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S.6.931 İlkbahar at 7&rltlan betlnci haftuı 

Geniş bir af projesi hazırlandı 
Hükümetimizin eşsiz bir büyüklüğü 

150 tiklere, istiklal mahkemesi 
mahkumlarına da şamil olan al 

kanunu yakında ~ıkıyor 
kanun neşri tarihinden muteberdir 

-
Kanunun 

mucib 
sebebler 
l6yihasını 

n81recliyoruz 
J'eai J ........ J'illea•• .,_,oac.na6un ,,.,.,..,. ~ 

,..., B ı• Jıll C.ul Btqta1111 .ora r..um.nntlen 6iri 

F. R. ATAY 
Anlrara atad,...., timdi eeyir

tilete clar telİyor. Bina Ye İyi 
taıtlar, yab:m idman ye OJQD1ar 
İsin kolaylık o~ Spor 
......... da aıtmmfbr. 

BUDç ~ lltanbul 
tehir tiptrım Ankara Halk
eri'ndelri tem.illerini ıöriiJoıu. 
Halk, unld bir açlıjım pder· 
lllelrteclir. Fabl waat, ,apdır
lren li7atıo telmili ....... kabl
~ im IMnanm fena pıtları 
~. Meta, ~ mala
... eclihniftir. Gene bu temiz 
bir konfeıam, yahucl, aiDMll& sa-
lonudar ........ sahneleri -
..__ ..... clewrinin bir etik ö-

Hükümetimiz aeneleıce valabc:1ai'l a)'YI 'ft 'Vlıla'llllZ ,., ı••• ..... -- ----·--r-··- 'S'---··-s """- _ .... ~ . '''''' 1 ı t • •1_ 

ili mahkemeai mahk6mlan. bazı liyut cürüm mahk&n ve maznunla-
n, heyeti mahlmalan:a hak1artncla devlet biım•tinde iatihclam edilme
meleri için karar verilenler hakbnda yübek bir uluvvııc:enab ve atıfet 
eeeri Ptennif, bunJarm affı için bir kanun l&yibuı ~ Ka
mutaya .vketmİftir. 

Varşovada 

Jeref kordelası ılın 
blnlıllerlmlz 

Bu kanun llyihuı, memlekette 
cumhuriyet rejiminin kuvvetini ve 
ietikranm bir defa daha gö.tenneei 
itibarile de aynca dikkate değer. Bu 
liyiha i.bat etmiftir ki, artık, vakti
le memlekete fenalık yapnuf olan
lann bundan eonra rejimin çok 
kuvvetli bünyeıi içinde hiç bir ha
reket aöıtermelerine iınkin ve ihti-

V A , __ '--·· • mal yoktur. 
arpa, 30 a.a. - t- auneti Layiha timdi adliye enclinwııinde 

konkuru, akrobat atı Uzerinde Betçi- tetkik ediJmektedir. r-ır yakında umu-
blı tetnıen Poevik tarafmdan kaza- .,._ 
nılmıttır. Unat tberinde yibbqı On- mi heyete anolunacak ve kanun•!". 
cii 15 inci, Efe UHrinde teğmen Ak- ca dıprda olanlar anavatana danebile
al 17 inci ıelmlttir c:ekler, içerdeldler de affolunacaldardır· 

Polatkan, Oncii, K...r ve Girbn'a U.ylha nefir tarihinden itibaren meri-
ıeref kordelaları verilmittir. (Sona l. lacl •y/•b) 

.. r i Uedi rler. 
Fillir terbiy•i için mektebler, 

tieim terbiyeei için atadyumlar 
.. İM, ıah terbiyui için mubteL .... ye müzeler c1e öyledir= 
~ • bir Mne Mnab, ancak iyi 
111111' llllme ü&üade, Ye ileri bir le
... terbiyeei w.ak bu ..ıı... 

Japon adalan üzerinde 
Cin tayyareleri dolaşıyor 

a.bı kartwnc:la teeı.U. edebilir. 

~~ Cindede 150000 ~inli 
lalapen da nihayet Direlderaruı 
lanatı zuhur edebilir. Bir büyük 
tebrimiz, l»elecliye büdceainden 

MUKABiL BiR TAARRUZA GEÇTi 
~eni iyi imlıanlar temin ettiii Hatıkeu, 30 ı.a. 
İcbıdir ki tehir tiya~u bu- - Reeml tebHi: 
~- MYİyeainde ıörüyoruz. Lungbai demir
-~ memleketler diplomatla- yolunun prk mm
!h'clan biri: "- F dal sis inkar takumda Lang -

~etine miiptela.nu;, Jiyordu. ~e;:O:~.~ t!': 
oi .. yalı •• yalı... Y alnu; ba lıeli- malinde ve aynı za

llleyi :.:.:- Holhalıi ben l •-•,,.-· - maada Veyfuvang 
afanbul tehir Iİ7Gfromnlm bazı ciYarında fiddetJi 
ı-~··....:- .. ·..:- K.-- -.-.!- -- ....... __ &&un. ...-un .- muharebeler ol • 
dar: Bir Iİ7Gfronas var! Yalnız maktadır. Çin kıta· 
devlet laltoiyai iater/,, ları, üç iıübmet-

Devlet tak.iyesi 1 Sade ken- ten aynı zamandı 
di halkmm delil, bütün ecnebi mukıabil hücuma 
lllemleketler aenahlarmm dolup geçmİflerdir. 
~dıiı Frama aahneai, buıün Japonların Lan. 
dahi, Jiibek eanab devlet yar- f eng'i aldıkları ha-
"'- ile kuruyor ye itleti;ror. beri uılaızdır. Ho- Marqal ÇCllll" • l<.tı, • Ş.lı 6ir natd .Sylerlıen 

Güael •natlar, her tiirlii ma- mmn .-ıinde T.aıinc'in prp bal-ınehri ~l için, lbtl,.tıtedbirle
-.r fayclalanm lmMc•mz; eade- lftlnde dGtmln kuTVetleri m8him ri aı.m,ı.ntır 
Cıe aay w her türlü fMli,..dwe milıılmda fulalllftırıJauftır. Bunun Yqtie cebı..tnde Jılponlar. Vuhu 

(8oım J. lacl •7'.-) tlaerine sin'Hır de dftıpnM• ki ,.,_ ı ..... ıqjlila) 

AJliye Velıilimü B. 
ŞiiJrrli Saraçoflu 

Başvekilimiz 

dün İstanbula 
hareket etti 

&.twkitimis CeW Bayar, cliin 
..... tapl•nan BaJren lar He,..ti
M rİpeel ettikten aonra, 19.16 
elupreaine hailanan husun ... 
pnluiyle lstanhula hareket et-
miflerclir. 

a.,,.w.1jmizi istasyonda .,._ mu.,........................ An
bra Vali " Belediye Reisi, ba
"-Mrle• ileri plenleri, Emniyet 
Direktörii " lralaMhk bir halk 
ufurlamqbr. 

&.tnln1imiz Kamutay enci
_.... ... t.tkik edilmekte olan 
mühim -... projelerinia .....,. ... ..,el .............. ..... 
'vw ...... y'n ......... ·-
•• a •ılı. 

Kamutayın toplantısında 

Evkaf, P. T. T., Orman ve 
Havayolları 

bodceleri kabul edileli 
Ziraat veki limiz orman büdcesi 
dolayısi le Kamutayda izahôt verdi 
Kmnıtay dün B. Refet Canıtezin 

reieliğinde toplamıııttır. Maliye Ve -
kili B. Fuad Aıralının, mali senenin 
son günü olması dolayısiyle ~ta. tel
graf ve telefon umum müdürlüğü ile 
orman umum müdürlillil ve bava yol -
lan idaresinin büdcelerinin rusnameye 
alınarak müstacelen ıöriit'ilmeai hak 
kmdaki teklifi bbu1 edildikten sonra 
evkaf umum müdürHllilniln yeni büd
c:eainin ı&rilfülmeaine b&flannuıtır. 

Söz alan B. 1.tllllll Osdamar (Eaki
tehir) - Mülhak vakıflar üzerindeki 
kontrolün sıkı w dwamlı bir tekilde 
tatbikmı istedi. Bunun üzerinde bir
çok dedikodular olduğunu aöyliyerek, 
yapıJmı teftitlerin Ulnmm çok fay
dalı olacalmı söyledi. B. Özdamar de
di ki : 

.. _ Arkadıılar, ıeçen sene vakıflar 
mtllbak büdc:Ml müzakere edilirken, 
bendenb 'unn uaclıya ••tmitdm ki 
- bııun muciblnee bta wıkfa ballı 
bulunm mUlbelr valtıflK da dopu
dan dolna~ .W 11m11111 müclilrltl-

.__ '· """aq(adaJ ..Ziıwll Veliil a. Ftlilt LIMofla 

Frankocu tayyareler Japonya 
Val6nsiya ve Madridi 
bombardıman ettiler 

Sowyetler blrllll 
müzakereye glreıek 
Tokyo, 30 a.a. - İyi haber alan 

mahfiUerde söylendiğine ıöre harici
ye nazırı Ugalri Sovyetler Birliif ile 
Japonya aramda muallakta kala 
meselelerin toptan baJJedilmeel için 
yakında milzakerelere bqlammanu 
derpif etmektedir. 

Japonyada ll!tJkif edilen 
komünüılsr 

Tokyo, 30 a.a. - 1936 senesinde 
1500 fÜpheJi komünist tevkif edildi
ği kaydedilmektedir. Komtlnwt tahri
kltı yapmakla munun 236 kitinin 
muhakemesi "Cizli olarak yapılmakta
dır. 

İran veliahdinin 
l•panyaı/a siviller laiaef eılerlıen n.İf&n)anmuı 

. Londra, 30 a.a. - Avusturya ia-f terle bombardıman edilmiştir. Obllı • · . 
tıkruları hakkında Almanya ile ln- ler tehrin ~rkezindeki mahallelere T~ran, 30 a.a. - Bapeki?, VeU. 
eiltere arasında yapılmakta olan mü· düpliftür. abd ıl~ .Mısır Kıralı Faruk un m 
AkereJere dair buraya selen hllberler Umumi emniyet direktarWtünden brdetının nipnl~t. olduklarım 
bu metelede aJımnlarm mUtldilk çı. bildirildiğine &öre bombardıman neti parlamen!oya biJdırmıttır. 
kardıkları bildirilmütedir. cesinde ikisi çocuk olmak üzere Uç ki- Bapekıl icab eden muameleleri 
Alınanyanm Avmturya blnkaam- ti ölmlif bet kit yaralanmıftır. ~d ~i ~sı. urere. ~Junda Kahireye 

daki biltün mevcudu müaadere ettik. gı ece.ın 9Uy emıı ır. 
ten sonra Avusturya istikrularınm (Sonu J. ilnen aylada) 
mnuUyetini kabul etmek istememesi 
Londra maliye mabafilinde fena bir 
temr bırakmıttır. Bununla beraber 
Avusturyanın doğrudan doğruya ln
&iJtereden akdettiği yüzde yedi faizlı 
iatikrularJa lngiJterenin de garantisi 1 
bulunduğu beynelmilel istjkrular a -
rumda fark ıözetiJmektedir. 

Yiizde yedi faizli istikrulardan 
borçlarm teYhidi ihtimlli derpit edil
melde beraber ikincisi baıkkında iııgi
lb maliye mabafiU hiç bir tadilde bu
lunmak fikrinde delildir. Londrada 
CSyle Umid edUiyor ki, Almanya bu 

llHIMlede lnıiltere maliye mahafiJini 
boı yer ıUcendirmek Jstemiyecektir. 
Çünkü lnıiltere mu.star kalına kli
rinı beubıııdan alacaklarını tHfiye 
edebilir. 

Madrid bombardıman 8dilıdi • 
lıbdrid, 30 .... - lladrid h\I sabah 1 

illi • ~ lııllJlk w.ta cıWi9- Allıırler An,••• 
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Yazın· Ankara 
Her sene, yaz, Ankarayı biraz daha modernleşmiş buluyor. Her 

yaz, ankaralılar, tatil günlerinde ve boş zamanlannda eğlenmek ve ha
va almak için yeni imkanlara kavuşuyorlar. Yeni mevsimin ankarah
lara en güzel hediyesi, Baraj gazinosudur. Bozkmn iki hasreti, su ve 
ağaç dekoru içinde yükselen zarif gazino binası, Baraj muhitine bir 
Avrupa sayfiyesi manzarasını vermiştir. Ankarapalasın zevkli ve iti
nalı idaresi, burada, temiz hava ve su ile birlikte temiz bir servise has
ret çekenleri tatmin edecek tesisatı vücuda getirmiştir. 

Ankara için tatil günlerinde gezme ihtiyacı o kadar artmıştır ki, her 
sene, mevcudlara ilave edilen yeni tesislere rağmen, pazarlan şehri bo
şaltan kalabalığın bütün endişesi oturacak bir boş masa ve geri dön
mek için nakil vasıtası bulmaktır. Atatürk bulvarında bir pastahanenin 
dükkanının önüne iskemleler atarak, yaz gününde halkı kapalı hava
dan kurtarmak düşüncesi o kadar rağbetle karşılaştı ki şimdi yedi se
kiz apartımanı ihtiva eden bütün bir kısmın önü masa ve iskemle kala
balığı ile dolmuştur. Bununla beraber, akşama doğru burada yer bula
bileceğinize daima güvenemezsiniz. Selamlık kahveler boşalır ve rağ
~tten dü~erken kadınlı erkekli medeni bir kalabalığın içinde yer aldı
gı bu nevıden müesseselerin çoğalması, hükümet merkezimizin dış 
manzarası bakımından olduğu kadar içtimai seviyesi itibarile de mem
nuniyet verici bir inkişaftır. 

Ağaçlanmız büyüyor, suyumuz çoğalıyor, eğlence yerlerimiz gün
d:n. g~ne kalabalıklaşıyor. Ankara artık bir şehirdir, hem de çok parlak 
bır ıstık bale namzed bir şehir .. Baraj gibi, Çiftlik gibi modern mesire 
yerl~rinin. s~~~sı .~ş altıya çıktığı, yeşil ve su hasreti daha geniş ölçüde 
tatmın edıldıgı gun, ankarahlar, yazın göç etmek arzusunu da duymaz 
olacaklardır. Bu günün pek yakın olduğunu umalım. -YAŞAR NABİ 

Valiler arasında 
Yeni tayinler yapıldı 
lç Bakanlığı valiler arasında bazı 

nakiller yapmıı ve açık valiliklere 
yenilerini tayin etmiştir. Liste şu
dur: 

Çoruh Valisi B. Refik Korultay 
Trabzon valiliğine, Eskişehir valisi 
B. Kadri Uçok Çoruh valiliğine, Trab 
zon valiıi B. sezai Uzay Eskişehir 
valiliğine, eski posta ve telgraf umum 
mUdlirU B. Nazif Ergin Kütahya va. 
liliğine, Bitlis vali vekili mülkiye 
milf ettiıi B. Rifat Şahinbaş Bitlis 
valiliğine, Konya idare heyeti azasın
dan B. Sadullah Kolbulan HikkAri 
valiliğine, Tunceli vali muavini Bay 
Cevad Munco Mardin valiliğine, Mar
din valisi B. Fehmi Vural Sinob va
lili&ine, Kütahya valisi B. Sedad Er
min Tunceli vali muavinliğine tayin 
eaınnı!!n:ruıı. 

Trak vapuru büyük 
bir rağbet görüyor 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Trak va

purunun Mudanya seferleri fevkalide 
rağbet görüyor. Vapur pazar günü Mu
danyaya beş sefer yapmıştır. Bu beş 
aefer, program haricindedir. Halk ge -
rek lıtanbuldan Bursaya, gerek Bursa 
dan lstanbula büyük mikyasta gidip 
gelmektedir. Vapur bütün gidiş gelif -
!erinde doludur. Pazar günü Mudan -
yada halk toplannuı sefer dışı vapur 
tahrik edilmiştir. 

Prosta yeni teklifler 
lıtanbul, 30 (Telefonla) - Sümer

bank, lıtanbul belediyesine müracaat 
ederek Karabükte kurulacak büyük 
mahallenin planının mütehassıs Prosta 
yaptırılması için tavassutunu istemiştir. 
Prost Bursanın imar planını yap"Tlayı 

da kabul etmiştir. Bu planın ikmalinden 
sonra turistik mıntaka olan İstanbul, 
Yalova ve Bursa bir kiil halinde imar 
edilmiş olacaktır. 

Felôkete 
uğrayanlara 

yardım 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Genel Merke~inden : 
Yer sarsıntısından felakete uğrayan 

vatandaşlarımıza yardım yapılmak ü
zere aşağıda isim ve adresleri yazılı 

zevat tarafından hizalarında yazılı pa
ralar veznemize yatırılmştr. Bu hayır 
sever zevata gerek Cemiyetimiz ve ge
rek felaketzedeler namına teşekkür-
lerimizi sunarız. 

Lira Kr. 
1200 00 Kızılay Milb ıubeainden 

SOO 00 ., Ordu merkezinden 
3768 00 ,. Bursa ., 

600 00 Kizılay 1ini(r m"erftez1ndcn 
300 00 

74 70 
250 00 
200 00 
425 43 
so 00 

1000 00 
504 29 
83 00 

224 48 
92 29 

174 00 
300 00 
113 41 

" 
" 
" 
n .. 
" 
" .. .. .. 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 

x.~. : 
Söke ıubeıinden 
İskilip .. 
Sinop merkezinden 
Gediz liUbesinden 
Muğla merkezinden 
Toıya ıubeıinden 
Mut ., 
Mudurnu ., 
Adıyaman ,. 
Bayramiç ,, 
İzmir merkezinden 
Daday ıubeıinden 
Siirt 
Balya ,, 
Maraı merkezinden 
Mardin ., 

1172 43 
258 93 
300 00 

1187 63 
1000 00 
200 00 

.. Haymana ıubeıinden 

197 30 
80 89 
21 00 

106 00 

.. 
" 
" .. 

Simav " 
Bolvadin " 
Adıyaman " 
Adapazarı " 
Bayramiç ,, 

251 04 .. Kastamonu merkezin-

15134 82 
1862« 12 Evelld listelerden 
201378 114 

Otomobil yar111 baıhyor 

den 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Yunan 
Turing kulUbUnün tertib ettiği Balkan
lar araıı otomobil rolliıi haziranın ikin
ci perıembe gilnil bllflıyacaktır. Rolli
ye ittirik edecek otomobiller perıen -
be günü İatanbuldan hareket edecek -
lerdir. 

ULUS 
31 - 5 - 1938 -

1 U H İ R HAYATI 1 P. T. T. İdaresinin yeni 
büdcesi 9.949.102 lirayı buldu 

Muhafızgücünün 15 inci 

yıl dönümü 
Ahmet Haşim 

Bugün saat 18 de Halkevinde sıya
sal bilgiler okulu doçentlerinden B. 
Suut Kemal tarafından (Sembolizm 
ve Ahmet Haşim) e aid bir konferans 
verilecektir. Herks gelebilir. Yeni büdce ile bir~ok tesisler kurulacak 

PoHa., telgraf, telefon umum müdürlüğü büdcesi, Kamutay 
büdce encümeninden geçerek ruznameye alınmış ve dünkü top-

Muhafızgücünden: 

1 haziran 1938 çarşamba günü Mıı: 
hafızgüclinün on beşinci yıldönüınii 
kutlanacaktır. Bu vesile ile saat 15 
de istiklal sahasında yapılacak spor 
şenliklerine gücün eski ve yeni bü· 
tün mensuplarının ve gücü sevenle· 
rin huzuriyle ıeref vermeleri,ı i r ica 
ederiz. 

Ressam B. Sava 'nın sergisi 
Bir aydanberi Halkevi salonlarını 

işgal eden değerli bir bulgar ressamı 
olan B. Sava'mn resim sergisi dün 
kapanmıştır. Çok takdir edilen sanat
karın resimlerinden birçoğu satılmış
tır. 

lantıda görüşülerek kabul edilmiıtir. • 

Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünün 937 yılı büdcesi, 
8.323.507 lira, 938 yılı için teklif 
edilen mikdar da 9.749.102 lira 

ne 1937 senesi tahsisatına nazaran 
15.000 liralık bir zam yapılmıştır. Pos
ta nakliyatı için ecnebi vapur ve tren 
idarelerine ve memleket içinde posta 
sürücülerine verilen ücretler bu t er
tibden verilmektedir. Bu tertibin 
1937 tahsisatı 335.000 liradır. Bu tah
sisat kafi gelmediğinden tahsisat 
mikdarı münakale suretiyle 5.000 lira 
artırılmış idi. Merkezlerin ve hafta
lık seferlerin çoğalması hayvan ve a
raba yerine otomobil kullanılması bu 
fasla aid tahsisatın yükseltilmesini 

man 39 nevi pul kalıpları bedeline 
25.000 lirası 10.000.000 pulun bastırıl· 
ması masrafına, 7.000 lirası ise yapı• 
lacak resimli kartların bastırılması 
masrafına ve 500 lira da Bern büro
sundan celbedilecek cevablı kuponlat 
masrafına karşılıktır. Faslın ikinci 
maddesi bu sene yeni açılmış oJub 
yukarıda yazılı itlerin temini içirı 
Avrupaya gönderilmesi muhtemel 
memurun yol masrafına karşılık ol· 
mak üzere 2.000 lira konmuştur. 

Yeni bir sergi 
Türkiyenin tanınmış ressamların

dan müteşekkil ve hükümet tarafın
dan her yıl resmi mahiyette açılan 
(birleşik ressamlar sergisi) bu sene 
de 2-6-938 perşembe günü saat 16 da 
Kültür Bakam B. Saffet Arıkan tara
fından açılacaktır. Sergi için hazır
lıklara şimdiden başlanmıştır. 

olduğuna göre 1 .425.597 lira bir 
fazlalık göstermektedir. idarenin 
hizmetleri·ni yapabilmesi ıçın 
937 mali yılı içinde muhtelif ka
nunlarla almıı olduğu 540.000 li
ralrk munzam tahsisat da göz ö
nüne alınmak ıartiyle 938 büd
cesinin, 937 büdceıine göre ha-
kilci fazlalığı, 885.597 liradır. İcab ettirmiştir. 

Kamutay 

enciimenlerinde 
Biidce encümeninde : 

1 - Devlete aid icareteynli ve mu
kataalı gayri menkullerden irad ge
tirmiyen cihetlere tahsis edilmiş o
lanların kıymetlendirilmesi hakkında 
ki kanun projesini, 

2 - 1452 sayılı kanuna bağlı 2 nu
maralı cedvelin Kültür Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkın
daki kanun projesini görüşmüştür. 

Muuakkaı enciimende: 
Sermayesinin tamamı devlet tara

fından verilmek suretiyle kurulan ik
tısadi teşekküllerin teşkilatı ile ida
re ve mürakabeleri hakkındaki kanun 
layihasının müzakeresine devam edil
miştir. 

Milli l•liida/aa enciimeninde : 
1 - Türk - yunan dostluk, bitaraf

lık, uzlaşma ve hakem muahedename
ııi ile samimi anlaşma misakına mun
zam muahedenamesinin tasdiki hak
kındaki kanun layihası müzakere ve 
intaç olunmuştur. 

2 - Aıkeri memurlar hakkındaki 
le zeyllnin deilttirilmcsine ve bu ka
nuna iki muvakkat madde eklenmesi. 
ne dair olan 3128 sayılı kanunun 2 in
ci maddesinin tadili hakkındaki ka
nun layihası müzakere ve intaç olun
muştur. 

Dahiliye enciimeninde : 

• Pasaport kanunu layihasının mü
zakeresine devam edilmiştir . 

Adliye encümeninde: 
• Fabrikalar mesleki kuraları hak

kındaki kanun llyihaaı müzakere edil
miıtir. 

Çağrı 
X Sermayeıinin tamamı devlet ta. 

rafından verilmek suretiyle 'kurulan 
iktıaadi tetekkilllerin teıkilitı ile i
dare ve murakabeleri hakkındaki ka
nun lAyihaıını müzakere eden muvak
kat encUmen bugün saat 10 da topla
nacaktır. 

X İktısad encümeni bugün C. H. 
P. grup içtimaından sonra toplana
caktır. 

X Ziraat encümeni bugün C. H. P. 
grup içtimaından sonra toplanacak
tır. 

X Arzuhal encümeni bugün grup 
içtimaından sonra toplanacaktır. 

Bu zam, muhtelif hizmetlere 
şu şekilde dağıtılmıştır: 

Memurlar mCUl§ı 
Bu madde 272.372 lira zam görmüş

tür. Bunun 203.600 lirası fili kadro 
karşılığının tam olarak konulmasın
dan, 53.202 lirası da bir kısrm müvez_ 
zi ve hat bakıcılarının terfi payından 
ve 15.552 lirası ise telefon işleri reis
liği kadrosuna ilave edilecek memur 
maaşlarının karşılığından ibarettir. 

Vilayetler daimi müatahdem
leri ücreti 

Umum müdürlüğün vilayetlere aid 
ücretli kadr06unun telsiz ve stüdyo 
kısımlardaki müstahdemlerin ade
dine ve kısmen de ücretlerine yapı
lan zamlar karfıhğı olarak bu madde
ye 81.420 lira ilave olunmuştur. Bu 
faslın ikinci muvakkat müstahdemler 
tertibi de 3.100 lira zam görmüştür. 

Bu tertibden fazla mesaide bulu
nan memurlara gündüzleri saat başı
na 15 ve geceleri ise 20 kuruf veril
mektedir. Bu maddenin 1937 tahsisatı 
kafi gelmediği için 3.500 liralık mun
zam tahsisat verilmişti. 

Mütenevvi manallC1T 
6 maddeden ibaret olan bu faslın 

üçüncü defter ve matbu evrak madde
si 30.000 liralık zam görmüştür. Mer
kezlerde kullanılan makbuz, cedvel, 
defterler ile işletme levazımı, muha
sebe kuyudatından maada radyolara 
müteallik ruhsatiye ve diğer matbu 
~q~r bu ter!ibden temin edilmek
ran daha fazla olacatı g8rUlmUJ ve 
bu aebeble bu maddeye 30.000 lira 
zam yapılmııtır. Esasen bu t ertib bu 
sene münakale ile 34.000 lira mikda
rında bir zam görmüş idi . 

Bu faslın posta, telgraf mecmuası 
masrafına aid olan 4 Uncli maddesi 
bu sene teklif edilmit ve 5.000 liralık 
tahıiıat iıtenmi1tir. ldare memurları
nın mesleki bilgilerini artırmak için 
bir mecmua çıkarılacak ve S kuruş fi
atla memurlara satılacaktır. 

Faslın 6 ıncı maddesi banka ile ya
pılan nakdt muamelelerin faiz, ko
müayon ve sair masrafları karşılığı 
için olup 1937 büdceııine nazaran 
19.500 lira bir fazlalıkla teklif edil-
miştir. ı 

Faslın ikinci bendiye maddesine 
2.000 lira zam yapılmıştır. Posta çu
val ve paketlerini bağlayan ve kapa
yan ip, kurşun, mühür ve kırmızı 
mum gibi levazımın mübayaasında 
sarfedilen bu tertibin 20.000 liradan 
ibaret olan 1937 tahsisatı 4.000 lira 
munzam tahsisat verilmek suretiyle 
24.000 liraya çıkarılmıştır. 

Hurç, çanta ve çuval ihtiyacı çağal
mış ve mevcudlarının kısmen yeni
lenmesi icab ettiğinden faslın üçün
cü maddesine de 8.000 liralık bir zam 
yapılmıştır. Bu tertibin 1937 tahsisa
tına da 5.000 liralık munzam tahsisat 
verilmişti. 

Faslın seyyar primlerine aid olan 
5 inci maddesi geçen seneye nazaran 
14.000 lira artırılmıştır. Bu tertibin 
1937 tahsisatı 13.000 lira iken sene 
içinde verilen 12.000 liralık munzam 
tahsisat ile tahsisatı yekftnu 25.000 
liraya çıkarılmııtır. 

Seyyar primleri trenlerde bulunup 
hat boyundaki istasyonlara posta ve
rib alan memurlara verilen para kar
şılığı olup nisbeti çok azdır. Bir fi
kir vermiş olmak için gidip gelmesi 
beş gün süren İstanbul - Adana se
ferini yapan bir memura ancak beş 
lira verilmekte ve buna mukabil ise 
aynı sefer için Devlet derniryotları a
teşçisine 9 lira vermektedir. Bu tah. 
sisatın yükselmiş olması demiryolla
rımızın ve dolayısiyle seyyar posta 
memurlarının çoğalmasındandır. 

enOOl>(Jö ııfa fUJ:iulnı.C~oodftai'rÖ-
SI lstanbuldaki Osmaniye ve Yeşil
k öy telsiz istasyonlarının İstanbul 
postahanesine bağlayan kabloların ye
nilenmesi ve 10.000 lirası ise Ankara 
telsiz istasyonuna şehirden elektrik 
cereyanı verecek bir elektrik kablosu 
yapılması içindir. 

Yeni inıalar 
Arsa ve binaların mübayaa, ietid

lak, inşa ve sairesi masraflarına kar· 
şılık olmak üzere bu fasla konaıı 
225.000 liralık tahsisat 1937 tahsisatı· 
na nisbetle 113.100 lira fazladır. Bıa 
tahsisat ile yapılacak işlerin müfre
datı şunlardır: 

L ira 

.L:>.uw ::>amsun binasının bakiyei io
şasına, 

20.000 Afyon binasının bakiyei İll· 

§Cl&lna 1 

55.000 Etimesğut memurin aplılİI" 
ma.nına, 

10.000 Anadolu hiaarı binaaına, 
10.000 Yeıilköy telsiz biDMı t.mli

rine, 
5.000 Fabrika binasının tami.riıne, 

15.000 Mevcud binaların müteierik 
tamiratına, 

95.000 Ankara U. M. binula111 .uii
asyonuna. 

225.000 

Pasta, telgraf ve telefon umum mii· 
dürlüğü masraf büdceainin ikinci kıe
mını teıkil eden İstanbul Telefon 
idaresinin masraflarına mütealik o
lan daimi memur ve müıtahdamlerin 
maaı ve ücretlerine dair olan 38 inci 
faslın birinci maddesinde 5.460 lira 
bir fazlalık vardır ki bu da kadroda 
yapılan değişikliklerden haaıl olmut
tur. 

Bu kısımda 39 uncu faslın 2 inel 
uuım::"y'cl~u'an 't.VU(J ,1 ariK ~. ou 
merkezlerin daha fazla rağbet gördü
ğünü ve dolayısiyle varidatı çoğalttı• 
ğını ifade etmektedir. Geçen sene b'1 
fasla 3.000 lira tahsisat zammedilmif
ti. Umumi telefon mükilemelerinden 
alınmakta olan yedi buçuk kuruta 
mukabil bu merkezlerin aahiblerine 
bu tertibden iki buçuk kuruı veril· 
mektedir. 

44 üncü faslın birinci mefrutat ve 
demirbaş e'ya tertibine ilave olunan 
12.000 lira İstanbul Telefon idaresi 
için mübayaası derpiş edilen bir mu
hasebe makinesi bedeli karıılığıdır. 

Bu sene işlemeye başlayacak olan 
Etimesud radyo difiziyon istasyonu
nun sarfedeceği elektrik kudretinden 
ve gerekse kemiyet ve keyfiyeti bakı
mından neşriyatın yükselmesinden 
mütevellid artist masraflarının ve iş
letme malzemesinin çoğalmasından 
bu fasla 214.000 liranın il!vesine lü
zum hasıl olmuştur. Bu tertibe konan 
274.000 liralık tahsisat ile yapılacak 
masraflar şu şekilde tahmin edilmek
tedir: 
140.000 

90.000 
44.000 

Lira elektrik cereyanına, 
,. ses ve söz artistlerine, 
,, Musiki aletiyle sair iş

letme malzemesine 

Bu faslın ikinci maddesinde geçen 
seneye nazaran 22.100 lira bir fazla
lık görülmektedir. Bu tertibde yap1-
lan zam İstanbul telefon merkezi bl· 
nasının civarını istimlak etmek lün· 
mundan ileri gelmi§tir. Geçen aene 
bu fula 20.000 liralık munzam tahli
aat verilmi§tir. 

Po•ta pul ve kartları maaralı 
Bu faslın birinci maddesi 1937 tah

sisatına nisbctle 29.783 lira bir faz. 

Bu tertibin 1937 tahııiııatı 500 lira 
idi. Yüksek Heyetin tasvibine arzolu
nan bildce llyıhasının 11 inci madde
sinde havale muamelltında kullanıl. 
rnak Uzere Poıta, telgraf ve telefon 
umum mUdürlüğünce milli bankalar
da 300.000 liraya kadar kredi ve borç
lu hesabı carisi açılacağı yazılıdır. 
Kullanılacak olan bu paranın masraf
ları kar§ılığı için bu maddeye illve 
edilen 19.500 liranın kabulü zaruri 
görülmüştür. 

Po•ta manallan 
Bu faslın birinci nakliyat tertibi-

lalık göstermektedir. Maddenin tam 
tahsisatı olan 45.000 liranın 11.700 
lirası İzmir fuarı ve harf inkılabı için 
yaptırılacak onar ve daimi seri olmak 
üzere de yaptırılacak olan 19 ki ce-

İstanbul telefon abonelerindeki 
makinelerin kombineli makinelerle 
tebdili işini kısmen takviye için 45 

inci faslın birinci maddesi tahıiutı 

18.887 lira derecesinde artırılmııtır. 

Bugün mevcud olan makineler bafka 
yerlerde kullanılacaktır. 

Yeni bir plôj 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bu faslın ikinci maddesini tefkil 

eden ve lstanbul telefon umum tcY. 
siatına sarfedilecek olan tahsisatın 

yekunu 513 bin liradır. Geçen seneye 
nazaran 463.000 lira fazlasiyle tesbit 
olunan bu tetkike aid tahsisat ile 
İstanbul cihetinde 2.000, Kadıköy 
tarafında ise dört yüz abone numara.. 
sı çoğalmış olacaktır. Bu maarafm 
müfredatı §Öyledir: 

latanbul, 30 (Telefonla) - Şirketi 
Hayriye Anadolu hisarında ve Göksu 
kasrının hisar tarafındaki sahası üze -
nnde bir plaj yapmak için teşebbüslere 
başlamıştır. 

Dün hava yarı bulutlu 

geçti 
Bugiln ıehrimizde hava umumiyet

le bulutlu geçmiı rüzgAr ıimali gar
biden 3 metre kadar hızla esmiıtir. 

En yUkıek m 26, en dil§ilk ııı iae 
10 derece olarak kaydedilmittir. 

Yurdda hava umumiyetle bulutlu 
geçmit 24 ıaat içinde yalnız. Karata 
yaf ıı olmuı ve karemetreye 3 kilo 
gram ıu birikmittir. Yurdda en ylik
ıek ııılar Edirne ve Siirdde 27, Di
yarbakırda 29, Bodrumda 30, en dü
şük ısılar ise Erzurumda 5, Sıvasta 
4, Karsta 3, Ulukışla ve Kayseri de 
2 derece olarak kaydolunmuıtur. 

Üsküdar 
Evlerinin çoğu Karacaahmed 

selvilerini, duvarlarrnrn çoğu me
zar taşlarını andıran Usküdarın bir 
an önce imar edilmesini istiyen 
imzasız bir yazı okudum. Zavallı 

Üsküdar, seneler ,ona harab kal
mayı, imara kavuımımayı o kadar 
mukadder kılmıı, o hazin manzara
yı o kadar sindirmiı olacak ki bu 
mıka/enini sahibi bile yazısına im
za ıtmağı utanmııtır 1 

Jmır ÜskQdarı girmekte ,ok geç 
kaldı ama, Üsküdar zıınaa zaman e
debiyata girmiıtir. "Atı alın Üskü
darı geçti' atı/ar sözü 'ok eskidir. 
şu mısrılırın da yeni olmadığını 
bilirsiniz:: 

Yol oldu Uıklidara b1n otusda ben 
deııi.1 ıe,tim 

ve : 
Yol oldu Uıkildarı bin otusda 

Akdenis dondu. 
KadıköyUnde bir binanın kapısı

na bir tarih yazan bir pirin de ~öy
le bir mısraınr hatırlarrm : 

Oldu kadı karyesi mahsudu şehri 
Usküdar 

Bu mısra, Üsküdar şehrinin Ka
dıköyünü kıskandığını siJylüyor. 
Fakat kıskanmakta haklı değil 

miydi? 
Bahriye nazırı rahmetli Cemal 

paşa, 31 marttan sonra ÜskDdar 
mutasartrfı olduğu zaman, eski i-
detlere ve ananelere bağlı kalmrı o
la'! bu bolgede bir takım yenilikler 
yap111ayı düşünerek, ilk tedbir ol
mak Ozere entariyi yasak etmişti. 

O zaman bir mizah gazetesinde 
çıkan ıöyle bir mısra dilden dile 
dolaımııtı : 

Entariıiz oldu Uıkildarım 

Pırasayı pürhassa, maydanozu 
midenüvaz, peyniri penayir şekline 
sokan eski osmanlı zuraf ası zaman 
zaman Üsküdarr da eski dar ıekline 
sokarlardı. Fakat bu tevilde bak.sız 

değildiler. 

/mır pl'nr isblesine yanaşan bu 
giJnkiJ ÜskiJdıra ise kısa bir müd
det sonra, ''eski dar" demek kimse
nin aklından ge~emiyecektir.-T. 1. 

C..enç bir ıairin değeri t . 
Baadapettede bir felemenkli, ka-

ranlsk bir yolda .. vıiliıine yaz
dıi• bir ıüri okuyan, dalım bir ta
iri otomobili ile çifneyerek öldür
ınÜf. Olen ıair, on dokuz yapnda 
bir sa•albdır •• Buclapefte mah
kemeai felemenldiJi topu topu elli 
lira para c.zauna ına.bkUnı eıtmit
tir. 

Demek ki Petöfi'nin memleke

tinde genç bir taire verilen bugün
kü defer ancak bu kadar ! 

Halbuki bizim tair Baki, hayat

ta iba kqmotj bilinmi,en §&irin 

öldükten sonra bilineceğine inana
rak ölmüt ve ıu beyiti yazmıı
tı: 

Kadrini senıi musallada bilip ey Baki, 
Dur up el baı;lıyalar karşına yaran 

saf saf. 

Hey gidi aç tavuklar 1 

Bir franıız gazetesı, bir Şam 
manzaraımın altına ıu kelimeleri 
yazmıt : " lstanbulda bir öğle vak
ti.,, 

Bu kelimeleri görünce franıuz 
gazetecilerinin cahil olduğuna 
hükmetmek aklmızdan geçecek
tir. 

Fakat bu, cahillikten ziyade 
kötü niyetten ve içten geçirilen 
ıuur - altı temennil~rden ileri gel
miı bir hata olacak. 

Bu reıim altını yazan gazeteci, 

Şamla lıtanbulun farkını bilme
ıin ,olmaz. Yalnız lstanbulu da 

Şam gibi aörmek onun kötü sö
mürgeci kafasında bir dilektir. 

Hey aKli aç tavuklar! Fakat 

Türkiye arpa anbarı olmaktan çı

kalı çok olmuıtur. Onlann bilme
dikleri, fakat icabedene öğrene

cekleri nokta budur 1 

Lira 

52.000 Şişli binasının geri kalan iu• 
şaatına, 

78.500 Şişli santralının 1938 de ve
rilecek malzemesi bedeline, 

31.400 Kadıköy tevsiatının 1938 de 
verilecek malzemesi bedeli
ne, 

17.400 Kısmt tevsiatın 1938 de ve• 
rilecek bedeline, 

35.000 Santral ve Kadıköy tevsiatı· 
nın gümrüğüne, 

298.700 Şebeke kablo ve sair mabe
r"~~\ne. 

S ı o>.vvu 

Büdcenin varidat kısmını teşkil e
den rakamlar 1937 mali yılı haziranı 
iptidasından şubatın nihayetine kadar 
olan 9 aylık tahsilata ve bu tahsilata 
göre mart, niııan ve mayıs aylarında 
elde edileceği tahmin edilen hasılita 
göre tesbit edilmiı olub, olduğu gibi 
kabul edilmittir. 
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Orta Avrupa buhram 
Avrupa sulhu için ciddi tehlike 
. ·~ eden Çekoslovak belediye seçim

, l'lin ikinci serisi de geçen pazar gü
•ükun içinde yapıldı. Seçimlerin ta
anınası için haziranın on ikin • 

P~ günü yapılacak olan son bir 
. kalıyor ki 22 ve 29 mayıs seçim
nden sonra artık bunun bir tehlike 

tan çıktığı iddia edilebilir. 
lııgiltere ba§vekili Çeymberlen, bir 

, rün evvel, Avam Kamarasında 
!lediği bir nutukta çekoslovak seçi-

Lehistan -Çekoslovakya 
hududu kapatlldı! 

kadar yapılan seçimde Şimdiye 

hangi 

İngilterede 

Senede S.000 tayyare 
yapacak fabrika 

(Başı I. inci sayfada) 

hizmet bakımından alınız: Gene 
bu yardımın azamisine layıktır
lar. Tarlalarım iyi sürdürmek is
tiyenler musikiyi kullanırlar. 
Her ıeyde olduğu gibi, say 
için de t e v k lazım. Almanla
rın meıhur organizasyonlarının 
ismini hatırlayınız: '' N efe va.ı
ta•ı ile kuvvet!,, 

Kati kararlar vermek 
mecburiyetindeyiz 

SON POSTA' da B. Muhiddin Bir
gen, dünkü baş makalesinde Hatay va• 
ziyetinde bir deği§iklik olmadığını İfa• 
ret ederek diyor ki: 

" Hayır, bu vaziyet sözle ıalah edile
mez Fransa sözden anlamaz. Fransa· 

t • 

partiler kazandı • 

Yeıilesiyle A vrupa'nın geçirdiği teh
Yi İzah ebniştir. Çeymberlen'e gö- Vartova. 30 a.a. - Vitsor Vaı:_ıa~

ltriz şöyle ba,lamış ve §Öyle netice _ ki gazetesinin Karlsbaddan aldıgı bır 
·ıtir· habere göre çekoelovak hududu kapa-

ıc 19 ın:_yıs pertembe günü, Çekoalo- lııdır. Ve yollar ağaç kütükleri ile ör
a hutludundılki alman askerlerinin tülüdür. Her tarafta nöbetçiler göze 
hareketleri hakkında malumat al- çarpmaktadır. 
Ve derhal alman hükümetinden i- Prag'uı milli mii.da/aa için 

lığı şu suretle taksim edilmiş bulun-

maktadr: . d 
Henlayn partisi 1897, sosyalıst e-

mokra tlar 185, komünistler 160, alman 
demokratları 2, çek partisi 259. 

Henlayn,ın r.af eri 
Bertin 30 a.a. - Volkişer Beobah

ter gazet~si Çekoılovakyada dün ya -
pılan seçimin neticelerini "Henlayn
ın zaferi,, olarak tavsif etmekte ve e
velki gece Cibenberg'de vukua ~ele~ 
hadise müste11na olmak üzere s~çım su 
kunetle cereyan ettiğini itıraf et -

Londra, 30 a.a. - Deyli Meyi gaze
tesinin bildirdiğine göre, Lord Muf
fild tarafından Birmingham'da inşa 
edilecek olan fabrikalar senede 5000 
tayyare teknesi yapabileceklerdir. 
Büyük bombardıman tayyareleri ol
mak üzere yapılacak olan bu tekne
lere Rolls • Roys motörleri konacak
tır. Fabrikalar pek yakın bir zaman
da inşa edilecektir. İnşaatta 15000 a
mele çalışacaktır. 

Sanata evini ve sanatkara ek
meğini vereceğiz. Saln)e hem 
milli tiyatronun inkipf imili o. 
lacak hem de kış mevsimleri bir
kaç yÜksek ecnebi truplar get!r
tilerek sanatkarlarımız ve seyır
cileri~iz için mekteb vazifesi 
görecektir. Ailelerin bilhassa kız 
çocukla~ını sahneden kaçırdık -
larını söyleyenler, bizim binala
rımızı dütünerek buna hak ver
melidirler: Sanata ıeref çerçeve
si olan mükemmel cihazlı bir bi
na ve insanca bir maiıet garan
tisi bilakis, bizi müracaatların 
yü~lercesini reddetmek mevkiin
de bırakacaktır. 

run karşısına kuvvetine manan ve ne 
bugünkü hayatına, ne de isti~baline. e~ 
sürdünnemesini bilen bir mıllet gibi 
çıkmak lazxmdır. Türkiye kati karar • 
lannı vermek mecburiyetindedir. 

Hükümetimizin endiıesini çok iyi 
anlarız. O istiyor ki her tey, timdiye 
kadar olduğu gibi güzellikle, tatlılıkla, 
devletler arasında elbirliği ile ve hu • 
kuk yolu ile halledilsin. Zaten her tara
fı ba§ka tarzda kantık olan fU dünyaya 
bir karııııklık sebebi de biz ilave etnm • 
yelim, diyor. O bu noktada belki haklı• 
dır ; fakat, öteki tarafta da biz haklıyız: 

:ı. at iıtedik.Alman hükümeti bunu tek la 
~11 top nan para 
•L etti. Ertesi gün Çekoslovakya'nm d f 
~ 1 la k ı Prag, 30 a.a. - Dün milli mü a aa 
.ı_ ~arla meskun o n mınta a ann- için toplanan iane yalnız Pragda bir 
~ şıklıklar çıktığı haber alındı. milyon kuron getinniştir. Verilen pa-
. Oılovakya hükümeti, bir sınıf aske- b. 

l'i ·ı ra, bu suretle, adam başına vasati ır 
•1 

11 ah altına aldı. Aynı gün iki Südet 
'"'"""'- kuron düşmektedir. ~• katledildi." 
l"e' ~Ytnberlen bundan sonra fngilte- Seçimin neticeleri 
I' ~n sulhu muhafaza için ~erli?. ve Prag, 30 a.a. _Dünkü belediye se-
1\ğ ~zdinde yaptığı teıebbuslen ızah çimleri, geçen pazar gün.kil seçi~ler
~f ve seçimin yapılacağı 22 mayıs de gözüken sola doğru ilerlemeyı te
~ ıünü artık tehlikenin atlahlmıt yid cıtmiş ve daha ziyade fazlalaştır
l laJcki edileceğini aöylemiıtir. Bu iza· 
'lltt mıştır. . • . 

an da anlatılıyor ki Avrupa sulhu- Pragda dünkü seçim, mı Ilı sosyalıat-
1111 tehlikeye düşüren kriz, 19 mayısta lere ve komünistlere 9 bin yeni rey ge
~f ve kırk sekiz saat devam etmiı- tirmiştir. Müfrit sağ cenah 10 bin "!e 

"· E:nternaıyonal münasebetleri anaı- Henlayn partisi 4500 rey kaydetmış
~· 1914 yazının atmosferi içine atan tir. Seçimde kazanan, elll'elce B. Bene
dıt~ranın bazı safhalan enteresan • şin mensup olduğu milli sosya!iat par-

tisidir. Köylerde daha bu partı son ae
~ - Orta Avnıpa meselelerine kartı çime nisbetle yüzde ıı niabetinde ka
il, Yd kalacağını beyan eden lngilte - zanç kaydeylemiftir. 
) Çekoslovakya meıelaine kartı çok Müfrit sağ cenahın mağlfı.biyeti, 
~n bir alaka göstermiştir. gerek ışehirlerde gerek köylerde çok 

1 ~ - Fransa, sulhun muhafazasında ağırdır. Faıistler yüzde 73, diğer par-
ı.~ltere ile elbirliği yaparken, bir tiler yüzde ıo kaybetmişlerdir. • . 
"Qb çıktığı takdirde Çekoslovakya'ya Çekoalovakyanın alman ekserıyetı
~dıın için Sovyet Rusya ile temasa ni haiz nahiyelerinin heyeti umumi
~ştir. yesinde, Henlayn parti$i, belediye a
lıi.. .._Çekoslovakya hariçten yapılacak azalıklarının yüzde 67,25 ini kazanını 

taarruza ve dahilden bir ayaklan- tır. 

mektedir. . 'k 
Bu gazeteye göre en karakterıstı 

netice Gablonz'da alınmııtır. Bu.~
hirde bulunan alınanlar reylerını_n 
yüzde 97.4 ünü sudet partisine vermış 

lerdir. 

I ngüterenin memuru Par~s~e 
Paria 30 a.a. - İngiltere harıcıye 

nezareti Avrupa i§1eri direktör~ .s~
rang bugiln Pariae gelmit ve ıngılız 
büyük elçiıil.e görüpnil§tilr. 

Strang burada kma bir ~üddet kala 
cak ve Londraya dönecektır. 

Serber bombardımanını 
protesto 

Paris, 30 a.a. _ Öğrenildiğine göre, 
Fransanın sensabastiyan bat kon.solo -
su Serber bombardımant dolayıaiyle 
fr~kist iapanyol makam1an nezdinde 
protestoda bulunmuıtur. 

Diğer taraftan Fransa hariciye ne -
zareti, Alikante'nin bombardunanı 
hakkında iapanyol Barsclon hüküme -
tinden bir nota almıştır. ~ta kartı askeri tedbir almıt ve yal- Bu nahiyelerdeki 2503 belediye aza-

,-~h d~i bnili~ni ill~b ~~~ ---~~----------------~--------
._edeceğine şüphe bırakmarnııhr. F k t re 1 er 
°'-Bukriziçindehalya'mnihtira- ran QCU ayya · 

\.. diJdu.te layıktır. ltalya, Almanya'nın 
"·'10v.kyacbıki alman ekalliyetini 
~~ ' · ,~u ı 'fil ~ih:fır h~a 
~ .Urüklenmesine pek taraftar ol
~iını anlabmftır. 
~S- Polonya ve Macariıtanın kriz 
trtıdtr.. ~ vaziyetleri iyice malUnı olma
~ la beraber, bu yüzden bir harb 
~ı üzerine derin bir nefes al
cf arı, Almanya'ya sempatik olan bu 
-~tlerin de harb istemediklerini an -

ktadır. 
~Sözün kısası, Çekoslovakya • Al
~· Ya ihtilafı her teye rağmen Avru
~a ıulh taraftarlarının kuvvetini te
~ ~ ettinnittir. Şimdi aynı kuvvetler, 

1 lıyetlere kartı genit müsaadekir -
.::ta. 'bulunması için Çekoslovaöyayı 
Sii Yik ebnektdeirler. Filhakika seçim 

det almanlannın kuvvetini tebarüz 
~ttir. Evvelki güne kadar elde e-

len seçim neticelerine bakılacak olur
", Sudetler alman reylerinin yüzde 
~sen sekizini almıılardır. Bazı mmta
~da aldıklan reyler yüzde dOksan 
cı_ 1't nisbetini bulmuı, hiç bir nuntaka-

da yüzde altnuı dörtten aıağı düt
~ftir. 1935 senesinde yapılan par
""'llento seçiminin neticesiyle mukaye
~-edilecek olursa, bunun büyük bir 
~ç olduğu anlatılır. 
~Gerçi, geçen seçime ayn olarak it
li eden diğer iki zümre de bu defa 
Lenlayn ile birleımitlerdir. Binaena
~h alınanlar, 1935 aenesindeki dört 
~ mücadele yerine bir taraftan na
..., diier taraftan da sosyal demokrat 
~ Üzere iki taraflı bir mücadele 
'Ptnaktadırlar. Fakat Çekoslovakya
~i alman nüfusu arasında Südet al
::lariyle müttefiklerinin yüzde dok
"ıı Yakın ekseriyet temin etmeleri bu 
~ ·~ büyük kuvvet halinde belirt
\' ttır. Bu kuvvet bugünden Çekoslo
be-ıcYa içinde ve enternasyonal münaae
l' tlerde bir otorite kurmuı bulunuyor. 
"ıderleri Henlayn Berlin'e ve Londra,,, . 
t ttder. Yabancı devlet adamlariyle 
~s eder. Oç milyondan fazla bir nü-
1 • namına söz söyler. Çek hükümetiy
~ "'iizakereye giritir. Esuen çek hü -
""'neti de bu fili vaziyeti tannnıt ve 
~)~!Yet meselesini radikal ıekilde hal
~-··ıctc için ciddi teşebbüse giriımiıtir. 
~teşebbüs muvaffak olursa, enternaı
~ nal münasebetlerdeki gerginliğin 
1 1 olrnaaı ve bunun da büyük devlet
:{ araamda dil!~r sahalarda sulhu tak
~'ike e~ecek anlapnalara yol açması 

lenır. 

A. Ş.ESMER 

İramn yeni hari(iye nazın 
d 1'abran, 30 a.a. - 1ranın eski Lon
hata ·~üyük Elçisi Süheyli dün yeni 
ta rıcıye nazırı sıfatiyle parlamentoya 
kdiın edilmiştir. 

• 
1 ya ve Ma ri 

bombardıman ettiler 
(Başı 1. inci sayfada) 

Frankocular V alana'ı bom· 
bardıman ettiler 

Valans, 30 a.a. - Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor: Geçen cuınarte -
si gününden beri Wler Terueli'n prk 
cenubunu tazyik etmektedirler. Es
ca.ndon mıntakasında tiddetli muhare 
beler olmaktadır. Bu kısımda cephede 
hafif bir değişiklik olmuştur. Franko 
tayyareleri gece Valans'ın liman ve 
dış mahallelerini birkaç •kere bombar
dnnan etmişlerdir. Hasarat mühimdir. 
Bombardıman kurbanlarının adedi he 
nüz tesbit edilememittir. 

Dün akpm saat 22.20 de Madridi 
müdafaa eden hükümet bataryaları 
Frankist mevzilerine karşı 'idetli bir 
ateş açmıpardır. 

••• 
Valansiya, 30 a.a. - Sekiz Franko 

tayyaresi bugün saat 19 da limanı ve 
civarda Grav ile Kaba.neli bom.bardı -
ırıaıı etmiştir. 

Bombalardan biri limanda bulunan 
fransız Eljen vapuruna isabet etmiş -
tir, vapur yanmaktadır. 

••• 

ra de Mora kasabalarını zaptetmişler 
dir. Şimdi ceııuba doiru ilcrlemeğe 
devam etmektedirler. 

Villa Frankadan hareket eden di-
icr bir Frankist yürüyüş kolu Culla 
iatik:ametinde şarka doğru ilerlemek-

tedir. • 
Pirene cepheıiride tedrici bir 

ıükıineı &atladı 
Barselon, 30 a.a. - Havas ajanaınm 

muhabiri bildiriyor: Pirene cephe
sinde cumhuriyetçilerin kumandanı 
mukavemet mevzilerini ıslah etmek 
ve yeni gelen kıtaları tecrübe içi": a -
teşe sokmak istemiştir. Alınan net.ıce
ler memnuniyete şayandır. 200 kılo -
metrelik bir cephede cumhuriyetçiler 
muhtelif noktalarda mevzilerini ıslah 
ve Seros Balaguer, Trempeı gibi mü
him mevziler civarında dü§ltlllnın hu
sule getirdiği çıkıntıları itgal ~tmi_ş
lcrdir. Pazar günü muharebelerın şıd 
deti zail olmuş ve bütün hafta dur
madan atet eden toplar daha ıeyre~ a
teş etmeğe l)qlamı§tır. Ceph~de sukO 
net tedricen avdet etmektcdır. 

Fransada • 
seçım Marsilya, 30 a_.a: - .. Valensiya~ 

Franko tayyarelerını~ hu~~una ug- Sent, 30 a.a. - Radikal sosyalist
rayan ve bir bomba yıyen Jen vap':1- terden Delone soayalistlerden Man
ru kumandanından buraya gelen b~r de'nin aldığı 9614 reye mukabil 11447 
telgrafta mürettebatın kurtarıldıgı rey ile mebuı intihab edilmiştir. llk 
bildirilmektedir. turda, geçen pazar günü, Mande 7298 
llükümet kuvvetleri Valverde rey ile batta gelmekte idi. Delone 

kasabmum zabtettiler 5456 rey, me~ke~ fır~alarından for 

S 1 k 30 a a _ Umumi ka- 1256 rey alabılmı§lerdı. İntihabat es-
a aman a, · · . d'k ı a ah t br g~ ediyor: Düşman dün nasında sosyaliıtlerle ra ı a ıosy -

rarg e 1 k" ·· ·· listler arasında tiddetli bir münaka: 
Trep Falgona ve Balaguer opru~u ..,,, cereyan etmiı neticede mahallı 
mınt~kalarında taarruza de~aın etmı~ ır-
fakat her tarafta ağır zayıatla gerı halk cepheıi bozulmuıtur. 

püskürtülmüştür. Bir komüniıı belediye azôlığı 
Castellon cephesinde kıtalarımız 

Ares Del Maestre'yi geride bırak~ış kazandı 
ve 635 esir almıştır. Teruel cephesın- Paris, 30 a.a. - Komünistlerden 
de ilerı· harekete devam edilere~ 13 Hosseran, 3179 reyle sağ cenahdan 

· sah al 2175 rey alan Kasimir Perie'ye karşı kilometre derinliğinde bır a ı~g 1 ~ d ·ı . t' Santa Barbara ve Partılle- Plesans mahallesi belediye aza ıgına 
e ı mış ır. k intihap edilmiştir. 
ra dağları ile Puebla de Valve~de a-
sabası zaptedilmiştir. Bu bavalıde 407 

e&ir alınquıtır. Magdeburgda bisiklet yar11lar1 
Franko kııaları A kdeni~ 

doğru ilerliyorlar 
Saragos, 30 a.a. - Havas ajansı m~

habiri bildiriyor: Teruelden Akdenı -
ze kadar uzanan cephede Frankistler 
süratle ilerlemcktedriler. Maruz kal -
dıkları mukavemet zayıftır. Frankist 
ler dün Vertis, Santa Barba, Carra
maşo, Espinar, Si~rra Peregal ve C~b-, 

Magdeburg, 30 a.a. - 275 kilomet
reden ibaret olan Harz bisiklet yarı
'ını 8 saat 34 dakika, 35 saniyede bi
tirmiş olan profesyonel kotucu Fritz 
Daderiş kazanmıştır. 

Amatörler arasında yapılan 225 ki
lometrelik bisiklet koşusunu da bu 
mesafeyi 5 saat 6 dakikada bitirmiş 
olan Pitter birinci olmuıtur. 

• • 
lngillerenın 

müdafaası 
• • 
ı~ın 

Londra 30 a.a. - Milli müdafaa 
nazırı b~ akşam radyoda söylediği 
bir n~tukta bütün ingilizleri memle
ketin ve imparatorluğun müdafaasını 
hazırlamaya yardıma çağırmıştır. Ve 
demiştir ki: . 
"- Gençler, ister fili kıtaatta ıster 

yardımcı kıtaatta hizmet etmekte 
serbesttir. Faal kuvvetlere iltihak e
demiyenler ve bilhassa yaşları iler
lemiş olanlar hava hücumlarına karşı 
müdafaa hizmetlerinde çalışabilirler.,, 

İnskip, bununla beraber ~büyük Br.~
tanyanın hedefi sulh oldugunu ve bu
tün alakadar memleketler tarafından 
gösterilen itidalin çok endişeli olan 
geçen haftayı tehlikesizce atlattığını 
söylemiştir. 

Meksikadan ka(an isi general 
San Antonio, 30 a.a. - (Teksas) 

Sedillo'nun Birleşik devletlere kaç
mağa muvaffak olup olmadığı henüz 
malfun değildir. Teksuda oturan 
dostları generalin Elsalto'ya kaçtığı 
tarih olan 27 mayıstan beri kendiaiy
le doğrudan doğruya temaa edeme
mektedir. 

f "1U$ J U r\.H u&•ı ••t • o" ,} ...,.,..,._,.,. 

Roma, 30 a.a. - Kıral bugün Bin
gaziden Demeye gitmiştir. Yarın 
Topbruka gidecek ve oradan Salva. 
ya yatı ile ltalyaya dönmek üzere 
Libyadan ayrılacaktır. 

Suriyede gazeteler icin mühim 
kayıdlar 

Şam, 30 a.a. - Suriye parlamento. 
su yeni matbuat kanununu kabul et
miştir. Bundan böyle hükümet her
hangi bir gazeteyi müddetsiz olarak 
tatil edebilecektir. Suriye gazetecile
ri kanunun kabulilnü müteakib nü
mayişli bir tarzda müzakere aalonun
dan çıkınıtlardır. 

Japon adaları 
üzerinde 

çin tayyareleri 
( Başı 1. inci sayfada ) 

civarındaki şehirlere deniz hücumla
rına yeniden baışlamışlardır. Dokuz 
düşman gemisi, dün Titang'ı bombar
dıman ettikten sonra Tatung'a doğru 
hareket etmiştir . 

Kanton bombardıman edildi 
Kanton, 30 a.a. - Japon tayyareleri 

Kanton üzerinde üç atak yaparak bir
çok bombalar atmışlaroır. 1100 ölü ve 
1600 yaralı olduğu tahmin edilmektc-
dir. 

Jlıpon adaları iizerinde u.ran 
Çin tayyareleri 

Tokyo, 30 a.a. - Gece yarısı Harbi· 
ye nezareti taraıfından neşredilen bir 
tebliğde deniyor ki: 

İki tayyare Japonya üzerin<ie uç
muştur. Bu tayyareler Kagô§ima vita
yetin.de ccnubdan şimale doğru uçar
ken müşahede edilerek haber veril
miştir. 

Kumanetadan saat 22.30 da gelen bir 
telgrafta tayyarelerin mezkur şehrin 
şimalinden geçtikleri bildirilmiştir. 
Bu suretle bu iki tayyare Kiunse ada
sının yarısı üzerinden cenubdan şima
le doğru uçmuştur. 

150.000 çinli mukabil 
taarruza geçti 

Tokyo, 30 a.a. - Domei ajansına ge 
len haberlere göre 24 mayısta zapte
dildiği bildirilen Hanfeng fehrinin 
etrafında vaziyet karışıktır. Son gelen 
telgraf haberlerine göre general Hun
tsunghan kumandasında bulunan 150 
bin çinli şiddetli ıbir mukabil taarruza 
geço:ıişlerdir. 

Kültür Bakanlığı Ankara Mu
siki Muallim mektebinde tiyatro 
mektebinin ıınıflarını açtı. Bu
nun semeresini, her tarafta, Cum
huriyet sahnesi üstünde toplaya
cağız.Doğrusunu isterseniz, spor· 
da olduğu gibi, sahne için de, 
Meırutiyetin plansız fedakarlık
ları hep bota gitti. Alt tarafı gel
miyen yardımlar! Y etiıemiyen 
müzaheretler ! latikrarıızlık ve 
sebatsızlrk ! Bunlar Kemalist me
todun tam zıddıdırlar: esutan, 
ve bizi sevkedeceği masraf ve 
emeğin hepsini hayalsiz heaab 
ederek başlamak, zaman ve im
kan ölçüsünü hakiki tutmak: İş-
te bizim metodumuz! Üniversite 
gibi spor gibi, sahnede de an
cak' böyle muvaffak olacağız. 

F.R.ATAY 

Hull diyor ki: 

Amerikanın müteyakkız 

olması lôzımd1r 

Nevyork. 30 a. a. - Long İsland'da 
Fares Park'da ölüler günü münasebe • 
tiyle yapılan merasimde bir nutuk söy
liyen Hull ezcümle demiştir ki: 

••- Milletler ailesinin bazı azası 
kuvvet ve tehdidi bir milli aiyaaet fileti 
olarak kullanmağa devam ettiği müd -
detçe Amerikanın müteyaldw: bulun -
maaı lbımdır." 

Hull netice olarak ıunlan söylemit
tir: 

" İyice silihlanarak taarruza değil, 
ınUdafaaya hazırlanmalıyız. Ve barba 
girmek için değil harl>tan uzak kalmak 
için hazır bulunmalıyız.'' 

Atletizmde yeni rekorlar 
Berlin, 30 a.a. - Burada tertib e

dilmiş olan atletizm müsabakaların
da disk dünya tampiyonu Vili Şröder 
49.32 metre disk, olimpiyad şampiyo
nu Völker 15.60 metreye gülle, Lutz 
54.20 metreye çekiç atmıştır. 

Serbest güre şmiisahakalan 
1ZM1RDE: 
Ankarada yapılacak serbest güreş 

birinciliklerine iştirak euecek olan 
güreşçiler şunlardır: 

56 kiloda: Şefik Kandemir (İzmir), 
61 ~itoda Zülfikar Yundar (Aydın), 
66 kiloda Akına} (İzmir), 72 kiloda 
Enver Akçal (İzmir), 79 kiloda Be
kir Şahin (Denizli), 87 kiloda Meh
med Takay (İzmir). 

ÇORUMDA: 

Burada yapılan güreş müsabakala
rında 87 kilo birincisi Ahmed Ali 
kazanmıştır. 

SAMSUNDA: 
Ankarada yapılacak Türkiye ser. 

best güreş müsabakalarına iştirak et
mek üzere seçilen sporcular şunlar
dır: 

56 kiloda Osman Maden (Samsun), 
61 kiloda Mehmed Cil (Sinop), 72 
kiloda Talip Yiğit (Samsun). 79 ki
loda Hızır Koç (Samsun), 87 kiloda 
Seyid Suer (Samsun), ağırda müsa
bık bulunmamıştır. 

Bir sarhoşun cina·feti 
İzmir, 30 (Telefonla) - Keçeciler

de sarhoşluktan birkaç kore mahkum 
olmuş bulunan Şerif, .berber Ali Ulvi
yi bıçaklayıp öldürdü. Polis hadisenin 
sebebini tetkik ederek raporu ile bir
likte Şerifi adliyeye teslim etti. 

Ortada sade bir Hatay meselesi yoktur • 
belki de cenub hududlanmızın bütin 
istikbali, bütün emniyeti vardır. Her 
fey, Fransanm plinlanm açıkça &'Ölterİ 
yor. Her ıey karınnızda bir dost 'ba· 
lunmadığmı isbat ediyor. Bu vaziyet 
sözle ıslah edilemez; bu yara, diplqma
tik merhemlerle tedavi edilemez. Aım
tiyat lizımdır. 

Biz bu fikirdeyiz. Çoktenberi, üstü 
örtülü olarak anlatmak istediğimiz bu 
hakikati bugün böyle açıkça söylemeii 
lüzumlu görüyoruz. 

Pek yakın bir zamanda bütün Tir
kiye bu zarureti anlaırmı olacakbr." 

ÇEK MESELESİ 

CUMHURIYET'te B. Nadir Nadi, 
ıon haftalann en had meselelerinden 
birini te§kil eden Çekoslovakya hidite
leri münasebetiyle yazdıfı bir bat Y~ 
da diyor ki: 

" Bu dava nasıl halledilecek? 
Südetler muhtariyet istiyorlar. 

Devletin parçalanması demek olan ba 
istclderi çekler kabule yanqmıyorlar. 
Fransızlar telaılı ve korkak bir vaziyet• 
te lngilterenin eteğine sığınıyorlar. 

Dün gelen telgraf habet leı inden an
ladığımıza göre: 

Ahnanya, çek meselesinde de AYU9-" 
turyaya kartı takib ettiği politikayı 
kullanmak iıtiyecektir. Berlin hüküıme
tinin SüdetJere itidal tavsiye etmeainin 
man~ar hn~'"'· Yalan.da Çelcoalovakya 
ile, 11 termnuz 1936 da Avu.turya ile 
yapıldığı gibi bir anlapmya vanlac:aiı 
bildiriliyor. Bu takdirde, H"ıtler'in Si
det davasmı aafba uıfha tekimiil ettire-
rek ol&'unlıqbracafını ve mümııib bir 
fırsat çıkbğ'ı ZMnan mütkülitaız ol.rllk 
halle kalkacaiını kabul edebiliriz. 

Fransa, gün kazanmakta deftlll .. 
dekosun." 

BiR iSKARPiN YOZONDEN 
BOZULAN NfŞAN 

Adi malzeme ile yapılan eıyamq 
yerli malı olarak aatııından tikiyet .. 
den (Va • Nu) dün yazdığı bir fıkrada 
bozulan bir iskarpin yüzünden niıanh· 
aından ayrılan bir gencin macsuım 
anlattıktan sonra diyor ki: 

" Yerli mallann mutlaka ecnebi n.ı. 
lardan iyi olduklarına kaniiz! Demek 
ki suikasd yalnız çerçeve kornitlerine 
deiil; ayakkabılar huıuıunda da hir 
uygun1Uzluk var. Bu çetid bir yerli ma• 
lı olacağına inanamayız. Mutlaka bir 
hile vardır, tedkik edilsin. Bahuaua, t .. 
tanbulun ayakkabıcıhl't bütün dünya • 
da meşhurdur. Bizim mallanma .. 
iyidir. Ancak, idi malzemeyle. yapıl. 
nnş eşyay! yerli malı diye aabyor Ola • 
caklar." 

KISA İSi AMBUL HABERLERİ 

[lstanbul, 30 Telefonla] 

X Evkafın büyük postahane kal'fI • 
sında yaptıracağı yeni Valide hanının 
projesini Nafıa Vekaleti tasdik etmit
tir. İnşaat bu haf ta için.de eksiltmeye 
konacaktır. 

X Temmuzda V~yanada toplanacak 
milletler arası temizlik kongresine İs • 
tanbul belediyesi de iştirfilı: edecektir. 

X Belediye plajlarda müşterilerden 
fazla para alınmaması için tedbirler al
mış ve şehrin her yerinde tehlikeli, pis 
yerler müstesna denize girme yasağım 
kaldırmıştır Tehlikeli ve pis yerlere 
levhalar asılacaktır. 

X !stanbulun haziran içinde belli 
batlı cadde ve meydanlarına çiviler ça
kılacak, yayalar buradan geçecekler· 
dir. 

X Rumeli hisarının içindeki ve etra
fındaki binalar istimlak ettirilecek, yrk
tmlacak, hisarın içinde ve ortasındaki 
eski havuz tamir ettirilecek ve eski ha
line getirilecektir. 

X fzmir fuarında küçük ve el sanat -
larına aid bir paviyon açılına&ına karar 
verildi. 

X Temmuzda Ankaraya bir alman 
ticaret heyetinin gelerek yeni ticaret 
anlaşması iç.in müzakerelere başlanaca
ğı haber veriliyor. 



-4- ULUS 

-75- Yazan: M. Şevki Yazman 
Saat 10.30 da bombardnnan du- hatlan ele geçiriyor. Biraz daha ötekisi israr ediyor, biraz daha 

Avrupa muvazenesini 
muhafaza etmekte İtalya 
ile Polonyanın menfaatleri 
r 1111111111 .... 1 .. 1 .... 111111111ı111ıuı 11 ... 111111 .... 1 ................ 1 ...... 1 ...... 111111il .... 11111 'i 

1 RADYO 

Ankara: 

Uğle l eşriyatı: 12.30 Kanşı1' 
neı;riyatı - 12.50 Plak: Turk musık: 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harı 
herler 

ruyor. Bizimkiler bunu bir ate§ baa- ilerliyor ve K.irteye yaklaııyor. bekliyelim diyor. Fakat Veberi dü-
kını zannediyorlar ve kesilmesiyle Mamafih hakikatte bunda fa§&- §Ünceainden vaz geçiremiyeceğini 
rahat bir nefes alıyorlar. Halbuki İf cak bir ,ey yoktu. ilerleyen bu tü- anlayınca derhal befinci ordu kur-ı 
Öyle değil, bu bir yıpratma bombar- menin k&l"fısıncla 25 nisandan beri may baıkanını (Diyarbakırlı Ki.zan 
dımanıdır. Saat 11 de bombardıman bila fasıla harb eden ve artık lime pafa) telefona çağrrarak olanı bite
bütün ıiddetiyle bir kere daha baı- lime olmuı bulunan bizim 9 uncu ni anlatıyor. Kazım pa~ın telefon
lıyor. Ön hatlarnnızda rahat nefeı tümen vardı. Taburları belki bir iki la Veberin birinci şube müdürüne 
alanlar yine ıivlerin arkasına ıını- defa efrat ve subay değiştirmiş, eski verdiği emir §Öyle: 
yorlar ve düıenleri saymaya baılı- ve yetifmit mürettebatm<lan hemen - Ben şimdi geliyorum. Sureti 
yorlar. Bu defa saat 11,20 ye kadar hiç kimse kalmamı§tı. Yeni gelen- katiyede muhalefet et ve orada ye
devam ediyor. Yine susuyor fakat ler de günlerden beri yorulmuş ve gi.ne hakim türk zabiti olduğunu 
bu defada sağdan soldan gösterit bitnıişlerdi. Bu aebeble İngiliz müa- unutma. 

I Yazan: Piyer Dominik 
111111ı1101111111111ııuı1111111111ıı11111111ııu11ıı1111uıu11ıı11111111u111011111111111111111111111 ıı 
Çek,pslovakya meselesi etra. 

fında diplomatik oyunun bü
yüğü Londra, Faris, Prag ve Ber
lin tarafından oynansa bile, şimdi
lik susmakta olan Varşova ve Prag 
da bu hususda daha az alakalı de-

yaya müzahir değildir. İtalyan ga
zeteleri bu devleti Sovyetlerin bir 
tabi'i gibi görüp göstermiye çalı
şıyorlar. B. Gayda, Moskovayı, bu 
münasebetle Fransayı bir harbe sü
rüklemek istemekle itham ediyor. 
Diğer büyük gazeteler de Pragın 
İngilterenin sulhçu tavsiyelerini 
dinlemiyerek menfaati olan Fransa 
ile Sovyetlere dayanarak uzlaşma
ya yanaşmamakta olduğunu söylü
yorlar. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plikl• 

musikisi - 19.lS Tıirk musikisı "IC rıl 
~arkıları (Hikmet Rıza ve arkadaşla ~ 
20.00 Saat ayarı ve arabça neşriyat -:~ 
Tiırk musikısi ve ha.ot şarkıları (Halllı;all 
cai ve arkadaşları) - 21.00 Keman . 
(Vioylonist Necdet Remzi Atak) ı>ı 
da Marsel Bi - 21.lS Stüdyo salon or 
rası : 1 - Drigo: Les millions d' Ar~ 
2 - Counad: Ave Maria. 3 - Paolo J 

Pour un baiser. 4 - Max Bruch: Kol Jıl00 S - C. Morena: Cuintessenzen - 22. 
jans haberleri - 22.lS Yarınki progrıdl 
İSTİKLAL MAHŞI. 

taarruzları b&Jlıyor. Siperlerden tahfaz tümeni nisbi bir muvaffaki- Ki.zmı pap bmıu Limana da ha-
süngüler gösteriliyor, Bizimkilerden yet kaydetmitti. ber veriyor. O da telefonla Veberi 
siperleri yıkılmamışlar ön ıivlere Nitekim İngilizler tarafmdan da adam akıllı haşlıyor, ittihaz edeceği 
koıup tüfeklerini uzatıyorlar, atet bu ilk günden itibaren muharebeye bu kararm Çanakkalenin sükutu 
açıyorlar, yani kısmen kendilerini iıtir&k için çok ezilmiş bulunan 29 demek olacağını bildiriyor ve Ve
gösteriyorlar. On dakika sonra bom uncu anavatan tümeni genç unsur- beri bu fikrinden vaz geçiriyor. Bir 
bardıman bir kere daha bütün hızi- lardan mürekkep olmasına rağmen müddet sonra da V eber buradan 
le b&Jlıyor. Saat on ikiye kadar sağ bir gün zarfında ilerliyememiıti. aıırılarak yerine Vehip getiriliyor. 
kalmıtlardan bir kısmın• daha top- Bir i.n için ortada açılan bu ya- Tezimizi bir kere daha ortaya 
rak altma gömüyor veya et ve ke- nktan İngiliz ve fransızlar istifade dökelim: tık ihraç gününde Çanak
mijl parçaları halinde havaya fırla- edemediler. Müttehid bir hareketle kalede ve neticei katiye yerinde 
tıyor. ihtiyatlarını buraya süremediler, türk komutanlarmdan baıka kimse 

Tam saat 12, Bizim Ön hatlarda arkadan bizim ihtiyatlar yetiıince yoktu. ihracı müteakib Arıburnun
bulunanların Üzerinde temerküz et- ileri çıkmıt olan 42 inci İngiliz tü- da vaziyet gene hep böyle kaldı. 
miı olan ate§ gerilere, ihtiyatlaranız meni güç duruma düttü ve o da ge- Seddülbahire bir alman komutan; 
üzrine çevriliyor ve SÜngÜ takmıı rilemek zorunda kaldı. lngilizler (Sodenıtern) getirildi. Mareıal 
İngiliz ve fransız piyadesi ilk siper- için bugünün bütün muvaffakiyeti hemterisi bile bu zatı ancak 6 gün 
lerimize saldırıyor. bir millik bir cebhede 250-500 yar- burada tutabildi ( 8 nisandan 4 ma-
Artık mahvoldu kabul edilen bizim da ilerlemek, bu ehemiyetsiz netice- yısa kadar) sonra lıo.tanbula iade 

siperler canlanıyor, yıkıhnıı ıivlerin ye mukabil İngiliz kolordusu 16000 etti. 
altından, kapanmıı s.iperlerin için· kiıisinden 4500 zünü ve fransızla.r Arkasından gelen ve hakikaten 
den süngüler kalkıyor ve geri hat- ise 2500 insan zayi etmit bulunu- almanlar içinde en ağır baılısı olan 
lardan hızla ileri yetifen arslan yi- yorlardı. Veber bile az daha bütün bu kah-
iitler görünüyor. Çetin, amansız bir Bizim 37 taburumuza kartı 100 ramanlıkları sıfıra indirecek bir ha-
boiufma b&Jlıyor. taburla yapılan bu taaarruzda ingi- reket yapacaktı, onu da gene mare-
Düımanm sağ yanından itibaren lizleri hedeflerine ancak 500 yarda şal atarak yerine bir türk getirdi. 

kazandıklan muvaffakiyeti cörelim: yaklattırdıktan sonra suya dÜflllÜf- O halde Çanakkale muharebelerini 
Sağ yandaki fransızlar kendi kay- tü. bize kazandıran alman dehası ne
naklarına nazaran bir siper parça- Mamafih 6 haziranda bizim ge- rededir? Hangi zab §er'İfin kafa
aiyle bir istin ad noktası zapt ediyor- riden gelen birinci tümene mensub smdadır? 
lar, İngiliz resmi tarihine göre i.e alaylardan bet taburla ıiddetli bir Burada sonuna kadar ordu komu
bu yanda "Hücum tam bir ifliıa ile taarruz yapılarak 4 haziranda ingi- tanı olarak kalan Limanı mı göate
neticeleniyor.,,. liz tümenlerinin ka.zanchkları bu rec:eksiniz? Vakıa bu doğrudur. Li-

Merkezdeki deniz tümeni bir a- yerlerin de mühim kıamı geri alm- man burada maalesef değiıtirilme
ra ilerliyor. Ve adeta resmi geçici dr. Siperler l'elM eski vaziyetlerine den sonuna ka.dar kahmftsr. Fakat 
yapar gibi yÜrÜyerek bizimle düt- irca edildiler. bu onun hatasızlığından ileri gel
man siperleri arasındaki meaafeyi 21 haziranda franarzla.r 27000 a- mez. Daha bidayetten itibaren bü
~İyor fakat tam bizim siperlere ded 7,5 luk, 1000 aded 6,5 luk, 2700 tün fenalıldarm Limanın ta.biyeMn
gireceği sn-ada yandan öyle tiddetli aded 15 lik ve 700 aded dahiı yu- den ileri geldiğini gösterdik. Bura
blr •~et ya7u• ,., --~ • ·__: .600. -~lik bir ~ere\nr.. '-:ı:nclawBBta~r .. &İMin ~ 
duğu gibi yere aeriliyor. Diğerleri --- ıd E 
itiraz c:l&ha ilerliyor, bir siper par- cum ediyorlar ve ''Fadya tepesini" h bir kirnaenin bulunmaınu ft', -

çıaama giriyor, fakat yandan gelen alıyorlar (ne büyük muvaffakiyet ğer bizzat Liman kendi ma.iyetin~e 
bizim tiddetli atef bunları 0 kadar ki bizce bu fuulya tepesinin belli kendisi kadar hata yapan bir madun 
hırpalıyor ki bunlar saat bire çey- ba.t]ı bir ismi bile yok bu adı ufacık komutana .~hib ol&aydı .<Veber _ve 
rek kala, yani taarnıza geç.tiklerin- bir tepeye fransızlar kaymuş). Za- Sodenttem m hataları Llmanmkin
clen ancak üç çeyrek saat sonra hü- yiat bili.nçoau 3200 insan. den tabii daha hafiftiler) ~~h~-
cmna kalktıkları siperlere dönme- Fakat 26 haziranda batlayan mül edemez ve mutlaka degııtınr-
ğe mecbur kalıyorlar. bombardmıanı taıkib eden 28 hazi- di. Fakat neylersin ki Llmanın ba

randaki ingiliz taarruzu bizimkile- tında Enver paf& var~ı •. o da .her .. al-
Bu ÜÇ çeyreklik zaman zarfında ikin- rİn anwnda daha dofr'wtu general manm kendi mukabılındekı turk 

ci İngiliz deniz tugayı 70 subayından Veberin kar:a..gi.lımcla iyi paniğe subay ve komutanından asgari. ola-
albnıtmı, 1000 neferinden tam 900 sebeb oluyor. rak bir derece üstün olduğuna aman. 
zun.. u- iki si..- araıma ve bizden bir · b f .. 1 h l' k....vftUU 

r- lngil' aol denizle Sığmdere etmif ve unu ormu a me ~;,··--. 
&n için aldıkları aiper parçası içe- ~ 2.~-;' kilometre kadar olan zattı. Limanı nasıl değiıtirebi-
n. •ine eki•or ilk yan atetimize ma- araa 1 ı· di? B' ı h Li h tasız 

.. J ·ı r b" im sağ yan tehlikeli bir r • ınaena ey man a -

ğildirler. Karakteri ne olursa olsun, 
alman genişlemesi yürüyüş mihveri 
olarak Tunayı intihab ederse, bu
gün Almanyanın sınırdaşı olan İtal
ya ile Polonya alman dalgasını çer
çeveleyen ve önl'eyen iki dalgakı
ran gibidirler. Bu, onlar için tari
hi bir roldür. 

Bu demektir ki, İtalya ile Po
lonya, Avrupa muvazenesinin ani 
bir şekilde bozulmamasında menfa
at sahibidirler. 

Kısa bir müddet evvel, Avustur
ya ve Macaristan İtalyanın müşte
rileri arasında bulunuyordu. Roma 
protokolleri, İtalyanın nazarında, 
Triyeste ve Fiyume, bu iki limanın 
mahrum oldukları hinterlandı ver-
meye namzed bir gümrük birliğinin 
taslağıydr. Anşlus, İtalyanın Tuna 
politikası için ağır bir darbe oldu; 
bununla beraber bu meselede İtal
yanın her şeyi kaybetmiş olduğunu 
söylemek de mübalağa olur. İtal
yanın elinde bir hayli şey kalmış
tır. Tunanm yanında mevkii iyidir, 
Arnavudluğa iyice yerleşmiştir. 

menfaatleri kendisininkine uygun 
olan Yugoslavya ile bir anlaşma 

yapmıştır; Bulgaristanın dizginle
ri onun elindedir; nihayet petrola 
sahih olamayan komşumuz, ihtiya
cını tedarik için Romanyanın pet
rollerini düşünmek mecburiyetin
dedir. 

Sonra Macarların, hiç olmazsa 
Nazi olmayan Macarların, bir al
man tazyiki karşısında, İtalyada 
kuvvetli bir hami bulmak isteye
cekleri hatıra gelebilir. İtalyanın 
bir Varşova - Budapeşte - Roma 
mihveri kurr.ıaya çalıştığı zaman
Tiııc:ua gelcccli b"ir aanmtı'ancaıc ~ 
nun zararına olacaktır. 

Tamamen Duçenin elinde olan 
İtalyan matbuatı gerçi Çekoslovak-

ne mütabakatmdan dolayt burada 
müteakib ve daha büyük hatalar 
yapmak üzere kalmııtır. Bu mev
hum dehayı onda aramak ise hata
larm en büyüğüdür. Dehi.Dm nere
de olduğunu anlamak için §İmdiye 
kadar verdiğimiz deliller yetmedi 
ise biraz daha sabırlı olun. Bunun 
daha büyük tecellisi daha ileride, 
Anafartalar bahsindedir. 

(Sonu var) 

Bunları münakaşa edecek deği
lim, çünkü İtalyanları bu söyledik
lerinin bir kelimesine bile inanmı
yacak kadar zeki addederim. 1ngi1-
tere ve Fransanın bir bütün oldu
ğunu, bir ağızdan konuştuklarını, 

ve ne Londra, ne Parisin, - ve ila
ve edeceğim: Ne de Pragın - Mos
kovanın direktiflerine tabi olma
dıklarını pek ala bilirler. Zikretti
ğim İtalyan yazıları İspanyol prob
lemi bakımından şüphe götürmez 
bir ehemiyet arzeder. Fakat yuka
rıda söylediğim gibi, Tuna mesele
si İtalya için İspanyol meselesine 
nazaran başka bir manzara sahibi
dir. Bu, İtalyanın bizden başka ra
kibler karşısında büyük bir oyu
na girişmiş olduğu ekonomik ve po
litik bir nüfuz meselesidir ve bu 
meselenin vehametini bütün ehemi
yetiyle hissetmektedir. 
Polonyanın giriştiği oyun da da

ha az ehemiyetli değildir. B. Hit
lerin Polonyaya Litvanyay ı veya 
Okranyayı gösterdiğini biliyorum. 
Ve bunlar muhteşem hayallerdir, 
fakat hakiki siyasiler bundan çeki
nirler. Macarlarla Polonyalılar a
rasında sıkı bir anlaşmadan bahse
dildiğini ve bazı Polonyalılarla ba
zı Macarların memleketleri müıte
rek bir hududa sahih olsaydı işle
rin çok yolunda gideceği düşünce. 
sinde olduklarını da biliyorum. 
Varşovanın bazı aşırı milliyetçi

ı~ip.in • .h~r.Jaa._vtpıe~ bil-. Po
vaziyetin değişmemesinde menfaat 
sahibi olduğunu söyliyebilirim. İtal
yanın sulha ihtiyacı vardır; Polon
yanın da sulha ihtiyacı daha az de
ğildir. 

Polonya, yarın şüphesiz büyük 
bir devlet olacak büyük bir millet
tir. Geçen sene Polonyanın 33 mil
yon nüfusu vardı. Her sene bu nü
fusa 400 bin kişi eklenmektedir. Fa
kat sağlam hududlara sahih olma
dığı için, bugünkü mükemmel si
yasi vaziyeti, ancak bugünküne ya
kın bir kuvvetler muvazenesine sa
hih bir Avrupada muhafaza edebi
lir. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Plakla tıir~ 
sikisi - 12.SO Havadis - 13.0S Plakla 
musikisi - 13.30-14 Muhtelif plak neŞ 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla 

musikisi - 19.lS Konferans: Şişli blll 
namına doktor Muzaffer Esat (Kar•~ 
- 19.SS Borsa haberleri - 20.00 Vedia 
ve arkadaşları tarafından türk musiki• 
halk ı;arkıları - Z0.4S Hava raporu - 1" 
Ömer Rıza tarafından arabça söylev-Z 
Tahsin Karakuş ve arkadaşları tarafı 
türk musikisi ve halk şarkıları (Saat a 
21.4S Orkestra : 1 - Biz et: Arlezyen, su 
2 - Pinozi: Serenad. 3 - Glinka: Vals l' 
tezi - 22.15 Ajans haberleri - 22.30 
la sololar, opera ve operet parçala.fi 
22.SO - 23.00 Son haberler ve ertesi 
programı. 

Avrupa : 
OPERA VE OPERETLER : ıs.ısıt 

burr - 18.30 Moskova - 20.30 Paris :PŞ; 
T., Strasburg - 21 Lüksenburg - 24 
gart. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE S~ 
FONİK KONSERLER : 12 Ştütgart.,,, 
Laypzig - 16 Konigsberg - 17.30 Mo 
va - 18.25 Droytviç - 18.30 Moskova J9' 
Keza - 20 Sotten - 20.20 Frankfurt .,,, 
Laypzig-21.10 Münib- 22.15 Stokholıl' 
Moskova. 

ODA MUSİKİSİ : tS.20 Laypzig-11 

Roma - 19.10 Breslav - 20.30 Liyo11 

20.30 Paris Eyfel Kulesi - 22.10 Dro~ 

SOLO KONSERLERLER! : 13 S1 

holm - 16 Münih,, Pnris P.T.T. - 17.1~ 
lino - 18.SS Beromünster - 19.10 Beı· 
Laypzig - 19.lS Kolonya. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş V.S.) : ı 
Alman istasyonları - 12 Hamburg - ıf 
Pra8' - 19.10 Hamburg, Münih. 

ORG KONSERLERİ VE KOROL~ 
18.20 Könirsberg - 18.30 Frankfurt J 
Roma. 
HAFİF MÜZİK : 6.10 Hamburg-' 

Kolonya, Münih - 8.30 Frankfurt, ~old 
ya - 10.30 Hambu.-s - 2 Breııtu': Mil' 
Kolonya - 15 Berlin -16 Alınan istas 
Jarı - 17.10 Münih - 18 Berlin - J 
Prag - 19.30 Varıova - 19.45 Tuıuı 
21 Post Parizyen - 21.ıs Viyana - ı1 
Breslav - Z2.30 Hamburg, Viyana - zZ 
Ştütgart - 24 Viyana. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 Ştütgart 
ıs.ıs Prar - 20 Ştütrart. 

DANS Müztcı : 19.10 Königsberg 
20 Berlin - 20.30 Kolonya - 22 Broıtı 
ter, Budapeşte, Floransa - 22.15 Tulul 
'22.25 London - Recyonal - 22.SS Lükf 
burg - 23 Moskova, Milino, Roma, 
luz - Z3.10 Droytviç ••• 

çarpan bu devletlerin nahifliğidİ 
Siyasi, içtimai, iktisadi, mali 
hatta bazan askeri nahifliktir. . ruz kalımt Kolling Vud taburundan ı er.ıyetor, .ı~ or O vakte kadar dai- lığından değil Enver P&.f& formülü

İ• emir tebliğ edecek kimse bula- vazıy e lf'll"IY • 
ma aükWıet ve itidal ile hareket e- -----------------------------

mır:;:~İerin en sol yanmdaki 29 den, bizimkilerin de itimadını haiz .. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1111~ 
Fransanın biri müttefiki olan, ö

teki de yarın olacağını umduğum 
iki devlet hakkında söylediklerimi, 
bütün devletler hakkında tekrarlı
yabilirim. Hepsinin sulha ihtiyaçla
rı vardır. Hiçbir devlet, modem bir 
harbin müthiş gerginliğine tehlike

Ve en nahif olan devletler, kenc11 

!erini en az kuvvetli sayanlar el 
ğildir. Bugünün Avrupasında li 
ral devletlere yukarıdan bakrn' 
itiyad hükmüne girmiştir; huni 
rın nezaketleri zayıf; sulha oll 
derin sevgileri korkaklık telalc~ 
edilmektedir. Bu devletlerin baz• 
tereddi alametleri göstremelerifl 
rağmen, bunun, bir medeniyet ci 
vesi olduğu unutulmamalıdır. 

--u t:~--ı-: de 1'1erlı"yemı"yor, ol- b:·ıc· 'ık alman general! olan Veber - y Al · T l t • Noı 105 --- _ ....... -~ - - azan: exıı o• oı _ 
bu ilerleme karıısında artık tutunu- -

duğu yerde kalıyor. kenef 
Buna ka.rııhk ingilizlerin hiç bek- lamıyacağma zahib oluyor ve. .. ı : 

Jemec:lilderi bir §CY oluyor. Nisbeten kolordusunun harekat ıubeaı mu- : 
ikinci smıf bir asker saydıktan müs- dürü olan Bursalı Nthada : : 
tahfazlardan mürekeb 42 inci tü- - Arhk baf.ka çare kalmadı. Kı- : 
men (merkezle sol yanlardaki 29 talarm Alç•tepe ilerisindeki son : 
uncu tümen arasında) .ile~l~yer.ek müdafaa hattına çekilmesi emrini : 
1200 yarda genitliği.ndekı hızım ılk yaz! diyor. : 

-
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H ·· b" çok teferruat eksikti Çi- Tavanda bir direğe makara ıle çekıl- : 
· ;=:ı~~ıs:rçekiliyordu. Buzların çö- miş olan demir, . ~~ta ısınıyordu. : 

v~. 1s . d d layı geciken bir yük Körükçüler, terlerını sılerek, nefesle- _ 
zu mesın en o 1 . 1 k"' ~ · k nar nı -
d · d t ancak dün Tula'dan ge - rı ıslık çalarak, a tı uregın o ı : 
emır e eva . 1 d İk ' k' · uzun -d" D · h elerde bütün gece çalışı- çekıp bırakıyor ar ı. ı ışı, -

lıı. or~:ı~ea; ünün hususi bir kıymeti saplı çekiçlerini bacaklarının yanına, : 
y · g b ı olmasın- yere koymuş, hazır duruyorlardr. J e- : 

vardı; zıra sular~n ka an:ı ş mi'erı mof sağlam eli ile (diğeri paçavralara 
dan istifade edılerek agır ge 1 

' • : 

Don mansabına kadar indirmek bahse ı~rılıdidi), ateşi karıştırarak emır ve- : 

d rıyor u: -
konmuş bulunuyor u. . · ··f i : 

Bütün ocaklar alev alev yanıyordu. -. H_a~dı, haydı, u. e .. :. . . _ 
Ö .. 1 · ··mıekleri terden Kır ıçınde beyaz hır gomlek gıymış, : 

nluk erı ianmış,dgo t . olan demir- önüne bir bez önlük takmış, zayıf yü- : 
tuz tabaka an pey a e mış .. .. bel zü isler içinde dudaklarını büzmüş c.- -
cıler ... Çekiç kullananlar~ g~rbuz, k - lan Petro eİindeki uzun kıskaçla : 
}erine kadar çıplak derılerı yanı ··· ' b _ 

.. kl · · 1 t ' klar ise is için- aynı ocakta, gemi deınırının u pöı _ 
ve kure en :ş: en ç~~ . gözleri çasını dikkatle çeviriyordu. Böyle e- : 
de ... Yorgun u tal~ y~z ~~ı ~e 

1 
bil hemiyetli bir parçanın eklenmesi ehe- : 

kapkara olmuş, e crı ezı mkış od an - miyetli ve neticeleri itibariyle mesulı -
tün bu kalabalık artık aya ta uramı- . 'b b' t bb'" .. : 

ı . 1 1 (Gece bir yetı mucı ır e~ ustu. -
yordu. stırah~t~a. ~ an ar Jemof, makaraların halatlarını tut- = 
kaç nöbet değıştırılıyordu) bulunduk- 1 . .1 d.. k : 

ki . k t 1 ha makta o an ışçı ere onere : J . . . 
lan yerde kalıyor.. mı u.~u .~ m~ş - _ Dikkat ediniz... Kumandaya... nu örsün üzerine yerleştırırken bıraz 
lık kemiriyor, kimı odun komurlen yı- (V Petroya hitab ederek:) Tam za- iğmek lazımdı. J emo.f, _fısıldarcası~a : 
gınları ü.z~rin~e ~:~?ordu. . ma~ı.drr, yoksa onu yakarız ... (Kıp kır- - Biraz i~ şunu, ıyıce y.erle~tı_r~·: 

Lcv Kırılovıç dokümh~~eler~ tara- n kömürlere gözlerini dik- (Gemi demin örse temas ettı) Pıslıgı 
f ından mümessil olarak gonderılen ~ş mı_zı ran~etro başını &alladı kıakaçın temizle. (Demirin kirleri alev alan bir 
usta Kuzma J emof, (ki müebbet hız- mışı: an harekete getirdi) Çabuk süpürge ile temizlendi). Sap nerede? 
mcti~.tta'ya mahküm bulunduğu Tula sap rını 

1 1 
· (Petroya dönerek vahşi bir sesle bağır-

hapishancsinden alınarak dökümhane çetk ... Ası . . . . b k d dı.) Sen ver çabuk ol 1 Haydi ver 1 
de çalıştırılıyordu) elinden yaratandı. şçiler ellerının yke~ıı°ı ç~ ~a e- :..._Hazırı~! 
K.. .. d h' ı nmiş olan bir başka ğiştirip halatları çe tı er. a ara gı-
om~r en z~ ır e . d 1. dad Kırk pud ağırlığındaki gemi Petro, koca kıskaçları ocaktan çek-

usta ıse demıt'.hanenın yanın a, nem ı cır ı . . .. . d" kal 
· · .. demı'ri ocaktan çıktı Bir lovılcun fır- tı, fakat orse yetışeme ı, sapı az -tahtalar üzerinde, gecenıp senn ruz- . . d F k .. r sarf 

::. ff.. derek ı'nl "ıyordu tınaaı koptu. Beyaz ateş halinde ısı- dı koyovenyor u. a at çome ıp -
gcarını tene us e · ·-· ı ·· .. ·· b t k · 

K • h . d"l b"' ·· k demirin tılmı• olan demir yere yanmış madeıı ettıgı gayrete yuzunu uruş urara nı-
aJe ye ta sıs e ı en uyu :s ' ha .. .. .. t"' k d 

parçaları biribirine lohimleniyordu. dökerek. öre üzerinde sabit kaldı. Bu- yet onu orsun us une oy u. 

- sizce karşı koyabilmek iddiasında 
: bulunamaz. Bir çok Avrupa devlet

e~P-IU : ıerinin vaziyetleri ciddi surette mü
L......iiııııliilll~~d::.....L..11..!JE~~o § 1 talaa edilirken, bilhassa dikkate 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 
_ kırptı. Ötekinin yüzü kırıştı : Batı esiyordu. Ve bundan dolayı DO 
- - Bunlar olağan şeylerdir, Petro un dolambaçlarını takib ederek <I 
_ Aleksiyeviç ... Yalnız baş.ka sefer, kıs- menleri garba kırmak için çok :ı 
: kacı şimdi yaptığın gibi çekme. Bu su- met çekilıyordu; yelkenler boşalı 
- retle birini yakar ve demiri de öroe gemiler akıntıya kaprlıyordu. KaptJI 
: koyamazsın ... Beni de bu gibi hatala- lar bakır meğafonlariyle kudunnıl 
: rımdan dolayı döğmüşlerdir... çasına bağrıyorlardı. 
- Petro sesini çıkarmadı, teknede el- Emir şöyle idi : 
: lerini yıkadr, önlüğüne sildi, kaftanı- "Amiral gemisini hiç kimse taı 
: nı giydi, ve demirhaneden çıktı. Koı;- ten geri kalamaz. Üç saat geci 
: koca görünen yıldızlar altında ilk ba- yıllık maaşrnrn dörtte birini ka1 
: har serinliği şiddetle hiasolunuyordu. decektir. Altı saatlik teehhür bu yı 
: Kül rengi nehrin sathında buz parça- ğın yarısını, on iki saatlik teeh 
: }arının çıtırdısı ancak işitiliyordu. tamamını kestirmeği istilzam edet 
: Kale adındaki geminin direği tepesi- Nehrin en büyük dirseği geçilôl 
: ne çekilmiş olan fener yavaş yavaş ten sonra cenubu garbi istikamctirı 
: sallanıyordu. Petro. ellerini ceplerine kolayca yol alındı. Güneş isteplc 

sokmuş, nehir boyunca, su kenarından haşmetle, fakat çabucak ve etrafa n 
_ ıslık çalarak yürüyordu..... bırakarak batıyordu. Amiral gemis1 

= de bir pare top atılıyordu. Çan -- -9--
Jemof, çekiç sallıyacak olan işçilere 

amirce bakarak bağırdr : 
ı.. ___ • .•• , c bulanık Don üzerinde 

sıcak ruzgfırla yelkenler şişmiş, ilerli
yorlardı. Başta ve kıçta çifte güğer
teli on sekiz gemi, kalyon ve yirmi 
sekiz çektirme, kadırga ve yat: Se'
sen hattı harb gemisi ile beş yüz tane 

başlarını çalıyordu. Direklerin te 
sine fenerler çekiliyordu. Yelkeni 
indiriliyor, suları, etrafa fışkırda1 

rak, demir atılıyordu. Karadan k•) 
larda ordugah ateşleri yanıyor, uı:ll 
tan uzağa kazakların sesi geliyordıl· 
Havari Petro gemisinin (çar bu getl 
de hizmet görüyordu) sim siyah 1<V 
lesinden, bir büyücü kadının süpür 
si gibi, bir tenvir fişengi ıslık çal 
keklik sürülerini ürküterek gök yüı 
ne doğru yükseliyordu. Akşam yettlı 
ği için kamarada toplanılıyordu. l{o 
fU gemilerden amiraller, kaptan11 

chbab boyarlar geliyordu. 

- Kuvvetli vurunuz t 
İşçiler, hiç durmadan, nefesleri kf':

silircesine, biribirinin peşi sıra daire
ler resmederek demiri çekiçlemeğe 

başladılar. J emof, elindeki küçük çe
kiçle nasıl ve nereye vurulacağını gös 
teri yordu: Bir, iki bir,, iki 1 yanık ma
den parçaları önlüklerde trampete ça
lıyordu. İşçiler soluk soluğa, geri çe
kildiler. Petro kıskaçlarını bir tekne
ye attı. O da yüzünü koliyle sildi. Göz 
leri, neşeli, yumuldu. Jemof'a göz 

Kürekli uzun kayık: Strugi. Kazak
lar, nehrin dirseklerinden uzak me
safelerde, uzun diziler halinde, :\t 
kofturuyorlardı. 

Güvertelerden, yeşilliklerle örtü
nen istepler görünüyordu. Kuş suru
leri şimale doğru uçuyordu. Yeryer 
tebeşirli kayalar meydana çıkıyordu. (Sonu va' 
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Musiki kulağı 

PLEVN E 
MÜDAFAASI 

Aakerlik tarihimisin ... 
nfli bir eafhumı " tiiık 
..-.minepbWanman-
bklanm caalı Wr .... " 
t... • ..tretJi Lir kalemle •"'aten 

'DU-c:ıcr n.n.ou .ncuuıuc ~-'-&. 

Kitabı arkadqmm Nu
rettin ART AM dilimize çe-. ·....; .. 
Yll'lllly•aa• 

Okuyunuz! 

Ev Kadınma 
Reçeteler 

Viıne ıurubu 

GÜNÜN POLİTİK MESELELER/ 

F ranaız -İngiliz anlatmamdan 
sonra Avrupa nefes ahyor 

B Eden'in ietif•ının uyandır
• dığı fena intibalar n bu ia

tifanm içinde vukua •ldiği prtlar 
itaılyan • in&ilis anı-.znu~nm um~
ml neticelerini gölgelendırmemelı
dir. Bizzat eski dıt bakanı da ltal~~ 
ile müzakerelerde bulunmaya mu
kemmelen amadeydi. Hakikaten, 
yerini bqkalına terkettiği saman, 
italyanlarla konupalar• baflamıftı. 
Bundan b.,U 1937 IOG lrlnun .. Cen
tilmena acriment"ini imzalUDlf olan 
da oydu ~nim taarlamıf oldutum 
bu an •• Akdenisde iki devlet i
çin münakale aerbel~i~ kartılık
lı ıurette garanti edilmelı euama 
ietlnad ediyordu. 

Sulh halinde olduğu P>i halb ha
linde de bütün milletler için Sü
veyş ka~ından tranzit ıerbeatiai, 
bütün dünyaca kabul edilmit bir va
kıadır. Libyadaki italym kıtaları 
veya Akdenizdeki ingilis barb ge
mileri hakiki bir anlafıD8ya engel 
teıkil etmez, çünkü bari> balin~e, ~
talyan kıtalarmın Libyaya ve ıngı
li.z donanmaımın A.kdenize dönme
sine hiç bir fey mani olamaz. Akde
ni.zde ltalya tarafından yapılmıt ve 
1nıiltereye karfl olmaaı muhtemel 
olan tahkimat meselesi daha ciddiy
di; buna tatmin edici bir hal tüli 
bulmaya muvaffak olunamazdı. Fa
kat "Centilmen• agriment" i imza.. 
lamakla talcib edilmif olan gaye bu 
meıeleleri daha rahat ve daha dost
ça bir tekilde ele almak imkanını te
mindi. 

Bu hedefe eri§ilemediyse, bundan 
mesul olan İngiltere veya onun dl'f 
bakanı değildir. Bunun yeıine ıe
bebi B. Muaolini'nin lapanya kav
ıuına .. müdahale etmeyifi"nde.ki 
fiddetti. Yabancı muntuam kıta
lardan mürekbb tam kolôrdUılar bir 
iç harbe iftirak eder, denizaltı ıe· 
mileri ingilis bandıralı bir çok ge· 
mileri ·batırarak tayfalarını kendi 
hallerine terkederlerkea, bundan ta· 
bildir ki - daha fuJNlllll 16yleme
mek lçta - bir mlkdar can llkmtlll 
dolac-ktı. 

Bu__,. benıber'. laPJter• De I· 
tal,,a o lladar mıU,.ırek meaıfMtleiıe 
wıuuuııı::ı ıu, uç u-., ., .. _ ........ , ·~ »• 

Eden bu korsanlık ve ıuiniyet hare

ketlerini bir uzl-.maya varmak için 
yeni tqebbü.ıere ciritmeye mani 
aaymadılar. Bir Sok Jrinweler, İncil· 
tere daha ulmklr blr tnır taluamq 
olaaydı daha iyi bir 1mla,ma yapü· 
bilecetini aanıyorlar. P'abt anlf
manm arzuya pym ve batta lüzum. 
lu olduiunu herkea k1bu1 ediyor. 

Y1111: 
Vinston Çörçil 

1 kinciıai B. Mmolini, lıpanya
da harb eden italyan tümen

leri vuıtaıiyle, iıpanyol cumhuri
yetinden geri kalan kıemı da imha
ya devam etmektedir. Bis bu nevi
den uaullere kart• ayaldandık. İtal
yan orduau, P'ran.konun kati zaferi
ne kadar lapanyada kalmakta devam 
edecektir ... Son ıilih atıldıktan aon
ra" lutalarmı ıeri çekecektir. O za
man biz İtalyayı batrıımza buacak 
ve Habetiltan fethini tanıyacatız. 
Emrivakii tanımaktan l:ı::ka bir ıey 
yapmadığımızı ıöylüyorlar. F:.kat 
bu da aöz ıötüriir bir mevzudur. la
panyol iç ban>1 bittiği zaman Habe
tiatanc!a vuiyetin ne merkezde ola
catını kimle aöyliyemez. Bunun
la beraber biz, Franaayı da ken
di misalimizi takibe davet ederek, 
H ;-b'°:i'"'tanın fethini tanıyacağu:. 
Geriye bir bakıı atfederek, Habeıia
tan itinde, lngilterenin hareket tar
zmı gözden geçirirsek - İngiltere 
milletler cemiyetini İtalya için fe
laketli bir netice verebilecek ve B. 
Muaoliniye yaln• mevkiinl değil, 
hayatını da kaybettierbilecek bir 
yola aevketmifti - yalnız hatırala
rımu:la iktifa etmemeli, onun ıı.tı
ralarmı da heaaba katmabyız. İtal
ya, .. bir bqka millet taraf uıdan 
ıevkedilen elli iki millete" muvaf
fakiyetle kafa tutmuttur. Şimdi o
nun zaferini - zaferden bahta ca
izse - kendi mühriyle mühürleme· 
.,e ıelen ifte bu millettir. 

hkat bu vaziyet, bupn kafll 
koym11Dız lbım ıelen vuiy~ de· 
ilidir. Yeni ehemiyetli hidiaelcr 
muvueneyi ve Avrupa devletleri a
raamda münuebetleri derin aurette 
tadil Mlaiftlr. Nuilerin A'l'mturya- · 
,. el k~,......dan 'fC Viyana ile Vi
~m tllml1 ettili her ,.y1ıı Al· 
_,... VheJrmdan b« mUJet lllGtc........... 
·--... -..-." ah.1rn>tft tt-.1y•v• 

yaptığı tesir pek büyük olmuıtur. 
Gururu kırılmı1 ve endi,eleri ayak
lamm9tı. Bir kaç ay evd ldeta A
waturyaan imal naibi olan ve bu 
paytebtte ..-lı yukan Mmudakl ln· 
plls 7llbek komblerinln me.ldlnl 
ltP1 eden ltalyuı elçiai timdi bir 
blıfkomololla değiftirilmiftir. 1taı· 
)'anlar, bir budud boyunca Avrupa
nın en muazam a.ked devletinin 
karfıamd9 bulunmaktadır. Datlar i
timad edilmez hududlardır ve alb· 
d tarih bunların ne kadar kolaylık· 
la qdabileceğini g&tıerir. 

lin ,etti. Bu itibarladır ki, bu beya
natm ve tMhhl.idlerin, franaıa • in
cilb kara, denb ve hava orduları
nın milfterek harek~ini gözetecek 
teknik ve sarih &n18f1D8.larla kabil 
olduğu kadar müeaıir blr hale ko
nulmuı auretiyle tamunlanmuı 

huauaunda ısrar ettim. 
Büyük harbten önce, lngilterenin 

P'ranuya kartı ıiyui taahbüdleri 
yoktu, fakat çok teferrüatlı bir fC• 
kilde tesbit edilmit askeri anlaflD&
\arı vardı. En ıenit taahhüdıler bile, 
teknik anlqmalarla itmam edilme
dili takdirde iki taraf m pyri mil
aaid vaziyetini tebarü& ettirmekten 
bafka bir fCye yaramaz. İngiltere 
bir harbe iftirak edececine muhak
kak nazariyle bakar ; ondan kurtul
mak pıw pek küçüktür. Hükümet, 
itlerimbin bitar~ bir tetkikinden 
aonra, bu görütü ıenit ölçüde kabul 
etnıiftir. lngiliz italyan anlqmum
da hiç bir feyin lngiltereyi franaız 
cumi\uriyetindon ayırmıyacatı, bi
likia ittifakımızın daha ııkı bir ha
le ıeldiği bize temin ediliyor. 

B. Çemberlayn'in İtalya ve Fran
aaya kartı politikuı umumi heyeti
le mütalea edilmek lbımdır. Her 
zamandan daha ııkı bir tekilde te· 
rikleflDiı olan P'rama ve lnciltere
nin her ikiei de ltal,,a ile, mümkün· 
ae ve tatbik ediWne Akdenizi muh
temel bir harbte muun tutmaya ma
tuf bir anl&fl"' akdetmelde ıDeflul
dürler. 

Bu biat doiJııca Tuna bav.ıaaı 
problemine, .. küçük anlat'""" ve 
Balkan anl•l"'"ı devhtlerlne ı&tU
riir. Bütün Akdenis devletlerinin 
Alrdenizde bir harbı &ılemeye çalıt
tıJdarını bu milletler tabii feraıblık
la öğrenmit olacaklardır. Onların 
hepsi ıeniı bir netea almıflardır ve 
miltterek menfaatlerin İtalyayı, git 
gide daha aıkı bir ıekilde lnıiltere 
ve P'ranuya bağlayacatı huauaunda 
teeaaüa eden umumi kanatinhı do
prdup lmidden daha pnlf bir 
hareket aerbMtleilli ld~ etmltler
dir • ..._.. • Berlln miJaveri• clenl
lcn .. yin 71Ju1mlt o&dupau idame 
id4ia ........,_,._ Ws oJnsr-. p. 
mal orman arını hlc bir YeıUv v.e
ya Etna kıvılcımının atefleyemiye
ce&i intibaında bulunuyorıız. Bu
ctıııkü •uiy.tıte, ortaya srkmıt olan 
o.idi bakM laJmetiyle takdir ee
m ımek =·-..ı• olar. Sler A"fl'tl· 
pa l9tUava kawpca ... , -cıenı,. 
tin malrri laJeamek leeenlyona, 
devletlerden kabil oldutu kadar btl· 
y(lk bir mlkcluıam, bepei kunetle 
ıillblı olarak, baıbın reddedilecetl 
bir aemin •e ıiMem içinde lllll ukı 
birletmelerl lbımdır. 

Beyin 
Amerika cumhlR' reiai Bay Ruz

ftlt ilk defa yüıkaek vazifeaine aeçil
cliti zaman, Biriftiii Niywlil itini 
bqarabelimek için, türlü faaliyet 
tubelerinde temayÜz etmİf miite
bauaalan bir araya toplayarak "Be
yin tröetü'' nü tetkil etmifti. 

Gazetelerden öğreniyoruz ki mem
lekette büyük bir ı.lah itine teteb
büa etınİf, ve bu ifi, her gün çıkardı
i• kararnamelerle tetkilatlancbr
maia batlamıf olan yeni fransrz ka
binesi milli müdafaa ve milli ekono
mi için bir "Beyin aeferberliii.. aç-

mlfbr. ile 
Fakat Ruzveltin beyin trö.tü 

franaız.lann beyin aelerberliii ara• 
amda oldukça fark vardır: Beyin ae
fn.liği "tatbiki fen arqtırma.l• • 
n mttli ofiai,, vazifeaini aörecektir. 
Bu karamamed~n bahaeden gazete
ler yeni ofisin ihduma müeNir olan 
Mbebleri fÖyle anlabyorlar: '' .. Kom
tulanmız. liboratuvarlanncla, harb 
için salıthklan gibi. yünün, kauça • 
jun, petrolwı, çeliiin n aairenin e
m olup kalmel!Mk .... k ... dile .... 
dütri aabumdaki çalıflDAlarile de 
dikkate pyan neticelere varıyorlar. 
Diiw taraftan, Fruuıa, cihanla at 
batı ilerleyebilmek için yabanca 
mucidlere, ketif beratlannı u..tm 
almak hu.......cla bir milyar franca 
yakm cizye veriyor. Halbuki birçok 
mübendia.lerimiz it-izdir. Bunl.arl 
milli miidafaamnle milli ekoaomi-
mizin faydala,,...,.• yol..da hare • 
ket• getirmemiz launclr. Ofia ba 
v.sifeyi yapacaktr.,, 

Her nerede olana oı- climala 
ftl"İlen ehemiyeti takdir etmek la· 
zımdır. Ancak, bu tetebbü• karp
amcla bazı kimaeler, ilimleri harbm 
daha müeuir olme.aı için aeferber 
eden medeniyetin aleyhinde bula
nacaldarclır. Fakat realite bu aleyh
tarlıfa muai vsmiyecek kadar 
aor mudur: Harb vaaıtalarmm te.i
riıü 90iallmlık makaadiyle bütüa 
ciüapam uinfıp clurdqUDU aör-
......... mümkün müdür? Bu reali~ 
t.m. öm'6 ._ bodiNncleclir: Teca
.0. mekaaclile harb vautalarmı da· 
... t..irli lnlmep ... ~ .cı...a ... 
...... t.ca ...................... ari 
hadde indirecek vautalar b.ım..k 
için zihin ,oranlar ela varclB' ... 
Şu halde, iyi veya kötü makMd -

lula fani ............... de.am. 
..... Ptileeektir. F ....... ha ite llir 
~ .. ,.. frulk taJıU. etmiftir ..... 
Plten l.üdceüacle bu fulm brplı-
lı bir milJOD .............. fas-
w ... 

Ba aabrlan, laiaim M. T. A. 11111 

çok mfiebet itleri için wfetmelde 
oldaiamm ......ıan çofamayanlva 
it.haf ....... miJia? - N. Baydar 

Romanya genel kurmay 
baıkanı Varıovada 

Bu anlqma, itiraf etmeliyiz ki, i· 
talyan diktatörü ~in, bütün cephe 
üzerinde bir zafer tqkil eder. İtai· 
ya, lngiltereye ve Britanya lmpara· 
torlujuna ııuaran kıyulanuıuya
cak kadar zayıf bir millet olmuına 
rağmen, münakqa halindeki bütlin 
meaelelerde o muzaffer çıkmlftır. 
Akdenizde lngiltereye kartı iatih· 
kimlar teala etmİftir. Bu vaziyeti 
bi.z doatça kabul ettik ve hatti Kıb
rısı, Hayfayı ve diğer mühim stra
tejik noktaları tahkim e41Demcyi a
llkalı phu yadettik. Bu demektir 
ki, İngiltere, timdiki anJ•pwyı 
f eahetmeyi göze almadıkça, tahki
mat yapamıyacaktır. 

P'abt bir bafka yeni hidiae 
vardır. İn&ilterenin İtalyaya kartı 
politikaaını pden ıeçirirken ayni 
zamanda hemen bütün düayaca tu
vib edilen P'ranaayla olan münase
betlerini bütün ehemiyetiyJe itiba
ra ~ lhımdır. B. Çemberlayn, 
İn&iltere ile P'rama arumdaki te
dafüi ittifak hak.kında miali görül
memit bir asık aözlülülde beyanatta 
bulundu. Parau ve Belçika, babıa 
bir tecavüae maruz kaldıkları tak· 
dirde onların müdafaası uğrunda 
harbetmek azminde olduğumuzu i-

inalltere. iri... lllllkerelerl 
...... lllr 1111111 

Lonclra. 30 a.a. _ Domlnyonlar ne- Vartova. 30 a.a. - Romanya ıenel 
zareti tarafında pgen cumut•i IÜ- kurmay bqbıu Joneako, 8 rUn kal
nU biten lncilU • trluada kon mak üzere buraya celmittir. General 
ları hakJrmda netncllleıı bir te:re;; Joneaki, ıeneral Stqimç ile 1921 
qafıdaJd nıticılerin elde edildiği Polonya • Romanya ukerl ittifakının 
bildirilmektedir: tatbikine aid teknik meaeleleri tetkik 

Korlt H•nmm mUdafauı 7-11 ta- eyltyecektir. 

rihlnden itibaren İrlanda ukert ma- ------------
kamlarına te'fdi edilecektir. faaları ilerde teabit edilecek bir ta.. 

Bereba'ftlll " Lupvlli'nln mUda- rihte lrlandaya tevdi edilecektir. 

Lonl Artur, bir llrhot cibi bir bay· lilflDe Meler!, çılhklar duydu; nıtu- ilitJtl. YaDlklan lnpkınnuı orada dur 

Lord Artur Savilin 
1i zaman citti. Bir polis, nndisine betli bir kapı huamaiının üzerinde du. Bu klizd, orta boylu, otusıa kırk 
filpheli ılipheli baktı ve bir takm al· ZHfil lnaanlarm tekilleri ıörUnUyor- Ylf araamda, uzun fapkab, liyah ca
bada. udaka ietemek için elini açan du. İç.ine tuhaf bir merhamet hiul ketli, dar pantolonlu, •I yanatmda 
bir dilenci onun çehreaindeld ıef aleti ıeldL Bu cUnü ve ıefalet çocuklan, bir Jaft id bulunan bir lmtilla yaka· 
kendiaininklnden daha baüın pre- bu &lnbetleriııe. onunki cR>i, kaderle- ı.mnuma yardım edeeıeli: malO..tı Ye 
rek lmorktu. Lord, bir defa bir fenerin ri icabı mı .Urilldcnmitlerdi? Onlar recek olanlara müWat videden bir i
altına durup ellerine baktı. O eenad& da, onun Cibl, büyillt bir kudretin elin- landı. Bu illaı tekrar tekrar okudu .,1 
bu ellerin üzerinde kan leke~eri ıare- de bir kukla mı idiler? adamcatu:ın yakalanıp yakalanmadı-

• • 
cınayetı 

Yasan: 0.-. VAYLD ÇeYireD: N•.nin ARTAll ceiiai aanıyordu. Tkreyen dudakla· Bununla beraber keltMaini teair al- tun, ıuratmda iızi kalan yarayı naıl 

'lr::::::============== Tefrika: 4 =::P rmdaa botuk bir f eryad fırladı. tlllıda bırakan, esrar delil, ıstırabın aldı tını dilfUndU. 
Cinayet 1 El ba.kıc•ı. orada buDU komedlei, onun Hlzumauzlutu n ..na· bıtimal Jr.i, ıtlnUn birinde kendi • 

'!ifil psler bir an için parladı: :0-•dan yine donu-klAftr. Nihayet, ha 
if biı l'eele : 
-Ginea md diye aordu. 
- Elbette. Çeki ıbe yarın s&ıderi-

tiQa. kulUbUnU.. nerede ? 
- kulübüm yok; yahud da henüz 

>'ok_ Adırealm.... P'akat müaaade .eli· 
illa de ıbe kartımı vereyim. 
b 8unu llyliyen •dam.. yelellnbı ce-
laıdın kenarlan yaldızlı bir kart P· 
~dı. Bay Bocen'in hafif bir reve
r-._ıa ua.ttıtı bu kaıu Lord Artur 
0kıadu : 

["~i~ .... I 
1 111111111111111111111111111111111111111111 

8ıy Pocen, DMlkine pbi f •ıldadı : 

4 
- Saatlerim ondan darde kadardn 
ilelere tenzillt da yaparım. 
l.ord Artur, hali elini uzatmıt tu

'-rak ve aarararak : 
- Çabuk olunuz 1 diye b91ırdı. 

Bay Pccen. ıinirll elnirli etrafına ıörmittU. Cinayet 1 Gece bunu bi- nleıshtı idL Hertey biriblrlne kart• mi de Londra dıvarlarmda bay lece i
baktı •• kapının alır per4!ffini çektL llyor, eeen rilss&r, bunu onun kWa- o kadar rabıtuısdı ki.. Her py o ka· lln edilecekti. Bir CUn. iıhtimal ki, o-

- Bu it biru ıUrecerk. dedi, onun lım haykırıyor cibi idL Ayni py, n- dar ahenkten mahrumdu kL. O sUnkil nun blfı için de bir m\tklfat vldolu-
için Lord Artur, oturunıs daha iyL lerln damlarından da nnctWııe kötll senit aikbinlill lle b&cliaeler arasın- nacakıtı. 

Lord Artur, ayatuıı hiddetli hiddet- k&til aıntıyordu. deki tutmulıktan hayretlere dU,tü. Bu dU,Unce, kendiaiııe bUtbUtUn te-
li, parlak d8femeDin IPeriD• bMarak: ilk &ıce lOf •laçları kendWni te9- IW& daha çok ıeaçti. lif ve helecan verdi. Gerı.1 ıerlye 

- Çabuk olunuz efendim, dedi · bir eden parka plcti. Yorcun arım Bir mUddet toma kendWni Marile· döndü ve ıecentn karanlığı içine dal-
Bay Pocen, cUlUmHdi " ıBIUe ce- bqını parmaldıta dayayar .. k burada· boa kiliaeeiaıln Batlnde buldu. Selaiz dı. 

binden bir pertanu çıkarıp mendili- ki rutubetli madenle alamı aerinlet· yol, ıurada bunda kımıldayan plge- Nlft)'e ıittilini pek bilmiyordu. 
le itinalı itinalı ıildi: mek .,. &taçların enıln •-islltlai leriıı &nıbeM akielcrini ca-teren gü. ı.o, 80kaldarda kaybolmak tehlü:eai 

- llmcli tamami,ıe buınm. dedi. dinlemek iat.edl.. Sanki tekrarlamak mut reacbade usun bir Jmrdell cibi içinde, butk wlerin laıbirenti.nde do-
11 kelimenin kodmnçlutunu uaıtacü- &lribıUJOrclu. Btru ileride lflkları lqırıken hafızuı petc kendiıinde de· 

On dakika 80nra ıuratı dehfetinden IDlf Cibi "cinayet. cinayet in diye tay• titrey.n bava pısı fenerlerinin disiai ğildi ve nihayet Ptkadilli Sirkuı'a 
apnm,. ekleri kederle bUyilmUf bir leniyordu. Kendi ıeei kea.dWni ör- kınıbyor n clıvarlar içinde bulunan vardrtı zmıan aabab olmuftu. Evine 
halele Loıd Aıtur Beadnık l{an'dan pertıti •e bunun yenkw rilyaya elalan bir win önUııde arahllc•ı ll)'Vldayan dönmek bere Belcrn meydanına yö
dıprı fırladı. Yolda ldlrkkre bilrln· fehri uykuaundan uyandıracılrmıt si'· bir araba dunayoMu. neldili 'faldt, Kovwınt ı.hçeaine pten 
mu, yolculvm arMından hula ıeçti bi ıeldi ona. O ıınıda teaadUfen yam- Sanki kendielnl bir taldb eden var- bUytik arabalara l'M't pldi. Suratları 
ve üzeri pullu bir tentenin yam bafın- batından ıeçen bir adamı durdunnak IDlf ıibi, uman am111ı etraf ma bakı- Cilnetten yanaq, saçları kl'fl'ılmıt. a· 
da durdu. Hiç bir teyi 16rmedlti ve v~ ona her teYi anlatmak eti SÜl111 aarak acele acele Port1and Ple19'e ğızlarmdan beyu duman çıkaran ara· 
iıfitmediii belli idi. Ayulı bir ıece bır arzu duydu. clolru JGrildG. Rig Strit'in k8feainde bacılar birer birw geçlyGr, Jn~ları
idi. Sokak baflarındaki bava gazı fe- Daha aonra Obford caddealnl geçe- Yd kiti bir tahta panmıklılm üzerin- nı pldatlJ"Or, arada ıırma da biriblr
nerleri tiddetli bir rüzgirla titriyor, rek dar ve dolqmuı ayıp yollara aap· de bir klğıd okuyorlardı. ~ine tuhaf terine .. leni,orl&Nı. GUriilıtlcll bir 
18Uanıyordu. Jrabt onun elleri bir tı. O, ıeçip giderken yüzleri boyalı i- bir teceaüe hi•i ıirdiği için o tara- lmfilenin 1-fında, bos bir ata binmit 
hım Ue tutuJU70r ve aJm ateı gibi ki kadm ona bakıp eğleniyorlardı. Ka- fa doğru ilerledi. Orada ıiyah harfler-. ve p.pkaama bir demet krisantem tak
JIUU1Vrdu. rqbk lıiI blbscdu dö,iUtmlır1 tö- le bllık1119 .. ,iN~ lfeliaa#i &ödDc IDlf narin bir SoQllr. llllılk eıe•e a-

tın yelelerine ulm ııkı tutunup güle
rek ceçiyordu. Saıbah aema•ınıa kartı 
yübelen yilbtk •rzevat yıtmlan, 
ıtll yaprakları aruma konulmuf jad
lar sil>i görUntlyordu. 

Lord Artur, ıebebini bilmediği bir 
mirin altında idi. Söken şafakta beli
ren ince le'fimlilikte çok bariz bir do
Jaunaklık buluyordu. Sonu fırtınalarla 
biten günlerin de bu kadar güzel bat
ladıfınr dU,linıclll. 

Bu köylüler de kaba, fakat iyi 
kalbli ...ıeriyle, pervasız amr • 
larile, kimıbilir, ne acaip bir Londra 
görmüflerdi 1 Gecenin günahından ve 
gilndüziin dumanından uade bir Lon
dra,blr hayalet gibi aoluk bir mesarlar 
fdıril Acaba onlar ne dütünürler di· 
ye dü,ündü, onun hqmeti ile beraber 
utanacııık taraflarını, çıl.gın ve zengin 
etlencelerile beraber mütbif açlıimı. 
aabahtan akpma kadar yapıp boadu
lu pyleri bilirler midi onlar? ihtimal 
ki onlar için burası, yemişlerini ıeti
rip ıattıkları, kaldrkları bir kaç aaat
ten ıonra aokaklarını gene ıeuiz ve 
wlerini bili UySuda bıraktıkları bir 
pazar yerinden b&fka bir tC'Y değildi. 
Onların ıeçitini aeyretmek kendiaine 
HVk verdi. Kaba, çiwli ayak kabıları, 
çekincen yürüyiifleri ile bunlar kaba 
Aba kimselerdi ; fakat gene göz alı:
bir halleri vardı. Onların tabiatle bat
bap y.,actıklarmı Ye ondan huzur ve 
ıüktbı öirendilderini hi•etti. Onla
rnı bitb bilmediıklerini kıskandı. 

(Sonu var) 



-6- ULUS 31 - s - ?938 

20 yıldır kadın kıyafetinde gezen 
meczup bir erkek! 

Gaziantepte kostümlü bir balo verildi 

Sakalını, bıyıgını yoluyor ve 
kırılgan bir kadın gibi geziyor 

Diyarbakır, {Hususi) - Garibeler yalnız 

Amerikada olmaz ya .. En garib düşünenleri 

hile hayrette hır.akacak garib ve meczub bir 
tip, yirmi yıldanberi Diyarhakırm Silvan ka
zasında kadın kıyafetinde dolaşıyor .. Bu adam 
35 yaşındadır, kendini bildiği gündenberi bir 
kere .bile erkek elbisesi giymemiştir. Bıyık ve 
sakalları daha ayva tuyu halinde iken yolma
ğa başlamış, bu itiyadını bir gün bile terket
memiştir. Şimdi de sakızlı koyu bir macunla 
yüzündeki erkeklik tüylerini yolmakta devam 
etmektedir. Bu adam aynı zamanda 
saçlarını titiz bir kadın itinasiyle her 
gün taramakta ve örmektedir. Bir ka
dın kadar süse, düşkündür, kadınlar 
arasında yaşamaktan, onlarla birlikte 
dedikodu yapmaktan zevk alır .. 
Omuzlarının genişliğine, kalçasının 

darlığına ve sesinin kalınlığına rağ. 
men, fazla dikkat etmeyenler onu bir 
kadın sanırlar ve aldanabilirler .. İşin 
garibi kendisi de kadın olduğuna 
inanmış gibidir ... Ali adını taşıyan bu 
adamın kendine göre bir de tuvalet 
tarzı vardır. 

Başında daima bir baş örtüsü 
bulunur. Bunun bir kısmı saçma sa
rılmış bir kısmı da boynuna dolan
mıştır. Bir erkek gördüğü zaman sı
kılır, utanır, kırıtır ve örtünün bir 
kısmiyle yüzünü örter.. Belindeki 
süslü kemeri ve önündeki önlüğünü 

111111111111 ......... p~•c 

1 
Kadın gibi gi. 
yinen adamın 

iki pozu ............................ 

hiç eksik etmez .. yaz günleri daha 20 d" k d B d 

çok çıplak ayak dolaşır .. Doğunun bu hiç bir zarar görmedim, hayatımdan ı 
- sene ır a ınım... un an 

garib tipi: memnunum! ... demektedir .. - U. E. 

Samsun 
Samsunun 

hamamı 

müzesi zenginleşiyor 
yarım saat ötesindeki yer 
da kıymetli bir eserdir 

Gaziantep, ( Husu.'li') - Şehrimizde ilk kostümlü balo Çocuk Esirgeme Kurumu tarafı 
dan 1ıerilmiştir. Balo çok neşeli olmu.ş, bayanlardan bir çoğu baloya ulusal kıy<ı/etlerle iş • 
rak etmiştir. Gönderdiğim resim güzel bir neıe içinde sabahlara kadar devam eden balo 
ulusal kılıkla iştirak edenlerden bir kısmını göstermektedir. 

Kayseri müzesi düzeltildi ve açıldı 

Müze, dünya bilginleri için 
alôka ile gezilen 1 tarih yeridir 

Kayseri, (Hususi) - Bir kaç aydanberi onarış ve düzeliş işleri yapıldığından 
ziraatçilere kapalı olan müzemiz, tekrar açılmış·tır. 

Çevremizdeki kül-
:epe, Çatalhöyük, 
Göllüdağ.. kazıla-
rından çıkan en es
ki {Eti çağl) eser
leri ile zenginleşen 
müze, Vonder üs
ten gibi değerli bir 
eti bilgininin eliy
le tasnif edilerek 
profesörleri, etildi 
yenleri, seyyahla
rı memnun ve tat-

1 cffc\eMr#n-fekm"iı-
tir. 

Yukarıda Samsun müzesi, cqağıda tarihi yer hamamı 

Samsun, (Hususi) - Samsun müzesinin bu yıl zenginleımeıi
ne çalıtılmaktadır. Önceleri dağnık bir halde bulmıan bir çok 
tarihi eserler müze açıldığmdanberi biraraya toplanabilmit ve bu 
auretle harab olmaktan kurtarılmııtır · 

İzmir 

l Samsun çevresinde bir çok tarihi 
_ l eserlere rastlanılır. Samsunun yarım 

1 k 
' 

h 
' 

Si sat yanında bulunan Kara Samsun-mem e e as ane daki yer hamamı da bu tarihi eserler 

geniıliyor 

lzmir (Hususi) - Memleket hasta
hanesinin genişletilmesine karar ve
rilmiştir. Yeni bir pavyon daha inşa 
ettirilecek ve ha:ı tahanenin yatak sa
yısı arttırılacaktır. Hastahane civa
rında boş arsa bulunmadığından arka 
tarafta Kılcı Mescidi mahallesindeki 
evlerden üç tanesinin ve bir garajın 
pazarlık suretiyle satın alınması ka· 
rarlaştırılmıştı . Evler, pazarlıkla sa
tın alınmış ve sahiblerine 5000 lira 
verilmiştir. Garaj sahibi, garajı sat
mak istemediğinden istimlakine te
şebbüs edilecektir. Satın alınan evler 
yıktırılacak ve bunların y~rine bü

yük bir paviyon inşa ettirilecektir. 

arasındadır. Halkevi yakında burada 
tarihi bir gezi de yapacaktır. 

"Yer hamamı" adı verilen yer cid
den muazzam bir hamamdır. Zaman 
bu tarihi hamamın bir çok kısmını 
harab edememiştir. 

Yıldırım iki kişiyi öldürdü 
Adana (Hususi) - Kozan kazası

nın Mahmutlu köyünde oturan Mus
tafa oğlu Ali ve Ali oğlu Mehmet 
kasabaya gelirken yağmura tutulmuş 
ve mezarlıkta bir ağacın altına aığın
mışlardır. Bu sırada düşen bir yıldı
rım her ikıisine isabet ederek öldür
müştür. 

Eti türk ve selçuk 

türk armağanları

{lı yer, yer sinesin

de taşıyan Kayseri 
ilinin zengin mii

ıesini görmek için 
Avrupadan, Ame
rikadan bir çok ec

rıcbi bilgin ve gez
ginler aylardanberi memleketimize Kayserimizin, eşi az bulunan 
gelip gitmektedirler. Sırf bu maksad selçuk kurağları ve müzesindeki na
la bir ay kadar önce Ankaradaki ec- dir parçaları, bu yabancı merakhla
nebi sefirlerden mürekkeb bir heyet rın takdir ve hayretlerini celbetmek
ilimiz ve • çevresini ziyarete gelmiş- tedir. Böylece bir turist şehri olan 
lerdir. Kayserinin, turistleri kendine çeken 

Müzedeki 
nefis eserler 

bakımsızlıklar yüzünden harab ol 
ğa yüz tutan (Sahabiye), (Yoğuo 

burç) gibi selçuk şaheserlerinin tam' 
için mühim tahsisat göndermiş ve i 
şe başlanmıştır. 
Diğer taraftan belediyemizde ııeh 

tarihsel, değerli eski eserlerini koru deki abidelerin güzelliklerini mey 
mak ve güzelleştirmek için bütün dana çıkartmak için şehir planını, 

........................ 

memleket uyanıkları el birliği yap- nemle tatbike devam etmektedir. 
mışlardır. Bütün bu işler, memleketimizin 

Memleketteki bu derin ilgiyi tak- nevi kıymet ve maddi servetini artı 
dir eden kültür bakanlığı da, eski racak yollarda ileri hareketlerdir. 

t , , , 

YURDDAN RESİMLER ~l 

.UR FADAN 
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Kamutay, Evkaf, P. T. T~, Oı·ınan ve 
Havayolları büdcelerini kabul etti 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 

~ünün murakabesi altına alınmıştır. 
Zaten bundan başka ne olabilirdi. 
'I'ürkiyede teessüs edecek herhangi 
bir teşekkülün türk kanunlarına ve 
türk vatanının milli icabatına uygun 
olması zaruri, kanuni ve tabiidir. Bi
naenaleyh burada teessüs eden her
hangi bir teşekkül bir türk teşekkülü
dür, türk teessüsüdür. Bundan başka 
buna bir vasıf vermek imkan haricin
dedir. 

Şimdi burada bir kontrol faslı var
dır. Binaenaleyh bunlar doğrudan 
doğruya umum müdürün kontrolü al
tındadır. Şimdiye kadar bu mülhak 
'lakıflardan hiç kimse ne hesab sor
ınuş, ne hcsab istemiş, bu vakıflar hiç 
kimseye hesab vermemiş, alabildiğine 
Yürümüş gidiyordu. Bunun için va
kıflar umum müdüründen yegane is
tirhamım; bu sene de olduğu gibi bu 
Jnüesseseler üzerinde sık sık kontrol 
Yapmalıdır.,. 

Zeytinliklere bakım 
Ekaf biıdcesinin bu seneki artışın

da büyük bir hissesi olan zeytinlikle
re bakım masrafı olarak geçen sene 94 
bin lira verilmesine mukabil, bu sene 
ancak 19 bin lira verilmiş olduğunu 
aöyliyen B. Hüsnü Kitabcı, Evkafın 
hnara muhtaç birçok zeytinlikleri ol
duğunu söyledi ve bunların da imar 
Ctlilcrek gelirin arttırılmasının daha 
doğru olup olmadığını sordu. 
Alınan 200.000 liralık tahsisatla ha

rab olmaya yüz tutmuş olan abideleri
lnizi tamir etmeye kafi olup olmadı
ğını soran B. Hüsnü Kitapçı, eğer el
deki para kafi gelmiyorsa, belediyeler 
,,e müzelerle anlaşarak bu eserleri ta
Jnir imkanını elde etmenin bir insan
lık ve medeniyet borcu olduğunu te
barüz ettirdi. 

B. Rasih Kaplan (Antalya) - Evka 
fın cumhuriyetten sonra ve bilhassa 
lon senelerde kıymetli ellerde ve 
ınüsbet birer programla gerek kendi 
İJtiğal mevzuları, gerek memleketin 
bayındırlığı emrinde cidden fayd~ı 
~e iftihar edilecek bir müessese halı
~ l!eldiru_ne isaret ederek Mu~la ve 
l\ntaıya gıoı t'Cyt.uı\.ıu... ıg.ıuur y .. ıu 
inlripfa başlayan sahalarda evkafın 
halka nümune olmaaı lüzumuna işaret 
etti. 

Tamiri lüzumlu eıerler 
Camilerde kurşun hırsızlığının ö

lliine g~ilmesinin ve eski eserlerin 
lcorunmasına azami hassasiyet göste
tıiJ.ınesinin zaruretine işaret eden B. 
O.man Şevki Uludağ (Konya) Acil 
tbnir tedbirleri üzerinde durarak bun 
lardan bir iki misal verdi ; 

"- Birisi Beytehirdeki Eşrefoğlu 
carniidir. Bunun bugünkü vaziyeti ta
blamen yıkılma halini arzetmcktedir. 
İlk bakışta csa&lı bir kıymeti yokmuş 
lanı lan bu cami; mozayıklı camları 
iıh.tiva etmeai, çok kıymetli çinileri bu 
l.unması ve en nihayet bugün el ile do
lcunulamıyacak derecede çürümüş me 
§eyi ihtiva etm~i itibarile çok kıy
!neUidir. Bu caminin ayrı bir hususi
Yeti de hepsinde taştan yapıldığı hal
de bunda ağaçtan yapılmış usturlap 
başlıkları bulunmasıdır. 

Her halde bu cami her cihetten na
Zarı dikkati cclbetmelidir. Böyle ol
duğu halde bugün maalesef yıkılmak 
iizeredir. Eğer evkafın tamir progra -
ıııında Eşrefoğlu camiinin tamiri he
nüz mevzuu bahis değilse hiç olmazsa 
birkaç sene için - bu camiin tamirine 
&ıra gelinceye kadar - ayakta kalacak 
derecede bir tamir yapılmalıdır. 

İkinci arzedeceğim delil; Edirnc
deki Beyazıd darüşşifasıdır. Türk
lerin yaptıkları hastahanelerin en gü
ıeııerinden ve en dikkate şayan olan
larındandır. Darüşşifa tipinde olarak 
tarihleri kendisinden sonra olmak ü -
ıere dünyada pek çok hastahaneler ya 
Pılmıştır. Bu da yıkılmak üzeredir. 
&unların tamirini çok rica ediyorum.,, 

Memlekette yetim çocuk işinin her 
leyden evci evkafa aid bir mesele ol
duğuna işaret eden B. Mehmcd So
tner (Kütahya) büdcede eytam mck
teblcrinc aid bir para göremediğini 
•öyliyerek dedi ki: 
"- Kimsesiz çocukları himaye et

tnek hükümctin vazifesidir. Kimsesiz 
Çocukları yetiştiren ve muhtelif şe
killerde idare eden eytam mekteble
rini kontrolu altına alması, evkafın 
belli başlı vazifelerinden biridir.,, 

Camilerin temiz tutulmasına işa
ret eden B. Hakkı Kılıcoğlu (Muş) 
lllabedlerde oturulacak ve secde edi
lecek yerlerin ayrılmasından bahset
ti. 

Avukat meselesi 
lstanbulda bir ücret ve tahsisat ve

rilrneden dosyalar, işler tevdi edile
rek bunun hakkında takibat yap,ılıP. 

para kazanıldığı takdirde içinden ai
dat almak üzere avukata verildiğini 
haber aldığını söyliyen B. Salah Yar
gı (Kocaeli), avukatın vaziyetinin 
yalnız o işin takibine münhasır ka
lacağına göre, kanun bunu menettiği 
halde bir gün bir devlet müessesesi
nin davaları bu şekilde tevdi etmek 
üzere vekil tayin etmesinin dikkat 
değer olduğunu söyledi ve dedi ki: 

··- Birkaç gün sonra umumi heye
te tevdi edilecek olan yeni avukat
lık kanununda bu husus, daha açık 
olarak gösterilmiştir. Evkaf idaresi
nin belediye ve hususi idarelerin de 
davaları oluyor. Halbuki böyle dev. 
Jet müesseseleri arasında işi mahke
meye intikal ettirmeden mcvcud ih
tilafların halli yolunda bir kanun ha
zırlandığını büdcenin müzakeresi sı
rasında öğrenmiştik. Vaziyet bu şe
kilde takib edilirken vakıf işleri gibi 
bilhassa fıkıh hükümlerine çok vakıf 
olması lazımgclen adamların gördük
leri hususları böyle götürü tarzda bir 
pazarlıktan sonra işi ne yolda çıkar
sa bir pay, bir aidat almak suretiyle 
işi idare edenlerin bu vukuftan ne 
derece uzak olduklarını tahmin eder
siniz. Bilhassa dikkati bu nokta üze
rine çekerim.,, 

B. Hakkı Ungan (Van) Evkafa aid 
hayır müesseselerinin sayısı ile va
kıfların geçirdiği safhaları ve sicille
ri hakkında bir eser mevcud olup ol
madığını ve mevcud değilse bu eseri 
vücuda getirmek için bir teşebbüs ya
pılıp yapılmadığını sordu. 

Evkaf Umum Mii.dürünün 
izahları 

Hatiblerden sonra Evkaf Umum 
müdürü B. Fahri Kiper kürsüye gel
di ve şu izahatı verdi: 

- Evvela hususi vakıflar üzerinde 
evkafça bunları daimi bir kontrola 
tabi tutulması temennisini izah ede
yim. Bu zaten kanunen cereyan et
mektedir. Gerek hastahaneler gerek 
diğer ekalliyet vakıflarının hesabları 
muntazaman görülüyor, murakabeleri 
yapılıyor. Yeni bir talimatname de 
derde.sttir. Bu .is üzerindf'. daha ziva
ae yurunecektır. 

Sonra zeytinlik masraflarının ; zey
tinlere ehcmiyet verildiği halde akar 
masrafı çağalırken zeytin masrafının 
azalması bunların bakım tertibinde 
az tahsisat bulunması bunların bakım
larına az ehemiyet verildiğine delalet 
ediyor gibi gösterilmiştir. Vakıa za
hiren bu böyledir, fakat hakikatte 
malUınu aliniz geçen sene bir müte
davil sermaye kanunu çıkarıldı. Bu. 
nunla zeytinliklere bakma ayrı bir 
şekle kondu. Onun için astl evkafa 
aid zeytinlikler toplu bulunduğu de
recede Ayvalık gibi yerlerdeki yapı
lan masraflar büdceden bu suretle çı
karılmış oldu. Bu yüzden bu masraf 
az gözüküyor. Halbuki mütedavil ser
mayeden 150.000 lirası bu işe ayrıldı
ğına göre bu hususta fazla sarfiyat 
yapılmaktadır. Bilhassa buyurdukları 
yerdeki zeytinlikler korunmaktadır. 
Birçok yerler imar edilmiştir, bir ta
raftan da yabani ağaçların aşılanma
sına devam ediliyor. Antalyada Mu
ratpaşa arazisi namındaki bir yerde 
eskiden kalmış au yolu kanalları ta
mir edilerek bugün 30.000 dönüm ka
dar bir yer. İlerde bunu mühim bir 
varidat menbaı teşkil edeceği kana
atindeyiz. 

Beş aenelik program 
Geçen sene 200.000 liralık bir is

tikraz yapılmıştır. Bunun sureti sar
fını ve bu tamiratla bütün abidelerin 
tamamen tamirinin ifa edilip edilme
mesi noktasını sordular. Hepimiz bi
liyoruz ki birçok şeyler gibi eski za
manın teseyyübü neticesi olarak ev
kafa da birçok binalar ve abideler ha
rab ve bakımsız bir şekilde intikal et
miştir. Be§ sene zarfında sırasiyle 
80 - 90 bin lira 113 bin lira ve nihayet 
geçen sene 230 bin lira sarfedilmiş
tir. Ve bu sene de 250 bin lira tahsis 
edilmiştir. Bu suretle mütezayid bir 
şekilde bu binaların tamirine çalışı. 
lryor ve yaptığımız bir programa na
zaran on be§ senede daimi ve müte
zayid bir ceht ile bu abidelerin ima
rına çalışmak icab etmektedir. Birçok 
yerlerde bu harab abideler maattees -
süf mevcuddur. Bunların hepsinin i
marı herhalde çok bir paraya müte
vakkıf olmakla beraber aynı zaman
da hepsinin imarına yetişmek ilmi 
bir iş olmak münasebetiyle birçok e
lemanlara ve malzemeye ihtiyaç gös
termektedir ki, bu bizi birçok müş
külata maruz bırakmaktadır. Maama
fih gene en fazla ehemiyet verdiği
miz şey bunların imarıdır. Geçen se
ne istikraz edilen 200 bin liranrn 160 
bin lirası kalmı§tır. Bunun 60 bin li
rası borçlara tahıia edilmiştir. Geri-

ye 100 bin lira kalmıştır. Bu sene de 
159 bin lira tamir masrafı büdcemiz
dedir. Ceman 259 bin lira tamirat mas
rafı ile yeni seneye giriyoruz demek
tir. 359 bin liralık bir şey karşılan
mıştır ki mevcud olan bir programla 
bunların sureti sarfını çerçeveledik. 

Muhterem saylavın buyurdukları 
gibi, tamamen tamirine yetişemediği
miz abidatı da, ilerde tamiri icra e
dilmek suretiyle şimdilik felaketten 
kurtarılmaları ciheti iltizam edilmek. 
tedir. 
Abidatın yanında diğer teşekkül

lere aid bazı eserler bulunduğu hal
de, yani bir camia dahilinde teşek
kül eden kısımlardan bir kısmı tamir 
edildiği halde diğer bir kısmının ta
mir edilmemesi ve bunların belediye 
ile, müze ile beraber çalışarak ta.mir 
edilmesi dermeyan edildi. Bunun için 
Başvekalet yüksek makamına arzcdil
miş ve tensibe iktiran etmiştir. Ya
pılacak işler; müzeler, İstanbul bele
diyesi ve vakıflardan müteşekkil mü
tehassıslardan müteşekkil heyet ta
rafından görülüyor ve müşterek bir 
rapor takdim ediliyor. Bu suretle her 
daire gene bir taraftan kendi büdce
si dahilinde çalışmakla beraber, bir 
taraftan da ihtiyaçlar tesbit ediliyor. 

Eytam mektepleri 
Camilerde kurşun hırsızlığı vaki 

olduğundan bahis buyurdular. Filha
kika bunu gazeteler de yazdı, biz de 
işittik. Fakat son zamanlarda bu gibi 
vakalar çok azalmıştır. Tabii bunlar 
yalnız camilerin üzerinden değil, di
ğer abidatın üzerinden de çalıyorlar
dı. Buna müteenir olanlar zabıta kuv
vetiyle kanuna teslim edilmektedir. 
Netekim birkaç çocuk ve cahil kim
seler de bu suretle kanuna tevdi e
dilmiştir. 

Abidatın, tamir edilirken esas kli
şelerinin bozulmaması ve bunlara dik 
kat edilmesi noktuma gelince: bu
yurdukları gibi, bunlara dikkat edil
mesi noktasından, bulundukları de
vitde naaıl yapılmı§U o benliklerini 
muhafaza için buna peJı: büyük bir e
hemiyetle bakılmaktadır. Bundan baş 
ka Dır heyet, müzelerden, şehır iymar 
profesörleri, yüksek mühendis mek
tebi profesörlerinden mürekeb bir he
yet bunları 15 günde bir tetkik eder 
ter, kendilerinden rapor alırız, vesi
ka alırız. Yalnız itiraf ederim ki bun
ların içinde bazı şeyler oluyor, mese
la camlar gibi. Tam eski rengi, eski 
şekli, eski mayasında yapılmış cam
lar bulunamadığı için tamtamamına 
eskisinin yerine koymak imkanı yok. 
Fakat bunları imkan dairesinde yeri
ne getirmiş oluyoruz. 

Birkaç camiden, Eşrcfoğlu camii, 
Edirne Darülşifası gibi bunları ehe
miyetle nazarı dikkate alacağız. 

Eytam mektebleri meselesi; vakfa 
aid olmakla beraber Maarif Vekale
tine aid böyle bir kısım mülhak va
kıflar varsa da bunlar yerine ge
tirilir. Fakat bunların kültür vaziye
ti Maarif Vekaleti yüksek makamın
da bittabi ehemiyetle nazarı dikka
te alınmııtır; binaenaleyh bu kültür 
işi evkaftan ziyade vekaleti aidesini 
alakadar ediyor. 

Mchmed Somer (Kütahya) - İda
resinden bahsediyorum. 

Evkaf Umum Müdürü Fahri Kiper 
(devamla) - İdaresi de böyledir. Ta
mamen Maarif Vekaletine devredil
miştir. 

Küçük çocukların vaziyetini nazarı 
dikkate aldık. Geçen seneki müzake
rede bu cihet mcvzuubahs olmuş ve 
teklif olunmuştur. Bunlara da bazı 
yerlerde kitab veriyoruz, bazı yardım
lar yapıyoruz. Bu seneki büdcemizde 
çocuk bakım evlerine biz de muavenet 
edeceğiz, bunu başlı batına ayırdık. Fa
kat mektep idaresi noktasından vazi
yet bittabii vekaleti aidince nazarı 

dikkate alınmıştır. 
Camilerin içlerinin temizliği nok

tasına, ona bugünkü mevcudumuzun 
ve itlerin müaaadesi nisbetinde dik
kat ediliyor. 

Avukat istihdamı meselesini chemi
yetle telaklki ettim. Hiç bir vakit lü
zum olmadıkça ne bir münakaşa ne de 
bir muhakeme kapısı açmak evkafın 
da istemediği bir şeydir. Evkafla İs
tanbul bürosu arasındaki vaziyetin 
mahiyetini bilmiyorum, bunu tet1cik 
ed-eceğim, neden tahaddüs ettiğini an
lıya.cağnn. 

Vakfiyeler üurinde çalı§malar 

B. Hüsnü Kitapçı (Muğla) nın imar 
faaliyetinin ne kadar süreceği ve bu 
hu•usta bir program hazırlanıp hazır
lanmadığı hakkındaki sualine cevab O· 

larak umum müdür dedi ki: 
"- B~ senelik biT program yapıl

mıttır. Bugün elimizde 938l 939 da d~-

vam edecek program şudur, fakat bu 
program arasında ihtimal ki daha te
all ü k edcc-ck işler de çıkacaktır, onun 
içindir ki ihtiyat bir kısım da ayrıl
mıştır. Mesela: Ankara ve lstanbulda 
yapılan işler elimizde bulunan prog
ramda birinci tertipte başlanacak, i
kinci tertipte başlanacak işler vardır. 
Bunların hepsi şimdilik kaydedilmiş
tir. Fakat bugün elimizdeki para ile 
zaten tamirata başlarken üç ciheti na
zarı dikkate alıyoruz. Birisi umumi
dir ki onların kudreti, derecesi yük
sekliği nisbctindc ibideleri tercih et
mok. İkincisi, buyurduğunuz gibi ü
zerinden sene geçeI"Se harab olmak 
tehlikesi mevcud abideleri tercih et
mek. Elimizdeki programa göre vari
datırnızı bu şekilde tahsis ediyoruz. 
8-10 sene programla ve planlı şekilde 
yürümek suretile iş başarılacaktır. 

Fakat gene devam edilmek lazım. 
Tesbit hakkında da bu sual sorul

muı)tu. Bugünkü "mevcud şeylerin fo
toğrafları alınarak hali harabilerinin 
ne şekilde oldukları tamam ile tesbi t 
olunuyor. Sonra işledikçe bunların 
safahatını gösterir şekilde fotoğraf

lar alıyoruz. Bunlar üzerinde daimi 
olarak çalışılacak işlerdir. Bir taraf
tan da bu vakfiyeler üzerinde çalışı
yoruz. Muhtelif şekilde arapça ve an
laşılamıyacak tarzda eski harflerle 
yazılmış vakfiyeler vardır. Bir gün 
ge.Jecek bunlar anlaşılamıyacaktır. 

Evkaf denildiği zaman ecdadın bırak
t!ğı ve bunun manevi vaziyeti kül ha
linde gösterecek bir eser telif edile
cektir. Abidelerin fotoğrafları, halle
ri ve sairclerini göstereceği gibi her 
esere aid tarihi kısmı da gösterilerek 
her esere aid neler varsa onları gös
terir bir eserin telifine çalışıyoruz.,, 

Bu izahattan sonra fasıl ve madde
lere geçildi. 'Geçen sene büdcesinde 
hef bin liradan ibaret olan imaretler 
tahsiaatmın on b~ bin liraya çıkartıl
maaı dolayıaiyle söz alan B. Ali Rıza 
Türel (Konya) bu yükselmenin sebe
bini sordu. 

Büdce encümeni namına B. Sırrı 1-
~öz (Yozgad), biri•i Eyüpte. diğeri 
Topkapıda olma.ık üzere iki imaret da
wuıa tesıs eaııaıgını ve bu ımaretle-
rin vakfiyesi muciıbince civardaki fa
kirlere sıcak yemek dağıtıldığını söy 
ledi. 

B. Ali Rıza Türel (Konya) dedi ki: 
"Vakfın f41rtına riayet şüphesiz li

.znndır ve bir hukuk esasıdır. Fakat 
vakfın şartına riayet onun maksadına 
nüfuz etmek surctile ve zamanın icab
larına uygun bir tarzda yapılırsa bcn
denizce hukuki bir kıymet ifade eder. 
Vakıfın zamanında bu, içtimai teavün 
ma.ksadile yapılan bir vakıftır. Fuka
raya yardım etmek, giydirmek, bun
lara yemek, elemek temin etmek ve -
saire .. Fakat bu asrın içtimai teavün 
tekniği bu şekilden başkadır. Çok te
menni ederim ki gelecek sene büdce
de imaretler tahsisatı görmiycliın. Bu 
tahsisat ayni maksadı temin edecek 
başka içtimai yardım müesseselerine 
~relim. (Doğru sesleri) 

Kabul edilen diğer projeler 

Büdcenin diğer fasıl ve maddeleri de 
kabul edildikten sonra Adliye Vekale
tinin teşkilat ve kadrolarında yapıla
cak değişiklik hakkındaki kanun pro
jesi, Adliye Vekilimizin teklifi kabul 
edilerek müataceliyetle müzakeresine 
başlandı ve kabul edildi. 

Bundan sonra Posta Telgraf Tele -
fon Umum Müdürlüğünün yeni yıl 
büdcesinin görüşülmesine geçildi. V c 
büdce üzerinde söz isteyen olmadığın -
dan maddelere geçilerek kabul edildi. 

Kamutayın dün kabul ettiği kanun 
projeleri arasında Devlet hava yolları 
umum müdürlüğünün •·eni büdcesi, in
hisarlar idaresinin mütedavil sermayesi 
hakkındaki kanun projesi, 937 mali yı
lt umumi muvazenesine dahil bazı da
ireler hüdcelerinde değişiklik yapılma
sı hakkındaki proje, 17.918.000 lira 
fevkalade tahsisat verilmesi hakkında
ki proje, ilk tedrisat müfettişlerinin 
umumi muvazeneye alınması hakkın -
daki proje, Dahiliye vekaleti merkez 
teşkilat kadrolarında değişiklik yaprl
ması hakkındaki proje ve 3042 numa -
ralı kanunda değişiklik yapılmasına da
ir olan projeler de vardır. 

Orman büdceai 

ması sebebi. Bu gençler orta mektebi 
ikmal ederek en iyi derece ile şehadet 
name alanlar ve 3 sene de ormancılığı 
ameli ve nazari olarak tahsil ettikten 
sonra bu gençlerin yükSck orman mek
tebine alınmaması sebebi nedir? Eğer 
tahsilleri yüksek melçtebe giremiyecek 
vaziyette ise oraya girmeleri için tedbir 
alarak bunların istikballerine sed çekil
memesini rica ediyorum. 

2 - Orman koruma teşkilatı hak
kında. Bu fasla aid büdcede görüyor
sunuz ki 1937 de 1.090.098 lira olduğu 
halde bu sene bu miktara 407.122 lira 
daha zam edilerek 1.466.220 ye çıka -
nlmıştır. Halbuki sivil teşkilat zama -
nında bu miktarın yarısı: bile verilmi -
yordu. Bu suretle verilen fazla tahsisat
la ormanların daha iyi korunacağını ü
mid ederken ormancılık bakımından 
bir fayda hasıl olmamış, belki muhtelif 
mahzurlar doğurmuştur. 

Sivil teşkilat 

niçin orman fakültesine kabul cıdiJmi
yorlar? MGarif vekaletince yapılmıt 
olan mevzuatta üniversite derecesinde 
bulunan mekteplere girebilmek için 
mutlaka lise tahsili şartı konmuş.tur. 
Orman fakültesi üniversite derece11in
de olduğu için, bu.günkü mevzuata gö
se orta derecede olan orman tatbikat 
~lrtebinden çıkan bir genci fakülte
ye almaya kanuni imkan mevcud de-
ğildin. . 

İkinci sualleri, onnan koruma teşkı
latı hakkındadır. Bendeniz zannedi
yorum ki kendileri orman kanununu 
çok iyi okumuşlardır. Hakikaten bu 
kanunu tatıbik etmek için bu günkün
den iki misli fazla askeri bir kuvvete 
ihtiyaç vardır. Şimdi kcndilcrile sulııh 
olalım. Tafsilata girişmiycyim. Diğer 
büdccmiz dolayısilc arzcttiğim gibi 
ileride daha geni§ ceva.b vermek im
kanı hasıl olacaktır. Bu tamamen bll 
kanun mevzuudur. Geçen sene bu sı
rala$ kabul buyurduğunuz bir ka
nun icabıdır. 

l'ahsisaiın fazlalığına gelince 
Arkadaşlar, bu hususa aid kanu

nun muzakeresi esnasında gerek zira
at ve gerek büdce encümenlerinde Tahsi6a'1:ın fazlalığına gelınce; ya
söylediğim mahzurlar birer birer tat- pılmış olan kadrolara nazaran yeniden 
bikatta görülmektedir. Bugünkü as- iltihak eden askerlerle aşağı yu
keri teşekkül ormanları korumak için karı iki mislini bulmuştıur. 'famamile 

1 • · • · ·•-cak bir hesap neticesidir, ona göre tah&i-orman arın ı~ınc gıremcmış ve c... 
şehir ve köy civarlarmda yolsuz ke - sat konmuştur. Bay Şükrü Gülez ar
silmiş olan mamulat ve mahrukatı mü kadaşımızın buyurduklarına gelince: 
sadere edebilmektedir. Halbuki mak- amenajman meselcsile ve bir kısım 
sad, ormanların korunmasında asıl, tecrübeli mühendislerin merkeze a
ormandaki ağaçları yolsuz kestirme- lınmıf olduğu meselesile bendeniz 
mektir. Çünkü kC6ilen bir ağaç keres- şahsen meşgulüm. Kongreye intizaren 
tclik ise ancak 120 _ 150 yaıında fay- yapmış olduğumuz programın eea.la
dalı bir hale gelebilir. Mahrukatta rı şudur: bildiğiniz gibi, orman kanu-
10 - 20 yaşındadır. Şu hale göre mu- nu çok dikkatli işlenmiş, birçok tefer
hafazadan ma.ksad ormanların dışında ruatı teısbit etmiş ve hakikaten bir i
değil, asıl vazife ormanlar içindeki a- dare amiri için, tatbik mevkiinde bu
ğaçları yolsuz kC6tirmemektir. Esa- lunan zat için, ç~ lüzumlu olan elia
sen muhafazayı eline alanların en !"ü tikiyetc imkan bırakmamıştır. Bu ka
him vazifeleri yalnız muhafazadan nun çerçevesi dahilinde hareket ede
ibaret olmayıp, imarı ve teknik cihet- rek, memleketin umumi vaziyetini de 
lerini de bilmeleri şarttır. Bu ise alet- nazara alarak, yapılabilecek kolaylık
acele askerlik müddeti zarfında öğre- ların azami hududunu tesbi·te çahfl· 
nilemcz. Bu behemehal mektcb ve yoruz. 
kuralar görmüt. bu igte istikbalini a- İhtiyaçlarımızı tesbit ettik. Meaelt 
rıyan mütehaesıs sivil teıkilatı göre- inşaat kerc&teai için 500.000, amballi 
bilir. Nitekim bu sebebe mebni bilıtiin için 100.000, travers için otuz bin. 
ıncucnı mıuc\lcr OI""IDaıllelLUU o\ .. \~ .... ~ --...J.-- .. :u. -t,,:. :.:s:... ........ ....... l>.\.l• 

kilatla yapmaktadırlar. Bizim de ay - tu kiiğıd hamuru imali için 15.000. 
nı yoldan yürümemiz zaruridir. Aksi fıçı için 15.000, mahrukat için ıtakri
t.akdirde hem ormanlar korunamıya- ben 600.000 metre mikabı oduna ihti
cak ve hem de askerlik, hem de orman- yaç olduğu görüldü. Bu kereatel«in 
cılık bakımından muhtelif mahzurlar demin arzcttiğim giıbi, bugünkü kanu
doğurmuş ve doğacaktır. Bilhassa bu nun ~ududları dahilinde ve halen or
yüzdcn bir de ormanların imar işleri- man ı§leıtenlerden ba'1ta bu işi tevdi e
le uğraşmak için ayrıca mesaha me- dcceğimiz elemanlar olmadığına göre, 
muru unvanile elyevm kullanılmakta ~e~leke~ için_ nasıl temin cdilebilcce
olan memurlara 500 küsur bin lira da gını tesbıte ugraşıyoruz. Halen böyle 
muhafaza teşkilatı masrafına ilave e - bir komisyon çalışmaktadır. Bugünkü 
dilmiştir ki bu suretle masraf yekunu kanunun istilzam ettiği orman kon
iki milyon liraya çıkmıt olduğu halde trato~arının m~hteviyat!nı Yüksek 
matlCıb fayda temin edilememiş, bil- Mechs elbette bılmektedır. 

akis birçok karıııklıklar ve zorluklar Yeni tedbirler 
meydana gelmittir. Binaenaleyh bu 
fasla aid paranın ana kanundaki or
man bekçi ve bckçibaşı teşkilatına ve
rilmesi ve muhafaza ve imarın işleri -
ne naklini muhterem Ziraat Vekilin -
den ve heyeti muhteremcnizden rica 
ederim. 

İhtiyaç hasıl olursa bir de teklif 
kararı vermeğ( hazırım. (Kanun tadil 
edilsin sesleri) · 

Amenejman meıelesi 

Şükrü Gülez (Bolu) - Ormanlarda 
yeni kanunun emrettiği yolda amenaj
man henüz yapılamamaktadır ve ya

pılmamaktadır. Bundan dolayı satış
lar durmuştur. Kereste fiatları fevkal-

Hazırlıklarımız sırasında yapmak 
istediğimiz ikinci bir şey, madenler 
münascbcıtile Meclisi alinin kabul et
tiği prcnsipi tatbik edebilmektir. Or
manda imalat yapanların kontraıtola
rına nazaran kendileri yalnu kereste
ye elverişli kısımlardan i&tifade et
mekti', maden direği, kağıt hamuru, 
mahrukat olaraık kullanılabilecek kı. 
sımları, orman dahilinde terketmekte
dirler. Bizzat bu, orman için olduğu 
kadar, milli ekonomi bakımından da 
bir israf halini almakıtadır. Halen or
man işletenlerin vaziyetini bu kanun 
içerisinde tetkik ederken, kendilerine 
azami teshilat göstermcJcle beraber ve 

kendilerine en müsait şeraitle yeni 
ade denilecek derecede yükselmiştir 

ormanlar göstrdiğimiz zaman, kon
ve yükselmekte devam etmcktdir. Or-

tratolarında bu bakımdan bazı tadilat 
manların amenejmanlarında çalıştırıl

ması lazım gelen en muktedir mühen
disler merkezde tavzif edilmiş ve bi

rer şube müdürlüklerinde istihdam e
dilmekte bulunmuşlardır. Halbuki bu 
müdürlükleri idare memurları da ya

pabilirler. Orman ali mektebinden 
çıkmış olan mühendisler daima ama
nejman ve fenni yollarda çalışmak la
zım gelirken hepsi merkezde birer 
müdüriyet yakalmışlar, burada vakit 
geçiriyorlar. Halbuki bunların çalış -
ma sahası ormanlarda amanejman sa
halarında fen işleridir. Binaenaleyh 
buralarda bulunmaları lazımdır. Or
man işleri noktasından böyle olması 
çok chemiyetli ve lüzumludur. Yeni 
sayın vekilden bu işin bir an evet göz 

elde etmek ve maliyet fiatlarını tetkik 

ederken, aynı zamanda kereste fiatla
rını imkan olduğu kadar, düşürmeğe 

çalışacağız. Halen bu istikamette ça. 
lışmaktayız. 

Bundan sonra Orman Umum Mü - önüne konmasını rica ve teklif ediyo
dürlüğünün yeni yıl büdcesinin görü- rum. 

Orman servetimiz hakıkınd.a müsbet 
olarak, mevcut dosayalara nazaran ar
zedebilec-cğimiz bir malumat mevcut 
değildir. Bugünkü resmi ve fili vazi
yet, orman serveti hakkında mevcut 
olan dosyalardaki umumi tahminler
den ibarettir. Bunu söylerken, ame
najman mevzuuna bizim de ne kadar 
çok ehemiyet verdiğimizi arzetmek i•
tiyorum. Biz de imkan olan süratle, 
halen devlet elinde mevcud olan or
manlar neıclir, bunların terkibi nedir, 
ciddi bir iş1etme mevzuubaha olduğu 
zaman bu omıanlar ne verebilir? Bun. 
ları tcsbit etmek istiyoruz. Halen bu 
malCımata sahip değiliz. Bu itibarla a
menajman, bizim de bilhaua uğraftr• 
ğımız, ve bu bürodaki memurlara ver
diğimiz mesaiyi teşkil ediyor. Maru
zatım bu kaıdardır . ., 

şülmesine başlandı. 
Söz alan B. lamail Hakkı U zmay Vekilin izahları 

(Bolu) şunları söyledi : : Hatiplerden sonra küreüye geıen 
"- Muhterem arkadaşlar, Ziraat Ziraat vekilimiz B. Faik Kurdoğlu şu 

Vekaletinden iki sual sormama müsaa- izahlarda bulunmuştur: 
de buyurun, birinci sualim şu: Orta or "- Bay İs.mail Hakkı arkadaşımız 
rnan mekteblerinde tahsil eden gençle- iki sual aordular. Birinciei, orta or
dn yükaek orman fakültesine alınma - man mcJGtepleı-indcn çıkan çocuklar 

Vekilin bu izahların-dan sonra Or
man umum müdürlüğünün yeni büd· 
ccsi kabul edilmiştir. Kamutay, yarın 
•at 15 de toplanacaktır. 
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Ziraat enstitüsü profesörleri 

Eski müderrislerin maaşları • • 
ıçın 

_Geniş bir af projesi 
hazırlandı 

hazırlanan kanun • • 
proJesı 

Urfa mebusu general Ahmed Yazgan ve Kırıehir mebusu B. 
Ali Rıza Esen'in Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kanununa bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifleri Kamutay ruzna-::~
aine alınmııtır. 

Büdce encümeninin değiştir
mesi ile teklif edilen muvakkat 
madde ıudur: 
"- Ankara Yüksek Ziraat 

Enstitüsünün teşkilinden evel zi
raat, baytar ve orman yüksek 
mekteblerinde müderrislik yap
mı§ olup da enstitünün te~kilin
den sonra bu enstitüye doçent
likle,· girmiş ve bilahare büyük 
muvaffakıyetlerinden dolayı vak 
tinden evel profesörlüğe terfi et
tirilmit olanlara terfi tarihlerin
den itibaren profesörlük maaıı 
verilir.,, 

Teklif sahibleıi rnaksadlarını şöy
le anlatmaktadırlar : 

2291 sayılı yüksek ziraat enstitüsü 
kanununun 20 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında müddetini dolduran ve va
sifesinde liyakat gösteren birinci sı -
mf doçentler fakülte ve divanın esba
bı mucibeli teklifile vekaletçe profe -
sörlüğe tayin olunur. Diye beyan edil
mekte ve mezkiır kanuna bağlı (1) 
numarh cedvelde ise ikinci sınıf pro
fesör1Uk maaşı 90 lira olarak göste
rilmektedir. Binaenaleyh gerek müd
detini doldurduktan sonra ve gerek 
gösterdiği büyük muvaffakıyet dola
yısile daha evet profesörlüğe tayin e -
dilenlere profesörlük maaşı olan 90 
liranın verilmesi icabcder. 

Esasen hükümetin de bu kanunun 
bu maddesinden aynı manayı kasdet -
tiği ziraat ve büdce encümenleri maz
batalarının tedkikile anlaşılır. Şöyle 

kaldırmı§, fakülte ve divanın takdirile 
profesörlüğü istenenlerin kayıdsız ve 
şartsız mukabili olan maaşla birlikte 
terfilerini kabul etmiştr. "Diyerek 
maddeden hükümetin teklif etti,, şu 
kadar ki müddeti doldurmadıkça terfi 
ettiği derecenin maaşını alamaz kay -
dı kaldırılmış büdce encümeni bu husu
sun mazbatasında bir mütalea derme
yan etmemiştir. Gerçi büdce encüme
ninin bu sükutu leh ve aleyhte de dü
şünülebilirse de hakikat şudur ki ka
nunun bu noktası bir boşluk ifade et
mektedir: 

Bu sebeble 22-30 senedenberi mül
ga yüksek baytar mektebinde ve di
ğer yüksek mekteblerde muallimlik 
ve mülga darlilfünunda müderrislik 
yaptıktan sonra Yüksek Ziraat Ens
titüsü veteriner fakültesi docentli
ğinde bulunarak fevkalade liy;katle
ri görülen ve müteaddid eserleriyle 
mevki ve şöhret kazandığından dola
yı profesörlüğe terfi ettirilmiş bulu
nan beş zat kanunun bu noksanından 
dolayı bir profesörlük maaşını ala
mamaktadırlar. Halbuki işgal ettik
leri mevkilerde ecnebi profesörler
den ziyade fayda temin eden bu beş 
zatin 22-30 sene gibi münhasıran 

memleketin ilim ve irfan hayatına hiz 
metleri de göz önünde bulundurula
rak kazandıkları profesörlük maka
mının maaşını alamamaları karşısın

da mliteessir olmamak mümkün de
ğildir. • 

Binaenaleyh kanunun bu sükutu 
dolayısiyle bundan böyle genç do-

ki hükilmetin kanun Hiyihasında 20 çentlerin vaktinden evvel terfi ede-

inci maddede "bu tayin büyük muvaf

fakıyetler dolayısile daha evel yapı -
labilir. Şu kadar ki müddeti doldur
madıkça terfi ettiği derecenin maşını 
alamaz,. tarzında yazıldığı halde zira

at encümeni 27. 5. 1933 tarihli 1/715 

rek kazanacakları profesörlük unva
nını bu gençler için bir ilmi şeref 

payesi olarak telakki etsek bile 22-30 

sene ilim hayatına vücudunu vakfe

derek evvelce de senelerce profesör
lüğe muadil olmak üzere kabul edi-

numaralı mazbatasında bu madde için len müderrislik unvanını kazanmış 

"Vazifesinde liyakat gösteren birinci olan bu beş zati müsmer mesailerin

smıf doçentlerin büyük muvaffakıyet de devama teşvik etmek ve ilim adam-
~,, uv.u.3:ı-;ııA1"' p1.vı~-ov1..ıv6ç'\.a.7u.a.a. ;u.•-- :t-- ' • • .. - -·t1_...:_ ··-

vaf ık görüldüğü halde bunların terfi kln alakasını göstermek için yalnız 
ettiği derecenin maaşını alabilmeleri bunlara münhasır olmak üzere terfi. 

için" müddetini doldurmak kaydını }erinden itibaren maaşlarını da ala
encümcnimiz ilim ve fennin memle- bilmelerini temin maksadiyle ilişik 
ketimizde kökleşmesi noktasından kanun teklifinin kabulünü dileriz.,, 

(Bo~ı 1. inci sayfada) 
yet mevkiine girecektir. 

Layihada istiklal mahkemesi kara
riyle mahkfun olanlarla siyasi cürüm 
mahkumları hakkındaki affın bunların 

mütemmim ve feri cezalarına da şamil 
olduğu 150 liklerle heyeti mahsusalar
ca haklarında karar verilenler için bazı 
tedbirler ittihaz olunacağı hakkında 
hükümler vardır. 

Hükümetin yüksek ulvilcenabıru ve 
atıfetini gösteren bu kanunun mucib 
sebebler layihasını aşağıya koyuyoruz: 

A.J kanunu layihasının 
mucib sebebleri 

Türk milletinin beşer varlığına ha
kim olan tarihi seyri arasında gördü
ğü ve geçirdiği muhtelif inkılablar 
içinde en ağır badiresine osmanlı im
paratorluğunun son devirlerinde te
sadüf etmişdi. İmparatorlukla bera
ber türk milletinin tarihi de kapan
mak için her türlü menfi ve muzur 1-
miller muttarit ve daimi bir tesirle 
bu harabiyi tacile saik oluyordu. Mil
letin maddi ve manevi bünyesine tas
lit edilen kötü telakki ve itiyatlar 
devletin varlığına ve yaşayışına hfi
kim olan cehil ve taassup, biribirinin 
eser ve müessiri olarak tarihin baş
langıcındanberi devam eden türk is
tiklalini yıkacak bir mahiyet almış
tı. Eski ve milli nizamların yeni şe
raite tevfik edilememesi rönesans ha
reket ve cereyanlarından istifade o
lunamaması cihanda zuhur eden mil
let ve devlet hayatının her safhasın
da büyük değişiklikler getiren siya
si ve içtimai ihtilallerden tegafül e
dilmesi, maarifte, askerlikte, sanayi
de ve umumi hayatta pek bü
yük değişiklikler ve yenilikler 
tatbikini icabettiren fizik ve mekanik 
icatların memlekete tatbikinde tevah
huş edilmesi ve nihayet 19 uncu asır 
sonlarındanberi milletlerin hayat ve 
faaliyetlerinde bir vasıta ve bir gaye 
olarak kullanılan millicilik akidesin
den tecahül ve tevakki olunması gibi 
bilgisizlikler yüzünden memleket 
kudret ve kuvvetini kaybederek dı -
şarda ve içerde bu bilgilerle ve o bil
gilerden elde edilen vasıtalarla mü. 
cehhez istila veya istihlas arayan ya
bancı millet ve kavimlerin emelleri
ni tatmin ve tatbik edecek kolay bir 
nır.bo _ı,.,1:"; .olmt~tT"' 

Kaynarca muaneacsını -narıcı mu• 
harebclcr ve dahili isyan ve ihtilalle
rin mütevali neticeleri memleketin 
dışardan paylaşılmasını ve içerden 
dağılmasını mucip olacak talisiz mu
harebeler takib etti. 
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f Çinde misyoner propagandası 1 

}'ukarıdald resim Çinde nıi syoner propagandasını ne vwri lı bir ~ekilclc gijsteriyor. Zavallı 
bir çirıli çocuğu iki misyoner ka dm arasında eli ağzında kalmı~ clü§ilniiyor. 

Bunların en zararlısı ve fecii Bal
kan harbı oldu. Hazırlıksız, karşılık
sız olan akılsızca girilen cihan harbı 
da tabiatiyle fecaatte bundan geri 
kalmadı ve kalamazdı. 

I ~ıikliü Sav<ı§ı ~larken 
Türkiyeye küçük bir arazi, mah

dut bir istiklal, nisbi bir sükun geti
receği tahmin edilen mütareke ve mu
ahede Türkiyenin büsbütün haritadan 
silinmesine ve türk milletinin istik
lalinin mahvedilmesine yeni bir vesi
le ve bir mebdeğ oldu. Milli cidal de
nilen istiklal savaşı böyle bir henga
mede ve bu kadar ağır şerait içinde 
başladı. 

Bunun batlangıçtaki zorlukla
rını, devamı anındaki ıstırab ve 
güçlüklerini anlamak için Ata
türk'ün büyük nutkunu okumak 
lazım ve kafidir. 

O günü, yaşayanların insanları dai
ma unutturucu tesellisile avutan ha
tıralarını tazelemek ve o günleri bu 
günleri ölçmek için tavsiye olunabile
cek en sağlam vasıta ve menbağ mil
li cidalin en hakiki tarihi olan yine 
o kitabtır. 

Filhakika düşmanlar, memleketin 
en güzel kısımlarını zaptetmiş, kalan
larını yıkmış, silahlarını almış ve sal
tanatla hilafet makamını devlet oto
ritesini temsil edenleri emeline ha. 
dim sefil birer vasıta haline getirmiş
ti. Bunların muzur ve menfi tesirleri 
memleketin en temiz ve saf kalması 
lazım gelen asli unsurlarına bile muh
telif ve muğfil propaganda ve vası
talarla sirayet etmiş ve etmekte idi. 

Dü§nıanların gayelerine 
hizmet edenler 

Bir tarattan, memlekette vatanı 

kurtarmak, istiklfili korumak için 
düşmanlarla çarpışılırken diğer ta
raftan da içeride düşmanların gayesi
ne bilerek, bilmiyerek hizmet eden 
menfi amillerin tenkiliyle uğraşılı
yordu. Çarpışma ve çalışma her safha
da ve her sahada bir takını radikal 
tedbirlerin alınmasını icabettirmişti. 
Büyük Millet .Meclisi kuruldu, ordu 
tensik edildi, kanunsuzluğun asırlar
ca cari olduğu bu diyarda milli haki
miyetin iradesi olan kanunlar hakim 
kılındı. 

Kanunların hükümlerini infaza ve 

birleşmcğe en müessir tedbirlerd~n bi
ri olmak üzere i6tiklal mahkemeleri 
kuruldu. 

istiklal mahkemeleri 

İatiklat mahkemeleri, milli müca
dele aırasında ve cumhuriyetin ilkte
essüs devrinde milleti inhiralden kur
taran yüksek bir müessese oldu. Adil 
ve kati kararlarile ihtilal ve isyanla
rın önüne gc~mekle kalmadı. Mille

tin sinesini, milletin bünyesini inhi
lal ve i:>yan tohumlarından korudu ve 
kurtardı. 

Zaferle tetevüç ve milli hududları
nı ve gayelerini istihsal eden savaş, 
kurduğu cumhuriyet rejimile tarihten 
miras kalmış ve milletin bünyesinde 
asli olarak yer almış zannedilen bü -
tün kötü saik ve itiyadları ortadan 
kaldırarak yepyeni bir nizam kurdu. 

Hakka, adalete bahusus medeniyet 
ve terakkiye, müsbet bilgilere daya
nan nizam türk milletinin asli karak
terile tamamile tetabuk etti ve onun 
içindir ki memlekette ve millette bu
gün bütün cihanı hayret ve takdire 
sevkeden müabet eaerler vücuda gel
di. 

Cumhuriyet rejimi, türk mille
tinin esas bünyesine istinad etti
ği için on beı senelik kısa bir 
müddet zarfında sarsılmaz te
mellere ve yıkılmaz prensiplere 
sahih oldu. 

Bu nizamın tesisi kadar, bakası da 
elzem, hatta bakası tesisinden daha 
çok güç olduğuna şüphe yoktur. Bir 
taraftan cumhuriyet rejiminin tesisi 
için kanunlar ve müesseseler yaratı -
lırken bu kanuni müesseselerin ko
runması için icabeden kanuni, idari 
tedbider de alınmak yoluna gidildi. 
Bir inkılabın en büyük müeyyidesi 
milletin o inkılaba olan itikad ve iti
madıdır. Türk milleti bu itimad ve 
itikadını cidali millinin başından bu
güne kadar fili eserleriyle isbat ve iz
har etmiştir. Milletin idealine ve ka
rakterine en uygun olan ve gaye ve 
ihtiyaçlarına en doğru cevab veren 
halkçı cumhuriyeti herkesin bildiği 
ve söylediği adile söylenmesi lazım 
gelirse Kemalist rejimi sevmesi, ko
ruması kadar tabii ve daimi bir his o -
ıamaz. 

Bu kadar kaviğ esaslara istinat e
den rejimin bin bir bedbaht saik ve se
beplerle kendisine bidayetten beri mu
halefet veya ihanet etmiş olanlardan 
artık bir endişesi kalmaması icabeder. 
Haksızlıklara karşı çetin ve kahir bir 
çehre gösteren Cumhuriyetin zavallı 

ve biçarelere karşı da merhameti yük-
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Petrol yüklü bir motör 
deniz üstünde yandı 

Facia çok müthiş, alev sütunları semayı 

kaplıyor, infilôklar oluyordu 
Bartın (Hususi) - Denizde müthiş bir facia olmuı, petrol yük· 

lü bir motör korkunç. alev sütunları içinde yaıunı' ve bir mucize 
kabilinden mürettebatı kurtarılmıştır. Öğrendiğime göre fad• 
§Öyle olmuıtur: 

1 

Kasabanın ufkunda müthiş bir kı· 
zıllık yükseliyor, "yangın var!,. set· 

Porsukta sandal sefası leri halkı heyecan içinde bırakıyor· 
du. İtfaiye otomobilleri, Kırtepe ie-

Eskişehir (Hususi) - Yaz gelip tikametine son süratle gidiyor, halk 
sıcaklar bastırdıktan sonra Porsukça- da o istikamete koşuyordu. Fakat bi· 
yı üstünde sandal safası da başladı, biı raz sonra yangının denizde olduğu an 
tün halk serinlemek için sandallara laşılmıştı. Ufuk kırmızı bir hal alı• 
binmek istiyor. Bu yüzden Porsuk yor, arada infilakı andırır korkunç 
oteli önünden istasyon köprüsüne ka- sesler duyuluyordu. Ateş sütunları 
dar olan saha sandalla doluyor. Bu semaya yükseliyordu. Halk, facianın 
kadarcık dar bir sahada bu kadar bol denizde olduğuna ittifak ediyor fa· 
sandal bulunması birçok kazalara se- kat bunun bir gemi yangını olup ol· 
beb oluyor, ve zevk için sandala bi- madığına kati surette karar veremi· 
nenler korkulu anlar geçiriyorlar. yordu. Bu kızıllığı bir harb gemisi· 
Hele bunların içindeki hurda ve eski nin projektörü sananlar bile vardı. 
sandalların seferden menedilmesi la- Fakat feci hakikat biraz sonra öğre· 
zımdır. nilmişti. 

Petrol yükiyle Trabzona gitmek:tıc 
sek olur. olan Sürmeneli Arslan Kaptanın ~ 

Cumhuriyet muhtelif zamanlarda misi, dikkatsizlik yüzünden yolda a
bu merhamet eserlerini müteaddid af 
kanunlarile göstermiştir. 
Büyükharıb sonunda düşmanların 

memleketimizi istila eyledikleri ilk 
günlerde vatanın muhtelif noktalann -
da silahla mukavemete hazırlanan ve 
düşman saflarına kahramanca saldıra
rak istilayı durdurmağa çalışan büyük 
ve küçük milli müfrezeler teşekkül et
mişti. Muntazam asken kıtalar teşkil 
olunup ta emir ve kumanda askeri kuv
vetlere tevdi olunduğu vakit bunların 

bir kısmı Orduya ilhak olmuş ve bir 
kısmına da kendi tertip ve teşekkülü 
dahilinde cephelerde ve yurd içinde 
muhtelif hizmetlerle tavzif edilmişlerdi. 
Bunların bir çokları vatan vazifelerini 
feragat ve fedakarlıkla yapmışlar, mil -
letin memnuniyetini celbedecek işler 

görmüşler ve adları savaş tarihimizin 
şanlı sayfalarına geçmiştir. Bugün şan 
Urr çöıtitaii'ram'iüı.Tartniız ·v.a.ro'ir: ı.~ .. , .. 

Fakat mahdut bir zümrede cehil, 
gaflet, kötü itiyat ve hainane telkinler 
ve daha bin türlü menfi ve muzur amil-

teş almış, biraz sonra ateş petrollara 
sirayet etmişti. Müthiş facia böyle 
ba§lamış ve petrol teneke ve fıçılars 
korkunç infilaklarla patlamağa de-
nizin üstünde korkunç alev aütunları 
yükselmeğe başlamıştı. Bu facia kar-

şısmda geminin 6 kişiden ibaret olan 
mürettebatı motörün sandalına atla
yarak facia sahasından u.zaklaşmağa 

muvaffak olmuştur. Bir mucize kabi• 
!inden kurtulan mürettebat, biraz son 
ra Amasradan kalkarak Zonguldağa 
gitmekte olan "Mazharı Kader,, adlt 
motör tarafından kurtarılmışlardır. 

Facia gecesi birçok imdad sandal
ları yanan gemiyi kurtarmaya koş· 

muşsa da bir yanar dağ manzarası 

gösteren yangın yerine yanaşamamıı. 
lardır, o gece kaymakam, jandarma 
kumandanı ve liman reisi bir motört 

ü~rayaiirafi~~iaŞtitm1Şfar-ralcat;~aafi& 
evel kurtarıldıktan için bulamamış
lardır. 

ler saikasile, askeri nizam ve disiplin 
altında zaferi istihsale yardım edecek Balıkcsirdc bir otel kapatıldı 
yerde başı boş ve başı bozuk kalmayı 

hususi emel ve menfaatlerine daha uy
gun bularak serkeşçe hareketlere ta
saddi etmişler ve yapılan öğütlerle doğ
ru yola da gelemediklerinden tenkil e
dilmişler ve dü§oman saflarına firar et -
tirilmişlerdir. 

Düşmaruı lıizmeı edenler 
Bunlardan başka cidali millinin 

başlangıcından itibaren milli emellere 
silahla muhalefet eden, cephelerde 
düşmana öncülük veya cephe gerile
rinde soygunculuk ve şakavet yapa -
rak düşmana yardım eden diğer şerir
ler vardı. Bunlar da kısmen imha edil-
miş ve bazıları da hududu milli dışına 
kaçmışlardı. Düşmanın emeline yar -
dım edenlerin başında gelen Vahded:. 
dinin siyaset ve neşriyat yardımcısı 
daha bir takım gafiller ve bedbahtlar 
da vardı. Bunlardan içeride kalanlar 
cürümlerine göre cezalarını görmüş -
ler ve hududu milli dışına çıkarılan -
lardan yüz elli kişi de Lozanda musa
lehayı müteakib ilan edilen affı umu
miden istifade ettirilmemişlerdi.Bun
lar vatan dışında ve yad ellerde kusur 
ve hatalarının töhmetlerini vicdanla -
rında taşıyarak türk milletinin zafe-
rini ve her sahadaki terakki ve inkişa-

Balıkesir (Hususi) - Belediye otel 
ve hanların kontroluna devam etmek
tedir. Sıhat kaidelerine uygun olnu• 
yan otel ve hanların sahibleri cezalan 
dırılmakta ve temizlik yapmaları ken 
dilerine ihtar edilmektedir. Bu ara
da bir ay evet noksanlarım ikmal et
mesi kendisine ihtar edilınit olan 
"Cihan oteli,, bu müddet içinde de la
zım gelen işleri yapmamıştır. Beledi
ye encümenince otelin kapatılmasına 
karar verilmiştir. Otel ancak noksan
larını bitirdikten sonra açılabilecek· 
tir. 

İzmir Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 
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f mı hasret ve hicabla görerek muzta- r,,,,,,..--------------..." 
rib bir ömür sürmektedirler. 

Halbuki bunların çocukları ve ak -
rabaları aramızda yaşamakta memle
ket ve milletle beraber ve farksız ola
rak vatanın nimetlerinden istifade et
mekte ve külfetlerine katlanmakta. 
dırlar. Fakat şu farkla ki bunların da
ima vicdanlarında şu veya lıuna kara
beti olmak şaibesini taşımakta ve hi • 
cabmı duymaktadırlar. Bu vaziyette 
bulunan vatandaşlarımız bu kadar a -
ğır manevi ıstırabdan kurtulmayı 
cumhuriyetin şefkatinden bekledikle
ri gibi Kemalist rejiminin on beş se
neden beri affı umumi harici olarak 
memleket dışında kalan yüz ellilikler 
hakkında merhametini esirgemesi 
için hiç bir mani ve mahzur kalmamış
tır. Affolunupta içeriye geldikten 
sonra Kemalist rejimin türk kanunla
rının her vatandaşa temin ettiği hür
riyet, refahtan istifadeye yalnız ken
di irade ve hareketleri hakim olacak
tır. 

Bu kanun layihası yukarda arzolu
nan sebcb ve saiklerle tanzim edilmiş
tir. 

Gazetemiz için 
iki memur 
ah nacaktır 

Akşamları ,,n sekizden iti
baren gazetemizde tashih 
işlerinde çahımak üzere iki 
memur alınacaktır. Aylık 
ücretleri yüzer lira olacaktır. 

Bu memurların intihabı i
çın 5 haziran pazar gü
nü gazetemiz idaresinde bir 
müsabaka imtihanı yapıla
caktır. 

Lise mezunu olmak tartiy
le bu müsabakaya girmek 
istiyenler timdiden gaze
temiz idaresine müracaat et· 
melidir. 

\. 

Lisan bilenler 
nacaktır. 

tercih olu· 

I 
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~de yüz rerli hikar~ 

Noterin kôtibi 

&ııtı.dan üç, dört sene önce adı anıl- , y 
01aıı. Cemil 'Görey, ı;imdi meşhur no- • • isnıi söylenmez, silik bir delikan-~ azan: """':::::] 
r l-rasan Tokçay kadar şöhret kazan- T ı ı \J 

t~u!;~~~;tr.i!~~;~u:·ş~~~~f~~;i İ.-·······?..r?. .. ~ ...... ~~e 
trı.dı? diye merak edip duranlar şen bir adam olsaydı, Cemil onun ya
~r. Onun için elimde yirmi iki ta- nına, bu kadar kolay giremezdi. 
ikiye mevzuu o1duğu halde, ben Büyük bir şehirde, ufak bir noter 

~n önce, o merakı giderecek hika- katibinin ne chemiyeti, ne şöhreti o
~1 Yazmayı doğru buluyorum. labiliri' Cemil, bu kapıya kap1-
1Ctınu Görey, Hasan Tokçayın ya- !andıktan sonra şöhretini yapmıştır. 
lla, bir çoklarının tahmin ettiği gi- Nasıl? Bunu da merak ederseniz, an-
• hatm sayılır bir adamdan tavsiye la.tabilirim. 
ttı.ıbu getirerek girmedi. Bundan Hasan Tokçay, kendi mesleklerile 

.. de bir noter yanında çalışmış, hu- alakası olmayan birçok şeylere merak 
'(tahsili görmüş, mahkemede me- sardıran ve emsaline şurada burada 
tiYet almış değildi. pekçok rastlanan ki.mselerden birisi i-

~asan Tokçay, kanuna, düstura ol- di. 
~" k Mesela karikatüristler görürsünüz " adar ralıatına, boğazına da düş-
Q~ ki en büyük merakları tavuk yetiştir-
:ı il.damlardan biridir. Hergün de 
~~emeğinden sonra şöylece bir mektir.; kanarya çiftehaneleri a.ç.mak-

~ı tasarı müfid,, şekerleme yapar. tı~ektep müdürleri görürsünüz ki 
tYil.z günü, tam o şekedemenin so-
~ - her şeyden fazla iyi yemcJc pişirmesi-
~~~ muvaıkkat mahmurlu_ğu dağıt_ır-., ni düşünürler. 

<o.pısı vuruldu. Noterın ° dakıka Mühendislere rast gelirsiniz ki, me-
l\ gıcıklı iri sesi gürledi: seıa, yıeıniş fiıdanı yetiştirmekten, bun 
~'\i ini~l . • 
~ p~n ıçerı gıren çelın ız, zayıt 

~
lfelikanlı idi; Noter' in göbekli, en
cüssesi ile tam bir tezad yapacak 
ar narin bir delikanlı.. Fakat in

li lar, çok defa, kendilerine benze
r~~ere karşı kapılırlar. Sarışın bir 

0 
gın. yanında esmer bir taze, uzun 

1 Ylıı biı gencin yanında kısaca boylu 
{kadın, §işman bir bayanın solunda 
~cı~ gibi bir bay görmenizin sebebi 
l'ıdan başka bir şey değildir. 
~? sebeple noter Hasan :okç_ay. o
l 1lla giren bu narin çocuga, bır.den
~ Yabancı muamelesi yapmıyarak, 

U9ak:, şefkatli bir dille sordu: 

' liir emriniz mi var evlidım? 
~tı. çekingen insanları bile bülbül e

Ck kadar yumuşak olan bu ton, za
tde pek pısırık gibi göründüğü hal
• hakikatte adam akıllı çaçaron olan 

ile, işini yürüteceği kanaa~ini ver 
· "1a.lancıktan bir kekeleme ıle: 
:"Şey efendim.. dedi, kendi sami-
ı .. 
Yet ve mesaisinden başka hiç bir şe--

i: ~iivenmiyen bir müracaatçıyım. E
~e bir tek tavsiye ~~ktub~ yok. 
~ka bir yer olsaydı, boyle elun boş 
ttacaata cesaret edemezdim. Fakat 
c geldim. Rahme.ıli amcam, ölünce-

: itil.dar muamelelerini sizinle yap~r 
tvde sizden uzun uzun bahsederdı .. 
t~il sözüne devam ediyordu. E-
t ' tı.oter Hasan Tokçay: 
Oğlum, rahmetli amcanız kimdi? 

c sorsaydı, bir ay önce öldüğü~~ 
~u noterle iş yaptığını öğrendıgı 

t ltııni söyliyecekti. Fakat noter, uy
~lltı. henüz dağılmayan mahınurlu-
1le bunu sormadı; Cemil de sözüne 

f.,.<ı.ın etti. Müstakbel patrona baş vu
bıı bu genç ve aylak katib, dokunak
t~ bil dille, göze çarpan bir masumi
~ eilasiyle hayattan, felsefeden, tec
~ eden, muvaffakiyetten, fakat bu~
[1ll hepsinin fevkinde yer alması la
rtt gelen doğruluktan, feragatten 
~"'urdu. 
~Ctice şu oldu: o akşam, Boğaz içine 
en noter vapurda eski bir dostuna: 

l' l.tiriın: dedi, bugün, maiyetime 
h\r,;nı vatandan bir elmaspare al
ttı. -~eragatin, vazifeşinaslığın.. dü
~ttıuğün timsali müşahhası bır ço
k., 

t,te Cemil Gürey'in Hasan Tokça
~ }'anına katiplikle çatması böyle 

1 tı. Fakat bunu basit, kolay, bir şey 
~~a:Yınız. Cemil, s~~iz, uzun boylu, 

r 
lakım sporcular gıbı yukarıdan ba

tı hir gen çolsaydı, lstanbulun birin
~'.~ıf çaçaronlarından olduğu ~alde, 
v cıtlce gayet pısırık ve çekin~en 
~il.nrnasım bilmeseydi, sonra ılk 
ttı\lne Hasan Tokçay'ın öğle mah-
tl ' . t Uğuna rast gelmeseydı, no er, 
Utluğunda tersleşen ve lanetle-

.___.__ ..__.. , ., - r --'- -.s~ .1 - s: 

hoşlanırlar. 
İşte noter Hasan Tokçay da kanun

lar ve düsturlardan ziyare, bir şeye 
nreraklı idi: Divan edebiya1:ına. 

Cemil, noter katibi olur olmaz, mek
tepte yarım yamalak öğrendiği aruz
la, babasından kalma bir takım eski di
vanlardan da mısralar aşırarak gazel
ler yazmayı, kontratlara pul yapıştır
maktan, imza tasdikinden, musaddak 
nüsha çıkarmaktan daha önce öğren
di. Bir gün bir kira mukavelenamesi
ni mühürletmeye götürürken - kaza i
le olnıuŞ, gibi - ccıbiınden çrkan bir ka
b.dı masanın üzerine düşürdü. 

- O ne oğlum? 
Allah allalı, zehi inayet 
Vabaliga hikmetli belagat 
Cemil, yalancıktan utandı, kızardı: 
- Şey efendim, diye - gene yalan-

cıktan - kekeledi, hiçbir şey değil; boş 
zamanımda bir gazel yazmağa yelten
miştim de o .. Hiıç bir şeıy değil •• 

- Ver bakayım onu bana .• 
- Emredersiniz efendim. 
O akşam noter, akşam va.purunıda 

gene ahpabını bularak Cemilden şöy
le bahse1:ti: 

_Bir şaheseri - istidad 1 Bugün bir 
gazelini yakaladım; vermek istemiyor 
du; utandı, fakat aldım, okudum. 
Cidden enfes. Merhum Galip Dedenin 
meşhur beytini hatırladım: 

Noter Hasan Tokçay, yaradılış iti
bariyle tenbeldir. Faka~ birçok ten
beller gibi, tenbel oldugunun farkın
da değildir; kendisi çok .çalı.~ır, çok 
yorulur bu yüzden mecalsız duşer, sa
nır. cer:ıil, onun bu huyunu sezdiği i
çin sabahleyin eırkende~, daha kims~
ler gelmeden gelir. 'Gelır ama noter lı
ğ in işleri.le uğraşmak iç~n değil, s~~
dan soldan topladığı kıtab. tashıhı, 
müsvedde temizi gibi işlen vardır; 
onları yapmak için .. Fakat noter, ya
ziıhaneye geldiği, yahud dışarıdan te
lefon ettiği zaman hep karşısında Ce-

mili bulur. 
Akşam üzeri giderken de sorar: 
- Cemil, evladım, gitmiyor musun? 
Ve ondan hemen hemen, hep şu ce-

vahı alır: . . 
- Yarınki i~eri tanzim içın bıraz 

geç kalacağım. . 
Noter gittikten sonra Cemıl, gene 

kendi işlerile uğraşır. Fakat telefon-
da: , 

- Cemil bey oğlum, şemsiyemı ora
da unutmuş muyum? Orada yoksa, 
muhakkak, vapurda kaldı. 

Yollu bir hitap karşısında, hemen: 
- Burada duruyor, yahud, 
- Burada yok, vapurda kalmış ola-

cak! gibi bir cevabı gene Cemilden a
lır. 

* * * 
Bu yüzden Cemil Gürey, ktaobulda 

ULUS 

i~Elll•%•Dl'ii 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk ve Sakarya .. 
Salı : Ege ve Çankaya .. 
Çarşamba : Sebat ve Yenişehir ,. 
Perşembe : İstanbul eczanesi 
Cuma : Merkez 
Cumartesi : Ankara 

HALK ve YENİ 
SİNEMALAR 

Seans saatleri 

YENİ 

14.45 
16.45 
18.45 

Her siin 
HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

Cumartesi günleri 
HALK YENİ 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

YENİ 
Puar günleri 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

11 
13 
14.45 
16.45 
18.45 

Geceleri saat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefoı:ı, müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehırlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Hava~az~ 
Arıza Memurluiu: (1846). - M~sa3erı 
Şehir Anbarı: (3705). - .Ta k.s •. Te: 
lefon numaraları: Zincirlı camı cıv:ı-rı · 
(2645 1050 1196), - Samanpazan cıva
rı: (i806, 3259). - Yenişehir, Havuzba: 
şı, Bizim taksi: (232~). - Ha.~uzbaşı. 
Güven taksi: (3848); Bıdık taksı. (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291 ). 

Otobüılerin ilk vt- ıoo 

Seferleri 
Sabah 
t 1 k 
sefer 

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

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

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 

Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 
As. fabl. dan Cebeci'ye -.-
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 

Akeam 
Son 
sefer 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

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

§ U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha aıktır. 

§ U. Meydanı ile Yeniıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her be5 dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 eve 21 deıı 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferlt:r vardır. 

§ Ak§amları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüıleri sinemaların dağdı§ 

saatlerine d.bidirlcr. 

Poata Saatleri 

Teahhütlü 18 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren 

Haydarpaıa'ya 

Samsun hattına 

Saatleri 

Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, per• 
şembe, cumartesi 
Toros sürat.) 

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

Diyarbakır · hattı : Hergiin 9.35 
Zonguldak hattı ., ıs.oo 

Kınkkale'ye rayotobüs .. 16.05 

GÜNDELiK 

Hicri : 1357 
Rebiül'ilıır: 1 

S. D. 
Güneş: 4 30 

Rumi: 1354 
Mayıs: 18 

S. D. 
Akşam: 19 34 

1 KÜÇÜK Dl~ HABERLER 

X Llzbon- Yeni rejimin 12 inci 
yı1dönümü şenlikleri, dün 16 bin gen
cin iştirak ettiği büyük bir tezalıürle 

nihayete ermiştir. Reisi cumhur Kar
mone, gençlik teşekküllerini teftiş et -
miş ve B. Salazar da bu muhteJif teşek
küllere 200 yeni bayrak vermi~tlr. 

X Vartova - Hariciye nazırı B. Bek 
dün akşam Stokholm~dan dönmüştür. 

X Brüksel - Milli banka, kabul edi
len bonoların iskonto haddini yüzde 3 e 
kabul edilmiyen bonoların iskonto had
dini ylizde 3,5 ğa ve avanslar hakkın -
daki iskonto haddini de yüzde 4 e in • 
dirmiştir. 

X Atina - Apollon ile Olipiyakos 
futbol talmnlan arasında dün yapılan 
final maçını 3 - 2 Olimpiyakos kazan -
mış ve bu suretle 1938 Yunanistan sam 
piyonu olmuştur. ~ 

meşhur bir sim.a ola.bilmi~tir. Hasan 
Tokçay, fevkalade müstaid bir genci 
yet~irdiğini bütün taınıdıklarına söy 
lerken Cemil Gürey de bir insanın bir 
iki zayıf noktasını yakalamak sure
tinde faydalanmanın ne büyük bir hü
ner olduğunu - yalnız kendisine - iti· 
raf eder, durur. 

!mfü{ıı~
Bir adam yaratmak 

"Bir adam yaratımak" la, Necib Fa
zıl bize, muhtelif cebheli sanatının en 
olgun meyvalarından birini ve belki 
en güzelini vermiştir. Mudil ve zen
gin muhayyelesinin ve zekasının an
cak muayyen birer anını tesbit eden 
~iiı1leri, hikayeleri veya makaleleri 
yanında, §Ciir bütün manevi hüviyeti
ni bu piyesin kabına ta'tir etmesini 
bilmiştir. 

"Bir adam yaratnıak" bir tez mi mü
dafaa eder? Bu düşünceyi ileri süre
ceklerin fikrine istirak etmiyeceğim. 
Bir vaka piyesi de 

0

değildir. Eseri mey
dana getıren konu§-Ilıaıar vaı..:anm y u

rümcsini temin için değil; vaka • san
ğatkaııın his ve düşüncelerini dökmek 
için bir vasıta.dır. 

Piyes, insanlığın, asırlardan beri ü
zerinde durulmasına ve düş,ünülmesi
ne rağmen tüketilmemiş ve hiç bir za
man tüketilmiyecek olan büyük dava
larına temas ediyor. Ölüm, AJlah, ruh 
ve bütün bunların biribirine geçme
sinden vücude gelen girift ve içinden 
çıkılmaz kör düğüm. Hamlet'in ezeıı 
To be or not to be" davası 1 

Vaıkayı hulasa odelim: Meşhur bir 
muharrir olan Husrev'in tiyatroda bir 
piyesi temsil edilmektedir. Vaka kah
ramanının babası bir incir ağacına as
mak suretile intihar etmiştir. O da ta
bancasını karı~tırırken silah kazara 
ateş alır ve annesini öldürür. Nihayet 
oğlu da babası gibi ke.ndini bahçesin
deki incir ağacına asar ve piyes böy
le.ce nihayet bulur. Bu eserin temsili 
pek büyük bir alaka uyandırmıştır, 

herkes ondan bahsetmekte, gazeteler 
bu münasebetle muharririn hususi 
hayatı ile de yakından meşgul olmak
tadırlar. Bilhassa bir nokta dikkati 
çekmiş.tir.: eserin müellifi olan Hüs
revin babası da tıpkı piyesinde oldu
ğu gibi, kendisini bir incir ağacına a
sarak intihar etmiştir. Ve incir ağacı 
hala muharririn yalısında mevcuddur. 
Bu benzerlikten çıkan tabii netice: a
caba muharrir de eserinin kalıramanı 
gibi intihar edecek midir.? 

Bu sabit fikir hakikaten muharririn 
zihninde var mıdır, yok.sa ona bu fik
ri, yersiz suallerile etrafındaki mütc
,...,.,.,;..,1pr ,....,; .._.11,.in ,.+-n-ıi~l PrıHr? Ru 

hususta karar vermek de seyirciler.e 
düşer. 
Meşhur akliyeci Nevzad, gazete sa

hibi şeref ve karısı Zeynep, muharri
rin yeğeni Selma, annesi Ulviyenin 
de hazır bulundukları bir mecli~te, 
Husrevi seven, fakat artık ondan ala
ka görmiyen Zeynebin, piyesteki ta
banca sahnesini hal.Ukaten aykırı bu
lan sözler,i üzerine muharrir, dokto
run tabancasını ister ve piyesteki ta
banca sahnesini izah ederken boşal

tılmiıŞı silah birden Husrevin elinde a
teş alır ve çıkan kurşuna yeğeni Sel
ma kurban gider. 

Bu hadise, esasen bir hyperemotif 
olan Hüsrevin asabında dehşetli bir 
sarsıntı husule getinniştir. Sansüel ve 
snop bir kadın olan Zeıynepten ar.tık 
tiksinmesinde yeğeni Selmaya karşı 
beslediği - ismini koymak güç - mu
habbetin de tesiri olduğunun farkın
da mıdır? İhtimal ki bu hakikati ken
disinden de gizlemeye çalışmaktadır. 
Ve, Zeynep tarafından Selmanın e
linden alınarak kıocasmın gazetesine 
aksetmiş bir hatıra defterinin muhte
viyatı genç kızın dayısına karşı gizli 
bir aşk beslediğini meydana çıkarıp 
da gazete bunu, ikisi arasında bir mü
nasebet mevcud olduğu şeklinde ak
settirince, muharririn duyduğu ı.stı
rabrn büyüklüğünde, belki de bu en 
mahrem sırrının meydana çıkması a
mil olmuştur. 

Hüsverin ıstırabında amil olan i
kinci bir nokta da en yakın dostları 
arasında evine girip çıkan gazete sa
hibi Şerefle Dr. Nevzadın, en acıklı 
bir anında, elele verereık kendisine i
hanetlerin en şeniğini hazırlamaları
dır. Şeref, havadis kıymeti fevkalade 
olan bu bulunmaz hadiseyi gazetesi i
çin bir tiraj meselesi telakki etmekte 
ve bu yüzden arkadaşı hakkında her 
türlü iftiralardan çekinmemekte, 
do~tor da yeni açmış olduğu hususi 
aklıye kliniği için, Hüsrevin ne mü
kenunel bir rcıklam vasıtası olacağını 
düşünmektedir. Dok1:orun, annesini 
kandırarak muharriri kliniğe ~orla 
aldırmak hususundaki teşebbüsü akim 
kalmıştır. Diğer taraftan, Hüsrev, her 
hadisenin halka açıkça bildirilmesi 
hakkını müdafaa eden Şerefe, oda
sındaki bir perdeyi aralıyarak karısı
nın kendisine metreslik etmiş oldu
ğunu yüzüne vurması üzerine bu ha
kareti hazmedemiyen gazeteci ile a
vını elinden kaçıran akliyeci el ele 
vererek onu nihayet cemiyet için teh
likeli bir deli diye timarhaneye sev
kooeceklerdir. Bütün bu vakalar in
kişaf e<.lerken, uğradığı haksızlıkla
rın ve hi.yanetlerin tesiri altında, mu
barri;in sarsılmış dimağı bulhran<İan 
b"hrana d~rek1 a~lla ci~ ı.,i-

Muhsin Ertuğrul 

ni güç hududu etrafında dolaşacak ve 
bahçelerindeki iİıcir ağacinı, muhte
mel bir intihara mani olmak maksadi
le kestirmiş olan annesinin bu hareke
tini de kendisine karşı sonuncu bir i
hanet telakki ederek, iğrendiği insan
lar arasından kurtulmak için timarha
neyi bir necat yeri gibi karşılıyacak
tır. 

Eserin bel kemiği, bu vaka değil, 

Husrev'in, içinde bi.r cihan hapseden 
dimağıdır. Biz hadiseler karşısında 

bu dimağın reaksiyonlarını, feveran
larını, ulviye ve cinnete yaklaşan 

hamlelerini görüyoruz. Piyeste her
şey, ona dimağını bize apaçık göstere
cek, içini boşaltmak imkanını en iyi 
verecek şekilde tertip edilmiş, diğer 

şahıslar mütevazi ve edebli bir sükut 
muhafaza ederek üstadı dinlemesini 
bilmişlerdir. 

Husrev rolü, sahne edebiyatının en 
ağrr rolleri arasında yer almaya Jayik
tir. Ve Muhsin Ertuğrulu, bu piyesi 
bizzat oynamaya sevkeden de ihtimal 
bu r<ıllin dcfisi olmuştur. Bu delide 
rol mağlO.b olmuş, salıncmıizin büyük 
aktörü inkar kabul etmez sanatını bir 
ker~ daha ve en parlak bir şekilde is
pat eunıştır • 

Bütün bu piyes devamınca dikkati
mi teksif cıttim ve Muhsinin türkçeyi 
yanlış telaffuz ettiği hakkındaki iddi
alarm ne derece hatfilı olduğunu bir 
kere daha müşalıede ettim. Türk sah
ne edebiyatının muhakkak ki ifade ve 
üslub noktasından en pürüzsüzü ve en 
kudretlisi olan bu eserde, Muhsin bize 
türkçenin bütün güzelliğini tattırdı 

ve piyesin muvaffaıkiyetinde, en ziya
de, müellifle akıtörün haşhaşa veren 
bu dil hakimiyeıtleri amil oldu. Esa
sen tiyatro, her ş.eyden evel, güzel söz 
sanatı değil midir? Son derece tabii 
~ güzel konuşan Muhsin, Necib Fa
zılın, okunurken de kıymeti belli olan 
üslUbunu sahnede bir kat dalıa güzel
leştirerek bize temaşa sanatının da 
vecioz bir izalıını yapmıştır. 

Eser, dekor, ve mizansen itibarile 
hakikaten k•lsursuzdu. Şimdiye kadar 
sahnemizde seyrettiğimiz eserlerin 
bu bak1111da11 en mükemmeliydi bile 
diyebiliriz. Bütü:ı hareketler hesaplı, 
bütün roller ezberle:ımiş, ve çok iyi 
tevzi edilmişti. Muhsinin rejise ettiği 
piyesleri iki kısma ayırabiliriz: ken
disinin rol aldıkları ve almadıkları. 
Kenıdsinin rol altlığt eserlerde sanat
karın titizliği ve itinası a.zam'i haddi
ne varır: Bit :ıdam yaratmak'ta oldu
ğu gibi.. M 11h•nnin hakim rolü sahne
de bütün etrafındaki sanatkarları sil
miş ve ezmi~ olmasına rağmen Neyire 
Ertuğrul anne rolünde, Cahide Arte
mel Zeynep rolünde, Nevin Akkaya 
Selma rolünde, Galip Arcan Dr. :N ev
zat rolünde Zihni Rona uşak rolünde 
kalıplarına mükemmelen intibak et
mişlerdi. Talat kudretli bir aktörden 
ziyade şahsiyetsiz bir dost yaşattı, fa
kat gazete sahibi Şeref rolünde Mah
mud Moralı hakikaten rolünü haz
metmişe benzemiyordu. Eserin icab 
ettirdiği kadar sinik ve ceıberüt olma~ 
smı beceremedi. Bu temsille, İstanbul 
şehir tiyatrosu, bize büyük garp mem
leketlerine layık bir sahnemız olduğu· 
nu göstermiştir. 'Güzel bir eserin gü
zel bir temsile elbette ki hakkı vardır. 
Muvaffakiyet bu iki unsurun birleş
mesinin tabii bir neticesidir. 

Necib :Fazılın eserinde gerçi göze 
çarpan kusurlar yQk değil.. Bunlar uil 
hassa teknik sahadadır. Mesela taban
canın tarif esnasında ateş alması (mü
kemmel bir coup de theatre olmakla 
beraber) fazla zorlanmış bir tesadüf
tür. Selmanın hatıra defterinde dayı
sile aralarında hiç bir münasebet ol
madığı ve Zeynebi kı&.kaınıdığının ya
zılı olmaması imkanına inanamıyoruz. 

Halbuki bu iki noktanın o defterde 
yazılı olması gazetede neşrine mani c
lacaktl. 

Fakaıt bu bir iki uıfak pürüz yanın
~ eeeıde mükeaımel ıbir mimari gö~ 
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Prens Bibesko 
İstanbula gitti 

Uç gündenberi şehrimizde bulun
makta olan beynelmilel hava kurumu 
başkanı Prens Bibesko, dün sabah 
saat 7,10 da hususi tayyaresiyle İs· 
tanbula gitmiştir. 

Prens Bibesko tayyare meydanın
da Türk Hava Kurumu Başkanı B. 
Fuad Bulca ile Kurum Asbaşkanı B. 
Şükrü Koçak ve Hava Kurumu erka
nı tarafından uğurlanmıştır. 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Bey
nelmilel Hava Kurumu başkanı Prens 
Bibesko bu sabah saat 9 da Ankara
dan buraya gelmiştir. 

Prens bugünü şehrimizde geçirecek 
ve yarın sabah saat 7 de hususi tay
yaresiyle Bükreşe hareket edecektir. 

Polise saldıran suçlu 
İzmir, 30 (Telefonla) - Sevgilisini 

tehdid ettiği için yapılan şikaye1: üze
rine karakola götürülmekte olan mü
kerrer suçlulardan Süleyman ismin-
deki adam yolda polis memuru B. Sü
leymana saldırmış, polis memuru da. 
kendisini korumak için tabancasını 
çekerek kendisini yaralamıştır. 

Adliye işe el koymuştur. Tahkilkat 
devam etmektedir. 

Döviz katak~ısı bir ferzi katlın 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Terzi E

leni adında bir kadın, memleket dışına 
döviz kaçırmak ve mukabilinde kumaş 
idhal etmek suçiyle yakalandı ve beşin
ci ceza malıkemesine verildi. Beyoğ1un 
daki atölyesinde yapdan araştırmalar
da suçunu tesbit eden bazı vesikalar ve 
ecnebi paraları da bulundu. 

1 
~-!-~~:-.+-~+:-~~ 

2 ...... __ 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 

12.34S'ı 
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Soldan sağa : 

1 - Paravana 
2 - Acaba - Yemekten emir 
3 - Cenubta bir istasyon 
4 - Dokuzdan bir fazla - Dizi . 
5 - Saç tarar . 
6 - Ahmedin ilk hecesi - Bir not. 
7 - Yenecek şeyler 
8 - Hazır - Üçüncü şahıs 
9 - İntikam - Beden. 

Yukarıdan aşağıya : 

1 - Toplu görünüş 
2 - Dünya 
3 - Habeş prensi - Müsabaka 
4 - Kaba bir cübbe - Minarelerin tepesin-

deki. 
5 - Tramvayın son hecesi - Aded. 
6 - Alaturka bir çalgı 
7 - Kadid. 
8 - Bakarsanız yüzünüzü görürsünüz. 
9 - Bir nevi açık at arabası. 

ze çarpıyor. Hüsrevin bitmez tüken

mez tiradları iyi taksim edilmiş ve 
bilhass.a can sıkmıyacak bir kesafetle 

doldurulmuştur. Belki ifadedeki imaj 
bolluğunun bir sa•hne eseri için fazla 
olduğu söylenecektir. Gerçi modern 
eserlerde imaja bu derece rağbet e<.lil
diğine artık rastlanmıyor. Fakat kla
siklere mübah gördüğümüz bir husu
siyeti, hele bu imajları en sanatkara
ne bir tarzda ve iptizale düşmeden 
kullanmasını bilen bir yeni muharrir
de neden tenkid edelim?. Necibin e
seri,n.de Şekspir'in, Ştrindberg'in, Le
normanın tesirleri olduğu söylenebi
lir. Tesirsiz sanat tasavvur edilemi
yeceğine göre, üstadlarmx en hakiki 
temaşa dahileri arasından seçmiş ol
duğu için muharriri tebrik edebiliriz. 

"Bir adam yaratmak,, İstanbul şe
hir tiyatrosunun bize bu turnede ge· 
tirdiği en kıymetli hediye oldu. 

Y. il. 



Japon fethinin Çinde 
propagandasını yaptığı 

l···ş~:·~·;~·ç~·~:~·~·~·~~~~·~::·~·~;~·~~~~·~~::~:~~·· ı ri Di Niyu steytmcn end neysin dergisine 
j göndcrdii?;i br mektupta şunlan yazmak
İ tadır : 

prensibler 

J
aponların şimdi üç mühim 

meseleleri vardır: Bunlar
dan •Jlri bugün işgal etmiş olduk
ları sabanın dünyanın öteki kısım
lariyle olan alakasını kesmek, ora
sını gerek haber, gerekse tıcaret 

bakımından bir boşluk haline ge
tirmektir. 

Bir başkası da işgal altında bu
lunan bolgenin harb vaziyetini ve 
istikbaldeki sulh durumunu kont
rol al tına almak ve demiryollarının 
her iki tarafında beş mil kadar bir 
mesafeyi emniyete bağlamaktır. 

Sonuncu ve en mühim olan mesele 
ise bu demiryollariyle japon hududu 
arasında bulunan araziyi kontrolları
nı tevsi etmek vazifesini başarmak
tır. 

Bu meseleleri güçlükleri ve ya. 
hud ehemiyetleri bakımından de
ğil, Japonların bir sıraya koyup 
başarmaları bakımından zikrediyo
ruz. 

Bir defa imparatorluk ordusu 
kendisine muhalefet eden kuvveti 
bozduktan sonra fetih metodlarının 
tatbiki işi, artık, japon bürokrasi
sine kalır. 

Kamoy tarafından mürakabe e
dilmeyen bir bürokrasi memleket 
içinde sıkıntılı bir şey olabilir; fa
kat bu dışarıda zulüm ve taaddi için 
gayet kuvvetli bir alettir. 

Japonya, Çinin bütün dünya ile 
olan alakalarını kesmek hususunda 
yalnız kendi memleketinde yaptı

ğı tecrübelerden değil, Mançurya 
ve Koreada yaptığı t ecrübelerden 
de faydalanmaktadı.-. Askeri i şgal 

altına alınan bir bölgede bir iki 
gün içinde o kadar sıkı bir kontrol 
tesis olunmaktadır ki oradan her 
hanı?i bir haber 2'.Öndermek 2'.Ücles
meıtte ve aogru ttıaıuma't &ıiftıu\uc!'-. 

imkansız bir hale gelmektedir. Ja
ponların azami kontrolu münakale, 
basın, posta, film, radyo, tiyatro ve 
talim ve terbiye üzerindedir. 

Münakale yollarının kontrolu, 
bunların başında gelmekte ve Çin
deki japon ordusunun ~ste ikisi 
bunların müdafaası ile ttleşgul ol
maktadır. Bunlardan sonra basın ve 
posta üzerindeki ısansör geliyor. 

Çinde çıkan gazeteler ehemiyetli 
şeyler değildir. Bunların içinde o
tuz senedenberi çıkmakta olan ve 
ehemiyetli bulunan Ta Kung Pao'
nun bile bütün tirajı Tiensinde 
50.000, Şanghayda 10.000 nüshadan 
ibarettir. 

Son aylarda Çin basını karakteri
ni esaslı surette değiştirmiştir. Ja
ponların işgali altında bulunan 
yerlerde mali vaziyeti sağlam olma
yan ve personel'inden bir kısmını 
kaybetmiş olan gazeteler artık çık
maz olmuşlardır. Geri kalan gaze
teler de sıkı bir mürakabeye tabi 
tutulmaktadırlar. 

Japonlar kendi aleyhlerinde fi. 
kir besleyen ve harekette buluna
bilecek olan kimseleri ortadan kal
dırdıktan ve bu sebeble bir hayli 
tevkifat yaptıktan sonra, kendi el
lerinde kukla halinde bulunan Çin. 
lilere çıkarttıkları emirnamelerle 
§iddetli bir sansör tesis etmişler
dir. 

Böylece güzel bir propaganda 
zemini hazırladıkları gibi Çin le
hinde ve Japonya aleyhindeki his
siyatın da izharına mani olmakta
dırlar. Bu kararların tatbikinden 
sonra Çin gazeteleri o kadar renk
siz ve yeknesak bir hal almıştır ki 
bunun neticesi olarak sürüm büs
bütün düşmüş, nihayet japonlar 
bunları büsbütün kapanmaktan kur
tarmak için bir takım kimseleri zor
la abone yazdırmak tedbirine baş 
vurmuşlardır. 

Bu sansörün ve kontrolün hari
cinde yalnız memleket dışı hakkına 
malik olan yabancı aJans ve gazete 
muhabirleri, bilhassa Amerikan ve 
İngiliz muhabirleri kalmaktadır. 
B u hususta japon sansörünün Pe
king ve Tiensinden daha şiddetli 
olduğu Şanghayda bir mücadele 
ba,ıamıştır ve devam etmektedir. 
Fakat japonların bunlardan fazla 
ehemiyet verdikleri ve endişe ettik
leri şey, kendilerinde radyo istas
yonu bulunan yabancı sefarethane· 
]erdir ki buradan istenilen haber
ler alınıp verildiği gibi ecnebi mu-

ve 
habirlere de bu hususta malUmat 
verilebilmektedir. 

Bu sefarethaneler için hiç bir şey 
yapılamıyacaktır; fakat bu imti
yazlar şiddetli itiraz ve hücumlara 
vesile olmaktadır. Yabancı muha
birlerin posta, telgraf ve radyodan 
faydalanmaları hususunda azami 
güçlükler çıkarıldığı gibi, teh -
did ve muvakkat tevkiflerle 
bunların gözleri de korkutulmak
tadır. Çinde çıkan yabancı gazete 
idarehaneleri devamlı surette bom
balı mütecavizlerin hücumlarına 
uğramaktadır. Fakat sansörün açık 
kalan gediği yüzünden japonlar bir 
hayli zararlara uğramaktadırlar. 

Aynı zamanda Japon işgali al
tında bulunan topraklardaki sıkı 

kontrol sayesinde japon propagan. 
dası bütün hıziyle yürütülüyor. Or
ta mekteblerin ders kitabları sıkı 
bir tetkik altına alınmıştır. Şang

hayda bulunan üç japon gazetesi, 
vazifelerini daha iyi görebilmek 
için birleştirilmiş, bundan başka 
tirajı artırmak için bunlar, Çince 
nüshalar da cıkarmağa başlamışlar -

U•• ç muhtelif japon ajansı, 
birleştirilmiş ve bunlar 

muhtelif dillerle çıkardıkları bül
tenlerle Uzak Şarkta en geniş ve 
en büyük bir istihbarat şebekesi 

haline getirilmiştir. Domei ajansı, 
bugünkü günde işgal altındaki top
raklarda sansöre tabi olan Royter 
ajansı başta olmak üzere bütün ya
bancı ajansları ortadan kaldırmağa 
çalıımaktadır. Fakat yakında imti
yazlı bölgedeki yabancı gazeteleri 
de yakın bir istikbalde sansör altı
na girecek de olsalar, gene sefaret
hanelerden dışarıya haberler sıza-
W9-~&•• 

Japonların bütün bu muhaberat 
ve neşriyatı kontrol hususunda 
gösterdikleri nisbi muvaffakiyet, 
onların siyasi maksadlarını yerine 
getirmelerinde görülmemektedir. 

Onların siyasi hedefleri kuomin
tag'ı dağıtmaktır. Fakat bunun ye
rine başka bir şey konulması la
zımdır. Peking ve Nankinde bir ta
kım idari teşekküllerin vücude ge
tirilmesi maksadı yerine getiremi
yor. Her halde, Doktor Sun-Yat
Sen'in milleti için koyduğu uç 
prensibin yerini alacak yeni bir si
yaset felsefesi yaratmak lazım gel
mektedir. 

lşgal altında bulunan yerlerdeki 
halkın bu yeni prensiblere inanıp 
inanmaması mühim mesele değil. 
dir. Yeter ki onlar ağızlarını tut
sunlar ve çocuklannın bu prensib
lere göre yetiştirilmesine göz yum-
sunlar. • 

Çin maneviyatını gömmek ve ja
pon maneviyatını hakim kılmak 
maksadını güden bu yeni felsefe, 
japon fetih ve işgalini meşru gös
termeğe çalışıyor. Son zamanlarda 
japon askerlerinin çin köylerini 
tahribden imtina etmeleri, bunların 
sadece fetih ve tahrib aşkı ile hare
ket etmec'.ii<lerini gösteren bir mi
saldir. Bundan başka ideoloji ceb
hesi, yalnız büyük idare meseleleri 
için değil, demiryolu hinterlandı
nın istikbalde genişletilmesi bakı
mından da ehemiyetlidir. Japonya
nın Çini kuklalar vasıtasiyle idare 
etmek teşebbüsünün akibeti, yalnız 
harb vaziyetinin değişmesinden de
ğil, aynı zamanda yapılan propa
gandanın reaksiyonlarından da de
ğişmeler arzetmektedir. 

Hsin Min Huei, yahud "Yeni 
Millet Kurumu" kuomintag'ın me
zarı üzerinde başına taç giymiş o
turuyor. Uzun zamandanberi de
vam eden propaganda, Mart ayında 
"Kuomintag'dan ayrıl:na hareketi'' 
şeklinde teksif edilmiştir. Kuomin
tag'dan ayrılanların istifaları bü
yük törenlerle kutlandığı gibi, bu 
işi yapmak istemiyenler de tehdid 
görmektedirler. Yeni neslin yetişti
rilmesinde vakit kaybetmemiş ol. 
mak için çocuklara ders veren öğ
retmenlere Hsin Min Huei'nin 
prensipleri tez elden telkin olun
maktadır. Bir Hsin Min Huei üni
verstesinde dört ay ders gördükten 
sonra mezun olan altmı~ genç, tah
sillerini tamamlamak üzere Japon· 
yaya gönderilmişlerdir. Bu suretle 
yeni Çin bürokrasisi başlamış olu
yor. Japonlar, bu cereyana fazla 

fikirler 
Çinlinin gireceğini ummuyorlar. 
Çünkü Çinliler tarafından bu ce
reyanın Japon emelleri üzerine sü
rülmüş ince bir sırdan başka bir 
şey olmadığını bildiklerine kani
dirler. 

B u teşebbüsün ne gibi neti
celer vereceğini tahmin et

mek için henüz vakit erkendir. 
Şimdiden yapılacak şey, olsa olsa, 
bu yeni cereyanın prensiblerini, 
metodlarının ne gibi şeyler olduğu
nu incelemek olabilir. 

Hsin Min Huei, söylendiği gibi 
ortaya yeni bir millet prensibi koy
maktadır. Bu prensib yeni ise de 
isim yeni değildir. Bu isim, muh
telif teşekküller tarafından kulla
nılmıştır. Mesela Liang Çi Çiao bu 
tabiri "vatanperver" mukabili ola
rak kullanmıştı. Bunun kuomintag 
ile bir alakası yoktur. Bu yeni pren
sib, dünyanın fikri hayatına fev
kalade bir şey katmaktadır. Bu 
prensibe göre her şey yaşamak gi
bidir; yalnız mukavemet değişir. 

İyiler kuvvetli, zayıflar fenadır. 
Gök yüzü iyinin büyümesine ve fe
nanın ölmesine müsaade eder. Fe
ragatli olmak, sağlam bilgi edin. 
mek, Marksizmden sakınmak, sami
mi olarak kalbi tanzim etmek, karı 
koca, ana baba ve çocuk arasındaki 
münasebetler gibi mühim münase
betlerde dürüst davranmak lazım
dır. Bu esasları anlamayan kimse 
sınıf harbı yapıyor demektir. 

Kadınla erkeğin müsavatını ka
bul eden garb telakkisine gök yüzü 
muarızdır. Bu suretle üç Sunk hem
şirelerin Çine hakim olması doğru 
değildir. 

Siyasette din ve hükumet mezce-

'iYfJld\Wfıc:PYAı ~mtıc.ı=imll:. 
baret eder ve bu suretle kendi hu
susi menfaatlerini temin eylerler. 
İtalyan tecrübesi göstermiştir ki 
lider İJ;'i olmak şartiyle bir partili 
hükümetten iyi neticeler alınabilir. 

Japon köylüsünün sesi, aşağıda
ki şekilde yeknesak bir hale konu
labilir: Hsin 'Min prensibi, kapita
list monopolünü giderecek, makine
leri insanlar için elverişli bir hale 
koyacak, büyük şehirlerden ve on
ların bütün kötülüklerinden sıyrı
larak makineyi köylere getirecek, 
her şeyden önce kapitalistlerin de
ğil, milletin menfaatini göz önün
de bulunduracaktır. 

Japon siyaseti, tamamiyle tasrih 
etmemekle beraber, Çinde İngiliz 

ve Amerikan tesiri altında vücud 
bulan japon düşmanı Çin milliyet
çiliğini büyük bir tehlike telakki 
etmektedir. Hsin Min prensibine 
göre Çan-Kay-Şek affedilemez. 
Çünkü o, otoriteyi çalmış, eski Çin 
kültürünü mahvetmiş ve komünist
lerle birleşmiştir. Aynı davaya gö
re Çin Konfuçyus'a kadar geri git. 
melidir. Japonya kanını döküyor; 
çünkü Çin, garbe karşı mukavemet 
kudretini gösterememiştir. 

İngilizce yerine şimdiden Ja
ponca, ikinci dil olarak, ikame o
lunmuştur. Konfuçyurs'a kadar ge
ri gitmek meselesinde yeni usul ve 
tedbirlerden hoşlanmayan eski ka
falıların müzahareti temine çalışıl
maktadır. 

Bu kuvvetli bir fikirdir; fakat 
yalnız ihtiyarlara hitab eder; genç
lere bir şey söylemez. Kısaca söy
lemek lazım gelirse Hsin Min pren
siblerinde kırkından daha aşağı 

Çinlilere hitab eden bir taraf yok
tur. 

H sin Min Huei'nin maksad ve 
hedefi, prensibinden ·daha 

vazıhtır. :3unlarda muvakkat hüku
metin otoritesini muhafaza edip, 
sermaye ve teknikten mahrum bu
lunan servet kaynaklarını inkişaf 
ettirmek, konfuçyus esaslarına gö
re bir sulh muahedesi imzalamak, 
kuor :ntag'a ve kom'-aizme karşı 
.Jlan muhalefeti birleştirmek, Man
çuko ve saire gibi japon dostu olan 
hükumetlerle ittifaklar kurmaktır. 
Çinin servet kaynakları japon or
dusu ile birleşince Sovyetler Birli
ğinin nüfuzunun ilerlemsine ve 
garb sömürgeciliğine sed çekilece
ği iddia olunmaktadır. Bu maksad
lar açık ve vazıhtır ve Japonların 
neler yapmak istediklerini güzelce 

Amerikada 

Haydutlar tarafından 

ka~ır1 lan ~ocuk 
Ncv - Ochelle, (Amerika) 30 a.a. -

Polis dün, 24 şubatta kaybolan 12 ya
şında Peter Levinenin dağılmaya yüz 
tutan cesedini bulmuştur. Çocuğun el
leri ve ayakları bağlıdır. 

Çocuk kaybolduktan 15 gün sonra 
Nevyorkta avukatlrk eden babası Mu
rray Levine 60.000 dolar verdiği tak
dirde oğlunun kendisine iade edile
ceğine dair bir mektup almıştı. Avu
kat, oğlunu kaçıranlarla temas etmek 
istemiş ise de buna muvaffak olama
mıştır. 2 martta oğlunun el yazısı ile 
bir mektup daha almıştır. Çocuk bu 
mektupta istenilen paranın verilmesi
ni rica etmekte idi. İki gün sonra a
vukata gelen üçüncü mektupta kendi
sinden 30.000 dolar istenilmekte idi. 
Avukat radyo ve sinema ilanları vası
tasile haydutlarla görü~mek istediği
ni bildirmiş ise de buna muvaffak o
lamamıştır. 

Musolininin 
gençliğe 

bir hitabı 
Roma, 30 a. a. - Liktür gençliğinin 

cimnastik ve koro heyetlerinin bir nü
mayişinden ibaret olan "faşist yokla
ma" merasiminde bir nutuk söyliyen 
Musolini demiştir ki: 
"- Genç nesilleri bugünkü İtalyan 

imparatorluğu ve yarınki daha büyük 
İtalya için çaJışmağa ve mücadele et -
meğe hazırlamak istiyoruz." 

Musolini gelme<len evvel Roma'da 
bulunan alman askeri mızıkası ile bir -
kaç İtalyan bandosu müntehap İtalyan 
ve alman parçaları çalmışlardır. Fran
kist İspanya heyetinin azası merasimde 
hazır bulunmuşlardır. Bandolar falan
jist marşını çalmış ve halk ''Arriba Es
pane" diye bağırmıştır. 

İtalyanın bütün mühim merkezle -
rinde Romadakine benzer merasim ya
pılmıştır. Duçenin nutku radyo ile ya
yılmıştır. 

Şuşniğin ôkibeti 
Viyana, 30 a. a. - Resmi mahfiller 

şimdiye kadar Şuşnig'in akibeti hak -
kında beyanatta bulunmak istememek· 
te<lirler. Bu sabahtanberi bir yük ara -
bası Şuşnig'in evinin önünde durmak -
tadtr. 

Sureti umumiyede iyi haber alan 
bir membadan öğrenildiğine göre dola
şan bazı şayiaların hilafına olarak Şuş
nig ne Daşan tahşit kampına ne de 
Laypzig'e gönderilmiştir. 

Dünyamn en yeni ve en h11h 
bombardıman tayyareleri 

Londra, 30 a.a. - Fransa hava kuv
vetleri genel kurmay başkanı general 
Villömen ile fransız heyeti azalan bu 
sabah hava nazın B. Vud ve ingiliz 
hava kuvvetleri genel kurmay başka
nı mareşal Neval tarafından kabul e
dilmiştir. 

Fransız subayları, bundan sonra 
Northols tayyare karargahına gide
rek, aralarında Hurrikans da olmak 
fü:ere dünyanın en yeni ve en hızlı 
bombardıman tayyarelerini görmüşler 
dir. 

İngiltere sahillerinde ıiddetli 
bir tutma 

Londra, 30 a.a. - İngiltere sahille
rinde şiddetli bir fırtına hüküm sür
mektedir. Sahil muhafızları, Esseks 
eyaletinde Susseks açıklarında tehli
kede bulunan birçok gemileri kurtar
mışlardır. 

gösterir. 
Fakat bütün bunlar, en mürteci 

ananeler arasında bile iyi bir pro
paganda olmamaktadır. Bu suretle 
maksada ermek için garbın Çine ge
tirdiği her yeni şeyi kökünden ka
zıyacak bir siyaset teorisi ortaya 
konulmaktadır. 

Fethin bu gayesi, yakında iflas 
edeceğini gösterir. Bütün Çini bir 
tek hükumet idaresi altına topla
mak, yirmibeş yıldanberi teessüs e • 
den yeni talim ve terbiye sistemini 
isaden beş asır önceki eski esasla
ra çevirmek ve dört yüz milyonluk 
bir milleti bu hale koyarken onu 
tam yirminci asır metodlarına göre 
istismar etmek imkansızdır. Bu
nunla beraber, bunlar, japon ordu
sunun başarmağa, ulaşmağa uğraş· 
tığı hedefler ve maksadlardır. 

Vilayetler 
543 lira 75 kuruşluk teminatı ırıu 
kate alınacaktır. 

Ekmek mü na kasası 
3 - Şartname parasız olarak ~ 

evi müdürlüğünden verilecektir. 
4 - Teklif mektupları ihale 

olan 13-6-1938 pazartesi günü saa\ 
de kadar kabul edilecektir. 321 Konya C. Müddei UmumiJiğin

den: 
~ose tamiri 

1 - Konya ceza evinin bir yıllık 
ekmek ihtiyacı 23.5.938 gününden 9.6. 
938 gününe kadar 15 gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhale 9.6.938 tarihne dek gelen 
perşembe günü saat 15 de Konya C. 
M. U. !iği dairesinde icra olunacak
tır. 

3 - Talihler teklifnamelerini o gün 
saat 14 den evel komisyon riyasetine 
vermiş bulunacaklardır. 

4 - Elanek ikinci nevi yerli unun
dan has olacak ve talihler bedeli mu
hammeninin yüzde yedi buçuğu olan 
(1997) bin dokuz yüz doksan yedi lira 
{28) yirmi sekiz kuruş teminat mu
vakkatelerini teklifnameleriyle bir
likte komisyona vermiş bulunacaklar
dır. 

5 - Dördüncü maddede nevi göste
ril en has ekmeğin kilosu şimdiki narh 
ile 9.5 kuruştur. 

6 - İlan ve sair bütün masraflar 
müteahhide aiddir. 

7 - Fazla izahat almak ve şartna
meyi gönnek isteyenlerin Konya ceza 
evi DR. lüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (1553) 3117 

Ekmek münakasası 
Samıun C. Müddeiumumiliğinden : 

Samsun merkez ceza evinde bulu
nan mahkum ve mevkufların bir sene
lik ekmek ihtiyacı yüz bin kilodan i
baret olup 23-5-1938 gününde ihalesi 
yapılmak üzere on beş gün müddetle 
ve kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulduğu gazetelerle ilan edilmiş 
ise de, ihale gününde taliplerin tek
lif ettiği fiyatlar layık hadde görül
mediğinden 24-5-1938 gününden itiba 
ren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle yeniden aşağıdaki şartlar 

mucibince münakasaya konulmuştur. 
1 - Teklif edilen fiat muvafık gö

rüldüğü takdirde 13-6-938 pazartesi 
günü saat 15 de Samsun C. Müddei 
umumiliği makamında toplanacak ko 
misyon marifetiyle ihalesi yapılacak
tır. 

2 - Yüzde yedi buçuk nisbetinde 

Ankara Borsası 
30 - 5 - 1938 

ÇEKLER 

Ac;ılııı Kapanıı 

Londra 6.23 6.23 
Nevyork 0.79504 0.794 
Pariı 28.625 28.625 
Milano 15.10 15.10 
Brüksel 4.707 4.707 
Atina 87.72 87.72 
Cenevre 3.4863 3.4863 
Sof ya 65.008 65.008 
Amsterdam 1.4396 1.4396 
Prag 22.873 2.873 
Viyana -.- -.-
Madrid 13.162 13.162 
Beri in 1.977 1.977 
Varşova 4.2134 4.2134 
Budapcıtc 4.0125 4.0125 
Bükreıı 106.87 106.87 
Belgrad 34.9518 34.9518 
Yokohama 2.7554 2.7554 
Moskova 23.7775 23.7775 
Stokholm 3.1132 3.1132 

ESH AM VE TAHVİLAT 

1933 türk borcu 1 
1933 ikramiyeli 

Ergani 

(Vadeli) 
19.- 19.-

95.- 95.25 

------------------' 

Zonguldak Valiliğinden : 
Mukaddema kapalı zarf usuliyle 

siltmeye çıkarılıp da talip çıkırıa1 
Zonguldak - Devrek yolunun 61' 
47x000 kilometreleri arasında yat 
cak 15367 lira 68 kuruş k~if be.dt 
şose esaslı tamiri işi artırma, eksıl 
kanununun 40 mcı maddesi mucib 
6.6.1938 pazartesi günü saat ıs det 
guldak vilayet daimi encümeniııdt 
hale edilmek üzere yeniden ka 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarı• 
tır. 

Eksiltme şartnameleri ve buna 
teferri diğer evrak nafıa müdürJUğ 
de ve daimi encümen kaleminde gb· 
lebilir. 

Muvakkat teminat 1152 lira 57 
ruştur. Eksiltmeye girmek istiytll 
rin talimatnamesine tevfikan ~.ı 
vekaletinden alınmış müteahhitiilt 
liyet vesikalarile Ticaret odası!\ 
bu yıl için alınmış vesika ve muva1' 
teminatları ile birlikte teklif mekt 
!arını yukarıdaki günde ihale saat 
den bir saat eveline kadar vilayet 
imi encümen reisliğine vermeleri İ 
olunur. (3015-1576) 3157 

A~ık eksiltme ilam 
Niğde C. H. P . llyönkurul . Ba 

lığından : 
1 - Niğde Halkevi binasının ifl 

sı 18-5-1938 tarihinden itibarell 
gün müddetle eksiltmeye konmuşt 

2 - Eksiltme 8-6-1938 tarihine 
sadif çarşamba günü saat 15 te c. 
partisinde hususi komisyon taraf 
dan yapılacaktır. 

3 - Fenni şartnameyi görmek İ 
yenler her gün C. H. Partisine Jlla 
caat ederek parasız olarak alır ve 
re bilirler. 

4 - Binanın muhammen keşif 
deli (9125) lira (45) kr. olup ilk 
minatı % 7,5 itibariyle (648) lira ( 
kr. tur. 

5 - İsteklilerin C. H. P. İlyÖll 
ruluna müracaatları ilan olunur. 

3249 

Su tesisatı 
Kula Şarbaylığmdan : 

,,.J .• ~.~~rıJ.ıa .. iJyu\~ll\,~eM~r-
2 - İçme su projelerinin ne su 

le hazırlanacağına dair 14 eylUl 1 
tarihli talimatname hükümleri d 
tinde proje ve hesabları yapılacalc1 

3 - Bu kasabaya kuş bakışı üç 
lometre ve su isale güzergahı da t 

minen 4/ 5 dört buçuk kilonıetre 
Su kasabasının garbı şimalisinde 

Kula kasabasından tahminen 200 
re yüksek olan Kavacık köyünütı 
çindeki yerden alınacaktır. 

4 - Kasaba için tevziat planı ev 
ce yapılmış olduğundan yapıla' 
proje yalnız kabtaj yerinden dıJı 
tesisatına suyu bağlıyacak olan Y 
kadar yapılacak ve buradaki yeri 
den icab ediyorsa depo ve saire taf 
latı tamamen hesab edilip proje! 
buna göre ihzar edilecektir. 

5 - Müteahhit: mevcud proj 
tetkik etmiş ad ve itibar olunacağ 
dan mevcud kasaba dahili tevziat l' 
nına göre şebekenin boru kuturl 
değişmek icab ederse musluk ve Ç 
me yerleri sabit kalmak şartiyle 
ni tevziat şebeke başlarında yap111 
mecburdur. Ancak bunun için J1l 
cud projelerden istifade eder. 

6 - Taliplerden hangisi az be 
talep ederse 2490 numaralı kanuna 
re bu müteahhide ihale edilecekti!• 

(1778/ 1637) 3277 

! BUGÜN· KÜMBARANIZA·ATACAGINIZ · 5· KU~u$J 

';.,. . . ., . ~~~~ . -: . 
• :.:·aJ 1ı 

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
~· 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 



-lbS' tn:US 

RESMi İLANLAR 

l• 

Kültür bakanhOı 

Orta okul öğretmenliği 
kültür Bakanlıimclan : 
l - Orta Ôkullarda türkçe, tarih • 

Cloirafya, riyaziye, tabiye, franaızca, 
~ Ye ingilizce öğretmeni olmak 
lateyenler için yalnız ötretmen okulu 
llae~unlarına mahauı ıs haziran 1938 
tlrihinde gui eğitim enatitüaünde a
Salacak ıınavdan mada bu yıl da bir ıı · 
.. ., yapılacaktır. 
2- Sınavlar 1 eylül perşembe günü 

latanbul üniversitesinde baflıyacaktır. 
a - Sınava girmek iıteyenlerin: 
A) Türk olmaları, 
B) 20 den ap&ı ve 45 den yukar. 

htta olmamaları, 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, 

Cinayet ve cünha nevinden mahkOmı
~ttleri olmadığı hakkında mahalli vi· 
llyet veya kaza idare heyetinden bir 
lbazbata ibraz etmeleri (halen ityaı 
•eya öğretmen olanlar bu kayıddan 
llıUıtesna olup menıub oldukları dairt 
lnıirinden alacakları vesika kifidir.) 

D) Her türlü hutılıktan ve öğret 
llıenlik etmeğe mani vUcud arızaların
daıı lalim oh" .klarını iabat eden heye· 
tl aıhiyeden tasdikli bekim raporu ib· 
'-z etmeleri, 

E) En a.ı liıe ve 4, 5, 6 11nıflı öğret· 
~n okulu mezunu veya bunların mu 
idili okullarda tahsil görmüt olmaıa-

0 f&, 

Öğretmen okulalrından mezun olan· 
larm en az iki den yılı öğretmenlik 
~, bulunmaları gerektir. 

4 - Gerek ıözlü ve gerek yazılı ıı· 
llav sorudan üniversite ve yüksek ög· 
tetmen okulu talebesinin takip ettiği 
ders müfredatından seçilecektir. 

Bundan baıka ımava Jirecoklere pe
dagojik sorular da torulacaktır. 

S - Namzetler ıınavda kazandJikl.ırı 
takdirde 1702 numaralı kanunun 1 in· 
ti maddeıinde g&terilen dereceler da
hilinde herhangi bir orta öğertim oku· 
lu yaröğretmenliğine atanacaklardır. 

6 - Yukarıdaki prtları bab olan 
llımetler bir iıtida ile blllranhğa bllt 
turacaklardır. Bu dilekçeye ıu bclae

rin bağlanmuı lbımchr: 
A) Nilfua cu.danmm uıl nya tn-

\ik..ı: ~~~~~· - ~ .. 1 .... l no ..,;,:ı ,:ı;._ı,. ....... 
ya iiıldiknamelerin uıl veyahut tas

dikli ıureti, 
C) Hüanii hal mubataeı, 
D) Mahalli Kültür idaresinden nü· 

lllune.ine tevfikan taadikli sağlık ra
P<>ru, 

E) Mahallt kültür idareıinden tu· 
dikli ve fotoğraflı fi" 

F) 6 adet 4x6,5 ebadmda kartonaıu 
fototraf, 

Bu Yeaikaların 15 hazirandan l • 
luatoa 1938 aktamına kadar Bakanlığa 
tönderilmit olmalı lbımdır. Bu ta
lihten sonra bakanlığa gelmit olan ve
h evrakı mUsbitesi noban bulunan 
dlle.kçeler hakkmda muamele yapılmı· 
J'acaktır. ( 1521) 3048 

Gümrük ve inhisarlar- B. 

İdare binası yapllrlla<ak 
lnbiurlar Umum Müdürlüiün • 

den: 
ı - Şartname ve projeıi mucibince 

ICarsta yaptırılacak idare binası in
laatı kapalı zarf uauliyle ekıiltmeye 
konmuttur. 

II - Ketif bedeli "32642,, lira "56,, 
kuruf, muvakkat teminatı .. 2448.20,, 
liradır. 

III - Eksiltme 16-6-1938 tarihine 
l'astlayan perJCmbe günü saat ıs de 
ICabataıda levazım ve mübayaat şube 
•indeki alım komisyonunda yapıla· 
Caktır. 

iV - Şartname ve projeler "1.64,, 
lira bedel mukabilinde inhisarlar le
't'azım ve mübayaat ıubcaiyle Anka· 
ra, Erzurum Bqmüdürlüklerinden 
•e Kars müıtakil müdürlüğünden alı
llabilir. 

V - Eksiltmeye ittirak etmek iıti
)'tnlerin fenni evrak ve vesaikini in
hisar inşaat tubesine ibraz ederek ay
l'tca vesika almaları llzımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, 
ıc.nuni vesaik ile inpat tubemizden 
llınacak ehliyet vesikasını % 7.S gü
•enme paraıı veya mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların eksiltme 
&ünü en geç saat 14 de kadar yukar-

., da adı geçen alım komiıyonu batkan. 
lığına makbus mukabilinde verilmit 
Olınaaı ve p09ta ile gönderilecek mek· 
tııplarm da bu saatte komiıyonda bu
l'llndurulmuı lizımdır. Postada ola· 
tak gecikmeler kabul edilmez. 

(3155-1636) 3276 

Mantar ahnacak 
lnhi-rl• Um.- Müdürlüiiin

tlen ı 
ı - ~i mucibince 30X25 

- 27 ebadında 20.000.000 mantar pa. 
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 6. s. 938 tarihine rast
layan pazarteıi cUnü saat 14 de Kaba
taıda levazım ve mübayaat ıubesinde· 
ki alım komiıyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler paraıız olarak 
her gün sözU geçen ıubeden alına

bilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak etmek is

teyenlerin Mantar nümunelerini mü
nakasa gününden evvel alım komis
yonuna vermeleri lizımdır. 

5 - isteklilerin pazarlık için tayin 
edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarda adı ge
çen komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(2295/1192) 2386 

4 kalem çivi alınacak 
lnhiaarlar Umum Müdürlüğün

den: 
9000 kilo 15/45 Çivi 

40000 ,, 15/50 ,, 
12000 .. 16/60 ,, 
7000 " 17 /70 ,, 

1 - Yukarda eb'adı gösterilen 
68.000 kilo çivi pazarlıkla satın alına -
caktır. 

II - Pazarlık I-VI-938 tarihine 
raıthyan çarp.mba günü saat 14 de 
Kabataıta levazım ve mübayaat tube -
sindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

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

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin 
edilen gün ve saatte 37,5 güvenme pa
ralariyle birlikte yukanda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(2792-1461) 2909 

M. M. bakanhğı . 

Askeri Okullara 
talebe ahnıyor 

1 - 938 • 939 derı yılı için lstan
bulda bulunan Kuleli ve Maltepe u
kerl liaelerile Buru uked liaeai, Kı
rıkkalecle bulunan uked sanat Ii ... ı 
•• Konya, Brslncan ukert orta okul-

misyonundan 1.000.000 kilo çom odu
nu kapalı zarfla eksiltmeye konmuı
tur. Tahmin bedeli 25.000 lira ilk te· 
minatı 1875 liradır. Eksiltmesi 10 ha
ziran 938 cuma günü saat 10 da Erzu
rumda askeri satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün komiıyonda 
görülebilir. Teklif mektubları belli 
gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Ko. batkanlığına verilmit veya poa
ta ile gönderilmiş bulunacaktır. 

(1579) 3172 

Sade yağ ahnacak 
Ankara Levaz1m Am.irliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 mali yılı ihtiyacı için 50,000 kilo 
sade yağ kapalı zarf uıulile eksiltme· 
ye konmuıtur. Kilosunun muhammen 
fiatı ll5 kurut olup ilk teminatı 4125 
liradır. ihalesi 17 haziran 938 cuma 
günü saat 16 dadır. İsteklilerin p.rt • 
namesini 300 kurut mukabilinde sa
tın alma komisyonundan satın alabi
lirler. Taliplerin kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki vesaik ile teminat 
mektuplarını havi zarflarını belli gün 
ve saatten en az bir saat eveline kadar 
tümen satın alma komisyonuna ver-
meleri. (1641) 3279 

Sığ1r veya ~i eti alnıa<ak 
Ankar Levazım Aınirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Ankara garnizon mUesaeıeleri 

için 300,000 kilo sığır veya keçi etinin 
kapalı zarfla eksiltmesi 6 haziran 938 
saat 15 de Ankara Lv. amirliği Sa. Al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 120,000 lira 
ilk teminatı 7250 liradır. Şartnamesi 
600 kurut mukabilinde komiıyondan 
alınır. Kanuni Ticaret odası ve bu 
işlerle uğraııp taahhüdünü ifa ettiği· 
ne dair resmi makamlardan alınacak 
veıikalarda bulunan teklif mektubla
rının saat 14 de kadar komisyona ve-
rilmesi. (1440) 2952 

Sı§tr, veya koyun, keçi 
eti alınacak 

larına talebe almac11ktlr. Xaydil ka- Ankara ı...am Amirliii Saba 
bul prtları hakkında malOmat uker- Alma Komiqonanclaa ı 
1:1. ~uhala.T";ntta u a. "ı,.,,11.,, .. ~ ... u:ırihr 'D-'l.-L---:.-..ı..ı..:. \..:.-ı:.ı..ı •• :....._ •• -.t~t. :ı.,, _ 

2 - Kayıd ve kabul için müracaat tiyacı için 90,000 kilo sığır veya ko
ı:amanr 1 huiran ile 25 temmuz ara yun veya keçi eti kapalı zarfla eksilt
ımdadır. Talebe hangi okula girmek meye konmuıtur. Hangiai ucuz oluna 
istiyorsa bir dilekçe ile doirudan doi 0 cini etin ihalesi yapılacaktır. Bu 
ruya o okul mUd\lriine müracaat ed~ üç cini etin bir talip tarafmdan bir 
cektir. Dilekçeye iki fototraf ile bır zarf içinde olmak Uzere her üçüne de 
tane 6 kuruıluk posta pulu ilittirilmit ayrı ayrı fiyat teklif edilebileceği gi
bulunmalı ve menıub olduiu askerlik bi ikiıine ve yahud yalnu bir cinı ete 
ıubeıi, babalmm adı ve mesleki ile de fiyat teklif edebilir. 
kendi adı, okuduiu okulun iamile ban lhale 3. 6. 938 cuma giinii saat 16 
gi ımıfta bulunduğu, yabancı dil o- da Balıkesirde uked aatm alma ko
kuyorsa hangiılnl okudulu ve okulun miıyonu binamda yapılacaktır. Sığır 
daki kayıd numaruı, boyu. yqı, ağır- etinin muhammen bedeli 22500 koyu
lılt ve oturduğu yerin adreıl vazıh o- nun 36000 ve keçinin 27000 liradır. 
tarak yazılmalıdır. Muvakkat teminat sığır etinin U588 

3 - Mekteplerin bulunduğu tehir - koyunun 2700 ve keçinin 2025 liradır. 
ler haricinden müracaat edecek tale - Şartname Babkeıirde aıked satın al
beler ayrıca ikinci bir dilekçe ile de ma komiıyonunda ve Ankara ve ı~ 
ukerlik ıubelerine bq vuracaklar- tanbul Türk Maarif cemiyeti resmi 
dır. Aıkerlik ıubeleri ııht muayenele- ilin itleri limited tirketi büralarmda 
rile lüzumlu kayıd ve kabul kiğıdları görülebilir. Talihler teklif zarflarına 
nr tamamlıttıracaklar ve 1 temmuzda menıup oldukları yerin ticaret oda
talebenin aireceli okul müdilrilne sında mukayyed olduklarına dair ve
yalnız kilıdlarmı g8nderecekler ve sikalarını da koyacaklardır. 
talebeler mekteb müdürleri tarafm- Teklif mektublarını ihaleden bir 
dan çağrılmadıkça mektebe gönderil- saat evveline kadar makbuz mukabi-
miyecektir. tinde komisyona tevdi edilmesi. 

4 -Okullar yatılı ve parasızdır. Ta (ıs04) 2992 
!ebenin iqeıinden bafka giydirilme- -------------
si, techizatı okul taraf mdan temin e • 
dilir ve her ay bir milıdar da :naat ve-
rilir .(1222) 2515 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazmı Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 

Jandarma 
Yatak ve yastlk kllıfhk 

bez: ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlıiı 

Ankara Satm A~ Komiayonun-
1 - Bir metresine kırk bet kurUt 

fiyat tahmin edilen vasıf ve örneiine 
uygun doksan sekiz bin metre yatak 
ve yastık krlıflık bez kapalı zarf u
ıuliyle 10. 6. 938 pazarteıi günll saat 
(15) de satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi iki yib yirmi kurut 
kartılığında komisyondan almabile· 
cek bu eksiltmeye girmek iıteyenle
rin (3307) lira elli kuruttuk ilk te· 
minat makbuz veya banka mektubu il~ 
tartnamede yazılı vesikaları muhtevı 
teklif mektublarmı belli gün saat on 
dörde kadar komiıyona vermif olma· 
larL (1502) 3077 

Yün fanila ahnacak 
Jandarma Genel Komutanbir Anka

ra Sabn Alma Komisyonundan : 

ı _ tzmir müstahkem mevki kıtaa
tmm 16920 kilo sade yağı ihtiyacı 
kapalı zarf uıuliyle ekıiltmeye kon
muttur. ihalesi 8 haziran 938 Ç&rfam
ba günü saat 16 buçukta kqlada lz
mir levazım Amirliği aatm alma ko
miıyonunda yapılacaktır. ~ahmin e
dilen mecmu tutarı 15566 lıra 40 ku· 
ruıtur. Teminatı muvakkate akçesi 
1167 lira 48 kuruıtur. Şa~~ıi h~r 
giln komiıyonda görillebıhr. lsteklı
ler ticaret odalma kayıdlı oldukları
na dair vesika göıtermek mecburiye
tindedirler. Eksiltmeye ittirak ede
cekler 2490 sayılı kanunun iki ve . ü
çüncü maddelerinde ve prtnameaın
de yazılı veıikalariyle temina! ve 
teklif mektublarını ihale aaatmden 
en u bir saat e'f"f'Cl komisyona ver· 

l - Bir taneıine yüz aekaen kurut 
fiyat tahmin edilen kırk Uç bin yUn 
fanila kapalı zarf uıuliyle 2. 6. 938 

3087 perıembe gtlnU saat onda aatm alma· 
mit bulunacaklardır. 

(ıs39) 
caktır. (• od•u ahlllClk 2 - Buna aid prtname (387) kurut 

Ankara l.e'f'az- Amirliii Sabn kartılığında komiıyondan almabilir. 
AJ.m. ~an ı 3 - Ebiltmesine girmek iıteyenle-
ı - Er.surum akerl •tın ÜDa ko- rin .(5120) liralık teınJnıt YC laıDJmMD 

Ye prtnamede yazılı vesikaları mah
tevi teklif mektublarınm belli gün 
saat dokuza kadar komiıyona venniı 
olmaları. (1417) 2917 

Vakıflar Umum Md. 

Bahkll Pfllili sallı ilinı 
V.Juflar Umum Müdürlüğünden: 

1 - Vakıflar idar6ine ai.d Karaca
bey kazasındaki Balıklı çiftliği nazni. 
le maruf çiftliğin tapu kaydı mucibın
ce tahminen 13000 dönüm araziıiyle 
ebniyesinin mülkiyeti pefin parayla 
satılmak üzere 20.5.938 gününden 20. 
6.1938 gününe kadar bir ay müddetle 
ve kapalı zarf ueuliyle arttırmaya kon
muftur. 

2 - Muhammen kıymet 50000 elli 
bin liradır. 

3 - Arttınna 20.6.1938 pazanesi 
günü saat ıs de Karacabey belediye 
dairesinde toplanacak komiıyonu ır.ah 
susu tarafından yapılacaktır. 

4 - Arttırma prtnameai Anka .. ada 
vakıflar umum müdürlüğü orman ve 
erazi müdürlüğUyle İstanbul, Buısa 
vakıflar müdürlüğü ve M Kcmalrqa 
vakıflar memurluğuna müracaat sure
tiyle görülür. 

5 - Arttırmaya girmek için istek
lilerin (2250) liralık muvakkat temi
nat vermesi lazımdır. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
3 üncü maddede yazılı ıaatten bir saat 
eveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri lbım
dır. Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (156R\ 3152 

Ankara Valiliği · 

A~ık arHınna uzalllmısı 
Ankara Valiliiinden : 

ldarei hususiyeye aid Taflıan kar
ııaında 4/64 sayılı dükkinların ilanen 
açık arttırmaya konması üzerine 23.5. 
938 gününde hiç bir iıtekli gelme
diğinden ihalei katisinin 10 gün son· 
ra 2 haziran 938 perıembc günü saat 
15 te icra kılınacağından talihlerin 
bedeli sabıkı olan 5448 liranın % 7,5 
niıbctinde teminatlarile yevmi mez
kurda vilayet daimi encümenine ve 
prtnamcıini görmek iıtiyenlerin hu
auıt idare tahakkuk ve tahıil mUdür
lütDne mUracaatl11rı i1'n olunur. 

(1643) 3280 

Şose yaptırılacak 

Keşif bedeli (28188) lira (59) ku
ruftan ibaret bulunan Çerikli Sun
gurlu yolunun 3 + 500 ile 8 + SOO 
üncü kilometreleri araamda pe m,.. 
atı kapalı zarf mutiyle ebilt:meye 
konulmuttur. 

Eksiltme 2. 6. 938 perfcmbe gilnil 
saat on bette Ankara vilayeti daim! 
encümeninde yapılacaktır. 

İstekliler teklif mektubları ticaret 
odMı vMik•ı ve 2114 lira 15 kıurut
luk muvakkat teminat mekktubu ve
ya malıcbuzları ve nafıt vekiletinden 
938 takvim yılına mahsuı olarak al
dıkları mUteahhidlik veıiblariyle 
birlikte aMii geçen günde saat 14 de 
kadar enc:Umen reiıliğine vermeleri 
iıtekliler ketif ve f&rtn&meyi nafı. 
müdürlüğünde görtôilirler. 

(1423) 28S4 

Yol tamirah köprD ve 
menfez 

. 
ınşası 

Ankara Vililifinden : 
Ke9if bedeli (29962) lira (07) ku

ruttan ibaret bulunan Ankara • latan
bul yolunun 100+00 ile 105+077 inci 
kilometreleri arasındaki tamirat ile 
köprü ve menfeı i'leri kapalı zarf u
auliyle ekailtmeyıe konulmuttur. 

Eksiltme 2. 6. 938 pertembe günü 
saat on befte Ankara villyet daim! 
encüm~ninde yapılacaktır. 

btekliler teklif mektubları, ticaret 
odur vesikası ve (2247) lira (15) ku
ru,luk muvakkat teminat mektubu 
veya makbuzları ve Nafıa veklletin
den 938 takvim yılına mabaua olarak 
aldıl51arı mllteabhidlik vesikalariyle 
birlikte sözü geçen günde saat 14 de 
kadar encümen reiıliğine vermeleri 
iıtekliler kefif ve prtnameyi nafıa 
müdürlüğünde görebilirler. 

(1424) 2855 

Köprü ve menfez 
yaptırılacak 

Ankara Vililifinden ı 
Ketif bedeli (ıs768) lira (21) ku

ruttan ibaret bulunan Ankara· Kır
tehlr yolunun KUrebell me•kiinde ya 
pılan varyant yolu berinde yeniden 
yaptırılacak muhtelif k6prU ve men
fez iti kapalı sarf ueulü ile ekail~ 
ye konulmUftUr. 

Eniltme 2. 6. 938 tarihine rMtla
yan pel'fembe gilıH1 saat ıs de Anbra 
viltyet daimt encümeninde yapılacak
tır. İetekliler teklif mektublan, tica
ret odası ve.ik•r Ye 1182 lira 21 ku
rutluk taninat mektubu ve,a ma:k
hulau Y~ Nala ı.--.da4clı 938 • 

vim yıkna mlh- olMM ald•IWı 
milA:eabbidük veaikalariyle birlilr.te 
sözü geçaı günde Met 15 e ı.clac en
cümen reieliğine vermeleri. 

İstekliler kefif ft prtnmneyi N4ı
fıa müdürlüğünde pebilirler. 

(1425) 2856 

Belediye ıne<llslne 

aza se~lmi 
Ankara belediye mecliıine izi se

çimi zamanı yaklaflD&kta 'f'C bu iş i
çin hazırlıklara Jiritilmiı bulunmak
tadır. Seçmek ve ıeçilmek hakkını 

haiz olan yurddatlarm liıtesi zama
nında talik olunacaktır. 

Ancak Belediye Meclisine ua se
çilmek için diğer umumi hükümler
den gayri 25 yaımı bitirmiı ve hem
ıehri hukukunu haiz bulunmak, en az 
altı aydan beri Ankara Belediye hu· 
dudları dahilinde ikamet etmekte ol
duğunu vesaiki ile iıbat etmek An
karaya o suretle nakli hane ve nakli 
mekan etmit bulunmak prttır. 

Keyfiyet sayın halkımıza ilin olu· 
nur. (1614) 3212 

Memur aiınacak 
Belediye Reialijinden ı 

Su itleri idareıi için bir müracaat 
memuru ve iki tahıil memuru alına· 
caktır. 

Liae veya orta mekteb mezunu ol· 
mak ve otu bet yaıından yukarı bu
lunmamak prttır. 

İlteklilerin gerek C'f'r&klariyle bir
likte su itleri müdilrlilğüne müraca
at etmeleri ilin olunur. (1612) 

3209 

birlikte Ankara belediyee.ine kaqı 
iapsını teahhüt ettiğiniz KurtulUf 
köpriieü yokı teeviyesi ile adi kaldı
rım inpsını 138 gün teahhurle yaptı
ğınızdan dolayı mukavelename muci
bince 3450 liranın tahsiline mütedair 
aleyhinze ikame olunan davanın du
ruşması 20-6-938 pazarteai günü saat 
14 de ic:ra kılınacağından mezkur gün 
de ve muayyen saatte mahkemede bu
lunmanız veya bir vekil gönderme
niz lüzumu davetiye yerine kaim ol
mak üzere iıinen tebliğ olunur. 

(1644) 3281 

Ankara Birinci s..llı Haıkek Ha
kimliğinden : 

İstanbul Beyoğlunda KurtulU§ta 
Savaş sokağında 17 numaralı evde E
lize. 

Evkaf idaresi vekili avukat TCY· 
fik Çiper tarafından aleyhinize açı
lan 16 lira 20 kul"Uf alacak davasınuı 
yapılmakta olan duruşmasında adre • 
sinizin meçhul olmasına binaen tebli· 
gat yapılamadıgından usulun 141 inci 
maddesi mucibince ilanen tebligat ya
pılmıt ve bu defa da gene ilanen gı
yap kararı tebliğine karar verilmiş ve 
durupna da 20. 6. 938 pazartesi saat 
9,5 a bırakılmıt olduğundan mezkur 
günde bizzat mahkemede bulunmadı
ğınız veya bir vekil gondermedigini% 
takdirde mahkemenize gıyaben bakı· 
lacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 3267 

Ankara Üçüncü Sulh H•\'ka 
Mahkemesinden : 

Olü avukat Hacı Ahmet ve karııı 
Şerifeye aid S kapı numaralı Çıkrık

çılar yokuşu başında kadastronun 671 
adasının 9 parsel numarasında mukay
yet ve 500 lira kıymeti muhammeneH 
nıııf mağaza ile Solfasol Cincin de. 
resi mevkiinde tahminen 3000 metre 
murabbalık ve tapunun 34/ 40 numa· 
rumda kayıtlı ve 200 lira kıymeti 

Kl•ralık du•• kkaA nlar muhammeneli tarla Ve gene aynı me'f'• 
kide 35/43 numaralı 3600 metre mu-

Ankara Belediyeaind• : 
rabbalık ve 250 lira kıymeti mulıam
meneli tarla ve yine aynı mevkide 

Halde 27, 47, 65, Samanpazarında 2700 metre murabbalık ve tapunun 
26/1 24/2 22/3 Atpuarmda 24/23 35/ 44 numarasında mukayyet diğer 
196/;16 nw:ı.raır dükinlar 17 temmu; tarla ile İvedik köyünde şarkı cenu-
938 cuma gününe kadar pazarbkla biıinde 227 metre murabbalık 32 ka
lcara verilecefindea her cuma " Mlı pı numaralı aleti.de taş duvarla ya
allnleri aut on buçukta belediye en- prlmı' ve üzeri toprak damlı ve içer-
clmenine müracMt1an. (1645) de molda bir ahır ve tek tatlı ve aol-

S28Z da bir mutbütan ibaret ve 800 Ura 
kıymeti muhaımneneli değirmen ile 
yine mezkur köyde 3500 metre murab

Mah~cemelerden 
balık ve 200 lira kıymeti muhamme
ndi tarla 4-7-938 cuma günü saat 9 

• • • da mahkemece ve bilmüzayede satıla-
~-A-,. ..... _ Tııca- cafmdan dclliliye "Ve tapu harcmm 

Nt DaİreÜlıclen ı da mÜ§teriye aid olacağından talip o-
Ankarada Çoçuk Sarayı caddesin- lanlarm y\bde yedi buçuk pey akçe. 

de Yünlü aokak 5 numarada mukim si ile birlikte mezkur tarihte Ankara 
iken halen adresi meçhul yol miite· 3 üne sulh hukuk mahkemesine ft 

ahhidi Yahya: daha ziyade malGmat almak iatiyen-
Anlrara belediyesine izafeten umu- lerin mahkeme kalemine müracaat et· 

mumi vekili Avukat HiiıHyin FevJ:i meleri lüzumu ilin olunur. (1639) 
Hakman taraf rndan Vefik Hayri ile 3278 

Bir senelik yiyecek münakasası 
Ankara Yüksek Ziraat Emtitiieü Rektörlifünden : 

l - Kurumumuz talebe ve miiatahdimininin (938) mali yılı içinde ıs 
hazirandan Mayıs (1939) sonwıa kadar iqeleri apğıda gösterildiği iize
re ve kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konmuttur. 

2 - Azami aded Günlük iatc Muhammen bedeli 
(590) Talebe. (54) Kuruş 101.606.40 
(10) Muit. (54) ,. 1.895.40 

(lSO) Miiatahdimin. (30) ,. 14.004.90 
117.506.70 

. Bede~. üz~rinden beherinin gilnlUk iaıelerinin (10) haziran (938) tarl
hıne. musadıf cuma günü saat on altıda Rektörlük binasında mütetcklril 
komııyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (8813) liradır. Teklif zarfları tayin olunan cl
nün saat on betine kadar kabul edilir. 

4 - Fazla izahat ve paruız prtname almak isteyenlerin daira mild:irlü-
ğüne müracaatları. (1564) 3168 

Muhtelif sebze ve • 
saıre alınacak 

~kara Merkez Hıfaı..ahha Müeueaesi Artbrma, Eksiltme Ye lbak 
Komisyonundan : 

1 ~ Merkez hıfzruıhha mGC11C1esinin apğıda cinı ve miktarları " 
tahmin edilen bedelleri ıöaterllen yeıillik ihtiyacı on bet gün müddetle ve 
kapalı zarf uauliyle eblltmeye konmuıtur. 

Z - Şartnameler Anbrada Cebeci caddesinde Merkez hıfzıssıhha miles
ıeeeai arttırma, eksiltme ve ihale komiıyonunda görülür. 

3 - Eksiltme 1haziran1938 çarpmba rünü saat 11 dedir. Komiıyon mü
eaaeae dahilindedir. 

4 - Muvakkat teminat 515 liradır. 
5 - Te~if mektubları 1 huiran 1938 çarıamba günü saat 10 a kadar ko

mllyona tevdi olunur. Bu saatten IOIU'& verilecek mektublar kabul olunmaz 
6 - Muvakkat teminat mukabili nakid ve nakid mahiyetindeki evrak kabul 
edilmiyeceğinden bunlarm maliye Yeklleti m~rkez muhuebeciliği vemesine 
vatırılmaı için taliplerin daha evvel komiıyona müracaatla birer irsaliye 
almaları ve bu irsaliyeler ile ılhat vekileti muhasebe müdürlüğüne müra
caat etmeleri lbımdır. 

Cinai Miktarı Bedeli muhammen 

Pancar 20000 Kilo 1200 Lira 
Lüna 20000 .. 1000 ,. 
Havuç 20000 .. 2000 .. 
Ispanak 20000 .. 1600 • Yonca 40000 .. 1000 .. 
Yqillik (Marul, aalata) 20000 • 1400 " ,(1467). .. 



f lbiselerlnizi 
GÜVELeRE 

Harsı Horu.,iunuz ~ 
I ~; <. 
..:'~ \ 

daima ÖlOURUR FLiT , 
• 

U.-1 ...... . J. llrulll!• l11aa1ıuı, ı:aıaıa, v.,,.,. Hu ı > 
3283 

Çankaya Eczanesinde 
Daima soğuk maden suyu bulursunuz. Reçetelerinizi ucuz yaptı

rabilirsiniz. Yenişehir Bakanlıklar kal"fısı metrutiyet caddesinde 
2787 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. - -- -~ ~ 

~ Türk Haya Kunmıu 5 - -- -- -- -- -- -
~ BÜYÜK PİYANGOSU ~ - = - -- -E: ikinci Keıide 11 HAZiRAN 1938 dedir. E: - -- -- -
5Büyük ikramiye 45.000 liradır~ --E: Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 lirabk -------- --ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki ---------

--adet mükif at vardır ••• ------- --Şimdiye kadar binlerce kitiyİ zengin eden bu piyangoya ------ ----ittirak etmek ••etiyle siz de taliinizi deneyiniz. - -
':5ilııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;;:: 

#f9--RECETELERİNizi--~ 
(Sakarya eczane) ıinden yaptırmu. Her istedi· 

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçlan bulunur. Resmi hususi mUea
seaata azami kolaylık gösterilir. Balık yatı kilosu 85 kuruıtur. 
Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 

KlUJJMll~ADA 
CAN KUQTADJll 

KÜÇÜK iLANLAR Grip 
Satılık : 

Satılık - Ankaranm her tarafında 
imarca paraellenmİf küçük çapta inta
ata elverifli analar Neıet Şeren Tel. 
2406 3036 

Sabbk - Ankararun her tarafında 
irat getirir beton, kirgir ve ahpp ucuz 
evler ve apartımanlar Neıet Şeren TeL 
2406 3037 

Küçük ilôn şartlar1 
Dört satırlık küçük ilinlardan : 
Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük ilanların her defası için 
10 kuruş alınır. Meseli 10 defa nesredi
lecek bir ilin için 140 kuru11 alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, ke
lime aralarındaki boıluklar müstesna 
30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır-
Dört satırdan fazla her satır için aynca 
10 kurut alınır. 

nezle 
batağnsı 

Sabbk - Ankaranm her tarafında 
imar dahil ve haricinde parça parça sa
tılabilecek toptn arazi, bağ ve bahçeler 
Neıet Şeren Tel: 2406 3038 -------------• 

kırıklık 

dikkat 
ediniz Acele aabhk arsalar - Elektrik Ş. 

karpında (550 M.) (20) M. cepheli 
Cl 7) M. bina cepheli Lakavüz bağla-
nnda. 7500 M. Tl. 2181. 3103 

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

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

Sabbk Arsalar - Maltepede münfe
rid inıaata müsaid uygun fiatla. H. Dil 
man Koç apartmanı 4 Ti. 2181 3197 

Kelepir Bai ve Bahçe - Hacı ka
dın deresinde muntazam ev bol meyva 
ve üzüm. Su kuyu havuzlu. H. Dilman 
Tel : 2181 3198 

Kiralık: 

Kiralık - V ekiletlere 3 dakika me • 
safede bütün dükkinlann bulunduğu 
Meırutiyet Cad. kötesinde Özenli S. 
No. 6 alt kat 3 oda mutbak banyo 45 
lira. 3138 

Acele kiralık - Bahriye Cad. K·.ıy . 
seri sok ağında Havuzlu apartıman 3. 
ci kat 5. ci daire 3. oda 1. hol mutbak. 
Banyo. Apartrman kapıcısına müraca-
a~ 3176 

Bir bay için - Möble ve konforlu o
da. Yenitchir, Tuna C. YiğitkO§un S. 
No. 15 3179 

Kurslar: 

Daktilo kursu - 4 7 inci devresine 
haziran ilk haftasında başlıyor. 2 ayda 
diploma verilir. Yenihal arkası yeni ha
mam apartımanr kat 2 Tel. 3714 3095 

lş arayanlar: 

İngilizce, fransızca, İtalyanca iyi bi
len ve daktilo seri yazan bir bayan her
hangi bir büro veya hususi müessesede 
İ§ arıyor. Ulus'ta (R. A.) rümuzuna 
mektupla müracaat. 3266 

Çabuk ve kuvvetli heaab öğrenmek 
için - Yeni bir metod sayesinde en az 
hesab bilenlere dahi en çok 45 günde 
mükemmel hesap öğretilir. • Taşrada 
bulunanlara muhabere ile ders veril
mektedir. - Ulus'ta hesap rumuzuna 
mektupla müracaat. 3246 

Her nevi arazi etüd, mesaha inşaat 
aplikasyonu işleriyle hesabatı kabul 
edilir. Ankara P. K. 436 . (Dip. Topo) 
ya müı acaat. 3177 

ecnebi mekteblerinde, Boğaziçi lisesin-
1e h'>C"' hl; ctmı r • b;r mualli.n 
tarafından. Bilhassa imtihanlara hazır 
olmak aynı zamanda iyi İngilizce öğren 
ıı"k is+i'1enleri11 Ulus'tıı ( N) rumuzu
na mektupla müracaattan. 3185 

Bu ilk tehlike alômetini görür görmez derltol 

Almak lazımdır. 

NEVROZIN 10ğuk alğmbğının fena ikibetler doğurmuma 
mini olmakla beraber bütün istirablan da dindirir. 

lcabmda günde 3 kate alınabilir. ismine dikkat 
taklitlerinden sakınınız. 

BAYANLAR 
Sizi alakadar eden en son f&P

ka modellerini ve eyi cins tapka 
levazımatmı mutedil fiyatla Ye
nitehirde 

BEZEN 

1 LAN 
Y apbrılacaık bir apartJmadll 

her türlü intaatmı yapmak itılİ" 
yenlerin Bankalar caddesi Na> 
25 müracaat. Telefon 3654 

3285 

fapka alonundan tedarik ede- .. ı1111111111111111111111111111111Ht~ 
bilirsiniz. 3273 = SON SEV AHAT 'i 

Aranıyor : -------------- ~ Conrad Veitd i 
Bir bayan - M~saesemizin yazı iş- ...111111111111111111111111111111111111111• ,lllllllllllllllllllllllllllllllHtNlfif 

terinde çahpnak üzere bir bayana ihti- - :::, 

~:~ ;rı1~;·8 Daktilo bilenler ter;~~tii- § D r. B ôs 1 t Ü re k ~ 
- -- -Ana Aranıyor - Cephesi 15 met- E Cebecl Merkez Hastanesi E 

reden fazla olacak fiatı ve inşaat vazi- - 1 -
Zayiler . 

. . =- Ç Hastalık.lan mütelıusısı : Zayı· - Ankara Belediy ... ;--'...ıı. yetı ıle posta kutusu 64 de müracaat. - ..... I10'P" 
Kirabk-Yenitehir Atatürk Bulva- 3213 : Her gün hutalanm Yenite· E 13. 3. 937 tarih ve 99606/ 15617 No. lf 

n Ökmen apartımanında küçük ailelere : hir Meırutiyet caddesi Orelc= makbuzla aldığım 64 No. lu köpeğimin 

~~;r~dç'c;g;;'"Q;~'-~ ayy'\fı~m~r-lffi"fti;61i:~mmiift;---,~:~ao=:.n~ra=-ı•aliüfeaeJ-'. 'r.P.ub-j-:fllfl~lffiMlj~lf'ft'tffnkm~~Igr 
Saat 10 - 12 müracaat. 3200 aranıyor - - olun B 1 d" 1 Bank --L--~ 

Kiralık daire - Yenişehirde Veka
letlere yakın tam konforlu beş oda, ka
lorifer müstakil garaj. Ziraat Banka
sında Sadi Seçkine müracaat. Tel. 3406 

3214 

Kiralık oda - Atatürk bulvarında 
Kalaç apartnnanrnda mutbak banyosi
le müstakil daire halinde eylUl nihaye
tine kadar müsait ıerait kapıcıya mü-
racaat. 3222 

Kinılık - Atatürk bulvarında her 
türlü konforu haiz kaloriferli iki oda, 
bir hol, bir taraçadan ibaret apartrman 
dairesi dört ay için devren kiralıktır. 
\rzu halinde senelik te verilir. Tele-
fon: 3331 3226 

Kiralık bir oda - Bir bayan veya bir 
aileye verilmek üzere. Çanxaya caddesi 
Yunan •efareti altında No. 3 3243 

Kiralık - Yeniıehir Selinik caddesi 
arkasında Mimar Kemal mektebi üs
tün.de Türe sokak No. 6 da 3 oda 1 hol. 
50 lira. 3263 

Kiralık yazbk aayfiye - Akar sulu 
muntazam çiçek bahçeli büyük bağı ve 
sebzeliği, banyolu ve kullanrflı bir köş
kü havidir. Dikmende benzin mağaza-
sına müracaat. ' 3251 

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

Kiralık - Y eni§ehir Deımirtepe U
runç eokak 16 numara 3 oda 1 hoL Ban
yo, elektrik, hava guı. Uat kata müra-
caa~ 3269 

Kiralık - Bakanlıklar karırsmda 
Belçika Sefareti arkaarnda Karanfil so
kak 43 No. da 3 oda 1 hol konforlu. 
Kapıcıya müracaat. 3271 

Kiralık - Apğı Ayrancıda Bakan -
lıldara yakın 6 oda 1 alon banyo ve sa
ire, elektrik ve suyu vardır. Fiatı 40 li
ra Tl. 2901 

Kinlık oda - Kooperatif arkası A
ia oğlu apartımanr 2. ci kat kapı nu-
manu 8 ze müracaat. 327 4 

Kinhk daire - Maltepe Uludağ llC>

kalı: No. 14, 5 oda, mutbak, banyo, 
k&nlirlüık fevkal&de manzara. içinde-
kilere müracaat. 327 5 

Çok karlı bir iş için büyük 
sermayeli bir ortak aranıyor. 
Kuvvetli teminat verilecektir. 
Ortağın bilfiil çalı§ınası müm
kün olduğu gibi çalışmam4'.Sı da 
kabil olabilir. Talihlerin koya
cakları sermaye IQikdarı ile sarih 
adreslerini Ankara posta kutusu 
496 numaraya bildirmeleri . 3199 

:!11111111111111111111111111111111111111!:, 

- -

..,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' ur. e e ıye er asım~ 
sinde A. Kemalettin Akyol 3270 

NEOSTERİN 
Ağız, boğaz, burun yollariyle 

vücuda giren nezle, kızamık, kı
zıl, grip gibi bulatıcı ha•talık
lardan korur, ditleri ve dif etle
rini tembler, kuvvetlendirir. Be· 
zanelerde reçetesiz satılır. 483 

DJŞ TABIBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün hu
talamu kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarnıf 
Hakkı Apartımanı No. 1 

~ KİREÇ ~~~~~~~~~~~~~~~~~__, 
: En eyi cins damarsız halis mer-: 
: merden yaprlnuı Karaköy çalı ki-= 
: reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 3300E 
: telefonlardan araymrz. 2093 : - --ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6046 

imtiyaz sahibi 

Nurettin Kimil Suner 

han&UI ltlldlQal 
ŞehirTı"yatl'osı 

111111111111111 

llL/11 
1111 

ISTANBUL BELEDiYESi 

Şehir tiyatrosu 
HALKEVIN'DE 

BU AKAŞM SAAT 21 de 

PER GÜNT 
Yazan : H. İbsen 

Müzik: E. Grig 
Türkçea: Seniha B. Göknil 

Kültür Bakaıılrğınrn yükaek mü aaadesiyle Cumhur Başkanlığı 
Filarmonik orkestrasının ittirakiyle Şef. Dr. Pretoryos 

:OlKKA T: (K.RAL LiR) temaili 8.30 da başlar. Umumi Nefriyatı idare eden 
Yazı itleri Müdürü 

Mümtrt. Faı"k Fenik 

Ulus Basımevi: Ankara 

DIKKA T: saat 10 dan 18 ze kadar biletler Bankalar 
caddesinde (Orhan Terzioilu) mağazasında ve 18 den 
sonra (Halkevinde) aablmaktadır. 3115 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Muazzam, tarihi ve emsalsiz büyük 

a,k ve heyecan filmi 

KRALiÇE VlCTORlA 

Ba1 rollerde: 

Anna Neagle • Anton Walbroock 

Searıelar : 2,45 .. 4,45 - 6,45 gece 21 de 

............ - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --ıllHllr' 

BUGUN BU GECE 

Büyük zabıta ve heyecan filmi 

TEHLiKELi KADIN 

Bq rollerde : 
Tala Birel • Sezar Romero 

Sean•lar: 2,30 - 4,30 • 6,30 gece 21 de 
Saat 2,30 da tenzilat: Fiatlar: 40-30-20 
Halk Matinesi 12,15 de: 

KARISI '"' DAKTiLOSU 

i 
"' IO ... 

Yangın, hayat, otomobil, cam 


