçin? "çünkü karısını kea 
di kızı sanıyor .. Böyle sanmasın mı? 
Aksi nasıl düşünülebilir?. Filbakilı:a 
burada ağır ve hazin bir nokta vat: 
İlk karısı, madam Floranın kızı Lina 
dört sene evvel ölmüş, ve Ponza C.
lia isminde diğer bir kadınla evlen
miştir.. Kızının ölümü ile zihni bo
zulan talisiz ana damadı yeniden ev
lenince onun karısını kendi kızı sa
nıyor. Ancak böyle inandıktan son
radır ki deliliği sakinleşmiş ve kadın 
zararsız, halim bir gafletle bu al
danışta teselli bulmuştur. Ponza ih
tiyar kadına acıdığı için bu illüzyon'
un devamında beis görmüyor. Vakıa 
kendisi ve karısı bir çok zahmetlere 
katlanıyorlar. Ama ne zararı var, ih· 
tiyar ana değilmi ki bu aldanııla me
suddur .. Yalnız karısını madam Frola 
ile karşılaştırmayı münasib görmü
yor, hatta bunun için genç kadını e
vinde kilitli tutuyor. 

llk sahne bir vilayet mektubçusu
nun evinde bir toplantı göeteriyor. 
Burada hıaım akraba bir kaç kadın "Ye 
erkek, sonradan eklenmi§ kadınlı er
kekli misafirler vardır. Toplantının 
sebebi de bir yığın dedikoduyu kö
rüklemek... İçlerinde Lambcrto Lo
diai isminde genç bir adam var ki 
sahnenin bütün alakasını üstünde 
topluyor .. Alaycı ve septik bir zeka .• 

Dedikodunun mevzuu; kasabaya 
mektubçuluk mümeyyizi olarak yeni 
gelen Ponza ailesinin hakikaten ga
rib gözüken yaf&flf tarzları.. Ponza 
genç karıaı ve kayınvaldesiyle birlik
te şehre gelince evvela karısına dar 
ve karanlık bir avlu içinde yükselen 
bir binanın en üst katını tutmuştur, 
Rivayete göre kendisi evde yokken 
dışarı çıkmasın diye üstüne de kapıyı 
kilitliyor .. Kaymvaldesini de mektub
çu Agazzinin oturduğu ~partıman 
içinde bir daireye yerleştırmiştir ... 
Niçin bunları ayrı oturtuyor? Bu bir 
mesele.. Acaba kayınanaaı genç mi? 
Sakın damadda bu kadına karşı gay
ri ahlaki bir meyil bulunmasın? .. Yok 
bu kabul edilemez. Çünkü kadın yaş
lıdır ... Ya damadla, kaynana arasında 
bir geçimsizlik?. Hayır bu da değil!. 
Damad hemen her gece, ve günde bir 
kaç defa kaynanasının yanındadır, 
ona pek bağlı görünüyor .. Bir üçün
cü ihtimal : Kızla anası arasında bir 
dargınlık? .. Olamaz... Çünkü anne, 
kendiaine hiç gelemeyen kızını her 
gün ziyarete gidiyor .. Fakat düğüm
lerin en aıkısı burada: Gidiyor, yanı
na çıkmıyor.. En üst kattan avluya 
sarkıtılmış bir sepete ana kız mek
tub koyuyorlar, sepet ıinip çıkıyor, bu 
suretle görüşmüş oluyorlar ... Bu ka
rışık ve sırlı haidiseye koyuluk veren 
bir şey daha var: Kaynana siyahlar 
giyiniyor, damadın elbiseleri simsi-

Ponzaya inanacaklardı, artık işin 
gerisini aramıyacaklardı, eğer Ponza 
çekilir çekilmez yeniden madam Fro
la gelerk işi alt üst etmeseydi. Bu 
kadın mahzun ve mütevekkil bir ee.
le anlatıyor ki kızı ölmemiştir '9lll 

hala Ponzanın karısıdır. Yalnız • 
madJ, ikinci defa Culia isminde I* 
kadınla evlendiğine kanidir. Ya bt& 
kanaatinde ·samimidir, yahud kı-. 
nın ölümünden ıonra Culia ile evlen
miş olduğunu kaynanasına telkin e
der gözükmektedir. Niçin böyle ya
pıyor? Madam Frola bunu da izah 
ediyor: Çok sevdiği ve sevgiden ge
len hızla üzerine atılarak sıhatini ba
rab ettiği ilk karısı Linayı hatta Pon
zanın akrabalariyle birlikte tertibler 
kurarak Ponzadan kaçırmışlar ve bir 
hastahanede tedavi ettirmişlerdir. 
Sonra sıhatli olarak karısını tekrar 
iade edilince, ayrılık :zamanında akli 
muvazenesi bozulan adam bu yeniden 
buluşmayı dehşet ve şaıkınhkla ka~
lamıştır. Sıhati yerinde tekrar ewne 
dönen kadının Lina olduğunda te
reddüdler ediyor, bu tereddüdün on• 
büsbütün deliliğe götüreceğini anla-
yan, kızının da damadını çok sevdiği
ni bilen ihtiyar kadın dostların yardl
miyle bir kombinezon buluyor ve san
ki Lina ölmüşte Ponzanın .k~r§r&~ 
çıkan başka bir kadınmış gıbı. Cuha 
ismiyle onu tekrar damadına nılalblıar 
gibi görünüyor. . • 

Damadında yerlctcn ve sabit bir 
vasıf alan bu illüzyon değilmi ki kı-

Prens, bilhasaa havacı kızlanmız ----------------
yahtır, terini bile kara bir mendille 
siliyor ... Ve ihtimal ki - hatta öyle 
olduğu muhakkak - kimsenin hala 

zına zarar vermiyor, onu bozmakta ne 
mana var? Fakat aynı zamanda ona 
eski karısını kaybetmiş olmak felıi
ketini hatırlatmamak için Culia adı,... 
la nikahladığı kendi kızının gene da
madı yanında yaşadığına inanır gi
bi görünüyQr. p~nz~ın içinde yerle
şen illüzyon sabıt bır vasıf almıştır. 
Bu vasıf onu çok memnun eden bir 
netice veriyor. Yani damad kaynana
sının kendi karısını kızı bilmesini o
nun deliliğine atfediyor. Yahud kay
nanasını deli gibi göstermekte kuru• 
lan ailesinin bütünlüğü ve devamı 
için fayda buluyor. Ve bu isnadı, yani 
kaynanasının deli olduğu ve başka 
kadını kendi kızı sandığı iddiasında 
bulunduğu isnadını inanarak ve,a 
inanmıyarak etrafa yayıyor. 

üzerinle durmuı ve: ı· t J K.ı J 
"-Balkanlarda turne yapacak olan a ya ra 1 

filolannmn başında Atatürk kızı Sabi
ha Gökçen'in bulunmaaı, bu seyahate 
büyük bir hususiyet vermektedir." de
miştir. 

BO§bakanımız ve Doktor Aras 
Prenıi kabul ettiler 

Dün saat 16 de Batbakanıınız Celal 
Bayar Prens Bibesko'yu kabul etmiş, 
kendisiyle bir müddet görüşmüştür. 
Bqbakanımızdan sonra Prens, Doktor 
Araa tarafından kabul edilmiştir. 

Prens bugün, Türkkuıu planör sa
hasını ve Ergazi alanında motörlü u
çuşları görecek, buradaki tesisleri tet -
kik edecektir. Prens yann sabah saat 
6 da İstanbula hareket edecek orada 
bir gün kaldıktan sonra memleketine 
dönecektir. 

Prensin tayyaresinin saatte 200 ki
lometreden fazla sürati vardır. Çift mo
törlü olan bu tayyare, Bükreşten saat 
9 da kalkmış, 10,25 de lstanbula, 12.05 
de primiıe cdmittir. 

Misurataya gitti 
Misurata, 28 a.a. - Sahili takib e

den güzel bir yoldan Bingazi'ye doğ
ru giderken kıral ve imparator, dün 
öğleden sonra Misurata'yı ziyaret et
miş, halk tarafından tezahüratla kar
şılanmıştır. 

Hükümdar içinde kasabalar bulu -
nan bazı italyan çiftliklerini de gez
miş ve bu arada Piemon köylülerine 
verilen imtiyaz mıntakasında bir har
man döğümünde hazır bulunmuştur. 

Hükümdar geceyi çadırda geçir
miştir. 

İki İtalyan generaline şükran 
borcu 

Rama, 28 a.a. - Mareşal dö Bonno 
ile mareşal Greziani'yi bir şükran e
seri olmak üzere hayatlarının sonuna 
kadar şarki Afrikada iken almakta 
oldukları başkumandanlık maaşları -
nın tediyesine hükümctçe karar ve
rilmigtir. 

görmediği genç kadın bile matem el
bisesi içindedir.. Agazzı ailesine şu 
da merak ve hiddet veriyor: Ana ve 
kız Agazziler ınadtln bir memur olan 
Ponzanın kaynanasını iki defa ziya
rete gitmişlerdir, ilk defasında kapı 
açılmamış, ikinci ziyarette, eşikte be
liren Ponzanın kara silueti ziyaretçi 
kadınların içeri girmesine engel ol
mu11tur. 

L. Lodiai başkalarının geçimine 
yaşayışlarına taalluk den bir hadise
nin onları niçin ilgilendirdiğini so
ruyor .. Herkeıin yaşayış tarzları se
bebini öğrenmekte fayda ne? Bu 
faydasız alikanın vereceği zarardan 
başka.. Fakat teceuüıün tırnağı ~~ 

k"pü üstündeki sırı mu-muamma u A •• 

temadiyen kazıyor. Nitekim ~m 
Agazzinin yaptığı reami te9ebbusler 
üzerine Ponza kendilerini hakarete 
uğramış farzeden bu aile nezdine 

(1) llk temsil edilen (Sözün kısası) 
adlı piyes bu saydığımız neviden de
ğildir, " b~ bir llt!Vİe so&uJamaz. 

Agazzi ailesi işin içinden çıkamı
yacak hale gelmiştir. 

Acaba hangisi deli? daha doğrusu 
hakikat ne tarafta? Ortada doğru o
lan bir şey var. Fakat bu ailenin gel
diği köy zelzeleden tamamen mah· 
volmuş, ne canlı insan, ne de resmt 
bir kayıd kalmamış olduğu için da
mad ile kaynanadan hangisinin doğru 
söylediğini maddi delillerle isbat ka
bil değil.. Şu halde ikisinden birine 
inanacaklar ama hangisine? BirW 
doğru söylüyor, öteki vehmin pe§in· 
dedir. 

Vehim kaynanada mı? damadda mı? 
Bunu nasıl ayıracaklar? O zaman L. 
Lodisinin şahsında Pirandello konu
şuyor: Bunlar hangi hakikati arıyor
lar? Resmi vesikalar bir şey söylese 

- Litkn sarf ayı çeviriaiz -
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bile ona inanacak olan kimdir? İnan
dıracak delillerin ortaya çıkması, baş
kalarının inanması, asıl alakalı olan
lara inan vermedikten sonra delilin 
faydası ne? Hakikat ve hayal bu iki 
ruh içinde karmakarışık olmuştur. 
Her hangi bir sebeble eski hakikat
lar binası çökmüş, bu çöküşten zarar 
görenler yeni bir muvazene kurmuş
lardır. Bu muvazene, değilmi ki onla
rın hayatı üstünde emniyetli bir ça
tı teşkil ediyor, niçin ona dokunma
lı? Müdahale tecessüsü durdursaydı 
eser biterdi. Fakat öyle olmuyor. Me
raklılar kaynana ile damadı karşılaş
tırıyor ve pundan fayda çıkmayınca 
Ponzayı karısını getirmege icbar e
diyorlar. 
Kız; ağır ve karanlık bir heykel gi

bi salonun kapısına dikiliyor. Madam 
Frola genç kadının üstüne bağırarak 
atılıyor: Lina ... Lina ... Yaşlı kadın 

kızını yani "hakikati" şahidlerin gö
zü önünde kucaklamaya koşmuştur. 
Tam bu sırada Ponza ansızın geliyor. 
Ve kaynanasını kadının boynunda 
görünce, onu hakikatin boynundan 
kopararak kendisi o hakikate şu isim
le haykırıyor: Culia ... Culia ... 

Bu iki zavallının kendi hakikatle
rini asıl hakikatle çarpıştırmaktan 

doğan sarsıntı ikisinin de ruhi yapı
sında yeni bir 'çöküntü husule g!=tiri
yor. Zanlar, karşılarındaki hakikatin 
taı katılığına sırtlarını çeviriyorlar, 
kederli bir anlaşma içinde yumuşaya
rak birbirlerine sarılıp hakikatten u
zaklaşıyor, kendi inandıkları şeyi ya
dırgadıkları realiteden kaçırıyorlar. 
O zaman meraklrlara hakikat bizzat 
konuşuyor. Genç kadın onlara soru
yor "- Bundan sonra benden ne isti
yebilirsiniz ?" 
İnanlara dokunmak elbet doğnJ de

ğil. Fakat zekanın mütecessis pro
jektörü hakikati örten karanlık üs
tünde gene dolaşıyor. Soruyorlar. 
.. _ Sen kimsin?" O zaman genç ka
dın şu cevabı veriyor: "- Ben ma
dam Frolanm kızı ve Ponzanın ikin
ci karısıyım. Kendim için de kimse 
değilim, beni kim biliyorlarsa oyum." 

Piyes umumun şaşkınlrğı ve Lodi
ainin dokun;ı.klı hitabı içinde bitiri
yor: "- İşte hakikatin söyledikleri ... 
Memnun oldunuz mu?" , 

••• 
Temsil bitince yanımdaki arkada

ıım bana sordu: Acaba doğru ne ta
rafta idi dersin? Evime dönerken 
yolda bir ahbabım fikrimi almak is
tedi: Deli hangisi idi? Ve ben kendi 
kendime sormakta devam ediyorum: 
Ey hakikat 1 Seni vehimden ayırmak 
kabil mi? 

Mon~'in d.di.ği gibi doğru ile 
eğrinin b1inyeıi aynı yapıbştadır. Ve 
Fiaagor'un söylediği veçhile tek doğ
ru bin eğri içinde kaybolmuştur. 
Doğruyu nerede bulmalı? Görüyorsu
nuz ki Pirandello kıssasını sahnede 
bitirmedi. Bu sırrın· düğümünü bizim 
içimize de vurdu. İstediği şey; düğü
mü çözmek için zihnimizin çalışması
dır. Booa muvaffak olduğunu kabul 
etmek lazım. Eser bir buçuk saat içi
mizi ve dışımızı sakız gibi sahneye 
yapı§tıran bir kuvvetle müessir old~, 
perde kapandı. Bizim içimizde bır 
dikkat perdesi açıldı. Ve bu satırlard.a 
bile dütünmek ihtiyacından kendı
uıizi kurtaramadık. 

Ortada deli ve deliliklerin bulun
duğuna kani değilim. Şahıslar ve 
karakterler mecazidir. Onlar bir kıssa 
nm temsilinde nasıl hakikati aramak
la meıgul göründülerse biz de hayat: 
ta aynı şeyi yapıyoruz. . 

Biz hakikati aradığımız için değil 
bizde beliren fikrin hakikata tam uy
gun olduğunu iddia ettiğimiz zaman 
aklın icabından çıkıyoruz. Bizdekinin 
en doğru sanılması başkalarindaki
nin eğri olduğunu kabule bir sebeb 
tetkil etmez. Herkes kendi hakikati 
karıısındadır ve ona tapar. Güzel o
lan şey, doğru olan şey inandır. Bu 
inan bünye itibariyle herkesin zihni 
yapılışı çeşnisini verir. İnanın ba~ka
ar tarafından ileri sürülen hakıkat 
mihaki üzerinde çıkardığı ses bize çö
re tok, başkasına göre koft~r .. Re~h~e 
ile temasımızı tayinde ve bılgılerı.mı
zin realiteye intibakı diye ifade edı~en 
hakikati araştırmakta devam edelım. 
Yalnız bilelim ki hazan observasyon 
illüzyonla karışır ve illüzyonla al~ü
ainasyonnun hududları çok yerde bır
biri içine girmiştir. Pirandello ese
riyle şunu soruyor: Bunlar arasında 
fark var mıdır? Neye istinaden bu 
tefriki yapıyoruz? - görmek, birçok 
ahvalde saf bir illüzyondur. Düşünme 
ve tahayyül ara sıra all.üsinasyona 
kaçar. Doğruyu arama v~ bilme usul
lerimiz sağlam netice verecek mahi
yette midir? Zannetmem. Bu evvela 
bilme vasıtalarının mahiyetine ve bu 
vasıtaları kullanmaktaki usullere tabi
dir. Uıul ve vasıtalar değişince doğ
ru üzerindeki ıtla da değişir. Itla 
değişmese bile hadiselerin bizde ya
rattıiı mefhumların ve şekilerin ve 
madde vasıflarına müteallik zihni su
retlerin aynı olduğunu iddia edebilir 
miyiz? Ruhumuzla dış muhit arasın
da; kendimizle hadiseler ortasında 
uzviyetimiz var. Uzviyetimiz bize 
maddelerden ve hadiselerden hangi 
vasıfları getirmeğe müşaidse, hangi 
kıymetleri anlamamıza imkan verecek 
tekilde yapılmışsa biz ancak bu im-

kan nisbetinde onlar hakkında bir 
hayal edinebiliriz. Bu hayal hakika
tin ta kendisi midir? Oyle olmaması 
zaruri... Madem ki hakikat bize an
cak mahdud imkanların geçmesine 
müaaid yollardan akarak geliyor, 
bu yollar daha az mahdud veya na 
mahdud olsaydı madde ve hadiseler
den bize akan intibaların kemmi ve 
~eyfi kıymeti daha az mahdud veya 
na mahdud olurdu .. Biz adeta sesler
le dolu bir dünyaya uzanmış alış ka
biliyeti ölçülü antenler gibiyiz. Hadi
selerden muayyen dalgalar boyunda 
intişar eden tesirleri toplıyabiliriz. 
Alıcı cihazların yapısı başka türlü ol
saydı acaba bu aletlerin içine sayıla
maz dalgalar boyundaki sesler dol
'maz mıydı? Eksik ve değişik duyuyo
ruz. Şu halde hakikat bizce eksik ve 
değişik biliniyor. 

Hadiseler ve madde bizim içimiz
de onunla temasa geçn;ıiş uzuvların 

dokunuşuna ve vazifelerine kahblan
mış bir hayal intibaı bırakıyor. Gözü
müz işitse, kulağımız görseydi, acaba 
seslerin şekil ve şekillerin ses olarak 
var olduğunu anlamaktan pek müte
hayyir olmıyacakmıydık? O halde? ... 
Bir defa tam realiteyi bilmemiz ka
bil değildir. Onu ancak imkanlar çer
çevesinde tanıyoruz. Sonra bize göre 
bilgi vermesi mümkün kısımlar üze
rinde edindiğimiz intlbaın hepimiz
de aynı olup olmadığını bilmiyoruz. 
Hadise benim şahsımdan geçerken 
bana göre değişerek bana göre kalrb
lanarak içime giriyor. Başkasına da 
öyle. O halde bendeki intibala başka
sındaki mefhumlardan hangisi hadi
senin kendisine uygundur? Bunu na
sıl bilebiliriz? lşte Pirandello bunu 
söylemek istiyor. 
Vakıa bir kürre veya mahruta göre te
şekkül eden fikirlerin aynı olduğunu, 
renkleri müşahadede bizim gibi yara
dılmış olanlarla tamamen birleştiği
mizi iddia edebiliriz. Fakat bu iddi
anın hiç hatasız olduğu ileri sürüle
bilir mi? Alelade bir hareketin fası
lasız devamı bizde o hareketin müte
madi olduğu illüzyonunu doğuruyor .. 
Fakat bir de hareketin sinema maki
nesiyle çekilmiş resmini perde üze
rinde ağırlaştırıp görelim. O zaman 
şaşarak tesbit ediyoruz ki tek ve 
yekpare kımıldanış sayısız .parça 
hareketlerin birbirine eklenmesınden 
ileri gelmiştir. 

Mikroskob olmasaydı bütün görü
nen nesclerin karışık ve sayısız iplik
lerden yapıldığını anlayabilir miy
dik? Bunun gibi hatti. maddeye mü
teallik keyfiyetleri anlamakta dahi 
bir takım farklar bulunması ihtimali 
nıevc.uddur. Ancak kendimizi çok ya
kından ve durduraralC görmediğimiz 
için fikirlerimizin parçaları arasın
daki farkları, fikri dokuyan ipliklerin 
vasıflarını ayırmaya muktedir olamı
yoruz. Nitekim mücerred ve zihnt 
kombinezonları istilzam eden ruht fa. 
aliyetlerde fikirlerin hfi.dise ile alaka
dar değişiklikleri şiddetle nazarı dik
katimizi celbediyor. Yüksek şuuru 
şuur altından ayrılmış görmek için 
rüya ve uyur gezerlerin tetkiki nasıl 
lazımsa Pinandelloya göre hakikat ü
zerindeki telakkilerin bariz değişik
liğini isbat için de normal zihin teret
tübünU yıkmak en münasib bir hareket 
olur. Mahdud imkanlar üzerine kom
binezonlar yapmak adeti olan zihnin 
bu riyazi muvuenesi bozulunca rea
lite ile aramızda mütekabilen mevzu 
müna'sebc\in esrarı meydana çıkıyor. 
Pirandello hakikatin karşısına iki bo
zuk kafa koyuyor. Bu çarpık fase
talı kafalar içinde hakikatlerden ge
len ışıkları kırdırıp tahlil ediyor. Ve 
insanlarda teşekkül eden inanlarla, 
saf illüzyonların münasebetini orta
ya atıyor. Nasıl eserin iki kahramanı 
illüzyonlara hakikat diye sarılmı! ve 
kendi illüzyonuııa inanmayanı deli 
diye etrafa göstermişıe sahne dışın
daki insanlar da aynı şeyi yapmaya 
mahkQmdurlar. Onlar da hadiseleri 
ruhlarının kasnağına geriyorlar. Ora
da kendilerine göre dokuyor, kendi 
şahsiyetlerinin rengini veriyorlar. 
Bu suretle te§ekkül eden hayal kuma
şı da hakikat dokuması olmaktan faz
la zihin mahsulü bir illüzyon hııırtısı 
veriyor. 

Hepimiz inandığımızın doğrulu
ğunda israr eder, buna inanmayanın 
doğrudan ayrıldığını söyleriz. Zihne 
itimaddan gelen bu gaflet eserin kah
ramanları olan Ponza ile Frolanın kar 
şıhklı aldanışlarma benzemiyor mu? 

Pirandellonun tasvir ettiği gibi içi
mizin hakikatine o kadar kanmışız
dır ki şayed realite, imkansızlıkları 
yıkarak bir gün ta§ gibi karfrmıza di
kilse idi hakikat şu veya budur diye 
birbiriyle boğuşan in~nlar karşıla
rında beliren bu bakıkate arkalarını 
çeviri, ve kendi iç hakikatlerine kar
şılıklı kompilman yaparak uyuş~yı 
tercih ederlerdi. Pirandello eserınde 
bu manzarayı da manalı bir muvaffa
ki yetle çizmittir. Müellif dekor için
de ve sahne ortasında bizim bütün 
fikirlerimizi adamlaıtırarak karıı 
karııya getirmit ve onları yorulmadan 
zahmet çekmeden, düşünmeıpize yar
dım edecek bir unsur haline koymuı-
tur. 

••• 
Eser çok iyi temıil edildi. Bundan 

öteai can aağlılrdrr diyebilirim. Tem-

ur us 
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Bölge kupası ma~ları blHi 

Kulüpler arasında 
Gençlerbirliği aynı 

Ankaragücü, 
puvanı aldılar 

Dün Ankara bölgesinde milli küme 
takımlari haricinde kalan kulübler 
için tertib edilen bölge kupası maçla
rının ıon karşılaşmaları yapıldı. 

Muhafız gilcil sahasına birkaç yüz 
kişiyi toplayan bu maçlar neticesinde 
Ankara ,gücü Galatasaray\ 4 - O, De
mirspor Güneşi 5 - 2 yendiler. Bu 
vaziyet siltunlarımıza koyduğumuz 
cedvelden de anlaşıldığı üzere şampi
yon takımı belli etmiştir. Fakat birin 
ciliği, dolayısiyle bölge kupasını ka
zanan takım ikidir: Ankara gücü, 
Gençler birliği ... 

Bu iki kulüb, yaptıkları dörder 
maçın üçünü kazanmışlar ve yekdiğe
ri ile berabere kalmışlardır. Kupanın 
ne suretle verileceği hakkında bir ta-

Bugünkü maçlar 
Bölge Futbol Ajanlığından : 
Bugün yapılacak bölge kupa

sı maçları aıağıya yazılmıştır: 

UHAFIZ GÜCÜ - GAL A 
M. GÜCÜ - G. SARAY 

Saat: ıs 
Hakem: Mehmed Ali Akdağ 
GUNEŞ - ANKARA GUCU 

Saat: 17 
Hakem: Hikmet Ak göl 

Bu maçlar (B) takımları ara
sında ve Ankara Gücü sahasın
dadır. 

kım rivayetler dolaşmaktadır. dan Fethinin güzel bir ortasını sağ iç 
Bazıları bu maçlar neticesinde gol kaleciye kaptırdı. 42 inci dakikada 

avarajı usulünün tatbik edileceğini İsmail sağdan sürerek 4 üncü golü at
söylemektedirler. Bu takdirde attığı tı. Biraz sonra hakem oyunun bittiği
golle, kalesine giren golün taksimin - ni haber verdi. 

DemirSpor - Güneş 
den çıkan harici kısmet daha büyük o
lan Gençler birliğinin kupayı alması 
icabetmektedir. 

Diğer lıazı kimseler de, geçen sene İkinci maç Selim Baykurdun ida-
lere kadar tatbik edildiği gibi, iki mü- resinde Demirspor - Güneş takımla

rı arasında idi. savi puvanlı takımın tekrar maç ya -
pacaklarmı bildirmektedirler. Oyuna 17,15 de güneşliler başladı-

İki arkadaş kulübün, geçen aylar lar. İkinci dakikada Güneşten Orhan 
zarfında yaptıkları birkaç müşterek ilk golü yaptı. 10 uncu dakikada Ari

fin hafif şütünü kaleci elinden kaçır -
spor tezahürünü göz önünde tutan ze-

dı. Orhan yetişerek beraberlik sayısı
vat da, Ankara gücü ve Gençler birli-

nı kaydetti. Bir dakika sonra gene Or 
iinin kupayı tam yarısından kestir-
mek suretile taksim edeceklerini ıs- han ikinci golü attı. 14 üncü dakikada 

Orhan üçüncü golü yapmak fırsatını 
rarla haber vermektedirler. da kaçırmadı. Bundan sonra oyun bir 

Son kararı bölge heyeti verecektir az tevazün buldu. Fakat güneşliler va
N eticeden okuyucularımızı haberdar ziyeti değiştiremediler. 40 ıncı daki -
edeceğiz. kada Arifin bir akınını güneşliler 

Maçların tafsilfi.tı : kornerle kestiler. Bu kornerin netice-

Ankaragücü - Galatasaray si gene gol oldu. Birinci devre 1 - 4 
bitti. 

Maça güçlülerin vuruşile 15.20 de İKİNCİ DEVRE 
baılandı. İlk akını galtasaraylı Ser- İkinci devrenin 7 inci daıkikasında 
vet Özen yaptı. Kaleci topu uzaklaş- demiraporlular penaltıdan bir fırsat 
tırdı. İlk anlarda rüzgarın yardımile kaçırdılar. Orta muhacimleri ikinci 
güçlüleri aıkrştıran galatasaraylılann bir vaziyette gene gol atamadı. Gü
dördüncU dakikada açık vaziyetlerin- neşli laken.der ve aağ açık da çok mil
den istifade eden Fahri Akay'm mu- said bir vaziyette gol yapamadılar. 
hakkak bir golüne çelme takmalı: ıure- ·FaKit 24 üncü dakikada Fethi kalenin 
tile mani olan sol bekleri yüzünden sol kötcsinden ikinci golü attı. 
penaltıdan ilk golü yediler. Bu gole demiraporlular 34 üncü da-

Devrenin geri kalan k19mılarmda kikada Zekeriyanın ayağile attıkları 
gol olmadı. Haftaym 1 - O bitti. bir aayı ile mukabele ettiler. 

İKİNCİ DEVRE 41 inci dakikadan itibaren GUneı 
16.15 de oyun galatasaraylılann takımı g kiti kaldı. Ve maç S - 2 De

hilcumile baıladı. İlk on dakika mü- mirapor lehine neticelendi. 
savi akınlarla geçti. 11 inci dakikada _ 
sol açığın güzel bir ortasile Fahri 
Akay takımının ikinci golünü arkı bir 
vuruşla yaptı. Oyun cansız geçiyor
du. 32 inci.dakikada Hamdi takımının 
üçllncll golünü de phsi bir akınla 
yaptı. Güç sol içi iki gol fırsatı ka-

Bölge kupasında 
kulüblerin pu,ın waıiyefleri 

çırttı. 38 inci dakikada Fahrinin gü - ~· ~ 
zel bir ortasını sağ iç kafa ile avuta ~: ~~~i ! ~ 
yolladı. 40 mcı dakikada Galatasaray- D. ıpor 4 2 

Gilneı 4 1 

Ber. Ma. At. Ye. Pu. --- ·- -
1 o 11 4 11 
1 o 13 4 11 
o 2 7 8 8 
o 3 8 13 6 

G. aara7 4 O o 4 2 12 4 

Milli küme takımlarının 

Z9-5-l938 __. 

lstanbulda milli küme maçları 

Galatasaray Üçoku 
3 . 1 mağlüb etti 

İstanbul, 28 a.a. - Milli küme maç- madiyen sağdan akıyor. Lütflnln • 
larına bugün stadyomda devam edil - zun bir vuruşunu tutan Süleyman,.,.
di. lzmirin Üçok takunile galata.sa- kından bir §Üt çekti. İzmirli kaleci tO" 
raylılar, iki binden fazla bir seyirci pu bloke ettiği halde elinden kaçrrdl 
önünde, Taksim sahasında karşılattı- ve top kaleye girdi. 
lar. Galatasaray beraberlik say•ile bi-

Büyük maçtan evel, Altılar kupa- kimiyeti ele aldı. İzmir kalesi aoldlO 
sı dömi finali için, Beykozla Süley- inen hücf1mlara maruz kalıyor. Bil
maniye karşılaştı ve Beykoz maçı 3-1 lend ile Eşfak muhakkak sayı ile nr 
kazandı. ticelenecek iki frısat kaçırdılar. 

BüyUk maça saat 17 ,25 te başlandı. 29 uncu dakikada: İzmirliler sal .. 
Galatasaraylılar şöyle bir takım çı- dan güzel bir hücum yaptılar. FaJr.11 
karmışlardı : Namık önü boş olauğu halde 5 metıc

Sacid - Salim, Lütfi - Muatafa, den topu avuta attı. 
Adnan, Suavi - Necdet, Süleyman, Devrenin son daki.kaları U.t o.at 
Gündüz, Etfak, Bülend. kaçırılan fırsatlarla dolu. Her iki ta• 

İzmir takımı da şöyle sıralandı: raf da bu fırsatları neticelendireıDi" 
Hakkı - Necdet, Ziya - Fehmi, yorlar. Biraz sonra, birinci devre ı-' 

Adil, Mazhar - Kemal, Said, Na- berabere bitiyor. 
mık, Faruk, Namık. lkinci devre 

Hakem: Basri. İkinci devrenin ilk dakikalarmdl 
Oyun başlar başlamaz Uçoklular Galatasaray ağır basıyor. Fakat GIO

hücuma geçtiler. İlk akın Galatasaray düz mütemadiyen ofsayd yapıyor. Br 
kalesi önünde tehlikeli bir vaziyetin şinci dakikada Gündüzün attılı bit 
si.rsiz bırakmaya çalışıyor. İzmirli- kafa golünü hakem saymıyaralı:: ı....ı 
ler galatasaraylıların hücum hattı ara- verdi. 
sından süzülerek kaleyi tehdid ettiler. Oyun ilerledikçe Galtasaray bMıllr 
Sarı - kırmızı müdafiler telaşlı ve in- sı artıyor. Sarı-kırmızılıların ~ 
tizamsız vuruşlarla bu hücfunları te - hattı düzeldiği isin hüwmlar çok mi 
sirsiz bırakmaya çalışıyorlar. İzmirli- cssir olmaktadır. 
ter bu vaziyetten istifade edemediler. lkinci ool 

Galatasarayın mukabil hücfunu İz- e 
mir müdafaası tarafından muvaffaki - 14 üncü dakika: Bülcndin afir&:ie--

yip de ortaladığı topu GündW: iki b-
yetle kesildi. Fakat sarı - kırmızılılar __ __ı, 

mir müdafaası arasından geçi~ 
akını yeniden tazelediler. DördüncU 
dakikada Süleymandan ileri bir pas a- sıkı bir şiltle gole tahvil etti. 

İzmirliler kazanmak ümidini kir lan Necdet, karşısındaki muavini at-
lattı ve topu ortaladı. Gündüz topa betmiş gibi oynuyorlar. 
yetişemedi. Fakat Eşfak çok müsaid Vçüncü gol 
vaziyette topu stop etmesine rağmen 23 Uncu dakikada: Süleymmı -"" 
fırsatı kaçırdı. bir şütle Galatasaraym üçUncll gollol 

Oyun seri ve canlı bir inkipf gös - çıkardı. 
teriyor. İki taraf da enerji ve dikkatle Galataaarayın hakimiyeti deYmD r 
oynamakta. diyor. Hücum hattı İzmir müdafa...-

lzmirin ilk ve son 11olü nı mütemadiyen atlatıyor. Fabıt MJO 
Sekizinci dakikada izmirli sağ açık şilt daima talisiz. E§fak güzel bir Jrr 

topu çok gayri müsaid bir vaziyette fa vuruıu yaptı, kaleci ümid edilmi
yakalamasına rağmen mükemmel or- yen yerde topu yakaladı. GibıdiilllO 
taladr. Sacid topu yakal~k için boş kaleye attığı top kale diretini W 

çıktı, fa.kat Suavi ona bırakmadı ve yırarak avuta gitti. 
zayıf bir vuruşla izmirli Saidin önüne Oyun aert bir cereyan takib eUDr 
verdi. Said vole bir tütle topu ağlara ğe bqhyor. Hakem iaabetli cesa _. 

k rarlarile buna mani olmıya çalqr}"09o 
ta tı. . d .. ...__ 

İzmir bu golün şaşkınlığından isti- Verılen ~ezala.r ara11m a luz~z uor-

fade etmek için iki misli çalışıyor. recede şıddeıthler de var: İzmır ~ 
On Uç üncü dakikada Namık şahsi bir ""nl•~m kaptana ... en ..adn °'! mıcaMI 
gayretle Galatasaray müdafasını yar- A:dıl, bu k~rarı .~~e:x1 nezdınde tmr 
dı ve on metreden sıkı bir şüt çekti. hih etmek ııtedıgı ıçın OT'ln<lası ç-.. 
Sacid bunu müşkülatla kesebildi. rıldı. 

Galatasaraylılar yeniden canlandı
lar. Necdet mükemmel initler yapı
yor. Galatasaray muavin hattının bo
.zuk oyunu hücOm hattını semere al
maktan menediyor. Adnan bu hattın 
oıtaamda hücOmlan tanzim edebil
mek liyakatinden uzak kalıyor. 

Daha bir dakika geçmeden Uçoklu
ları Galataaaray kalesinde görüyoruz. 
Saidin güzel bir akı9ını, Salim kesti. 

Galatn.sarayın birinci golü 
21 inci dakika: Galatasaray müte-

Küçük Dış Haberler 1 

Kavgalar 
Maçın son dakikalarında sinirli bir 

havanın hSkim olduğu göriinilyoc. 
Ha.kem, kasdi tekme vurduğu için p 
latasaraylı Necdeti, kraa bir mıüddeıC 
sonra da kavga ettikleri için galata.o 
raylı Gündüzle üçoklu Necdeti Oy\ID" 

dan çıkardL lki takım da bir ainir sr 
afı içinde ve dokuzar kiti olarak o,.
na devam ediyor, Maç bu şekilde niha
yetine kadar devam etti ve Gaıat..ıa 
yın 3-1 galibiyetile neticelendi. 

Romanya • Polonya 
işbirliği 

sil sanatı kültür hayatları içine yıllar 
yüklü bir tarih halinde giren garb 
memleketlerinde bile bu eser daha iyi 
temsil edilemezdi. Herkes tamamen 
kendi rolU içindeydi. Talattan komi
sere kadar. Bilhassa Talatı yüklendi
ği ağır rolU başarmaktaki muvaffaki
yeti dolayrsiyle tebrik etmek iıter
dim. Fakat niçin? Niçin Kemali, Ne
yire Neyiri, Oalibi, Emin Beliği ve 
ötekileri değil?.. Onlar da aynı 
(dozda) tebrike llyrk olarak rollerini 
başardılar. Eğer mutlaka tenkide bir 
bafka çeıni vermek lhrmaa ıunu aöy
li yelim: Neyire Neyirin ıcai yqlr ka
dın için biraz fazla ince idi .... Birde .. 
birde .... seyirci azdı. 

X Stokholm - Polonya hariciye na-
P uva n vaziyetleri zm B. Bek dün öğle üzeri veliaht tara-

Mac;. Gı. Ber. Ma. At. Ye. Pn. fından kabul edilmiş ve akıam şerefine 
Güneı - - -ı 0 3ı --; --;ı büyük bir ziyafet verilmiştir. 

B ükreş, 28 a.a. - Yeni Polonya blo
yük elçisi Raainıki b~lin ıstledea 
sonra Bükreşe gelmiştir. 

F. E. 

• Bir adam yaratmak 
İst~bul Şehir tiyatrosu dün akşam 

An.kara halkcvinde Necib Fazıl Kısa
küreğin "Bir adam yaratmak,. iamin
deki eserini temsil etti. Ankaranm bü
tün güzide sanat seven halkı salonu 
baştan aşağı doldurmuştu. Hatta daha 
iki gün ovelden bütün yerlerin tutul
duğu bile söyleniyordu. Birçok kim
seler şöhreti aşağı yukarı bütün mem
lekete yayılan bu eseri görmek için ar
kada ayakta dunnağa bile razı olmuş
lardı. Necib Fazıl Kısaküreğin her ta
rafı güzel fikirlerle itlenmiş olan bu 
eserini Muhsin Ertuğrul, sahneyi dol
duran büyük sanat kudretile yarattı. 

&erin bütün ağırlığı onun üzerinde 
toplanmıttı. Buna rağmen bu kıymet
li sanatkar büyük bir olgunlukla her 
cümleyi, her jesti ve mimik'i ıanat 
kudretinin içinde yoğurarak seyirci
leri devamlı bir heyecan içinde sürük-
1 üyordu. 

Piyes bittiği zaman salonu doldu
ran halk sanatkirı dakikalarca ayakta 
alkıJladı. 

Beılk. n 1~ 1 3 27 10 26 X Brüksel- Baıvekil,B. Spaak, per-
G. aara:r ıı 6 o 5 18 24 23 şembe günü için parlamento hariciye 
~~0;ucü n ~ ~ ; : : ~~ encümenini toplantıya çağırmıştır. Öğ-
Hırbi:re 12 3 1 ı 16 24 20 renildiğine göre, encümen Franko hü -
Alsan. 12 3 O 9 17 32 17 kümeti ile Belçika'nın münasebetleri 

. meselesini müzakere eyliyecektir. 

B • k b ld X La Paz - Bolivya milli meclisi 
I r ÇOC U OQ U U German Buş'u reisi eumhurluğa ve Bal-

İ.atanbul, 28 (Telefonla) - Bu sa- divieao'yu reisi cumhur muavinliğine 
hah Yemi~te Hası iskelesinde bir er- intibah etmiıtir. 
kok çocuk ceeedi bulunmu~ ve yapılan X Rio _ dö Janeyro - Emniyet ve 
tahkikatta cesedin dif doktoru Ahmed asayi§ müddeiumumisi Santa Katerina 
Muhtar Özdemir'in •ekiz ya,ındaki devleti dahilinde İnteıralist hareketine 
oğlu Kemal Özdemire aid olduğu ve iştirak etmiı olmakla maznun 70 kişi a
çocuğun geçen gün kaza ile denize dü- leyhindeki iddianamesini okumuttur. 
terek boğulduğu anlatdmıttır. Bunlar meyanında iki tane ecnebi bu-

- lunmaktadır. Müddeiumumi, bunların 
Litvanyada kırallık haberi şiddetle tecziyesini istemiştir. 

yalanlanıyor X Budas>eıte - Kahramanlar me • 
Kaunas, 28 a.a. - Litvanya ajansı ydanında dün gece 170.000 kişi, 15.000 

neşrettiği bir notta, Litvanyada bu- meşalenin ışığı altında dini merasim 
lunmakta olan prens Trubetskoi'nin yapmışlardır. Me§aleler meydanda mu
Litvanyada krrallık teıia etmek fik- azzam ıııklı bir salib resmetmekte idi. 
rinde olduğuna dair bazı ecnebi gaze X ~rüksel - Mebusan meclisi, buh
telerinde çıkan pyiaları kati olarak ran resminin yeniden konulması hak _ 
tekzib eylemektedir. kmdaki kanun projesi ile ithalat resim-

lerinin fazlalaştırılması hakkındaki ka
Fransızlann Strazhurg zırhlıs~ nun projesini 36 muhalif ve 3 müsten-

hizmete giriyor kif reye karşı 122 reyle kabul etmiıtir. 
Paris, 28 a.a. - Franııanın yaptığı Bu resimlerin senede 700 milyon frank 

en son ıiıtem Strazburg zrrhlıeı 13 getireceği tahmin olunmaktadır. 
haziranda hizmete girecektir. X Londra - Bir sabah gazetesi, iki 

Bu zırhlı 26 bin 500 tonilatoluktur. küçük Prensesin hükümdarlarla birlik
Boyu 215 metre ve genitliği de 31 te Fransa'ya gideceklerini yazmıştı Bu
metredir. Sürati 30 mildir. Zırhlı 330 kingham'da bu haberin asılsız olduğu 
milimetrelik ıekiz, daha kalibrelik söylenmektedir. 
50, 37 milimetrelik 16 tayyare topu X Bükreı - İtalya hava müsteıarr 
ile mücehhezdir. Gemide dört tane General Valle geçen sene Romanya 
de deniz taY)18N91 nrdır. hava nazırının yaptığı ziyareti iade et-

Polonyanın yeni Bükreş büyük eıl
çisi Raainıki'nin vazifesi batına ha
reketi münasebetiyle yarı resmi ma• 
hafilde beyan olunduğuna göre, yeni 
büyük elçi iki memleket arasında U. 
yasi sahada olduğu gibi askeri .-... 
da da daha ziyade sıkı bir i§birl\il 
yolunda çahtmak için talimat almıt
tır. 

Bu münasebetle ay sonunda Ro
manya erkanı harbiye reisinin Var
tovaya yapacağı ziyaret de ehemiyet• 
le kaydedilmekte ve rcami mahafil 
bu ziyareti iki müttefik devletin aa• 
kari vazifelerde insicamı temin liizu• 
mu tebarüz ettirilmektedir. 

Amerikada tröstler ıleyhlndekl 
kanuna ayk1rı hareket edenler 

Sutbend - lndiana - 28 L a. - Büyük 
federal jüri heyeti ''General Motora" 
"Ford'' "Chrysler" kumpanyalariyle 
bunlara merbut kredi kumpanyalarını 

tröstler aleyhindeki kanuna mugayir 
harekete teşebbüs etmekle itham etmi§'" 
tir. 

50 kişi bu üç kumpanyanın müra .. 
kabeııi altında bulunan kredi ıirketleri 
vaaıtasiyle araba satışını temin için a
janlarını tazyik etmek suretiyle bir in· 
hisar tesisine teşebbüs etmekle maz .. 
nundur. Maznunlar arasında General 
Motora idare meclisi reisi Villiafll 
Knudsen, azadan Alfred Sloan, Chrlya
ler girketi reisi Valter Chrysler, Ford 
şirketi reisi Edsel Ford bulunmaktadır. 

mek üzere 5 haziranda BWuetc gele • 
cektir. 
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Macar hikayesi """ .. . -
i~K·Jl••Z•!Wii 

Nöbetçi Eczaneler 

Son dakikada .. 
Pazar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk ve Sakarya • 
Salı : Eıe ve Çankaya • 
Çarpmba : Sebat ve Yeniıehir ,. 
Perşembe : İstanbul eczanesi 
Cuma : Merkez 

Meksikada çıkan son 
iç yüzü nedir? • 

ısyanın 1' «zan : F ranz. F endrik 

.-.... ... 
ıt!:rcateşi direksiyonun başına geçti. 
ot 1'1 Marta ile eski arkadaşı Horvat 
it Oltıobilin içinde oturuyorlardı. Ne-

Yle bağırdı: 
- liareket ediyoruz 1 
Ye~bil ıesıizce kalktı. Kerestefı 
ti~t 0 tomobiline baktıkça bir çocuk 
~ &cviniyordu. Muhteşem Rolls 
İdi hakikaten beğenilecek bir araba 
iht: Çok güzel döşenmışti ve her türlü 
dı 1Yaçları karşılayacak tertibatı var
de. Otornobilin iç kısmını şoför yerin
lç-n kalın, kristal bir cam ayırıyordu. 
ı,;~de radyodan tutun da nefis içki
ta e dolu soğuk hava dolabına varın-

ka kadar her şey mevcuddu. 
)e ereıteşi, karısına ıürpriz olsun di· 
~~t<>ınobil hakkında evciden hiç bir 
~· lit vermemişti. Bugün ilk tecrU
lerı' Yapıyorlardı. Kadın gördüğü şey
dıı il her biri için ayrı, ayrı SeYiniyor· 

•es~~ ile Horvat bir milddet h!ç 
de :ni çıkarmadan oturdular. İkisi 
~ lnı kristal camın arkasından 
~etil kollariyle direksyonu idare 
~ Kerostcti'ye ba.kıyorlardı. Oto
fl!ıt l 9ehri arkada bıralanış, iki tara
falt •ık ağaçlar sıralanan geniş a ... 
lior:olun üzerinde kayıp gidiyordu. 
1'e '-.at başını çevirip Marta'nın yüzil
eıı-. ktı. Yumupk kanapenin üstünde 

k.._ biribirini buldu. 
.:...~t yavqça sordu: 
~ &enimle gelecek misin sevgilim? 

•ıJA.~ ltl kalıbinden gelen bir sesle ft· 
~ı: 

li: ~rzu ettiğin dakikada arzu etti
!!: }>ere ruhum. 
:ılcek geni§ bir nefes aldı: 

tiİnl l'eyckkür ederim güzelim. S:m 
"e er~c beni çok korkuttun ... Yüzü
du~h.lctıkça verdiğin aöze pipnan ol 
lo gun~ sanıyordum ... Bugün öğleden 
11~ •ıze gelirken ,içimde müthiş bir 
iti ;~tı ~.ardı... Bana öyle geliyordu 
ctği ugun seni son defa olarak göre-

rn ... 
llz~dın dalgın bakı9larla önlerinde 
ri

11
•
111P giden yola bakıyordu. Gözle· 

lı ~trkeğe çevirdi. Dudaklarında tat· 
r tebessümle cevab verdi: 

'tiJiJ - Karar verinceye kadar çok izti· 
8\ız ~~ktim. Kocamın bana karJı son
Sıok ~r aşkı var. Onu aldatmak bana 
llztıı agır geliyor. Düşündükçe vicda-
111~ •121ıyor. Zavallı aramızdaki dost
kıg': n~relere kadar vardığının far· 
~e~ bıle değil. Ona çok acıyorum. 
tün~ kaybe?erae periıan olacak. Bü-

mellerıni bana bag~lamı•. Hayat -
ta, ke d" · :ır 
diği ~ ısın~ benden daha yakın bil-
ğiı mi ~ı yok. Beni anlıyorsun de-

lforvat kadını ı· . · 
tı B h n e ını kuvvetle sık-

. u arek t' 1 iıı· e ıy e ona cesaret vermek 
nu ır~rdu. Sonra hararetli bir sesi: o· 

n~ etme~e uğraıtı: 
- Nıçin bö l d .. rurn? Y .e uşünüyorsun yav-

ICcndi ~ereste.tı genç bir adcamdır. 
buıc b nı teaellı edecek birini pek ~a
ğiliz ulur'.H~m biz onu aldatmıJ de-
b

. . Sevgımız .r-1'.k temiz old • .b. 
ız d :ır- ugu gı ı 

bir· ~ çok dürüst hareket ettik. Bıri
tık ımızi çılgınca seviyoruz. Atk man-

tanır mı? Bizim ona k b' k \'a 'f · artı ır te 
zı emız var. O da. kend · . b y· i . · ısıne t'r ş.e-

ı tıraf ederek bizi serbest bı k 
ıı . d ra ':na-

nı, yanı sen en ayrılmasını rı· 
tn k · B ca et-e tır. unu da yapacağız. 
Kadını kendine doğru çekti '8. 

d d kl . . . tı an u a arı bırleftı. Biribirlerindcn 
rıld 1 Ak ay-ı ar. şamın alaca karanlıgwı ç'"k tn.. . • o -

Uttü. Otomobıl çılgın bir aliratle u-
ÇuYordu. 

Kadının birdenbire rengi sarardı. 
lieyecandan elleri titremeğe başladı. 
liorvat telaşla .Oylendi: 

- Ne kadar süratli gidivoruz. Kc
reste~i'ye seslenmeli biraz daha yavaı 
gitsin. 

Tam bu esnada bir dönemece gddi
ler. Keresteşi direksyonu kıvırdr Vi
rajı döndüler. Az kalsın devrilecek-

Çeviren : F. Zahir Töriimlrüney 
Cumartesi : Ankara 

HALK ve YENi 
SİNEMALAR 

Seans saatleri 

YENİ 

14.45 
16.45 ' 
18.45 

Her cün 

Cumartesi cünlcri 
YEN1 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

YENi 

11 
13 
14.45 
16.45 
18.45 

Pazar ıünleri 

Geceleri saat 21 de 

HALK 

14.30 
16.SO 
18.30 

HALK 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Asi General 
Sedillo kimdir! 

Telgraf haberleri, bize, birl.:aç gün evel, is
yan ve ihtilaller memleketi olen Meksika' dan 
yeni bir isyan haberi getirdi. Bir framız gaze
tesi, bu ayaklanma hareketinin iç yüzü hakkın
da fUDlan anlatıyor: 

Meksika' da ne zaman hükümetle yabancı 
petrol kumpanyaları arasında bir ihtilaf çıba, 
bir isyan patlamakta gecikmez. 

Yan11n ihbarı: (1521). - Telefo~, müra
caat ıehir: (1023-1024). - Şehırlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Hava~z! 
Anza lılemıırluiu: (1846). - M~aaJerı 
Şehir Anbarı: (3705). - Tak s ı. Te
lefon numaralan: Zincirli cami cıv~n: 
(2645 1050 1196). - Samanpazan cıva
n: ciso6, l259), - Yeııiıehir, Havuzba
şı Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: 

Geçen 18 martta, Meksika Cumhur Reia~ 
Kardenas, amerikalı ve İngilizlere aid on yedi 
petrol ıirketinin imtiyaz ve mülklerini musade
re eden bir emirname çıkardı. iki ay aonra, bir 
hükümet darbesi tetebbüaü oldu. Genaal Sedillo 

lerdi. 
Marta cama vurarak seslendi: 
- Kere,.ıi 1 Sevgilim 1 Biraz yavaş. 

korkuyorum. 
Kereteşi cevah verdi: 
- Bağırmağa lüzum yok. Şimtliye 

kadar konuıtuğunuz gibi yavaş ko· 
nuş. Bütün sözlerinizi çok güzel iti· 
diyorum. 

Hakikaten Kert~i'nin sesi çok te
miz olarak işitiliyordu. Fakat seı ca
mın arkasındaki şoför yerinden 3el
miyordu. Oturdukları kanapenin ar
kasına yerleştirilmiş küçük mikro
fondan çıkıyordu. Er.kek konuşu:-ken 
başını bir dakika için olsun karısına 
doğru çevirmemişti. 

Marta bir çığlık kopardı: 
- Aman allahım 1 Mahvolduk t 
Ker.tefi sükQnetle aözilne devam et-

ti: 
- Otomobilin ses tertibatı hakkın

da sana maHlmat vermeği unutmuş

tum. Aletlerin ne kadat güzel işledi
ğini itte şimdi tecrübeyle öğren
dik değil mi? 
Acı bir kahkaha otomobilin içini 

doldurdu. 
Horvat yavaşça söyledi; 
- Demek bütün kon~tuklarımızı 

işittin öyle mi? 
- Evet, hepsini duydum. Marta'yı 

serbeet bırakmamı istiyoraunw: ... 
Birdenbire dehşetli bir aarsınt: ol

du. Otomobil gittikçe artan bir sürat
le yoluna devam ediyordu. Saat yüz 
on kilomereyi gösteriyordu. 

Horvat kendini kaybeder ıibi oldu. 
'Gırtlağının bütün kuvvetiyle haykır
dı: 

- Dikkat et Kerestegi l Hepimiz 
birden mahvolacağız 1 

Kereateşi acı, acı gilldü: 

Gllven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankın caddeai, Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk v• aoo 
Seferleri 

Sabah Akpm 
ı 1 k Son 
sefer sefer 

Uluı M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e uo 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Uluı M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ta Ulua M. aa 7.00 21.30 

Ulu il. dan Cebeci'ye 7.00 2S.OO 
Cebeci'denUlus M. na 7.00 21.00 

Cebeci'den As. fabL ra 7.00 --As. fabl dan Cebeci'ye --.- 17.00 

Yeni;ıehir'den Uluı M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Ycniıehir'e 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköpril'den S. puan'na 7.30 9.45 

§ U. lle)'daıu ile lnaayoıa araunda her 
bet dakikada bir sefer olap tren za
manları Mferler daha llktır. 

1 U. Meydanı ile Yeniıebir, Babnbldar, 
Cebeci, Samanpuan arumda aut 8 
den 20 ye kadar vasati her bet dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar ber 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler nrdır, 

1 Akpmlan Uluı Meydanından 1Ut 23 
deki IOD tef erlerle bunlarm Ulua lley
daruna dönüşleri •inemalann daiıhı 
saatlerine tibidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhlitlli 18 e kadardır. 
Posta aaat 19 a kadar latanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri 
- Ölüm, hepimiz için hayırlı olur 

zan ederim... Haydarp114'ya Her aabah 8.20. Her 
akpm ısı.ıs ve 19.50 
de (Pazartesi, per
tembe, cumartesi 
Toroı ıürat.) 

- Kere.ateşi, niçin bizi anlamak is
temiyorsun? Biribirimizi seviyoruz. 

- Fakat metıud olamıyacakaınız. Samsun hattına 
Şim<li ikinizde de makul düşünecek 
kafa yok. Aklınız batınıza geldiğı za
man biribirinize ne kadar aykırı iki 
insan olduğunuzu anlayacaksınız. A
ma o zaman iş işten geçmif olacak. 

: Herıün 9,35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Herıiln 9.35 
Zonıuldak hattı : ,, U.00 
Kırıkkale'ye rayotobüı 16.05 

Karımla daha üç ay evel t&ntftınız. G O N D E l / 1( 
Horvat, karım seni ıevmiyor " hi; bir 
zaman sevemez. Onu, senin rolndnla
rm ve 'öhretin aldattı. Sen de onu se
vemezsin ve sevmiyoraun. Bugü.ıe 
kadar hangi kadını ciddi bir atkla sev

Hicri : 1357 
Rebiül'evvel: 29 

S. D. 
Gilneı: 4 31 

Rumf: US4 
lıla:yıı: 16 

S. D. 
Akpm: 19 32 

Cumhur Reisi Kardenaa, İngiltere kin etmek için, altı tayyarecinin Bir
ve Amerikanın bütün teşebbüslerine leşik devletlere dönütlerinde tevkif 
rağmen, çok azimkir bir tavur takın- edilmi9 oldukları haberi çıkarıldı. 
dı ve kararından dönmedi. Petrol ku· Fakat bu haber reımen teyid edil
yularının devletleştirilmesi huauıun- me.miıti. Eaaaen haber doğru oleay
daki kararından vaz geçmesi için kum dı bile, Mebikadaki vaziyetin veha-
panyaların yaptıkları tefebblialeri meti bu yüzden değipnezdi. 
reddetmekle kalmıyarak dostane bir Yeni isyanın elebqıaı general Se
hal şekli bulmak için yapılan diplo- dillo, uzun zamandanberi Cumhur 
matik temaslara da kulak asmadı. Reisi Kardenu'ın can düf111811ı tellk-

Amerika hükümeti, Meksika ana • ki ediliyordu. Tümgeneral Sedillo da, 
yasasının petrol işlerine yabancı mü- general Kardenaa gibi, eaki " töh· 
dahalesini kabul etmemek hususunda- retli bir ukerdir. Onun gibi, 1910 dan 
ki hükmüne ilk defa olarak boyun eğ· 1929 a kadar .tiren iç harblarda bir
di. Buna mukabil ingiliz hükümeti çok kumandanların emri altında çar
çok enerijk hareket etti ve aon ingi- pışmıttır. İhtililin sonuna doğru o 
liz notası o kadar tiddetli bir lisanla da kazananlar safındaydı. Cumhur 
yazılmıştı ki Cumhur Reisi Karde- Reisi Kallea onu Ziraat nazırı yap
naa, ıözle değil fiille cevab verdi ve mııtı. 
Meksikanın Londradaki elçisini geri O zaman Kallea'in iki muavini, Se
çağırarak diplomatik münasebetleri dillo ile Kardenu arasında müthit bir 
kesti. kıskançlık bateCSıterdi. En fakir bir 

İngiltere ile slyul mflnuebetlerin köylü aileeinden selen ve ftktiyle tar 
bu tekilde keailiti Cumhur Reisi Kar la ırgadbfı etaı1f olan KardcnM kar
denaa'a kartı bir isyan hareketine ve- ııama çıkan pelı: çolı: fırsatlara raİmen 
aile oldu. Ayaklanma te§ebbüsü uzun dUrilıt ve fakir kalmııtı. Buna muka
zamandanberi hazırlanmıp benziyor. bil general Sedillo bUyUk bir servet 
Bunun ilk al~ti Meksika ıemuın- biriktirmit ve San Luiı Potoside mu
da altı Amerikan bombardıman tay- uzam arazi satın almııtı. Cömerdliği 
yarcainin görünmesi oldu. aaycainde Mekaikanm en .ıengln gU-

Mokaika bükümeti bu bava ziyare· milt madenlerine sahib bu cyaletin
tinden pek de enditeye dllfmedi. HU- de büyük bir nüfuz kuanmııtı. 
ldimet merkezinde, bunların, hüldl- İki ıene evel. Cumhur Reisi Kar
metçi lspanyaya gönderilecek tayya· denu, aabık cumhur reiai ve patronu 
reler olduğu sanıldı. Fakat u sonra Kallca'i ailrdü. Fakat orduda ve halk 
tayyarelerin San Luia Poto.i eyale- araımda pek çok taraftarları olduğu 
tinde general Sedillonun çiftliklerin- için general Sedilloya aynı muamele
de yere indiği haberi geldi. yi yapmaya ccearet edemedi. Hattl 
Artık vaziyet sarihti: General Se- general Sedfllo yUkaek bir kumanda 

dillo'nun riyaseti altında bir askert makamında bırakıldı. 

ayaklanma hazırlanıyordu. Meksika- Son zamanlarda Cumhur Reisi Kar 
nm sakin vatandaşlarına cmn?yet tel-

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 
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denu, ıeneral Sedillo'yu taraftarla
rından ayırmaya çalııryordu. Onu, 

Meksiko'nun garbında Mi§Oakan u
kert mıntakaıı kumandanı tayin etti. 

General Sedillo, bu terfiin makaa
dını anlayarak Laı Palomaı'taki çift
liğine çekildi ve ağır bir hastalığı ve
sile ederek oradan ayrılmadı. 

Fakat Amerikaya ıamarlanan tay
yareler çiftliiinin aemaaında görün
nünce aıhati hemen yerine geldi. As
kerlerine isyan ipretini vermekten 
ve sivil taraftarlarına cephane ve ıi
llh dağıtmaktan başka yapacak iti 
kalmamıttı. 

İktisad f akülteıi 

talebesinin seyahati din ki? Günün birinde Martadan da keğe nefretle baktı. Sonra: 
bıkacakıın. Onu da öteki kadın1aı· gibi - Alçak 1 Diye bağırdı. - Senden 
yüz üstü bırakacaksın. Ben seni sen- nefret ediyorum. Senin gibi zavallı. 
den daha iyi tanırım Horvat. Geçici korkak bir adamı ben naaıl ,ıup da 
arzularına hem kendini, hem de biz- sevmifim. Hayırı Ben ıeni biç bir za.-
leri kurban ettin. man sevmedim. Ben yalnız onu ıevi· 1 

Horvat heyecanla sözünü kesti : yorum. Kocamı, Kereste,i'yi seviyo· t--t-~-+--

latanbul, 28 (Telefonla) - Univcr
aite İktısad fakültesi talebesi, profe· 

sör ve doçentlerinden bazılarının işti· 

rlkiyle bu tatilde garbt ve orta Ana
doluda ıeyahate çıkacaklar, içtimat ve 
iktmadi hususiyetler göe.teren bu mın· 
takalarda tetkikler yapacaklardır. Ta
lebeye bu seyahatlerinde hükümet a
zami tcshilat göetereccktir. Her tale
be bu seyahate iftira.k edebilecektir. 

- Yalan! Yalan söylüyouun 1 Onu rwn. Allah onu kurtarsın ... Bana ne 2 t---t---ı--+--
çılgınca seviyorum. oluna olsun ... Umurumda bile de~il ... 

Keresteşi sükunetle sözüne dev3ID Çılgınca camları yumruklamağa 
etti: b<Lfladı: it 

- Üçümüzün de hayatını alt üst r-t- - Sevailim. canım, Kertttefİ ! -
tikten sonra, Marta ağlayarak gene Diye baiırıyordu. 
bana dönecektir. O günleri görrw~:ıen- Mesafe korkunç bir fekilde azalı· 
se, şimdi her şeye nihayet vermek en yordu. İfte artık köprünün parmak· 
doğru bir hareket olmaz mı? hkları da görünUyordu. Tam bu ııra· 

Otomobil şimdi daha müthiş bir 5Ü· da motör kudurmuş bir hayvan gibi 
ratle gidiyordu. Uzaktan bir köprü soludu. Otomobil birdenbire yavaı;la-
göründil. mağa bqladı. Biraz sonra durdu. 

Marta bir çığlık daha kopardı: ••• 
- Dur 1 Yalvarırım aana 1 Dur 1 Horvat gecenin karanlığında yaya 
Kereateşi'nin soğuk ve kati sesi tek· olarak Budapeşteye dönüyordu. Yol· 

rar işitildi: da kendi kendine: 
- İleride bir köprü var ... Köpı-Unün - Su kadınlar ne anla9ılmaz roah· 

a~tı.nda büyük bir nehir geçiyor ... Ne- Hiklar. - Diye söylendi. 
hırın sularına gömilldüğümüı anda Sonra diifündüş: 
kalblerimizle birlikte motör de ebedi- - Taliin glizel bir cilvesi olarak 
yen duracak... tam zamanında otomobilin bonzini 

Horvat soğuk terler dölcmefe ı.a,ıa- bitmemif ol.aydı, acaba Kere.tefi de
dı Bow k b' · gu ır ıcele haykırdı: diğini yapacak mıydı? •• 

- Ker~steıi ! Dur!.. Ben her şeyden Bir aaniye durdu. DUnyaya yeni-
vaz geçtım !. .• Karın senin olsun ... Be- den aelnıİf &ibi derin bir ncfea aldı 
ni öldürme r A banar . .. cı ... Sonra yorgwı adımlarla uzaktan ışık 

Marta batını seviıG. Yanıodaki ,t- lıarı &öriinen fCihre dol~ xtriWiL 

Soldan safa: 
l· İnsanın en ıenç hali. 
2- Senubta bir millet - ıüç. 
3- Ebe doktor • ilenin kı1&ltılau1 ıeldi. 
4- Mekkede bir dai. 
5- Zorlu. 
6- Ekmelı: yapılan beyas bir toS • Bui-

dan'ın Yanındaki memleket. 
7- Bulgariıtanda bir ka1&ba 
8- Şi,. 
9- Kocaman • ua. 
YubTidan aşalıya: 
1- Re14d Nurinin mefhur romanı. 
2- Bura değil • bir erkek iımi. 
3- Bir felernenk tömlirıeai. 
4- Mürur - ıeniılik. 

• 5- K11ıriL 
6- Şaıkm. 
7- Uzun kelimesinin ilk harfi • Abdal 
8- Kot aiti. 
9· lir aota • Dı' a'tlm -*· 

. 
lstanbulda yeni hastaneler 
İstanbul, 28 (Telefonla) - TJniver· 

site tıb fakültesine bağlı hastahane· 
lerden Guraba hastahanesindeki bari· 
ciye pavyonu ile kulak, boğu, bu· 
run ve doğum pavyonlarının inf&ltı 
bitti. Haseki hutahaneıindeki tedavi 
pavyonu ile Cerrahpatadaki ıö• pav
yonu yakında bitirilecektir. Cerrah· 
papda bir de hariciye pavyonu yapı· 
lacaktır. Bu pavyon ihale edilmittir. 
Bütün bu pavyonlar bittikten aonra 
Tıb Fakültesi 475 yatak daha kazan
mıt olacaktır. Fizik ve kimya enıti
tillerl için de hu~rbklara batlanmıı· 
tır. RektCSrlü~talebe lokali, lokanta
sı ve yurdu ~ de tetkiklere ..,,...,.... ~ 

Mekıika hükUmeti, evvel! geneNI 
Sedillo'nun Amerikaya kaçtığı fa)'İlt
ıını çıkardıktan sonra, timdi iayan 
tcfinin iyi silahlı 18.000 kitiye ..aıib 
olduğunu itiraf etmektedir. Aaüer 
San Luis Pot0tıi eyaletinin merked. 
olan 65.000 nüfuslu aynı iaimli febri 
on saat müddetle işgalleri altmda t.t 
muılardır. Cumhur Reiai Kardenaıl 
ve harb bakanı Avilo Kama§-0 isi la
talara kal'fı harekatı bizzat idare et
mektedirler. Fakat §imdiye kadar ı... 
tt bir zafer elde etmitc benzemiyor
lar. Hasımlarına kartı göetıerdilıtleri 
cömerdlik biraz fliphe uyandıracak 
mahiyettedir. Meseli harb bakanı. 
San Luia Poto.i ıehrinin yeniden İf
gali esnasında esir edilmit olan Aai 
süvarilerin Meksika hükümetinin ili 
cenabhğını hemtehrilerine anlatmak 
üzere serbest bırakılıp köylerine fÖll 
derlldiklerini i!An etmiıtir. 

Bununla beraber isyanın bası lbtl-
1'tlara yol açmaı mUmldkıdiir. ç.... 
kU general Rodrlgnez'in JrunıandMı 

altında Amerikanın Tekzu eyale8De 
sığınmıt olan "yaldız g&nlekliler. in 
isyana yardım etmelerinden korlml
maktadır. Bu kıtalar 9imdi Mebim 
hududuna yakın olan El P..o • 
Brovna'ril'de bulunmaktadırlar. 

General sedillo 
tayyare ile kaçtı 

Mekaiko, 28 a.a. - Millt mtidık 
nezareti tebliğ ediyor: 

Sedillo tayyare ile kaçmııtır. Ge
neral Elzeuzontle, çif.tliiinde ilııll1 
bir ıUvari kıtaıı Ani olarak çiftHll 
basmıı ve Sedillo ancak bir tayymoe 
ye" atlamağa vakit bulmuıtur. Gene
ral El Salto, hava meydanm latllla
metinde firar etmekte ve kendlai 6ç 
tayyare tarafından takib edilmekt.e-
dir. 

General henü :ıtevki/ edUnuldl 
Meksiko, 28 a.a. - San Luiı de Po. 

toıi'deki federal hava kuvvetleri Bl • Salto'da bulunan Cedilliıt hava mey-
danında Zenzontle'den geldikten son
ra general Sedillo'nun içine binerek 
firar etmek tasavvurunda bulundup 
ıeri bir tayyareyi ele ıeçirmitlerdlr. 

General, benli% tevkif edilmemif
tir. 

ÜniYersitede lmflhanlar 
Iatanbul, 28 (Telefonla) - Hukuk 

ve iktıaad fakültelerinde eleme im
tihanları bugün bitti. Tıb ve fen fa
kültelerinde imtihanlara batlandı. 

Haziran nihayetine kadar biltUn fa
kültelerde imtihanlar bitmi' olacak
tır. 

Sus vapuru geliyor 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Denis

bank'ın Almanyada yaptırdığı gemi
lerden ikincisi olan Sus vapurunun 
kaptan ve mürettebatı gemiyi te.lim 
almak için bugünlerde Almanyaya 
gideceklerdir. Gemi Trak tipindedir 
ve Bandırma hattına tahıis edilecek
tir. 

İzm 1 r E111et111sy1111 

Fuar.na hazırlanınız 
20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 
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Evelki haftaki bilnıecemizi 

çözüp hediye ka7.ananlar 
KU(ülc re.im defteri 
l«uıananlar : 
liaeainden 5e6 Necati Sa,.r, Ankara Ne
cati olnalandan l'M9 Gültekin Dal ... lla
lat7a aathk direktörü eli7l• Necmi Ta
tar, Ankara lamet lnönll im eaatitllain
den 551 il. Çapçı KOD7& P. T. T. hnale 
mananı Mutafa Alp 7eteni Nu,m Taaç 
a7. 

da ller, Aclapuan ldimllr ,...n Ydclm 
sokak 2 Damanda Buaa At.atar, Ankara 
latikW ilk olnalandan Nebahat Ardıç, An
kara birinci orta oblandan 26S Cemal Se
rin. Ankara erkek llaeainden 591 Cabit Fı
kuca, Ankara Damhapmar ilk olnalmıdan 
U7 lllun Arar. Aa1rara Necati Uk olnılmı
du 1011 Alp ulu, Di,.rbalm u..iaden 
812 Cemal GllTenç. Çorla Şacaettia ilk o-
lmbmdaıı +d Sabiha Çetin. ı-et pqa o
lnalaa :ram bildm 10kak 2 de Ya .. r, lzmir 
Karatq orta obhmdaa 19 Ertuirul 071an, 
Samacm Boslnart olm1aadua 111 Namık 
Cnher, Ankara lltelda Uk olnahmdan 121 

Nijde • Bor 29 birinci tetriD olnala- Nvten Gllnçalnn. Bali ilk olmhmdan S16 
dan 231 Xlmaran ATan, Dirarbakır Zi· Tlirk&n Ka:rnakça. Çukın Gui olnalandan 
n Gökalp olnalandaıı 39 Ahmet Abacı. 6 Hazım Darlaııık. llarat orta olnılanctan 
Xutah;ra li ... iDdca 10 Ali A71nat. lapu- 249 Tallt Babam. Adana TllrbiSri buan
ta orta olnaluadaa 217 Azmi Çalnmıkçı. ninde Teriik Naci can. Adana kız liaeaiD
Ankara llteldn olnalundaıı 960 il. Kemal dm 121 Bmiae Glllcaıı. Ankara birind orta 
Atırda .. Tarsus orta olnalaadan 100 olnlhmdan 1214 Rıza ZQber, Ankara er
lluatafa Dirlik, Adana 5 Klnanuui o- kek liHeiadea 1069 Vehbi Erer. Ankara 
kulundan 151 .Hatice Nakip, Yozpd ~ tilrk maarif cemi7eti okulundu 107 Erol 
liı komiseri Fahri otla Kemal ~ ADJran suı liaesinden 545 onnaaı., Bllzıt 
latanbal ıs ind ilk olnaldaıı 171 Ane Va- 4 lactl olmhlndan 204 Tallt Taıkua. g. 
fi, Ankara Ulacanlar Ba7kal çıkınu ao- l&sli orta olnalundu 711 BedrettiD Saka 
kak 15 de A7han tiirkotla. Kon79 aan- Ankara birind orta okulwıdan 1755 Servet 
i&t okulaalfan 117 llabarrmı bli7tik7&- Taamea. Ankara Atatürk ilk olnalıuıdaıı 
TUZ, Ankara latiklll olnalandan 61 B- llallk .ırcac1opn, Ankara İltekin ilk olna
mel Pekintaa. Ankara erkek HHlhldea l11Ddan 108 Yalçm alta7, Ankara birinci or-
1540 Cahid Çorbacıotla. latanbal ..,._ ta olnaldu 1597 Nihat Eıen. Gönen beledi
otla 52 iaci olnaldan S60 Gani Aktal. ~ mabuibi Mehmet sündoida kızı lılüJ
Ankara latiklll okulandall 117 Yqar A· ~~llndotda, Abon Xarahiaar UHlinden 
nnç. Ankara ismet lnönll ~ • - Erdem. Ankara Necati ilk olnahm
lacid Özdmıak. nkaAra ticaret Uaeaia- du 149 Burhan Batar, Bana Emir Bllbari 
4en 291 llazaffer Tınmaz, Ankara erkek okulundan 153 Sezai Akaöz, Karabük de
liıeainden 2. A. da Suad Bora, .\,akara A· mir ve çelik fabrikaamda Demirel otla 
tati1rk kur: okulundan 472 Nahide Somer, Nn.ıat Demırel, Ankara Özbqler mahal
Ankara İnönü okulundan 94S Nejad So7- lesi balım sokası 3 de Ceqiz çetin. Blizıi 
la. Ankara İsmet lnönil okulundan 547 orta olnahmdan su Pahretıin .a.ıı-ı. •• a-. 
8Wcran Gülten. Ankara erkek lisesinden - .... 
565 Tahir Yllcel, Ankara ticar .. -t liaeaiD- kara erkek liM aindm 340 Kemal Galib tia
den 300 llelih Akka7an, Ankara Atatürk tiaa. Zoapldak ballcevi arbu 13 Cibat Oz, 
ku okulundan il Llitfi7e Alan. Ankara Ankara Necati ilk okuhmdaıı 1040 llehmet 
GLi liaesinden 804 Cevad Aktan. Anka- Girpç. Ankara birinci otta olnalundan 999 
n İltekin okulandan 710 llıdhat ilen- Huu A7b1. Zoapldalr orta olnahmdan 
dç, Bllnt bapilbane cinnnda bakırcı 17S Cahide Örper, .K.a7Hri ba fabrikası 
Yuaf otla Mehmet Kalmam. :ıtanbal 3015 Mustafa Ba7f&k. Adapuan orta o
Oüiidar lbuni7e alt sokak 142 numara- kulundan 4UI llebmet Biricik Ankara Ko
ü Cahide llata7. Ankara Gazi liaeain- catepe ilk olmhmdan 115 lhaan Erol, Xon
dea lOH Nmi Demirb7&. Ankara Gut 7& liHai orta klmndaa IS1 Necati Gören. 
liaeainden 719 Saad Cıtak. Gazi iata17o- Ankara erkek liMSinden 1493 Halik çift. 
mı onanaa 711 )'&ti okalandan Azis Ka- çioila. Ankara etlik ilk olnalundan S54 Ba
nbatv, Buna Emir babari olnalandan calıau, Ankara Atatürk ilk kız olnalundan 
Ut Şadi A)'tllr~ Zoncıaldak Namıkkemal Sil leTki lelea. Xiitaltn liaeaillden 476 
okalaadan 297 Os Klmil Andan. Xantbie Çetin Güne7, Tuwa orta olnalundan m 
• Grece tirk ilk olnalaadu 6 Blll9711111D tb-'-!- QA-A-
Oser, bmlr • Xaratq •• dnn suete ~- - Gui aateb Da71 abmet 
miinssii Haaaıı Çok ıeser, Ankara Ga- ata olnalundan 566 Naime Ba7kaJ. Adana 
si lisesinden 657 N. Genrer. Ankara in- N1 amıkkemal okalımdan SU Yalçm Yaman. __ ....__ ~ atanbal o~ GalataaarQ li...ı 100 
lali olnal-... 647 YaTU Okçaothı. llebmet ııw. Ankara biriaci orta _._,_ . 
Zcıapldalr orta olnalandan l6S Lamia dan .,.,._ 
'1m7, Ankara Necati olnalandan 629 A7· 1150 Recep Sqdıç. Aalrara İsmet la
ta Gösen. Samaon cambvi7et okula- ihıl ilk olmlaadaa 109 il. Yapu. Ankara 
dail 330 Orhan Oza7, Ankara Çanka,. o- Dumlupınar ilk okalundan I06 Patia. lam
ku11111dan 1 Şarık Tombalotla. Tavu Ga- IOa lisesinden 1057 Naci 6z, Di7arbaim li· 
si olnalundan 16S Balma Umer, &aldte- Hainden 530 MU.enen ErlaMaoila. Ba
blr :flollıadi1e mahallesi Talu IOkak ıo I& ilk okubuıdan 198 Rapb Tuna, Ankara 
da Oscan Tmmular. birillci orta olnaldan 108 Necati Alp, llarq 
.Aabra sanat okulımdaıı SM llahmad Sabrn ilk okııbmdaıı Ahmet Ya7cı, Aa-

Güsea. Çaalmı orta ob!anda ııs cemaı kara birind otta ob.hmdaa 602 llebmet 
Hami Aracan. Ankara caa nı oaUDCu to- Kırıt. Ankara latikW ilk °'1alandan Si S.
a.ta llutufa Yerli kan. latanbal Belir- Al 8ea. Owa•neli IMl'ka ilk olaahmdu 
M kaııl 11 illci ilk ohldaD 517 .__ Bil- ili Baldr Batma, Jsmir Kantat orta ob
diıjk. N....-U cumlnari7et olml11n+• IH ...._ 71 Odlm o.r., Aalmra Oul ilk 
laini Bce. Umir ti1rlı: puan lell IOkak 12 olmhenden 141 Gedl .... le 1 gn orta 0-
mmarada Kubar Kaçar, Lice ilk obbıa- lm1andan 117 ıt-.ı •·~~ w. 
... Numi &rli•ea. Ankara erkek u..ila· riMI orta olaa.hmdmn lMI ~t -~ 
4'ID '14 11.u.. a-ı..7, A.uDra tktncl ort11 ~ ...tmt-Tellllıtlnde a71lint mubaM· 
olaabmdaD 14 llabterem Bqaraa. Ankara beaiade Nail Can kuı Güzin Can. Ankara 
birinci orta oblandan 2S5 Opa Atamer, İsmet İnönü ilk olnalundaa Reımi7e Erça
Ankara abla olnalımdaıı S6S ZiTer Aru. An· "'111. Aabra ikinci orta olnaldan 441 Şadi7e ara biriad orta obhmdan 1011 Tomria Tımçal. 1'0D7& liseli orta mımdaa 647 Zii· 
Atamer, Ankara erkek :i"Wiad• 152 Et- be7ir IJabr, Anbra omınc• -1 -ta ob-
nf Unaör. Ha7r&laola illıt olnalandan H4 laaadn 95 lamail Q a_ .. __ , .. ,_ 
labiba Akao7, Nijde 21 ni .. olnalandan lr, _.Dumlupınar 
IQO Yatar Yüce, SiTU erkek liaeainden 721 ilk olnalımdaıı 614 Nuan. llarmaria ilk o
Jbfat 16nmes, Bllni orta okahmdan 1021 lnahmdaa 214 Mehmet Kllrlln. Ankara Ulu 

Liltfi Giine1'. llalaqa liMaind• tal •met :...=ı==..= ~~--e T·-~ laaaç, Koa.ra topraklık olml1111daa N Ya- __ .... 
tar . Kmsıca. Tobd puar nabi7ealade llıa- kara ismet laönl ilk olnalaadan Klmaran. 
lıiddba lcnnaca. Ankara eumbarl1et ob- Ankara tllrk maarif cemi7eti okalaadaıı Se
lmdall 4SS Baba Giirıen. Ankara Necati o- sal Apak, Menemen Ali ata ııabl7ai ilk o
blandan • Xlmil Örer, Ankara biriacl kalmadan 176 llaatafa lalıa. Ankara Btlik 
orta olnalandan 469 Muammer Bad..U. ilk olnalandaa 156 Cotkun Erbiaer, Ankara 
Malkara ilk olmhmdaa 749 Hdn Yek. Çan. Yenleebir potta kattın 104I Yıldıa PG1'l'U, 
lan &asi pqa okalundan 120 Bdb- Ger~ Aalrara Necati ilk ok'ahmdua 192 8iikri7e 
sek. lamh Karatq orta okalundan U Yıı.; Dbal, Ankara lmıet tn&ıı ilk okala
ihrim BQbl, Ankara denim olıalaadan 1 a.n ııst Galib Caa. Çabuk kaaaı ilk o
.... aaufmdua Bana Şarabi. Ankara Ata- lnahmda 40 ömer Öker, Ankara erkek li
tlrk erkek olnalundan 35 A)'telı:in Arathot• Mllnden S7 Seref •en. Merala orta okalan· 
hı. Dirarbüır ismet pa .. okulundan 57 e. clu I02 Mehmet B ....... 
Xmlıtll. latanbal Bqiktat 22 inci ilk o-
blda Z2'1 llakbale Bmir. Ankara blrlncl 
ortadan 17S6 Censia Gök, Çanları lnarta· 
Jmt oka11llıdaa 271 Piknt Ba)'r&m. Adana r 
erkek 6iretmea olnalaadaıı 944 llllnir AJ· 
tekin. Bekitehir lnönü olnalandan 41 Meh
met Kaçamak, Ankara llimarkemal oku
ladaa 6S7 Srdoian Altan. Dirarbalm Zi· 
~kalp olnahandaa 504 Necati Ahiabab: 
Ankara damlupmar olnalundaıı 640 Şinaıa 
Tanır, lıtanbal Tabim orta okulundan 1. 
4 ele 12 Balhi Un••· Ankara lamet laönfl 
olıalmulan Slt Baki öncün. llalat,. liae
"-den S. A. da 131 Badrettin Alpu, Or
man çiftlili onanaa 711 ntı okalundan 141 
lelçü paaarbap, Elbıi orta olnalandan 
2. 4. de 1051 BaWıaddba Caa. Samacm orta 

Büyük ingiliz piri Şekapir'
in bütün Merlerini hulha 
halinde bir tek kitab içinde 
okumak iatiyonanız: 

,, Jebplnr. ll:Ayıler" 1 . ..,. •• 
ohhındaa 169 Ati Onat, Bamaon • Çaqam. 
... merkes llk olnılmadan ss Omid kard... Nurettin Artam tarafmdan 
Anb4 erkek lisesinden 1029 Pethi Osslll· d 
it. Ankara erkek liıesinden 9Sl Edib Had- çevrilen ve Ört yla 1ayf a-
neclar. Di,.rbalnr Zi,.cöblp okutmadan dan fazla tutan bu .-ı ... J 
121 Receb Dobat. Ankara birinci orta o- "'~ 
lıalandaıı 211 lılend U11rt1..ı. Di,.rbalm 100 kuru- 1ab•-
l1111et İnöntl olnıtandan 68 YHar Naar, An- ner~ r- .. ,or. 
•ra Gul Heninden 459 LUtfl Sllltln. Aft. .,,.. .. .__ _________ _,,,w.J 
bra inan& okulundan I09 Sliknn Tıtb, Br-
nnım a .. tr nnnneu millet ebaheeal bqı-
anada 5 mnnarada Rtma Canaiiren. Anan 
erkek lisesinden 567 Semaettin Yaataımm. r,-----.. -----.--...... 
Ankara erlrek liaesinden t~N> tbnıhlm Er- ""il 
d .. soy, lıtanbal ı 7 inci ilk okuldan 4. B 
de 417 Maııtıllll 1U'1nr. Knn711 tol)rakh1r o
hlandıtn 242 O:ıı1i1' )of11mcn. Anlaırıt Gut 
U...inden 1119 ErcOnaf'nıf Alacabptan, 
Ankara erkek lfaf!lllnden 116 Llltfi Ke7· 
lın. fatanhal B"llrtaıı Yeni mahatle 8 na· 
manda Buri Aln-, Ne....ııir orta olnalun-

Ankara Borsası 

28. ı. 1938 

m 132 R..,.n as olnır. Ankara latikW o-
lnıhmdan 25 Cetfn 1'sin, Ankara famet .,. .. 
... emtittlsUnclel' Jfnanes Tel. Bartm la-
llMtl okahından ZCJO Malraddea Erdem. An-
kara 11dnd orta okalancln Sabiha Seçal. 
Polatlı ilk okahmdan l9S Nart.a ZTCll. 
Ada1'19r.an aınm canı arlr tenihaneüade Loadra 
MaDffer tk-fa,,flu. fııtanbal kalett nkert PariN~• k 
U..fftden U. de 707 Ballhaddfn Glrld. ts- Milano 
mir Kantııııı orta okulundan 140 Cemıtl Os- B_....__, 
atabıy, Anlrara erlrelr 11...tad• S2I TaWn A~ 
Uh". Ankara flııelr fahrllıuı h .. lt m_.. c:;-...... e 
na Cemal otla clohn laser, Çortwr 9ecat- lof-
tbı okn1111U1an 245 tdal Gtn7. Aabn ala ~;.,... 
olnıhm&ın 442 Jfeedet Oınaha. Anhn lfe-
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17.12 
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65.00IO 
1 .... 

12.WO 

ut 
0.77MO 

31.5S7S 
ıs.0112 
4Ml4 

17.IO 
IMl2 ....... 
lMIO 

D.7416 
rll'tl olnalandaa 1015 Kenan Akca•. fatanlRal ~--
11.ayrt.,. ,......._ tSO Jlelnnet Okta•ı'. An- 11:irid w• İİMlo 
.. ,. tlteldn ...--. IS4 8111rraa aa.... 
Me. Allan Mrllld orta olnı1aadım 929 •• a.u. 1.tı6S 1.1611 
mi 6"el, Malla orta okahından ft7 Hamdi =~· u":'° 4.202S 
MtreH, Anbta 11'-rlıemal obhmdan -·- S.99!6 
M2 Hamid Tunal, 11aJatra 11...tnd• m ::::. 1::;:: 1::;9141 
•hhaddin Alpen, An1rani l1rlnd orta olaı- Yokofwma 2.7514 2.7422 
ı..-. m Keriman Bald. Ankara lfecatl 

Kodreanu kimdir 
(B•ıı 4. ilacı aylada) 

yau tamim edildi. Ayni amanda. 
Kodreanu .e taraf dularnım faali-
7etleri etrafında ciddi bir tablribıt 
açıldı. Bu tahkiıJnııt ortaya ba)'Nt e
dilecek neticeler çıkardı. Kodreanu
nun muhtelif bakanbJdarda Ye llM· 
ti ordu aramda ajanları bulundu
iunu, en mahrem deYlet 11darnu el
de ettiii, yabancı bir devletle mtl· 
na.ebette bulundup. bir çok aiyul 
cinayetler tertib etmif oldup mey
dana çılmuttı. İthamlar biribiri O.
tüne yıjılıyordu. 

Kodreanu 10G daıldlrada bile bir 
muıwra çerinnifti. BiT yandan po
litika hayatmdaıı çeJdldijicü r ... 
men ilin ederken 250 ortajiyle be
raıber hükümet merkezi üzerine bir 
)'iiriiyü9 yaparak ihtiJll .-n.iyle . 
idareyi eline almaya karar vermitti. 
Bu hareketinin arifesinde tevkif e
dildi. Bükrette yapılan muhakeme 
neticesinde Kodreanu profeeör Yor
p'ya hakaret suçundan 6 ay bapae 
Ye 2000 ley para cezuma mahkfam 
edildi. 

Bu cezanm bafi.fliii herkesi hay
rete dütilrmüıtü. Kodreanu•nun 
zimmetinde bir phu hakaretten 
çok daha •iır suçlar vardı. Fakat bu 
müddet zarfında tahkikat derinlet
tiriliyordu. Nihayet asıl beklenen 
muhakeme, harb divanı huzurunda 
bqladı. Kodreanu vatana ihanet;ca. 
sustuk, millt müdafaaya aid sırları 
ifp, umumi huzura suikud gibi en 
•iır ithamlar altında bulunmakta
dır. 

Kanun idama müaaid olmadıiı i
çin, Kodreanu'nun atır bir bapia 
cezuına mahkQm edileceii tahmin 
edilmektedir. 

(Son ..... telsnflar Kodnau
aan nwhkUm eclildijini Wldinmkt.. 
diı.) 

FelGkete 
uğrayanlara 

yardım 
Tii.rldye Kı..lay Cemiyeti 

Vnuuni Merlcnlntlen : 
Y•wmıtıw odan fellketeuiraJU,.._ 

......_,.,._~ .... . 
da Wm .... adr..ı.d ..,,.. ... ~-~~ hizalarında 79nlr pa t Ye--*lftti~ 
nlmııtır. Bu bayır ıever sevata ıerek ce
miyetimiz ve ıerek felllı:etaedeler namma 
tqekkllrlerimiı:i ıunanz. 

49 42 Kınlay Du1'911Db7 ...,....._ 
17 93 Greaobl Tllrk talebe cemi~

den 515 franaıa franp mukabili 
1 20 Amente Türk ntandqlarams

dan B. Morla B...,.ar tarafın
dan 150 Belçika franp mukabili 

41 22 Annnte tlirk ntandqlanmu-
dan Jla7er Aruet tarafmda 1000 
Belçika fran11 mukabili 

3977 50 lıtanbal KuılaJ aatıl depom 
direktörlQtbıe nmbtelif snat 
•• mleueaat tarafmdall 7&tln• 
ı.a 

lS20 00 [Kmla7 btanbal mUmeuilliil· 
ne mahtelif zevat n miieueaat 
tarafmdaıı 79tınlan]: 

6166 il • • • • 
2147 07 • • • • 2114 Ol • • • • 6114 2S • • • • 
7000 00 • • • 2712 Ol • • • • 
4071 50 " • • • 

37S65 12 
1411""1) no 1tvelki listelerden 

llDM 12 

Davet 
Onla Malulı- Birliiindea ı 

Ordu maluller birlili alel&de sene· 
lik kurultaymı 10 haziran 938 cuma 
günü aut 14 te ıubeleri murahbuları• 
nm ittiraklerile Ankarada Ordu nin
de aktederek rumamede yasılı hınu
satı müzakere ve karara bajlayacak
larından ıubeleri murahhaslannm adı 
geçen günde kurultayda hazır bulun
maları allkadarlarca bilinmek üzere 
i1'n olunur. 

Ruzname: 
1 - Genel merkes heyetinin mesai-

sine aid rapor, 
2 - Heaab ve bildcenin tedkiki, 
l - Merkez heyetinin ibruı, 
4 - Yeni heyetin seçimi, 
5 -Nisamnamede ba.ıı tadillt icra

n, 
6 - Genel heyete .erilecek meui 

progrma " talimattan. 

..1111111111111111111111111111111111111111.. - -: Napolyonun metresi : - -: Mirlam Hoplı:im : - -- -.,11111111111111111111111111111111111111,. 
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IWda Aplırtamm No. 1 

~A' ırıın ... •ı ' ı•hl-

Kazanç ·vergisi borçluları 
Ankara clefterclU'lı:mcl... ı Vergi İhbarnamenin 

m;kdarı cilt Yarak Ve 
lami Mnlleei Remp lfo. Sene9i Lira K. No. 

.ı.eııekeci 

Abdullah of. Dunun JCUıyed 
Tabir oj. Se"et Pastırmacı 
lemai.ı ot. aauıı Kahnci 
Nafb oı. Cemal Kaup uıkatçı 
Macar teblMmdan Müteahhit 
Bal&j :Fram 
V ebap ot. lleeut Veatiyer 
İnet ot. Se1'1net ve Berber 
o.men 
Mutafa• 
ifalar ot. Vahan 
ı...u 

Vatan kıraetauei 

Kalaycı 

Bakkal 
Macar tebaumdan Lokantacı 
MadlED Anna 
Hacı llehmed ot. Ahmet Bakkal 
Mebmed ot. llebmed Bakkal 
Zeynel Kahveci 
Ahmed otlu Terzi 
Mubarrem Faruk 
Fe)'nllah ot. llebmea Berber 

tioz~urt mahaU.-ı 

llildafai hukuk caıcldeü 
Atıfbey M. 219 
Yeni hal No. 30 
Hallaç M.....,,._ il.ek eo. 
Yeni hal No. 36 
Çartı .,kak No. 31 

Hocapap Anafartalar 
Ahi afer HacJbayrmı 

Baklacı Zafer cadde9i 
DOtanbe)' tt.dullaıb 
Al~ Tahtlıkele No. S Do.-., İbadullaıh 
ltmetpap Usun JOl 
Akındal 
Baklacı Mehtaıp llOkak 
Altıat&f 

57 
321 

805 
874 

1251 

402 
S95 

908 
1295 
2252 

32 

267 
583 
945 
361 

Fwzip• Müaafui hukuk 143 

Hacıbayram 373 
Zincirli cami 677 
lemetpap U ZWIJ'Ol No. 5 299 
Hocapap Anafartalar N.15 2221 
Boakuıt telgrafhane so. 1S91 
Dojan-bey lı.dulllıh 1282 
Dofanbey İbadullah 1293 
Anafartalar Mermerci Ap. 1350/1 
Hocapap Anafartalar 430 
Tülüce 271 
Hocapqa 406 
Boetani lılildafaai hukuk C. 62 
BoHurt 1387 

934 
934 
934 
934 
934 

934 
934 

934 
934 
934 
935 

934 
934 
934 
934 

934 

934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 

Vergi borçlular1 
..... Def .......... 1 

lb 5b 

107 46 
15 30 
9 65 

56 89 
62 10 

24 84 
12 67 

32 36 
12 42 
18 90 
11 58 

12 00 
13 00 
4 20 

10 80 

8 40 

36 42 
175 00 
39 64 
11 20 
18 62 
28 00 
7 73 

13 80 
69 00 
8 30 

36 53 
33 12 

256 00 

47 
46 
46 
46 
47 

46 
46 

46 
47 
39 
47 

5 
6 
5 
3 

bl 

61 
91 
78 
92 
40 

48 
47 

74 
32 
65 
31 

99 
45 
52 
2 

., 73 
(mükerrer) 

4 8 
7 54 

47 60 
39 60 
46 90 
46 89 
47 28 
47 38 
47 66 
47 64 
47 65 
47 54 
47 52 

ihbarnamenin 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
.. 
,, 
,, 
• ,, 
• 
,, 
• ,, 
• 
• 
• ,, 
,, 
,, 
,, 
.. 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
• 

t.ml Sanatı Maha11eal Sen•l Hesap No. Tarh No. C. Va. L. JC. 

Au oaı • .&1&cumet A&ıaycı ~enıce ~"'" .ıo:»~ 7.ı!ıl ~ 77 ıı :»4 
Şev-ki ot. Salih Eskici " 934 1651 712 80 76 08 Z8 
Muatafa Köfteci " 934 1620 713 80 75 16 56 
Mehmet o. Huan Bakkal " 914 1638 712 80 74 16 36 
Şayeatc Hiıkmet Tcrıi Miukı milli 934 1441 617 80 73 132 20 
Bekir Jtwidura tamirciei Tablk.buıe 934 1329 559 80 72 10 3t 
Hİdce Tersi Güzelimür g34 1178 519 80 71 22 36 
Mebmet ol. Durmut Eeldci Saraçlar 934 324 146/1 80 69 !3 80 
Mehmet Kaları . itfaiye 934 1100 994 80 62 12 ~ 
Abbas ot. Jıluatafa Terz Nevfehir hanında 934 1637 933 80 67 06 11 
IOllrll ot. Bebgıt Berber Yenice 934 1665 991 80 65 21 7S 
M. Hatim Bakkal Y enlce 934 1646 990 80 64 17 80 
)Jabmut Ol· Ali Jılarancoz Hacıdotan 934 1553 985 80 59 29 8&; 
~._,. .... ~ llemsi Bakkıı ltfaiJ..e !M J1758~ a19.

98
.,, ao 63 .24 .ıiı 

. fıiaml ol- 1'otıtl 'rlmlrd Haci&>lan ll'M Q o ı 80 61 ız f1f 
Nuri oı. Ali Tersi Çıkrıkıçdar 934 1119 981 80 55 42 28 
Arif o; t.mail Etem Teni Mel'8in t34 9.Sl 979 80 53 95 04 
Ymuf K. tami~iai A.ert bllDl!D 934 818 978 80 52 09 70 
lalim oı. Latif Kahveci ÇocUılı: sarayı 934 735 975 80 49 06 31 
Abmet Kemalettin Kunduracı 934 707 974 80 48 14 ıı 
Salih Zeki Gu ocatı tamirciei 934 707 973 80 87 29 54 
Jılultafa ot. By6p Tersi Karaclenb otelinde 934 1512 986 80 60 19 87 
Mahir kuı Dudu Umumbaneci Tahlk.bını 934 1321 984 80 58 25 70 
Mahmut o. HiiHY.~ Kıraetıbane İtfaiye 934 1624 992 80 66 77 41 
HUıaeyin o. Mutafa Kuap Acıca N4 1597 988 80 62 24 84 
llkril Kuap Kuap Konya c. tM 1221 983 80 57 82 80 
Halan Halıcı Aluade h. 034 59 806 80 81 59 6a 
Stil~ 'Q. HllU Bakkal Atpaaan 934 1152 207 80 20 19 87 
Ali Olman AtıÇı Koyun p, 934 19 639 7 73 81 00 
Ali oj. ıı.n Kavaf Saratıar 934 366 120/ 1 9 27 08 70 
Hamit ır..kici H&CJdoian 934 1527 684 11 80 Ol 38 
Ali oı. Muif Berl>er Çocuk urayı 934 547 281/ 2 13 10 73 9ı 
JUıbmet Emin Bakkal Yusuf Abbu 934 1302 812 80 29 17 47 
Bileyin &kici Anlanbane 934 148 342 4 42 18 00 
tbtahiin ot. Ahmed Tenekeci Kurtulut 934 1019 810 80 27 5 sa 
Abidin Bakkal Atpuarı . 934 688 811 80 28 15 70 
Mebmet o. Rısa Koltukçu Saraçlar 934 1750 879/l 8 52 13 97 
ttiralıim o. ilet.net Manifatura Çocuk aarayı 934 415 825 8 85 75 60 
HMan Tamin Kalaycı Haınamönil 934 913 388 4 88 12 00 
Ahalet HMDdi Berber Çocuk aarayı 934 577 966 80 25 76 7J 
Hilley.in Tenekeci 1badu118h 934 1541 1007 81 17 30 zı 
OliND it taıJdpçisi Saraçlar t34 1423 1006 81 16 74 52 
HU.eyin ol· lhAn Tersi 'i'abakhan e 934 · 1382 1005 81 15 29 81 
R1Ja Bakkal i'abaıkban e 9S4 1362 1004 81 14 82 80 
Şirin oı. SQlıyman Kahveci 934 913 1003 81 13 44 o+ 
Ahmet ievket Bcaacı Anafartalar 934 832 1001 81 12 92 36 
Silleymuı 1blaıı Doktor laabey apart. 934 544 1000 81 11 593 40 

· !amait Berber Yeni bayat 934 384 998 8l 09 03 86 
Ali oğ. Ali Yemenici Saraçlar 934 381 997 81 02 06 30 
Ali Ol· Mafit Bakkal tiatabaııe 934 1875 790 81 06 20 70 
Yuaus oı . .tıUaD iAkiei 934 1682 731 81 02 28 98 
lelim Kömürcü 934 1654 720 81 Ol 20 70 
Muatafa Terzi Yenitehir 934 1735 1008 81 18 21 24 
Mustafa Kömürcü .Cıqehir h. 914 1594 1009 81 19 58 99 
1maıı o&. Pebmi Berber tM 65 1010 81 44 45 67 
M.W• ot. ~ Kasap Mukaddem '34 96 1011 81 45 12 60 
HÜleyin ot. lUfat Tersi • Saraçlar 934 SOS 1012 81 46 4 27 
ffafiip M•tçi Koyunpuarı 93' 229 1013 81 42 76 3ı 
Meaırıet 6. latılmıı Kundura tamirciai tM 593 1014 81 42 2 48 
llaWl Hellkı Fototrafçı AUbey apart. 934 593 1015 81 49 1/ 34 
Yusuf oi· Veyei K. ~rciai Çocuk sarayı 934 eo2 1016 81 50 3 83 
Oelıll ot. Vehbi Tuhafiyeci Çocuk sarayı 934 789 1017 81 51 1 03 
Rifat ot. lunail Kemal Kunduracı 934 815 1018 81 52 5 3S 
llebİMt oj. llebmet Tüdlncil ts4 996 1019 81 53 9 20 
KelD&l oı. leami Y«pncı Menin 934 961 1020 81 54 57 96 
Meıbmet ot. Ahmet Jtuyuıncu Aaafartalar U4 971 1021 81 55 62 10 
AWi Si*~ Mimar Sinan 914 110.S 1022 81 56 20 23 
Kirlııor ot. Artin it. tamirciai 994 1436 1023 81 57 20 70 
BoP.1 oı. Ohania Berber TabaıWlane 9J4 1364 1025 81 59 06 22 
Hayrettin A'Rkat Çıkrıkıçı 9S4 1432 1024 81 58 11 ZO 
Ma.i ot. SWeyman :Fırıncı Hacı dolan 934 1466 1026 81 60 20 92 
Pe7si ot. Jttref :Fırmcı Hacı dolan 934 1554 1027 81 61 25 46 
Necmettin Köfted U.dullaıh t34 1557 1028 81 62 36 96 
Melaet Kalaycı itfaiye tM 1700 1029 81 63 1 ı 45 
ı• ot. Mtd K. tamirdill Hacı dolan 114 1586 1031 81 65 10 69 
lla1tafa ol· BJıllt Tersi Hacı dolan tM 1582 1030 81 64 08 99 
ll•tafa 1C&nllr ardiyeel Acıca tM 1594 1032 81 66 32 09 
HeeeYm o. M•tafa K..ap Acıca tM 1597 1033 81 67 10 49 
.AWullah BJblHcl itfaiye 114 1718 1034 81 68 16 44 
Mm.net 'f'e. Dnm Bakkal Çocuk aara11 tS4 593 967 80 26 51 83 

Yabrda' ... ft lbmetslhlan yası h ın6keDefler narnma tarbolunan Yerp ye ait ihbarnameler hali buır adreel 
nhı maıam oltnaiDI• bltiebiy.lı teblil edilememiftir. 

H'** U9illl ..,.......,,ri kwınu 1illdkDledDe &ile Mbli~Jallm olmlk üzere i1'n olunur. 
SHI 
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Gafyamzti tel ye sawe alınacak -- -~ -• 

· ·: .. ·. Jandarma 
. - -- ~ RESMİ İLANLAR 

, M. M. bakanhğı 

Askeri Okullara 
talebe alınıyor 

1 - 938 • 939 ders yılı için 1stan
bulda bulunan Kuleli ve Maltepe as
keri liselerile Bursa askeri lisesi, Kı
tıkkalede bulunan askeri sanat lisesi 
\'e Konya, Erzincan askeri orta okul
~arına talebe alınacaktır. Kaydü ka
l'uı şartları hakkında malumat asker-
ık Şubelerinde ve okullarda vardır. 

2 - Kayıd ve kabul için müracaat 
2atnanı 1 hazirar. ile 25 temmuz ara 
~1ndadır. Talebe hangi okula girmek 
18tiyorsa bir dilekçe ile doğrudan doğ 
tuya o okul müdürüne müracaat ede
cektir. Dilekçeye iki fotoğraf ile bir 
tane 6 kuruşluk posta pulu iliştirilmiş 
buıunmah ve mensub olduğu askerlik 
!Ubesi, babasının adı ve mesleki ile 
kendi adı okuduğu okulun ismile han 
~i sınıft~ bulunduğu, yabancı dil o
kuyorsa hangisini okuduğu ve okulun 
d~ki kayıd numarası, boyu, yaşı, ağır
hgı ve oturduğu yerin adresi vazıh o
larak yazılmalıdır. 

3 - Mekteplerin bulunduğu şehir -
ler haricinden müracaat edecek tale • 
~ler ayrıca ikinci bir dilekçe ile de 
iakerlik şubelerine baş vuracaklar
d.ır, Askerlik şubeleri sıhi muayenele
tıle lüzumlu kayıd ve kabul kağıdları 
Ilı tamamlattıracaklar ve 1 temmuzda 
taıebenin gireceği okul müdürüne 
Yalnız kağıdlarını gönderecekler ve 
talebeler mekteb müdürleri tarafın
d~ çağrılmadıkça mektebe gönderil· 
ltıiyecektir. 

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

Muhtelif binalaf kiralanacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

"'i&yonundan : 
938 mali yılı için Milli Müdafaa 

:Vekaletince aşağıdaki semtlerde bina 
1tar edilecektir. Mal aahiblerinin ma
hs 938 sonuna kadar vekalet satın al
l!ıa komisyonuna müracaatları ilan o -
lı.ınur. • 
, A) Vilayete civar askerlik şubele • 

tile dairesi için müstakil ve klrgir as 
ltati yirmi odalı bir bina 31 mayıs 939 
ltayesine kadar. 

l!) Yenicami Öksilzce civarında 
teSlıizat anba için sekiz odalı müs -
~il ve kargir bir bina 31 mayıs 939 
tayesine kadar. 

. Ankara Valili"' i ~ 

Şose tamiratı 
Ankara Valiliğinden: 

Keşif bedeli (33679} lira (20) ku· 
ruştan ibaret bulunan Polatlı - Hay
mana yolunun 10+000 - 39+000 ki
lometreleri arasında şose tamiratı ile 
taş ihzarat işi kapalı zarf usulü ile ek -
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 6-6-938 pazartesi günü 
saat 15 de Ankara vilayet daimi encü • 
meninde yapılacaktır. İstekliler teklif 
mektuplan ticaret odası vesikası 2525 
lira 94 kuruşluk muvakkat teminat 
mektubu veya makbuzları ve Nafıa Ve
kaletinden 38 takvim yılına mahsus o
larak aldıktan müteahhitlik vesikaları 
ile birlikte sözü geçen günde saat 14 de 
kadar encümen reisliğine vermeleri. 

Keşif ve şartnameyi Nafıa Müdür -
lüğünde görebilirler. (1427) 2888 

İcare verilecek kum 

parselleri 

Ankara Valiliğinden : 

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

İhalesi 6-6-938 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 15 de villiyet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

İhaleye i~tirak etmek istiyenlerin 
muhammen bedel üzerinden % 7,5 nis 
betinde teminatlariyle birlikte mez:
kfır tarih ve saatte vilayet daimi en· 
cümen salonunda bulunmaları ve şart 
nameyi görmek isteyenlerin de husu
si idare tahakkuk ve tahsil müdür
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

Parsel Muhammen 
No:ilu Mevkii Bedeli 

1 Çubuk deresi 530 ()() 

4 ,, 230 ()() 

5 ,, 525 ()() 

6 ,, 750 ()() 

7 .. 720 ()() 

8 ,, 550 ()() 

9 
" 526 00 

10 
" 755 00 

11/12 n 1110 ()() 

(1513) 3001 

Kültür bakanlıiı 
Orta okul öğretmenliği 

Kültü~ Bakanlığından : 

1 - Orta okullarda türkçe, tarih -
coğrafya, riyaziye, tabiye, fransızca, 
almanca ve ingilizce öğretmeni olmak 
isteyenler için yalnız öğretmen okulu 
mezunlarına mahsus 15 haziran 1938 
tarihinde gazi eğitim enstitüsünde a
çılacak sınavdan mada bu yıl da bir sı. 
nav yapılacaktır. 

2 - Sınavlar 1 eylül perşembe günü 
İstanbul üniversitesinde başlıyacaktır. 

3 - Sınava girmek isteyenlerin: 
A) Türk olmaları, 
B) 20 den aşağı ve 45 den yukar. 

yaşta olmamaları, 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, 

cinayet ve cünha nevinden mahkı1mt
yetleri olmadığı hakkında mahalli vi
layet veya kaza idare heyetinden bir 
mazbata ibraz etmeleri (halen işyar 
veya öğretmen olanlar bu kayıddan 
müstesna olup mensub oldukları daire 
amirinden alacakları vesika kafidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve öğret· 
menlik etmeğe mani vücud arızaların
dan salim oll ..: klarını isbat eden heye
ti srhiyeden tasdikli hekim raporu ib
raz etmeleri, · 

E) En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğret
men okulu mezunu veya bunların mu
adili okullarda tahsil görmüş olmala-
rı, 

Öğretmen okulalrından mezun olan
ların en az iki ders yılı öğretmenlik 
etmiş bulunmaları gerektir. 

4 - Gerek sözlü ve' gerek yazılı sı
nav sorudan üniversite ve yüksek öğ
retmen okulu talebesinin takip ettiği 
ders müfredatınaan seçilecektir. 

Bundan başka smava gireceklere pe· 
dagojik sorular da sorulacaktır. 

Jandarma Genel Komutanlığı An
kara Satm Alma Komisyonundan: 

1 - Evsafı p.rtnamede yazılı iki 
yüz elli kıilometre üç milimetre kut
runda galvenizli demir ve dört buçuk 
kilometre kutrunda bağ teli üç numa
ra porselen fincana şartnamede ya
zılı usulde raptedilmiş dövme demir 
deve boyunu 1-6-938 çarşanma gunu 
saat 10 da açık eksiltme usuliyle s:ıtın 
alınacaktır. 

2 - Bu malzemenin toptan bedeli 
(3803} lira (5) kuruş olarak tahmin e
dilmiştir . . 

3 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek olan bu elcsiltmeye 
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 baş 
vunnaları bu saatten sonra gelecekle
rıin eksiltmeye karışamıyaeakları. 

(1366) 2768 r ... Ba~ı·n U. Md. 1 
Kitap bastırılacak 
Matbuat Umum Müdürlüğünden 
1. - Matbuat Umum Müdürlüğiı 

"Türkiyede matbuat rejimleri., ad 
eseri açık eksiltmeye koymuştur. 

: 

1 

2. - Bu eser bin beş yüz tane ba 
sılacaktır. 

3. - Kitabın tahmini bedeli ik 
bin, muvakkat teminat 150 liradır. 

. 

i 

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

5. - Açık eksiltme 6 haziran 1938 
günü saat 2,30 da dahiliye vekalet 
binasındaki matbuat umum müdürlü 
ğünde yapılacaktır. 3071 

i 
. 

A~ık eksiltme ilim 5 - Namzetler sınavda kazandrJd,uı 
takdirde l 702 nwnarah kanunun 1 in· 
ci maddesinde gösterilen dereceler da-
hilinde herhangi bir orta öğertim oku- C. H. P. flönlnarul qıkanltfmdan 

l - Niğde Halkevi binasının inp 
lu yaröğretmenliğine atanacaklardır. sı 18-5-1938 tarihinden itibaren i 

ı 

-
1 . 6 - Yukarıdaki şartları haiz olan gün müddetle eksiltmeye konmuştur 

namzetler bir istida ile bakanlığa baş 2 _ Eksiltme 8-6-1938 tarihine mü 
vu~acak~ardır. Bu dil.~kçeyc şu belge· sadif çar'3mba günü saat 15 te C. H 
lerın baglanması li.timdır: . nartisinde hus'ı'fli komisyon tanıfm 

-. 
. 

A) Nütus cüz~ınm asil veya tas-
0

dan yapılacaktır. 
dikli sureti, 3 - Fennf prtnameyi iÖrmek iati 

B) Tahsil derecelerine aid diploma yenler her gün C. H. Partiaine müra 
veya tasdiknamelerin asıl veyahut taa- caat ederek paraeu: olarak alır ve go 

-
--

diklj suretleri, ,,.rebilirler. 
C) Hlisnil hal mazbatası. 4 - B.inanın muhammen ketif be --D) Mahalli Kültür idaresinden nü- ~li (9125) li.r~ (4~) kr. olup. ilk te 

munesine tevfikan tasdikli sağlık ra· mınatı % 7,5 ıtıbarıyle (648) lıra (40 ) 

poru, kr. tur. 
E) Mahalli kültür idareainden tas- . C) Akköprü yolu ve civarı, Gök

Çeoğıu mahallesi ve civan lş bankası -
~rr kışla arasındaki cadde ve müca- --------------
"1ri sokaklarda olmak üzere Ankara 
le"azım yiyecek anbarı ittihazına el
l'erişli akalli yirmi mağaza ve antre -

dikli ve fotoğraflı fİJ. 
F) 6 adet 4x6,S cbadmda kartonsuz 

fotoğraf, 

5 - isteklilerin C. H. P. llyönku 
ruluna müracaatları ilin olunur. 

3249 

Po, mayıs 939 gayesine kadar. 
D) Yenişehirde ordu evi civarında 

~ subayın tedrisi için kirgir ve h~r 
türlü konforu haiz yirmi odalı bir bı
tta, temmuz 938 den 31 birinci kanun 
938 gayesine kadar altı ay müddetle. 

(1501) 3016 

Maliye bakanhf11 
,.. \--

Ücretli memur ahnacak 
Maliye Vekaletinden : 
Baş hukuk müşavirliğinde çalış· 

11lak üzere imtihanla ücretli memur
l~r alınacaktır. Ucretler imtihan ne· 
tıcesine göre tesbit edilecektir. Aza
ınt ücret 100 liradır. Hukuk mezun· 
ları tercih olunur. Taliplerin 31.5.938 
8~1~ günü akşamına kadar mtişavirlik 
Bıcıl kalemine müracaatla isimlerini 
kaydettirmeleri ve imtihanları yapıl
ınak üzere 2 • haziran - 938 perşembe 
günü saat 10 da mü1avirlikte hazır 
bulunmaları ilan olunur. (1626) 3238 

G mrUk ve inhisarlar B :, . . . .... 

Çember ; e çember 

makinesi ahnacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün 

den: 
1 - 4 adet siklop çember makinesile 

130.000 kilo çelik siklop çemberi pa -
ııazlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 3-6-938 tarihine rast
hyan cuma günü saat 14 de K.abataşta 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

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

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin 
edilen gün ve saatte % 7 ,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. 

c21g3 - 1462> 2910 

Vakıflar Umum_ Md. 

2 ev yaptırılacak 

Vakıflar Umum Müdürlüiünden: 

Evelce eksiltmeye konulan Mani· 
sadaki halkevi civarındaki ve İnönü 
bulvarı üzerindeki vakıf arsalara y,e
niden yaptırılacak ikişer katlı ve iki 
daireli iki kira evinin keşif mikdarı 
çoğaltılarak inşaatl kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Her iki evin ke'if bedeli (Yirmi 
iki bin üç yiiz elli yedi) lira (doksan 
altı kuruştur). 

2 - Bu işe ait projeler, keşifname, 
fenni şartname ve teferruatı vakıflar 
umum müdürlüğü inşaat mUdürlüğiln 
de ve Manisa vakıflar müdürlüğünde 
görülebilir. İsteyene (50) kuruş mu
kabilinde verilir. 

3 - Eksiltme 13 haziran 938 pazar· 
tesi saat (11) de Manisa vakıflar mü
dürlüğü binasında toplanacak komia. 
yon huzuriyle yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (Bin altı 
yüz yetmiş altı) lira (seksen beş) ku
ruş.tur. 

5 _Bu eksiltmeye gireceklerin 938 
yılına aid ticaret odası ve~ikasını ve 
938 yılına aid nafıa vekliletınden alın
nuş ve yaptığı en büyük bina bedel.ini:' 
on bin liradan aşağı olmadığını bıldı
ren ve yapı müteahhidliği vesikasını 
göstermeleri lazımdır. Bun~an ba~ka 
eksiltmeye gireceklerin ya bızzat yuk
sek mühendis veya mimar olmaları 
veya bunlardan biriyle müşt~re.ken 
teklif yaparak mukaveleye bırlıkte 
imza etmeleri şarttır. 
· 6 - Teklif mektubları 13 haziran 
938 tarihine raslayan pazatresi günü 
aaat (10) kadar manisa vakıflar mü
dürlüğünde komisyon reisliğine veri· 
lir. 

7 - Kapalı zarfların ihı:armda tek· 
lif mektubunun yazılmasında ve bu 
zarfların tevdiinde ve posta ile gön
derilmesinde isteklilerin 2490 sayılı 
kanunun 32, 33, 34. üncü maddelerine 
harfiyen riayet edecekleri ilin olu· 
nur. (1548) 3118 

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

Su tesisatı 
Ordu Belediy.eeinclen : 

if 1 - (30472) lira (78) kuruı ~keı 
bedelli dahili su tesisatı ile 500 ton 
luk su deposu işi kapalı zarfla 17 m 
yıs 1938 de ihalesi yapılmak üzer 

-
a-
e 
r 

1-
eksiltmeye konulmuı iıe de talihle 
teklif olunan bedel layık had görü 
mediğinden bir ay içinde aynı tartl 
dahilinde pazarlığa bırakılmıştır. 

ar 

Ankara Belediyesi . . . 

Belediye meclisine 
2 - İstekliler buna aid şartname v 

sair evrakı Ankara, İstanbul belediy 
' lerinde görebilirler ve Ordu beled 

yesinden 152 kuruş mukabilinde al 

e 
e-
i-
a-

A 1 I aza se~ımı 
Ankara belediye meclisine aza. se,

çimi zamanı yaklaşmakta ve bu ış ı· 

çin hazırlıklara girişilmiş bulunmak· 
tadır. Seçmek ve seçilmek hakkını 
haiz olan yurddaşların listesi zama· 
iunda talik olunacaktır. 

Ancak Belediye Meclisine aza se· 
çilmek için diğer umumi hükümler
den gayri 25 yaşını bitirmiş ve hem· 
şehri hukukunu haiz bulunmak, en az 
altı aydan beri Ankara Belediye hu
dudları dahilinde ikamet etmekte ol
duğunu vesaiki ile isbat etmek An
karaya o suretle nakli hane ve nakli 
mekan etmiş bulunmak şarttır. 

Keyfiyet sayın halkımua illin olu-
nur. (1614) 3212 

Memur ahnacak 
Belediye Reisliğinden : 

Su iJleri idaresi için bir müracaat 
memuru ve iki tahsil memuru alına
caktır. 

Lise veya orta mekteb mezunu ol· 
mak ve otuz beş yaşından yukarı bu· 
lunınamak şarttır. 

İsteklilerin gerek evraklar~yle bir
likte ıu işleri müdürlüğüne müraca
at etmeleri ilin olunur. ,(1612) 

3209 

bilirler. 
3 - Talihlerin istenilen şartlar d 

iresinde Ordu belediyesine mürac 
atları. (3012/1573) 3170 

Muhtelif kazalann harilalan 
yaphnlacak 

Antalya Belediye.inden : 

a-
a-

t, 
e, 
r-
ıl-

;. 
e· 

Antalyaya bağlı Akseki, Manavga 
Gündoğmuş, Serik, Elmalı, Finik 
Kaş kazalarında tahminen bin hekta 
hk hali hazır haritalarının yaptır 
ması işi belediyeler imar heyeti fenn 
yesince tanzim olunan şartname dair 
sinde eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Yapılacak hairtaların muham 
men bedli meskQn arazinin hekta 
yirmi gayri meskun onbeş liradır. 

. 
rı 

le 2 - Münakasa kapalı zarf uıuliy 
2490 sayılı kanun mucibince icra ol u-
nacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1312 lira 50 
kuruştur. 

4 - Milnakasa 6.6.1938 tarihine m 
aadif pazartesi günü saat on bette A 
talya Belediye dairesinde icra olun 
cağından teklifler ayni günde saat 
ikiye kadar Antalya belediye dai 
ıinde harita birliği riyasetine makb 

ü-
n-
a-
on 
re· 
uz 

mukabili tevdi olunacaktır. 
k-5'-Posta ile gönderilen teklif me 

tupları iadeli teahhütlü olması lizı rn-
dır. 

u-6 - Şatmame Antalya belediyem 
hascıbe&inden paraau ahoabilir. 

2906 

s atılık : : ................................................. , ... 

. İ Küçük ilôn şof°t'loft 
Acele aabhk ana - Dıkmen aafalt 1 
ddesi, yapılmakta olan Fahri apartı - Dörl satırlık kiçiic iltınlardao : 

manı ittisali 722 M2 cephesi 20 M. dir. Bir defa için 30
50 

~W"I 
ca 

T. 2527 ye veya Paıalar tepeıı.ı ono- Üç defa için 70 Kunas · Ek itki defa için A~nıı 
mı sokak No. l/A haneye. 2935 Dort defa için 80 Kunte 

Sablık - Ankaranın her tarafında Devamlı küçük il&nlann her ddaaı için 
•ıo kuruş alınır. Meseli 10 defa nqredi

arca parsellenmiş küçük çapta inşa- ılecck bir ilan için 140 kun1$ alınacaktır. 
a elverişli arsalar Neşet Şeren Tel. Bir kolaylık olmak üzere, her satır. ke-

ım 

036 lime aralarındaki boşluklar müstesna 
06 3 : 30 harf itibar edilmiıtir. Bir k6çiilı: n 

at 
24 

Sablık - Ankaranrn her tarafında Dört satırdan fazla her satıT için aYrJca l
• 120 harften ibaret olmalıdır" 

ir at getirir beton, kargir ve ahıap ucuz ıo kuruş alınır 
ev ler ve apartımanlar Neıet Şeren Tel. "'""'"'"'"'" .. """"""""""""'""'"' 
2 406 3037 

i 
tıl 

Kiralık daire - Yenişehir-de Veka
Sablık. - Ank~~anm her tarafın~a Jetlere yakın tam konforlu beş oda, ka

mar dahıl ve hancm~e pa;ça parça sa- ı lorifer müstakil garaj. Ziraat Banka-
abilecek toptn arazı, bag ve bahçeler d S d' S ki " racaat Tel 3406 

N 
sın a a ı eç ne mu . . 

eşet Şeren Tel: 2406 • . 3038 3214 

k 
Acele satılık arsalar - Elektrik Ş. 

arşısmda (550 M.) (20) M. cepheli 
7) M. biqa cepheli Lakavüz bağ la-(1 

nda. 7500 M. Ti. 2181. 3103 n 

ş 

y 
r ·· 

Acele sablık - Müsait ıeraitle 335 
evrole 3 kamyon. Görmek için Etfai
e Esnaf kahvesi yanındaki garaja gö
uşmek için Hanef kardeşler Şevrole a-

ce ntası Ti. 3150 3164 

ot 
Satılık arsa - Keçiören Tepeba1ı 

obüs durağında 81,000 M. arsa top
t 
N 
an ve perakende. Atatürk bulvarı 41/3 
o. lu dükklinda Ekreme müracaat. 

T 1. 3816. 3183 

Satılık Kaptı Kaçti- Şevrole 934 
odeli lastikleri akömülatörü yeni mo

ôrü iyi bir halde bedeli 500 lira müra· 
m 
t• 
caat Tl. 2979 3196 

Kirahk oda - Atatürk bulvarında 
Kalaç apartımanında mutbak banyo.i
le müstakil daire halinde eylfıl nihaye· 
tine kadar müsait şerait kapıcıya mü-
racaat. 3222 

Kiralık - Atatürk bulvannda her 
türlü konforu haiz kaloriferli ilci oda, 
bir hol, bir taraçadan ibaret apartıman 
dairesi dört ay için devren kiralrktır. 
Arzu halinde senelik te verilir. Tele-
fon: 3331 3226 

Kiralık daire - 5 oda mutbak banyo 
kömürlük fevkalade manzara. Malte
pe Uludağ sokak No. 14 içindekilel'C 
müracaat. 3228 

Kiralık b!r oda - Bir bayan veya bir 
aileye verilmek üzere. Çankaya caddesi 
Yunan sefareti altında No. 3 3243 

ri 
Satılık Araalar - Maltepcde münfe- Kiralık oda_ Kooperatif arkası Ağa 

d inşaata müsaid uygun fiat;Ja. H. Dil oğlu apartımanı 2. ci kat kapı numarası 
man Koç apartmanı 4 Ti. 2181 3197 8 ze müracaat. 3245 

d 
Kelepir Bağ ve Bahçe - Hacı• ka

m deresinde muntazam ev bol m'eyva 
e üzüm. Su kuyu havuzlu. H. Dilman v 

Tel : 2181 3198 

y 

s 

Sahide villa - !stanbulda merkeze 
akın Jıavadar denize bakar kiralık bir 

katı havi çiçek •e meyva bahçeli yeni 
bir villa satılıktır. Terlı:a., gu, aıcak 

u kalorifer vardır. Ankara Cihan ote-
ti nden worulmur. 3225 

Kirahk: 

Kirabk - Müsait fiatla müstakil 2 
oda mutbak banyo, bahçe. Elektrik. Su. 
Çocuk sarayı kartnıı Öğdü sokak. U
us gazetesi ilan memurluiwıa müra -

caat. 
1 

Kiralık - İatanbulda Kızıltopcak is
tasyonuna 5 dakikada 5 odalı yeni ve 
lcargir müıtakil bir ev yu için kiralık -
tır. Bahçe. terkoe; ve hava guı, elek 
trik; Kbım Özalp cadde. Nihayetinde 
Ural sokak No. 8 Mo~ apartımanı 2. ci 
katti Bayan Ragibe"ye müracaat. 

3134 

·Kiralık- Ve.k!letlere 3 dakika mc. 
aaf cde bütün dükkinların bulunduğu 
Meırutiyet Cad. kötcainde Öıı:enli S. 
No. 6 alt kat 3 oda mutbak banyo 45 
1 ira. 3138 

Kiralık - Yenişehirde Atatürk cad
de.tinde Yenice apartımanında kiralık 

daireler vardır. Apartımc.n katibine 
müracaat edilebilir. 3149 

Acele kiralık - Bahriye Cad. Kay -
seri sok ağında Havuzlu apartmıan 3. 
ci kat 5. ci daire 3. oda 1. hol mutbak. 
Banyo. Apartıman kapıcısına müraca-
at. 3176 

Kiralık hane - Cebe<:i caddesi Kur
tuluş istasyonu karşısında orta mekteb 
vanında Köşebaşı asfaltta No. 1 4 oda 
bir hol, banyo, mutbak daraça. Görmek 
ıçin her gün ıaat 5: 8 pazarlar her saat. 

3184 

Kiralık - Yeni§ehir Atatürk Bulva
rı Ökmen apartırnanında küçük ailelere 
bekarlara elveritli möbleli sıcak sulu 
radyolu üç odalı daire 5 ay kiralıktır. 
Saat 10 - 12 müracaat. 3200 

Muhtelif • 
cıns 

Kiralık yulık sayfiye - Akar sWtı 

muntazam çiçek bahçeli büyük bağı ve 
sebzeliği, banyolu ve kullanışlı bir köş
kü havidir. Dikmende benzin mağaza-
sına müracaat. 3251 

K•rslar: 

Daktilo kursu - 47 inci devresine 
haziran ilk haftasında başlıyor. 2 ayda 
diploma verilir. Yenihal arkası yeni ha
mam apartımanı kat 2 Tel. 3714 3095 

tş....,..war: 

Çabuk ve kuvvetli hesab öğıenmek 

için - Yeni bir metod saye&nde en az 
hesab bilenlere dahi en çok 45 günde 
mükenunel hesap öğretilir. - Taşrada 
bulunanlara muh•re ile ders veril
mektedir ... Ulus•ta hesap rumuzuna 
mcktupkl müracaat. 3246 

Her nevi arazi etüd0 mesaha iDtMt 
aplikasyonu işleriyle hesabatı kabul 
edilir. Ankara P. K. 436 (Dip. Topoı), 
ya mUıacaat. 311'7 

ecnebi mekteblerinde, Boğaziçi -.m. 
de hocalık etmiş tecrUbeli bir muaUiıın 
tarafından. Bilhassa imtihanlara hemr: 
olmak aynı zamanda iyi ingilizce öinın 
mek istiyenlcrin Ulus'ta (N) ~ 
na mektupla müracaatları. 3+85 

Aranıyor : . 

Möbleli oda araıuyOI' - Y enişebil'

den Kavaklıdereye kadar her tarafta~ 
labilir. Konfor ve sükunet şarttır. Ulua 
ta müşavir rumuzuna mektupıa miWa -
caat. 3163 

lı arayonam - Tahailim orta muhW
lif müesseselerde çalıştım. Bonservis -
lerim vardır. Hesap, yazı, daktilo ipe -
rinde sınangılıyım. Ulus•ta F. Z. rumu-
zun:ı mektupla müracaat. 3166 

Arsa Aranıyor - Cephesi 15 met
reden fazla olacak fiatı ve inşaat vui
yeti ile posta kutusu 64 de müracaat. 

3213 

odun alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komiı yonundan : 

Birinci işletme ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarı ile muhammen bedeli 
yazılı odun kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 6.6.938 tarihine tesadüf eden pazartesi gtinü saat 16 da Haydar
pap gar bina.ı birinci ifletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

İstekliler, ekailtme §&rtnamesinde yazılı muvakkat teminat ve evrak ve 
vesaikle teklif mektublarının eksiltme günü saat 15 şe kadar komisyon reK· 

liğine verilmeai lbrmdır. 
Bu huauataki ,artname ve mukavele projesinin Haydarpaşa yol baş mi· 

fettifliği tarafından parasııı: olarak verilmekte olduğu bildirilir. 
thale edilecek Muhammen Muvakat 
mikdarı bedeli beher tonu teminatı Tutarı 

Odunun cinsi f' ton Lira Kr. Lira Kr. Lira K.r. 
Safi meşe veya gürgen ve. 
yahud çam veya her üçü
nün mahliıtu 
Safi metc 

300 
2gO 

12 60 468 75 6250 00 



-12-

n Kadehe-

MİSKET ŞARABI. 

. ı'QO el . 
70 • 

SOFRA 
SARAPLARI . 

3.-0 d. 
200 • 

'JQ • 

100 kll. 
U> • 

35 • 

iM 

Adana Milll Mensucat Fabrikası 
Ltd. Sosyetesinden: 

Fabrikamız mamulatı kaput bezlerinin fiatları. 
GeniJlik Top kuruş 

Aslanlx Tip 2. 75 cm. 36 metre 725 

" .. 2. 90 " 36 .. 839 
Şapkah ,, 4. 90 ,, 36 .. 725 

" " 6. 90 " 36 " 766 
1 - Yukardaki fiatlar fabrikamız teslimi bedeli pe,in tediyelidir. , 
2 - Bir balyadan nokun olan perakende sevkiyat ve satışlara 

% 2 zam yapıhr. 3 - Tip 2 bezin balyası (20) top tip 4 ve 6 bezin 
balyası (25) toptur. 4 - Kabul edilen siparişler sırası ile gönderi
lir. 5 - Sipari§ kabulü ve sevki fabrikamızın 1 mayıs 1938 tarihli 
tamimine müstenittir. 2566 

.::!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -- -- -- ------ Türk Haya Kurumu ------ -- -- --------- BÜYÜK PİYANGOSU --
---- -- -- --5 ikinci Keıide 11 HAZiRAN 1938 dedir. = - -- -- -

~Büyük ikramiye 45.000 liradı:·~ - --- -- -

2805 

.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- ------E KİREÇ 
: En eyi cins damarsız halis mer-: 
: merden yapılmış Karaköy çalı ki-= 
: reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 3300: 5 Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık - = : telefonlardan arayınız. 2093 : ---- ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki ----- --- ---- adet mükif at vardır ••• - -- -Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden bu piyangoya E: ---- -----

----- İ§tirak etmek suretiyle ıiz de taliinizi deneyiniz. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111 fr 

·Zayiler 
Zayi - Maarif Vekaleti Zat işleri 

müdürlüğünden aldığım ve muntazam 
borçlarda 24 • 3880 numarada kayıtlı 

tekaüt mut cüzdanımı kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eski.sinin hükmü ol
madığı ilan olunur.Ankara Hamamönü 
pqa çeşmesi karşısında 9 numaralı ev
de mütekait öğretmen Fatma Saniye 
Lenger Ata. 3244 

~···•ııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -
E Dr. Bôsıt Ürek E - -- -- -: Cebeci Merkez Hastanesi : 
§ iç Hastalıklan mütehassısı ~ 
: Her gün hastalarını Y eniıe- : 
: bir Metrutiyet caddesi Orek: 
: apartmanında saat 13 den: 
: sonra kabul eder. Tel: 1694 : 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Zayi - Tarsus rüştiyesinden ve Ha- alacağımdan hükümleri olmadığı ilin 
lep yedi senelik idadisinden almış ol- olunur. İstanbul • Kadıköy Moda cad
duğum ıeiıadetnamelerimi Adanada desi Halis efendi sokak No. 13 Baki 
itgal esnasında zayi ettim. Yenilerini Yalçin. 3252 
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Ç11bukbarajı gozitto 

midüriyeti mubter-em 

Ankara 
halkını 

HeoiiE resmen açdlna· 
mış olmakla beraber, 
~rek gazin~unda, ge
rek bahçesinde servisi 
temin edilmiş olan 

Baraj 
miesseselerine davet 

eder. Birinci sınıf gazi· 
noda yemek için tabldot 

f iatı 

120 kuru~ 
BWKlan bafka alakart li.

tede her türlü yemekler · 

~ede en ucuz yemek 
ve içki tarifesi. 

Kolaylık-Şıklık 
tt.• t•rd•11 ••••• kolarİıİ• ar .. · 

,a .. ,,., ....... ıı .. B•ra111 ... 011••• 
lçlll rapıı .... , ola11 , b ...... tor-U· 
letla" tlrerek flkllll do tall'lll et • 
ll'lf olurlar. Hut .. tu hıcelllr VI • 
c"du11 te ... aObO..O dOulUr n •• 
tedld hareketı•rd• lıil• kat• ın .. 
hJll'H 

ırıratı ı 7 ı ı Z """•" 1ıtlıerofl , 

IST &lllUL, leyojlı 
Thel mardanı 12 No. iv. 

llıla~au"''" ziyaret td lnlı ••r• 
tll No.lw tarifemizi lateri11lz, 
Flrotl•rımııd• blrOk te.ılllt. 

3250 

NEOSTERİN 
Ağu, boğaz, burun yollariyle 

Yijcuda giren nezle, kızamık, in· 
ad, grip gibi bulqıcı butalılc· 

lardan korur, di1leri ve dif etle
rini temizler, kuvvetlendirir. Ec· 
zanelerde reçetesiz satılır. 483 

Bir ortak aranıyor 
Çok karlı bir iş için büyük 

ıermayeli bir ortak aranıyor. 
Kuvvetli teminat verilecektir. 
Ortağın bilfiil çahşmaıı müm
kün olduğu gibi çalışmaması da 
kabil olabilir. Talihlerin koya
cakları sermaye mikdan ile sarih 
adreslerini Ankara posta kutusu 
496 numaraya bildirmeleri 3199 

ULUS -19. uncu yıl. - No.: 6044 

imtiyaz sahibi 

Nurettin Ki.mil Suner 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 

Ulu!I Basımevı: Ankara 

YENİ 
BUGÜN BU GECE 

Dişlerinizi sabah, öğle ve akşam her ,..nten ,_. 

Dit macunu ile fırçalayum; 

Çankaya Eczanesinde 
Daima soğuk maden suyu bulununuz. Reçeteloe!'ini~i ll<*Z yaptıl

rabilirainiz. Yenişehir Bakanlıklar karf191 metrutiyet caddesinde 
2187 

Kız enstitüleri ve sanğat ok1tKon 

Serginin açd19 kaP..nıt M&tleri 

Pa'l'Ar günleri: Saat 10 dan 20 ,-e ..... 
C..uaırteei ı 

,. w ,, 12 • ,. 
14 JO ,. ,. • 

Diiet- gıiinler ı 
,. ıo ,, • • 
"' 15,JO 19,lO • 

SERGİ 
2t Haziran 1938 ~dır= ..aıt 30 de ~.u .... 

(1<ı08) =-ti 

Bir memur aranıyor 

Etibanktan 
iyi Almanca ve Türkçe bilir bir meontr almacakm .. 
Müracaatlann tahriren idare merkemne yeptJm.... 

fsranbut Btlldfvnl 
ŞehirTıiJatl'osa 

n1111111111111 
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ISTANBUL BELED1YES1 

Şehir tiyatrosu 
HALKEVIN'DE 

BU AKAŞM SAAT 2ıJ. de . 
BiR ADAM YARATMAK 

Dram 3 perde 
Yazan : Necib Fazıl Kı.akiirek 
Bugün cündüz saat 14 de çocuklara: 

MAVlBONCUK 
DiKKAT: saat 10 dan 18 ze kadar biletler Bankalar 

caddesinde (Orhan Terzioğlu) mağazasında ve 18 elen 
sonra (Halkevinde) satılmaktadll'. 3115 

SİNEMALAR HALK 
Bugün 1 matinesinden itibaren 

A§kın - musikinin - şiirin - şaheseri 
.1111111.. - -- - Tala Birelle - Sezar Romero - -LA HABANERA - -- -- - tarafından temsil edilen Nefis ispanyol danslarile dolu bu em- - -- -- -saleiz filim büyük bir muvaffakıyetle - -- - TEHLİKELİ KADIN - -devam ediyor - -- -Programa ilaveten: 19 mayıs 938 - - Aşk ~ ihtiras filmi-nde - -- -İstanbul spor şenlikleri - -- - Gündüz 11 matineeinde : - - ... 

Seanslar: 11 - 1 - 2,45 • 4,45 - 6,45 - -- - 1 - -gece 21 de - - ~ - - ALTIN YAôMURU IO 

Bugün 11 de tenzi1'tlı matine - -,tHur 
Tenzilatlı 

Yangın, hayat, otomobil, ca_m 


