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Sadelik ve bayağdık 
Peyami Safa, bu satırlan yazanın da bir kaç defa if8ret etmit olduğu 

bir derdimizden naklı bir ... biyetle ıikiyette bulunuyor. Bu derd, ar
go' nun yaiı diline ıolualması. en cıddi mevzulannma bile hazan ton 
derecede laubali ve çirkin ifade tarzımn kanpnÜıclu. ArkaclatlllllZ; el.
ha ilen giderek, hatta stadyomda ve sokakta rastladığımız nezaket kıt
lıtmda bile bu cereyanın n.esuliyet hissesinı a?8§tmyor. 
Gündelık gazete sütunlarında bu laubalilik cereyanının bq göster

mesi pek eeki bir tarihe malık değildır Yapmacık, ıüılü, terkibli bir ya· 
zı diline karıı halktaıj gelme bir reaksiyonun ifadeli olan ilk ude ve ta
bii ifadeli yazılar gazetelerde görünmeye betladıiı zaman büyük bir 
rağbet ve takdirle karplandı. Gazete dilimizi eadelefllleye eevkeden ham· 
le çok yerinde bir hareketti. Fakat bu takdiri yanlıt tefsir eden bir takım 
yazıcılar, halkın hotuna gideceğiz diye, &deta biribirleriyle yanpn:uma 
mahalle aizını ve argoyu en ciddt mevzulara ifade vasıtan yapmaya 
kadar vardılar. Zevk eahibi bir imanm tikainmeden itiderniyeceği ta· 
birler ve türnürler yazı dilimizi istili etti. 

ltitaz etmeye kalluttmız mı, bu .le kendilerini kaptırmıf olanlar, 
ac::lelik ve tabiilik mazeretini kendilerine kalkan yapmak iaterler • Hal
buki eadelik bafka, bayaiılık bafkadır. Şikayetimiz ifadenin eadelqrne
ainden değil, bayaiılapuından, çirkinlepneeindendir. Arao ve halk 
ağzı, yerine aore ıoman veya hiklyelerde huıusi bir ınakeadJa kullanı
labilir. Fakat bu tarzm pzete diline airmeeine kuvvetli birer kültür ae
viym.. ahib memleketlerde ömek bulamazamız. 

Okuyucuları. bu meyhane tez8'hı önünde, her aklına geleni, keyfi
nin iatediii aibi eöyleyebileceii eamimt bir arkada, telakki etmeye hiç 
birimizin hakkı yoktur. Llubali olcluPmuz bir cloetu evinm:de pijama 
ile kabul edebiliriz. Fakat ayni kılıkla eobp çıkamayız. Halbuki gaze
telerima.de, yazlCllarmm zevk eevi)'ellni tethir eden renk renk ne pi-
jamalua rutlamıyoruzl Y apr Nabi 
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A,tlanaa aOaçlar 
Ataç koruma cemiyetinin aldılı 

tedbir Ye tedarik ettlll •flcılar •arıta • 
atyle Çubuk •• Kalecik kasalanndald 
köylerde Ahlat Uaerlnı 4 715 armut •tı· 
• n 540 yabani badem tlserine de Jıray. 
11 qıaı yaptırılmıt •• aynı sunanda 
k&yWılenlın bir klllllı da ..,lam.ayı aı
renmlflerdir. Bu itte 'riliyetin kilçük 
bahçl'lanlık mektebi talebeairıin de 
btlyilk yardımları olmuftUr • 

Cemiyet ıelecek aene için orman 
ballndı ahtatlıkları bulunan bu aha Ue 
dtter .niyetlerdeki diler yabani alaç• 
1ann •Jınma• lçln ıenlt "*7•ta ltt 
bulrll•'*-dıc. 
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Büyük devletler arasında 
lngiletere ile ltalya arasmdaki 

itilafm imzası, milletlerarası müna
aebetleri üzerine, iki snedenberi po
litika faaliyetini tıkayan bir barajm 
ansızm yıkrlıtı tesirini yapmıttır. Bu 
"baraj" yıkılır yık.Imaz politik ce
reyanlar bütün hıziyle gene akmaya 
b.aıla.dı. Enternasyonal münasebet
lerde büyilk bir faaliyet görülmek
tedir. Kartılıklı ziyaretler yapıb
Yor· Kombinezonlar kurulmaama 
çalrıılıyor. Paris Londrayı kandır
maya çalışıyor. Roma Parisle uzlq
maya uğraşıyor. Berlin Roma ile 
mihveri sağlaınlaştırınaya teşebbüs 
ediyor. Bu yeni akış devletleri nere
ye doğru götürecek? Dört devlet 
araımda mümkün olan kombinezon
ları ayrı ayrı tetkik edelim.: 

1 - Evvela Roma - Berlin - Lori
dra kombinezonu akla gelir ki, an
latılan Almanvanm istediği budur. 
Bu, tabii Frr.nsanm itine elvermez. 
Fransa ile lngilaP.re arıumda son 
Londra gÖriİ§lneleriyle tebarüz eden 
ya.kmlığa bakılacak olursa, bu da 
Tarid görünmüyor. 

2 - ikinci ve daha mümkün gö
rünen bir kombinezon da Roma -
Berlin - Londra - Paria elbirliğidir 
ki buna kısaca devletler misakı adı 
veriliyor. Buda .. mümkün'' fakat 
bugiin için "muhtemel" görünmü
yor. Çünkü Almanya, Fransanm İf
tirakine muvafakat etmek için bu 
devletin orta ve fal"kı ile alaka.smı 
kamesini istiyor. Fransa da buna ra· 
zi değildir. 

3 - Roma - Londra ve Paris el
birliği, ıüphesiz Franaanın gönlü
ne en yakın olan kombinezondur. 
Fakat fngiltere ve bilhassa ltalya, 
Almanyaya karşı cebhe alınak de
mek olan böyle bir kombinezona ya

DAfDl&k istemiyorlar. 
4 - Geriye kalan yegiıne· kombi

nezon, Roma - Brlin mihverine kar
ıı Londra - Paris mihveridir ki bil
hassa Londra görüımelerinden ve 
B. Hitlerin Roma ziyaretinden son
ra manzara da budur. Fakat bu 
manzaTada aldabcıdır. iki mihver 
göründüğü kadar birbiriyle karıı
Jaımıyor: Italya, lngiltere ile anla§
mxt ve Fransa ile de anlatmak Üze
redir. Binaenaleyh Roma - Berlin 
mihverinin lngiltereye ve Fransaya 
kartı kullanılmasına razi olamaz. 
ltalya, harbden evvel olduğu gibi, 
AlnianyC"1le l"eilftl nnm&1JeDeTiennı 

muhafaza etmekle beraber, Fransa 
'" lngiltere ile de doat olarak ge
çinmek istiyor. 
Diğer mihvere gelince; lngiltere 

de bu mihverin Almanyaya kartı 
kullanılmasma r~i değildir. Hatta 
FranR. ile giri§tiii münasebetlere 
''mihver" adı verilmesine bile muva
fakat etmiyor. Fransanm tarkda ve 
orta Avrupada giriştiği taahhüdleri 
'benim&emiyor. lngilterenin bu mih· 
Ter içindeki rolü, Italyanm diğer 
mlhver içindeki rolüne benziyor. 

Görülüyor ki dört dvlet arasında
ki koınbinezonlar çok aeyyaldir. Bu 
nıünasebetlerin el ile tutulan sabit 
bir noktası Fransız - Alman rakabe.. 
tidir ki, tabir caizse, buna menfi 
mihver adı verilebilir. Bu değİ§me
yen ve daima tersine olarak dönen 
bir mihverdir. lngiltere ve ltalyanm 
bu menfi nıihver etrafındaki vazi
yetleri de zaman ve mekana göre 
değİ§İr. l§te dört devlet arasmdaki 
münaaebetlerin 'Jug\inkü manzara
aı budur. 

A . Ş. ESMER 

Ha tayda 

Sellerin 
tahribatı 

çok büyük 
Antakya, 7 (A.A.) - Anadolu ajan 

amın huıusi muhabiri bildiriyor: Yağ
mur ve sel afetinin tahribatının henüz 
bilançosu yapılmamış olmakla beraber, 
tahminden çok fazladır. Dağ dibi m.a -
hallesinde evleri basan sular, yataklara 
varıncaya kadar bir çok eşyayı sokak
lara sürüklemiştir. Sulardan mütees -
air olmryan bina yok gibidir. Yaralanan 
lar çoktur. Şimdiye kadar bir kadmla 
bir çocuğun öldüğü teesbit edilmiştir. 
Garajda bulunan bir otomobili selin 
önüne katarak asi nehrine gitmiştir. 

Prağdaki inailiz leıebbüsünden 
Berline de malümal verildi 
Bedin, 7 (A.A.) - İngiltere sefiri, 

Çekoslovakyadaki alman ekalliyeti me
selesinin sulhçu bir şekilde halledilme
si için İngiltere tarafından bugün öğ
leden sonra Prağ nezdinde teşebbüste 
bulunduğunu Almanya hükümetine 
bildinnittir. 

ULUS 

D 0 N YA HA B,E R LE R i ~anlungun cenubunda 

harb devam ediyor 
Hitlerle Musoli"ni anlaştılar Pekin civarında yarı 

komünistleri 

hükümet kuracaklar 

(Başı 1. inci sayfada) 
bilhassa eski cennenlere aid hatzrala· 
rın ve Romanın en parlak devrine aid 
maketin önünde durduktan sonra ma
arif nazırı Bottoi ve Roma valisi ta
rafından Kapitolde karıtlanarak bu
rada bulunan kıymetli sanat eserleri 
koleksiyonlarım tetkik etmiştir. Ro
malılar sergisinde ve Kapitalden çık· 
tıktan sonra Führer italyan makam
ları mümessillerine gördüğü eserler 
karşısında duyduğu hayranlıktan hah 
setmiştir. 

Musolini bu akşam Hitler şerefine 
Venedik sarayında büyük bir ziyafet 
vermiştir. 

B. Mu.solini'nin nutku 
Musolini söylediği nutukta, Hitle

re çok hararetli bir tarzda "hoş geldi
niz,, dedikten sonra dcımi~tir ki: 
"- Romayı ziyaretiniz iki memle

ketimiz arasındaki antantı tamamla
mış ve teyid eylemi.tir. Kati bir a
zimle tahakkuk ettirdiğimiz ve bü
yük bir sebatla tarsin eylediğimiz bu 
dostluğun kökü inkılablarımızdadır. 
Kuvvetli iki milletimizi biribirine 
bağlayan dünya görüşümüzdeki bir
liktir. Tarihi vazifesi, iki milletimi
zin devamlı menfaatlerindendir. 

Böylece birleşmiş olan iki millet, 
halisane niyetlerle ve son senelerin 
hadiselerinde kendini isbat eden iti
madla, tarihin emrettiği yolda yürü
yorlar. Faşist İtalya, dostluklarda tek 
kanun tanır. Bu kanunu Berlinde ma
yıs meydanında ilan etmiştim. Nasyo
nal sosyalist Almanya ile faşist İtal
yanın işbirliği bu kanuna itaat etmış, 
şimdi gene ona itaat ediyor ve istik
balde de gene ona itaat edecektir. Ber
lin - Roma mihveriyle teeyyüd etmiş 
bulunan bu işbirliği şartlarını ve he
deflerini daima açıkça ilan ettik. 

Almanya ve lıatycının hedefi 
Almanya ve İtalya, Avrupanın körü 

körüne mukadderatım kaptırdığı hul
yaları atarak beraberce ve diğer dev
letlerle birlikte herkes için aynı mü
essir ad!let, emniyet ve sulh garanti
lerini temin edebilecek daha iyi bir en
ternasyonal rejim araştırmışlardır. 
Böyle bir hedefle ancak her millete 
havat hakkı a~bi en intida1 hakkı ha
lisane tanımakla erişilebilir.,, 

Musolini, alman ve italyan millet
leri arasında.ki sannlmaz dostluk şere
fine kadehini kaldırarak: nutkunu bi
tirmiştir. 

B. Hiıler'in cevabı 
Hitler verdiği cevaıbda Musolininin 

şahsında büyük alman d01Stunu selam
lamış ve demiştir ki: 
"- Nasyonal sosyalist hareketi ve 

fa:}ist inkılabı, dünyanın bugünkü ka
rışık ve rnütefeuih hali içinde bir ni
zam ve terakkıi unsuru olarak iki kud
retli yeni devlet yaratmıştır. Almanya 
ve İtalyanın menfaatleri aynıdır v~ 
bu iki memleket dünya görüşr:ııelerı 
itibariyle de biribirine sıkı sı:.kıya bağ
lı bulunuyorlar. Bu suretle Avrupada, 
ebedi yaşamak haklarını müdafaaya ve 
tabii inkişaflarma mani olmak istiye
ceklere bütün kuvvetlerıiyle karşı koy
maya azmetmiş olan 120 milyonluk bir 
kütle vücud bulmuştur. 

B. Hitler aradaki dostluğun bir ta
rihçesini yaptrktan sonra demiştir ki: 

- Duçc: 
Geçen sonbaharda, Berlinde mayıs 

meydanmda, gerek kendiniz gerek fa -
şist İtalya için mukaddes kanun olarak 
şu umdeyi ilan ettiniz : Açıkça konuş -
mak ve eğer bir dost varsa onunla ta 
sonuna kadar gitmek. 

Nasyonal sosyalist Almanya namı
na bu kanunu ben de kabul ediyorum. 
Bugün size şu cevabı vereceğim: 

Cermenler ile italyanlar tarihte ilk 
defa olarak karşılaştıklarından beri iki 
bin sene geçmiştir. Bu iki ırk arasında 
vaktiyle kati ve ıarih bir hudud çizme
yi ihmal etmiş olan kaderin fecaatini 
bugün hissediyorum. Bundan birçok 
nesillerin sonsuz iztrrablan doğmuştur. 

I ki bin sene sonra 
Bugün, hemen hemen iki bin sene 

sonra sizin tarihl eserinizle Roma dev
leti a~ağa kalkıyor ve tekrar hayata 
kavuşuyor, ve &izin şimalinizde de bir 
çok kabilelerden yeni bir cermen i~p~
ratorluğu kurulmuş bulunuyor. İki hın 
senenin derslerinden istifade ederek, 
şimdi bitişik komşu olan biz ikimiz, 
milletlerimiz için tarihin çizmiş olduğu 
bu tabii hududu tanıyacak olursak, bu, 
Almanya ve İtalyaya yalnız devamlı ve 
rahat bir teşriki mesai bahtiyarlığını te
min etmekle kalmıyacak aynı zamanda 
karşılıklı bir yardım ve mU.zaharet 
köprlisü vazifesini görecektir. 

Benim s~rsılmaz azınim ve alınan 
milletine de vasiyetim şudur: İki mil
let arasında tabiatın koyduğu Alp 
dağları hududu ebediyen dokunulmaz 
telakki edilecektir. 

Duçe, 
Nasıl siz ve sim milletiniz Alman 

yaya olan doıst:Luğuııuzu karaııbk ·· 

Hitler ve Musolini 

Tuna ve balkan meseleleri 

hakkında da konuıtular 
Roma, 7 (A.A.) - Ha'Vas ajansının muhaıbiri bildiriyor: iyi bir men

badan öğrenildiğine göre dün öğ;leden sonra Ka.pitolü ziyaretlerinden 
Önce yaptıkları görü~eler eanasmda düçe ile führer pek na.ziık bir me
sele olan Avrupanın cenubu §arıki&inde italyan ve alman nüfuz mmta
kalan meselesini tedkik ebneğe ba§lattU§lardır. 

Musolini be>§ va.kitlerini Ciano ve hariciye nezaretinin eksperlerile 
biTlikte günün ba~lıca meselelerini tedkika tahsis etmekte ve bu müd
det zarfında etiket icablarmm müsaadesi nisbetinde Hitler'i kıral ile 
yalnız bırakmaktadır. 

Emin bir İtalyan menbamdan haber verildiğine göre İtalyan ve al
man d avlet adamları Tuna ve Balkan meselelerini açıkça konuş.makta
dırlar. MalUın olduğu Üzere İtalya Roma protokollerine tevfikan Avus
turya ve Macaristana iktisadi menfaatler temin etmi§ti. Bu menfaatler 
tekrar gözden geçirilecektir. Çünkü ltalya, Almanya kendisine esaslı 
imtiyazlarda bulunmağa razı olmadıkça, Avusturyaya verdiği imtiyaz
ları bilha&aa Triyste limanından istifade etmek haıkkmr Alınanyaya 
devretmiyecektir. 

Diğer cihetten İtalyan • alman müzakereleri esnasında Çekoslovak
ya meselesine temas edileceği öğrenilmi~tir. 

Antakyada gene kanh 
bir çarpışma oldu 

Arap gazeteleri tahrikler 
yapınıya devaın ediyorlar 

(Başı 1. inci sayfada) 
yor, aranızda fitne olmamak için onla -
rr oıaunın, çunxu nuıc"laltUdcn ana 
fenadu'' deniliyor ve Eti türkleri açık
tan açığa kıtale teşvik ediliyor. 

lskcnderun'da çıkan "Elliva'' gaze
tesi de "hiyanetin cezası" başlığı altın
daki yazısında "türk denen alevilerin 
son hadiselerde nasıl dövüldükleri, 
yaralandıkları, tecziye edildikleri diğer 
Eti türklerine ibret olmalıdir" diyor. 

Delege Garo ve ha§ konsolo· 
sumuz döndüler 

Antakya, 7 (A.A) - Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Delege Garo ile başkonsolosumuz 

Celfil Karasapan, Ank:aradan bu~aya 

geldiler. 

nel sekreteri intihabaıt sırasında vuku 
bulacak her cürüm yerli mahkemeler • 
de mi yoksa bttaır11t ma?ikemelerôe mı 
görüleceği hakkında tereddüd hasıl 
olursa bunu bitaraf mahkeme müddei
umumisinin tayin edeceğini bildir
miştir. 

Seçime iştirak edecek türkler 
İskenderun, 1 (A.A.) - Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
İntihabatta reylerini kullanmak üzere 
Türkiyede mukim hataylıların gelme
si devam ediyor. Son gelen 300 türk 
istasyonda co~kun tezahürlerle kar,ı
lanmrştır. Bu suretle bu hafta içinde 
gelenlerin sayısı yedi yüzü bulmakta
dır. 

Seçime hile karıştırılıyor 
Antakya, 7 (A.A.) - Anadolu a

jansıfiın hususi muhabiri bildiriyor: 
Yenigün gazetesi fransızca neşrettiği 
dördüncü sayfasında, Halepte mukim 
suryeli ve lünbanlılarm kamyonlarla 
Hataya gönderilerek nüfusa kaydetti
rildiklerini ve ittihadı vatani cemiye
tine dahil yabancılara da hem Antak
ya, hem İskenderun dairelerinden nü
fus kağıdı verildiğini ve bu cemiyetin 
köylere silahlı aıdamlar göndererek 

Hanltov, 7 (A.A.) - Royter muha
birinin bildirdiğine göre, Şantungun 
cenubunda muharebe, Tançeng mın
takasında devam etmektedir. Gerek 
çinliler gerek japonlar, bu mmtakaya 
asker sevketmekte ve tabşidat yapmak 
tadırlar. 

Taierşvang cebhcsinde halen nisbi 
bir sükWı vardır. Burada ilk çin ve ja
pon hatları arasındaki yüz metreliık 
mesafe, baştan başa ölü ile doludur. 1 

Cenevre, 7 (A.A.) - Çinin daimi 
mümessili Hoo tarafından Avenol'a 
tevdi edilen bir notada 27.10.1937 den 

beri Çinde sivil halıkın maruz kaldığı 
bombardımanlar ve japon kuvvetleri
nin diğer gaddarane hareketleri zilc
redilmektedir. 

Pekin, 7 (A.A.) - Pekin Taymis ga
zetesi, Pekin - Hankov ve Tiyençin -
Pukov demiryolları arasındaki mınta· 

kada yarı komünist bir idarenin teşek
kül etmiş bulunduğunu yazmaktadır. 

Şimali Çinde Japon kuvvetleri tara
fından başlrca münakale yollarının iş
gal edilmiş bulunduğu mınta.kada tak
riben onbeş bin çinli komünist asker 
ve yirmi bin de gayri muntazam çin 
gönüllüleri harekette bulunmaktadır, 
Pekin civarında tahaHÜt etmiş olan 
japon aleyhtarı kuvvetler de on iki bin 
kişi tahmin edilmektedir. 

Fransız kabinesinin 
toplantısı 

Paris, 7 (A.A.) - Bu sabahki na-
zırlar meclisi toplan{rsı bilhassa Bo
ne'nin yakında Cenevrcde yapılacak 

müzakerelerin mevzuunu teşkil ede
cek olan muhtelif meselelere dair ver 
diği izahata tahıia edllmiştir. 

Hava nazırı, hava müdafaa umum 
müfettişşliğine general Ob'un ve hava 
müfettişliğine de hava ordusu erkanı 
harbiye reisi Kcller'in tayinlerine da
ir olan kararnameyi Lebrun'un imza. 
ama arzettnfştfr. -

tedhiş hareketleri yaptılclarmı itiraz 
götürmez vesikalarla isbat ede<:ek va
ziyette olduğunu yazmakta ve buna e
hemiyetle komisyon reiainin dikkati 
çekilmektedir. 

Türkler ıehdid ve t.azyik 

olunuyor 
İskenderun, 7 (A.A.) -Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
İskenderun ve Kırıkhan kazalarında 
tescil muamelesi devam ediyor. 

Türk gazeteleri türk yazılmak isti
.Y~n Eti türklere karşı tazyik ve teh -
dıd hareketlerinin devamından, çar
şamba günü İskenderunda türklere 
tecavüz ederek beş türkü yaralıyan 

Usbecilerin, hala şehirde ve hükümet 
dairelerinin koridorlarında serbe6tçe 
dolaşmalarından, jandarma ve polis 
kumandanının mütearrızlar aleyhinde 
takibatta bulunacağı hakkındaki sözü
nü tutmamış olmasından acr acı şika -
yet ediyorlar. 

Son hadiselerden heyecana ve sa· 
hırsızlığa düşen halk, bütün alaka ve 
dikkatini Garo'nun Ankara seyahatin 
den sonra vaziyette hasıl olması icab 
eden salaha tevcih etmiş görünüyor. 
Garo'nun Ankaradan hareketinden e
vel Ha.tayda Cenevre anlaşmasının 
harfiyen ve katiyen tatbik edileceği 
hakkında türk gazetecilerine yaptığı 
beyanat memnuniyet verici ve yatıştı
rıcı mahiyette kaydedilmekle beraber, 
bu beyanatın fiili aahalardaki tezabü ~ 
rlerine intizar edilmektedir. 

Delege Garo, kaıti emirler almak Ü· 
zere yarın sabah Beruta hareket ede
cek ve vaziyet pazartesi tamamen ay
dınlanmış olacaktır. 

Seçim cürümlerine hangi 
mahkeme bakacak? 

Katalonya cephelerinde 
gene faaliyet başladı 

Antakya, 7 (A.A.) Anadolu aj~
sının hueusi muhabiri bildiriyor: Mııl
letler cemiyeti aeçim komisyonu ge· Barselonda İngiliz 

de bombalar 
gemilerine 

isabet etti 
lerimizde muhafaza ettinizse, ben ve 
benim milletim de ttalyaya karşı müş· Saragos, 7 (A.A.) - Havas Ajansının muhabiri bildiriyor: 
kül anlarında aynı dostluğu isbat e<le Havaların fena gitmesine rağmen T eruel' den Akdenize kadar 
ceğiz.,, c;eph~nin bütün mmtakalarmda büyük bir faaliyet ,kaydedilmit-

Hitler, italyan ordusunun, donan tır. Bırçok noktalarda Franko kıtaları 10 kilometre kadar ilerle
masının ve bava kuvvetlerinin heybeti mi§lerdir. 
ni asla unutmıyacağını söylemiş ve Evelki gece büyük umu.mi karar- , eline düş.milştilr. Düşmandan birçok 
iki millet arasındaki sarsılmaz dost gah tarafından neşredilen bir tebliğ- esir alınmıştır. 
luk şerefine kadehini kaldırmıştır. de Kastellon mıntakasında fırtına ve 

Konuşmaların neticeleri şiddetli yağmurlara rağmen Franko Barselonda bombardıman edi· 
Roma, 7 (A.A.) - Royter: Roına- kıtalarınxn, düşmanın maruz kaldığı len ingilizs gemileri 

Bertin mihveri yalnız teeyyild etınek 
le kalmamı§ hatta mühim surette kuv. ağır zayiattan istifade edip bütün hat Londra, 7 (A.A.) - Barselonda bu-
vetlendirmiıttir. ta ilerleyerek düşmana ağır zayiat lunan Stanbrook, Meylsi, Has ve 

Bir askeri ittifakın bahis mev:ıuu verdirdikleri bildirilmektedir. Klintonia isimlerindeki dört ingiliz 

olamıyacağmın alman mahaf ilinde Bir tabur imha edildi gemisinin kaptanları Loyd Jorj'a bir 
bilhassa kaydedilmesine rağmen, iki telgraf çekerek 4 mayısta Avam ıta-
memleekti müştereken alakadar eden Bir tabur irtibatı kesilerek imha e- maraınnıda beyanatta bulunarak Bar-
bazı askeri meaelelerin bile görüJül dilmiştir. Morella mıntakasmda Fran selondaki hava bombardımanlarının 
mi1ş olduğu zannediliyor. ko kıtaları biribiri ardl6rra üç düş- ingiliz gemilerine tevcih edilmemiş 

Diğer taraftan, Triyestenin istikba man mevzii işgal etmişlerdir. Bu kı- olduğunu iddia eden Butler'in bu söz 
1i de dahil olmak üzere iki memleket talar evvela Cinetorres mıntakasını lerini protesto etmişlerdir. Kaptanlar 
arasında çıkan muhtelif meseleler işgal etmişler, sonra bu noktadan bir- maruz kaldtlcları bombardımandan do 
hakkında da prensip anlaşması basıl kaç kilometre kadar ileri gitmişler- layı ş~kayet ve ingili.z hükümetini cid 
oltDU1fur. Müzakerelere diplomatikl dir. Askeri ehemiyetleri büyük olan di teşebbüslerde bul~a davet et-
~~ deaıT.am odikcokı&. diğer bazt me:wci1er dıe ttankistler:.in "1Dıei::t4:dH. X&:. ' 
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Baıvekil Belgrada giderken 
TAN'da B. Ahmed Emin Yalman, 

Bqbakannnlz B. Celil Bayar'm 
Belgrad'a yapmakta olduğu dostluk zi. 
yaretini bahis mevzuu ederek ezcümle 
diyor ki: 

" Balkan başvekilleri, dünya yüzün· 
de itleri en çok olan insanlardır. Bal • 
kan memleketlerinden her biri, m:un 
seneler büyük devletlerin yedeğinde 
yürümek ve hareketlerinde tam istik
J.ale sahib olmamak yüzünden umran
ca, bilgi ve geçim seviyesince geri kal
mıttır. Kaybedilen zaman ve imkanla
nnın yerini doldurmak için hükümetle
rin sıla bir ıurette çalı§malarına ihti
yaç vardır. Bunun için Balkan devlet 
adamlanrun kıymetli işlerinden bat kal
dırarak biribirini ziyarete koşmalarına 
bir nezaket meıeleıi gözüyle bakıla· 
maz .. Bu ziyaretler, Balkan devlet a• 
damlarının, müşterek gayeyi ne kadar 
üstün tuttuklarına ve bunu süratle in • 
kişaf ettirmeye ne kadar kıymet ver
diklerine baılı başına bir ölçüdür. 

.•. Bapekilimizle Dr. Stoyadinoviç 
arasında uyanan dostluk ve şammÜye• 
tin eserlerini aon Ankara mülakatında 
gördük. Hadiselere müsbet bir gözle 
bakmağı meslek edinen iki başvekilin 
Belgrad'da tekrar buluşmalan, hiç §Öp• 
be yok ki, bu tanışıklığı ve samimiyeti 
bir kat daha artbracak ve iki dost ve 
müttefik memleket arasında yeni yeni 
bağlar kurulmaıına biz.met edecektir." 

HATAY MESELESiNDE TORK 
MILLtYETÇILh11 

CUMHURYErte 8. Yunus Nadi 
yazıyor-

" Hatay meselesinde karımuza çı
karılan zorlukların had ve hesabı olma
dı, ve bu zorlukların hala nihayet bul -
muı olup olmadığmı bilmiyonız. An
cak böyle bir meselede bütün türkler 
ve hele bunların Hatayda bulunup da 
da:va ile hayati ve fili alakalan olanlari 
yekpare bir birlik halinde hareket etme
leri şartiyle bizi korkutabilecek hiç bir 
zorluk olamaz. Cumhuriyet Türkiyesi. 
nin bütün halkı Hatay milli davasmın 
hak ve adalet daireıinde halledihnesine 
bütün kuvvetleri ve bütün varhldariyle 
müzaharet ebnek kati azim ve kl!U'anll
dadrrlar. Hatay türklerinin kendi me -
ıe)elerini doğr uolarak neticelendirebil
mek için gösterecekleri gayretlerin b&
ımda yenilmez ve yıkılmaz bir birlikle 
hareket etmeleri gelir. Bu birliğe mıı -
halfC lıareketi nta2ur KüatcroJMI_... 
hiç bir eebeb kabul olunamaz. 

·- Hatay türklerinin milli birlikle,.; 
rini her gün daha ziyade kuvvetlencD
ren bir itimadla yüriiyecelderinde -. 
bizim zerre kadar ıüphemiz yoktur.• 

TORKIYE VE lTALYA 
SON POSTA'da. B. Selim Rağm 

Emeç 1 talyarun Montrö mukavelesine 
iltihakına tahsis etti~ maıkalesi:ndıe 
ezcümle diyor ki: 

u l talya'nın Montrtö mukavelesi
ni inızal&mıf olması, bir müddettenbe-
1ri zevalini bütün Avrupac:la müıahede 
ettiğimiz gerginliğin büsbütün orta
dan kalkma11na doğru ablmış iyi bir 
a.dımdır. Bu admım Hitlerin Roma 
ziyareti sıralarına tesadüf etmeai i.e, 
İtalyan devleti lehine kaydedilecek bir 
güzel jesttir. Bu nevi hareketlerden yal 
nız iki milletin değil, bütün milletler 
münasebeti iıtifade eder. Biz, Montrö 
mukaveleıine son iştiraki bu bakımdan 
anlıyor ve alkıtlıyoruz." 

Binicilerimiz için 
(Başı ı. inci sayfada) 

lacağı merkezinde idi. Alınan binici
lerinin bu defa da kupayı kazanmaları 
nasib olmadı ama, bu mücadele terte • 
miz bir mücadele oldu. Cessur türk
leri bu fevkalade muvaffakiyetlerin
den dolayı hakikaten tebrik etmek la
zımdır. 

FöJkişer Beobahter, "Musolini ktı· 
pasında Türkiye Almanyayı bir pu
vanla mağlfib etti,, başhğ ıaltmda yaz
dığı yazıda, türk ekibinin galibiyeti
ni büyük bir sürpriz diye kaydettik
ten sonra, "yılmadan, usanmadan sarf 
ettikleri gayret sayesinde birkaç yıl 
gibi kısa bir müddet içinde tecrübe ve 
bilgilerini son derece genişletmiş olan 
Türkiyenin mümessilleri, bu müsaba
kanın daha birinci turunda zaferi ga
ranti altına almışlardır.,, demektedir. 

Berliner Tagblat da "Musolini ku
pasını Türkiye kazandı,, başlıklı yazr
smda diyor ki: 

"Turnuvalara iştiraklerinin ilk gü
nünden itibaren türkle"rin binicilikte
ki tekamülünü ytllardan beri takib ve 
geçen günlerde gösterdikleri fevkala
de ileriliği müşahede etmiş olan bir 
kimse için, bu netice, bir sürpriz de • 
ğildir. Bu böyle olmakla beraber, her
kes, mücadelenin Almanya ile İrlanda 
arasında olacağı kanaatinde idi. An
cak, Türkiyenin çok tehlikeli bir ra
kib olacağı daha başlangıçta besbelli 
idi. Almanların bu müsabakada şans
ları olmadığı iddia edilemez; mücade
le çok temiz geçti ; ne çare ki hatalar 
bir defa ~i§ oldu._ 
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lhraç için en müsaid yer eski 
Kum.kalenin divarınm altma dÜ§en 
15 metre uzunluğunda mahfuz bir 
düzlüktü. Bu düzlük köyün ıçme 
yerleıtirilecek piyade ve makineli 
tüfenkler tarafından da dövülemez
di. 

Yazan: M. Şevki Yazman 

ULUS 

Çocuk ilôvesindeki 

Evelki haftaki boyamacayı 
boyayıp, bilmeceyi de çözüp 

hediye kazananlar 
Kart kazananlar: ra Necati okulundan 904 Seyfettin İyii\in

gör, Ankara Gazi lisesinden 530 Mehmet 
Gençer, Ankara Samanpazan Kıçıl türk so
kak 30 da Lütfiye Zorlubudak, İstanbul Be
yoğlu 6 ıncı ilk okuldan 380 Sabahattin 
Dilbaz, Diyarbakır İsmet İnönü okulundan 
102 Kosti Kaynar, Sinop - Gerze bektaş 

uzun Hüseyin evinde Ali Altay, Konya İn
önü okulundan 103 İsmail Büyüksarı, Kon
ya lisesinden 865 Kemal Dölen, Ankara ga

8-5-1'938 
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.. 
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RADYO 
' *#'ttt;ttf' 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 
13.30 Karışık phik 

neşriyatı - 12.50 Plak: Türk musikiı:.i ve 
halk p.rkılan - 13.15 Dahili ve harici ha
beı;ler. 

A 1.-am "-1~-riyatı: 
~ 1 ~ 18.30 Çocuklar.;: 

Bu hareketi fransız kuvvei sefe· 
riyesinin bir kısmı, müstemlike tu· 
gayı komutanı albay Ruenin ku
mandasında olarak memur edilmiı
ti. Emrinde ıu kıtalar vardı: 6 mcı 
müstemleke alayı, 7,5 luk bir sahra 
bataryası, bir istihki.m bölüğÜ. 

Adapazarı orta okulundan 550 Muzaf
fer Akkaya, Diyarbakır İsmet İnönü o
kulundan 121 Nuri Sengon, Bafra orta o
kulundan 21 Şükrü Açıkgöz, Bursa erkek 
orta okulundan 6ZO Cemil Öz Girgin, An
kara İnönü okulundan 584 Baha Baş tö
zel, Ankara ticaret lisesinden 353 Cavid 
Onutlu, Ankara Doğanbey İbadullah cad
desi 67 de Yakub Ertürk, Bafra Gazi o
kulundan 20 Doğan Yalçın, Tuhal ilk o
kulundan 61 Billend Berker, Adapazarı 
orta okulundan 137 U ejad Kürem, Anka
ra İsmet İnönü okulundan 347 Şükran 
Gülşen, Diyarbakır Gazi caddesi kumaş
çı Şefik Biraderi Refik Markaç, Elazığ 
orta okulundan 1168 Midhat Çalpan, Kon· 
ay lisesinden 348 Ali İli, İzmir Karataş 
ortadan 237 Nusret Şen, Ankara Gazi li
sesinden 766 Memduh Töriln, Ankara er
kek lisesinden 1466 Mehmet Akın, Anka
ra Mimarkemal okulundan 500 Emel Ay
tay, Ankara İnönü okulundan 945 Neza
het, Ankara İsnıet İnönü okulundan 1361 
Sevda Aykaç, Ankara cumhuriyet oku
lundan Cemile Zibel, Ankara İnönü oku
lundan 991 Mualla Arkun, Ankara birin
ci ortadan 652 Ali Uygun, Ankara Dum
lupınar okulundan 572 Nazlı Ömer, An
kara erkek lisesinden 598 Cahid Koca, 
İstanbul - Üsküdar Sultan tepe Şükrü pa
şa köşkü 61 de Mustafa İlhan Dilmaç, 
Ankara Erzurum mahallesi İstanbul so
kağında Nezihe Gürel, Zonguldak orta o
kulundan 991 Nihad Pura, Ankara ticaret 
lisesinden 33 Melih Atalan, Ankara bi
rinci ortadan 1547 Ahmet Aksöz, Ankara 
erkek lisesinden 1456 Suphi Akman, An
kara erkek lisesinden 1494 Haluk Çiftçi 
oğlu, Adapazarı orta okulundan 294 Te
kin Diker, Ankara Dumlupınar okulun
dan 627 İhsan Arer, Ankara erkek lise
sinden 165 Muzaffer Altuğ, Ankara Dum
lupınar okulundan 625 Macid Türel, Saf
ranbolu Gümüş okulundan beşinci sınıf
ta 704 Süreyya Akbulut, Ankara İsmet 

zi lisesinden 537 Servet İleri, Tarsus Dwn
lupınar okulundan 175 İhsan Kaya, Adana A 
birinci orta okulundan 3. B. de Ahmet Tur- vrupa : 

masal (Masal dede) - 18.50 Karışık plfik 
neşriyatı - 19.15 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Makbule Çakar ve arkadaşları) 
- 20 Saat ayan ve arapça neşriyat - 20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Salahad
din ve arkadaşları) - 21 Edebi konuşma 
(Behçet Kemal Çağlar) - Zl.15 Stüdyo sa
lon orkestrası: 1- Tschaikovvsky: Ro'man
ze. 2- J. Raff: Cavatine. 3- Levine: Humo· 
reske. 4- Louis Groısmann: Csardas. 5-
Jose Padouk: Paraphrase - 22 Ajans ha
berleri - Z2.15 Yarmki program ve İstiklal 
marııı. 

Fransız kuvvetleri komutanı ge
neral Amed de hem karadaki hare
ketleri takib etmek ve hem de fi
lonun Anadolu sahilindeki batarya
lan susturmasına ve Beıiğe de yapı
laoak nümayi~ nezaret etmek vazi
fsiyl kararga.hmı: Lorejiberri. 
ihracı himaye edecek ve Anadolu 

kıyısındaki bataryaları ateı altma 
alarak Hamiltonun sağ yanını hi
maye edecek olan filo da §U gemi
lerden mürekkebdi: Dördüncü Hen
ri, J andark, Lorejiberri fransız zırh
lılariyle Prens Jorj İngiliz zırhlısı 
Askolt admdaki rus kravazörü. 

Bizim bu mmtakada üçüncü tü
menimiz bulunuyordu. Kwnkale ile 
Yenişehir arasında da bir bölÜğÜ· 
müz vardı. Diğer yerlerde olduğu 
gibi burada da Limanm kolay anla
tılmayan tabiyesi kuvvetleri geri 
çekmif ve gerilerde toplu bulun.dur
muı ve hatta bu kısmın ıiklet mer
kezini de cenuba, Beıige koyuna 
doğru çek.mqti. 
Fransız deniz filosu saat 4.15 de 

Kum.kale önüne geldi ve boğaz med
haline demirledi. 

Gemiler hedeflerin1 taksim etti
ler ve saat S.45 den itibaren ate§e 
baıladılar. 2800 nefer ve 7,5 luk bir 
batarya yükJenmi§ olan nakliye ge
milerinin de sabah erkenden ve fi
lo ile birlikte Kumkale önüne gel
mesi İcab ediyordu. Akıntı dolayı
aiyle bu gemiler tam zamanında ge
lemediler ve ancak saat 7.15 de 
Kumk.ale karpsmdaki yerlrini aldı

lar .. 
Kayıkların karaya yakla.pna.sı da 

-gene a.kmtı yüzünden geri kalıyor, 
ilk aandallar Kumk.ale önünde an
cak 9.30 da görünüyor. 

Bu civardaki biricik türk bölüğü
nün aldığı emir düpanı sahilde 
müdafaa etmemek ve Kumkale ci
varında muharebeyi kabul etmeden 
geri çekilmektir. (Limanm tabiye
sini en candan takib eden tümen 
komutam Nikolainin emri.) Bu ta
biyeyi burada okuyan bizler ki türk 
bölük kumandanmm da buna aklı 
ermemiı olacak ki bu emre rağmen 

ve dört tabura karıı tek bir bölük 
olmasma bakmıyarak mülli.zım Ali 
efendi ilk sandalları ıiddetli bir a
teıle karşılıyor, ve epey de zayiat 
verdiriyor, sonra Yeniıehire doğru 

ç.ekiliyor. 
Bugünün ak§.a.Jnma kadar üçüncü 

tümen komutanı bu düşman karşı
sında üç tabur toplayabiliyor. Bu
nunla bilhassa geceden İ$tifade ede
rek dört taarruz yapıyor, gece Kum
kaleye giriyorlar, köyün sokaktan 
içinde boğaz boğaza savaıryorlar 

Kumkale'ye ihraç, ilerleme ve bizim taarruzumuz. 
O derecede ki sahildeki Fransız ge
mileri ışıldaklariyle bu sahneleri 
aydmlatarak makineli tüfenk ve 
toplariyle muharebeye ittiri..ke im· 
kan bulabiliyorlar. Bizimkiler hem 
adedce az ve hem de bu düz sahada 
gemilerin ate§lerine maruz. Düıman 
tamamen denile dökülemiyor, fa. 
kat bir mikdar esir alınıyor. Ertesi 
gün bizimkiler daha büyük kuvvet 
topladrkları zaman da. zaten müfre
zenin vazifesi bitmİ§ bulunuyor. Ge
miler.ine alınarak Seddülbahir ınm
takasrna geçiriliyor. 25 nisan vaka
yiini ikmal etm.ek için iki yandaki 
gösterit hareketinden de baha.et
mek lizımdır. Bunlardan biri bizim aol 
yanmuzm açığma yani &§iğe lima
nma ve diğeri sağ yanımız açığına 
yani Saros körfezine kartı yapılmıt 
göırte~lerdi.r. 

Bqiğe nümayİfİ: 
Bet nakliye gemisiyle yapıldı. İç

lerinde bir mikdar Er.ansız ukeri 
vardı. Gemilerden ikisi muavin kra
va.zör haline konıntq ve Üzerlerine 
top yerle,tirilıni§ti 

Aynca ref aıkatlerinde üç torpido 
ve Jandark kravazörü de vardı. 

Şafakla beraber gemileT sahilin 
önünde görüldü. Saat on bire kadar 
ve fasılalı surette sahildeki siper-

zırhlı, 2 kravazör, 2 torpido refakat İnönü okulundan 956 İlhami Mipal, 1s-
ediyordu. Bunlarda §&fa.kla beraber tanbul Şehzadebaşı 9 uncu ilk okulundan 
sahile yaklattılar. Liman fon San- 225 Nurten Tapuz, Ankara devrim oku-

lundan 5. A. da Müşerref Erçetin, 
deresi erıken erken buraya ko§tur- Ankara Ulus okulundan 873 Nekhiban 
dular. Sahile ve tahkimaıt hattına Baki Nevşehir orta okulundan 132 Ha
fasılah bombardnnan batladı. Son- san Ôzokur, Ankara Cebeci posta evi ya-

nında 6 numarada Hayati Özark, Ankara 
ra körfezde torpil toplamakla da Mimarkemal okulundan 733 Gönül Şar-
uğraştılar. Ak§&D'la doğru sahte bir man. 

ihraç te§ebbüsü de yapıldı. 1200 ka- Elazığ ortadan 974 Zülfikar Aytuğ, İz
dar nefer nakliye gemilerinden ka- mir Kartaş ortadan 933 Nezihi Altıok, An
yıklara bindirildi ve romÖllkörler ta- kara Gazi lisesinden 757 Ahmet Köksal, 
rafmdan sahile doğru çekildi. Bu Ankara cumhuriyet okulundan 884 Fahriye 
sandallar &&hile yaklaıtı, saat 21.30 kaynak, Ankara birinci ortadan 88 Ekrem 

Özdöl, Ankara erkek lisesinden 1246 ibra
za kadar karaya çıkan biraz uzakta him Özgtillü, Adana birinci ortadan 288 1r-
bekledi ve tekrar gemilerine alm- fan Toktamıı;, Ankara İltekin okulundan 
dı. Faka.t fU ol.du ki Arıburnu ve 704 Belma Dinçer, Ankara ikinci ortadan 
Seddwbah· t kal---" b. · 66S Nearin önver, Tavas Hakimiyet okulu 

ır mın • .,... uaıua ızun- baş öğretmeni kızı Sevinç gür elli, Ankara 
kiler bazan 15-W ye kaJ'§ı bir kiti/ Kocatepe okulundan Z3 Gündüz Kocatepe, 
'I d .. y.. - k Lim &....- '1~ t-_ İsparta ortadan 364 Kemal Aksu, Zongul-
ı e OguJur en ,an ~'GH.1 1111.1 u p K d G" .. T A 

1 b• lik b" .. .. b d dak Taşçılar . . -44 e ungor aşçı, -
mene ır te utün gun ura a dana birinci ortadan 48 Veysel Günsör, An-
kaldı, ikinci gÜn sabahı da bu tü- kara etlik okulundan 115 Metin Suda, Çan
mnlerin ancak bir kısmmı asıl ha- kırı Gazi o.kulundan 114 Zeki Çu~ukçu, An-

A y .. kara İltekın okulundan 524 Nurıye Abalı, 
rekatın yapıldıgı mmtakaya gönde- Çankın orta okulundan 188 Şevki Eröncel, 
.rebildi. Ankara erkek lisesinden 823 Tuğrul Sert

25 Nisan ihraumn münakaJası 
25 nisan günü yapılan hareketleri 

gözden geçirdik. Yapılan iıleri bi
liyoruz. Bu hareketleri münaıkaıa 
ederek kararımızı verebiliriz. 

(Sonu var) 

demir, Ankaradan Bina! Sağnak, Nevşehir 
cumhuriyet okulundan 537 Nevin Umultan, 
Ankara İnön üokulundan 301 Nihal Haykır, 
Ankara Dumlupınar okulundan 697 Alp De
mircan, Ankara İltekin okulundan 899 Ka
yıhan Türköz, Diyarbakır iskan memuru 
oğlu Sabahattin İren, Bolvadin imaret ma
hallesi 15 numarada Turan Öcal, Ankara 
Necati okulundan 701 İ. Çapçı, Ankara dev
rim okulundan 591 Fehrettin Kiper, Anka-

ler, ihraç yerleri bombardıman edil- ..ıl l l lll l l l llll l l llllll l l llll l ll 11111111111111111111111111111111111111111111111111 h .. 

di. Öğleden sonra da uzaklafıp git- - Yazan: Alexiı Tolıtoi No: 82 : 
tiler. Fakat bu hareketle bu mınta: : : 

han Logöğlu, Maraş Sakarya ilk okulundan 
Ahmet Yaycı, İzmir Ali ağa mahallesi ca
mi sokak 90 da Gülsever Özitrim, Çarşam
ba Yeşil ırmak ilk okulundan 44 Aydın De
mirbağ, Ankara Mimar kemal okulundan 
163 Sabahat Eryılmaz, Ankara İnönü oku
lundan 600 Kadriye Şeherli, Ankara İsmet 
paşa okulundan 1101 Adnan Birand, Eski
şehir gazi okulundan 176 Fikret Recan, İs
tanbul erkek lisesinden 381 Sabri Tatan, 
Dinar - A. Yakub eczahanesinde çırak Ah
met Allı, Ankara Özbeyler mahallesi Çek
mece sokağında Nazif Çelebi Özü, Adapa
zarı orta okulundan 71 Cemil Bağama, Sam
son orta okulundan 157 Kemal Hami, Anka
ra Dumlupınar okulundan 507 Zeki Aslan, 
Konya sanat okulundan 180 Mustafa Er, 
Baskil ilk okulundan Selçuk Acar, Ankara 
İstiklal okulundan 61 Emel Pekintan, An· 
kara İsmetpaşa okulunda 477 Zeka.in Uluya
zı, Ankara İnönü okulundan 1219 Sadık De
niz, Ankara ikinci ortadan 278 Muammer 
Uslaç, Zonguldak ortadan 873 Cahide Öper, 
Rize orta okulundan 229 Abdullah bir kan, 
Samson Bozkurd okulundan 99 Ahmet Er
hamza, İ:ı:mir Karataş orta okulundan 479 
Hicret Canbazoğlu, Ankara Atatürk kız o
kulundan ·472 Nahide Somer, Ankara erkek 
lisesinden 1687 Necdet Öğütçü, Ankara sa
nat okulundan 246 Necati Turan, Ankara 
Suluhanda komsiyoncu Ömer kızı Türkan 
Tamsoy, Ankara birinci orta okulundan 
1580 Mehmet Hunöz, Ankara erkek lisesin
den 846 Oğuz Erkip, Ankara Necati okulun
dan 28 Cabi Direkhan, Ankara ikinci orta 
okulundan Maide Çelimli, Ankara birinci 
orta okulundan 1783 Nihad Bora, Diyarba
kır lisesinden 321 Tahir Altuğ, Bursa Zi
raat okulundan 377 Recep Kanad, ı\.ntalya 
lisesi tarih öğretmeni kızı Tomris Anakök, 
Hayrabolu merkez okulundan 526 A. Yüce, 
Ankara erkek lisesinden 816 Lütfi Keykan, 
Malatya lisesinden 77 Talat Yıldınm, Ban
dmna halkevinde 129 İlhami Aydemir, An
kara birinci orta okulundan 14-98 Necdet 
Köksal, Zonguldak orta okulundan 759 M. 
Kızılay, İstanbul Kumkapı orta okulundan 
357 Seyfettin Dikelcay, Ankara ticaret li
sesinden 250 Agop Arat, Ankara Necati o
kulundan 1119 Nezahet Köksal, İzmir Karşı 
yaka türk birliği okulundan 250 Bülend Or
tak, Adıyaman yeni yol okulundan 7 Tekin 
İçöz, Niğde Aksarayı orta okulundan 106 
Sabahattin Turan, İstanbul Edirne kapı 17 
inci ilk okuldan 256 Alaettin Tunca, İstan
bul Kumkapı Şchsuvar bey çıkmazı 2' nwna
rada Seyfi Okay, Zonguldak Midhat paşa 
okulundan 304 Can Akseven, Ankara ikinci 
orta okulundan 695 Emirhan Maçkan, Ma
latya lisesinden 449 Turan Erkal, Ankara 
Albayrak okulundan 228 Nail Sungur, Zon
guldak gazi okulundan 349 Vesal Baysal, 
Diyarbakır İsmet paşa okulundan 181 Zeki 
Kaleli, Adapazarı orta okulundan '201 Meh
met Çakır, Ankara erkek lisesinden 973 
Fikret Niş, Zonguldak orta okulundan 1036 
Nihal Bavsal, Samson lisesinden 753 Veci
hi Atay, Yalvaç orta okulundan 177 Hikmet 
Beyoğlu. Malatya lisesinden 838 Sadrettin, 
Alpan, İstanbul Kadırga 3 üncü ilk okuldan 
255 Hayrünnisa Dolcay, İstanbul Fatih 13 
üncü ilk okuldan 621 Cenani Tozakın, İs
tanbul Kadırga Doğramacı Emin çıkmazı 
14 numarada Emin Uğraşkan, Diyarbakır 
Süleyman Nazif okulundan 61 Tevfik İnan, 
Ankara ticaret lisesinden 110 Muzaffer Ka
sabbaşı oğlu, Kayseri Kici kapu caddesi A
kın terzihanesinde Abdürrahim Varinli, A
dapazarı orta okulundan 6S4 Ertuğrul Öz
bek, Zonguldak Mithad paşa okulundan 225 
Necmi Uran, Ankara ikinci orta okulundan 
716 Sabahat Berk, Gümüşhane orta okulun

;: dan 348 Adnan Aktan, Bolu Feyzi cumhuri
: yet okulundan 279 Faik Uluğ, 

kada bulunan 11 inci tümeniınizin : -asıl harekat mıntakasına aevkini = 
epey bir zaman tehir ettiler (Bu- : - Ankara erkek lisesinden 16Z Ruhi Yapı-

güne aid münakaıaya müracaat) : 

Bolayır nümayi§i: : 
Bu nümayiı nisbeten daha kuv- : 

vetlice tutulmu§otu. 7 lngiliz nakliye -
gemisine deniz tümeninden bir kı- E 
sım asker bindirilmişti. Bunlara 1 ı ~ 

----------~--------------~------------~~------------------------- -

cı, Yeni şehir birinci orta okuldan 142 Tur
: gud Okutman, Ankara 2 inci orta okuldan 
: 675 Nermin Güvenlidal, Ankara Ulus mat
: baasr karşısında Fuka garajında Tank A
- car, İstanbul Demiröz apartımanında Ali 
_ Citür, Ankara Necati ilk okulundan 330 
- Necla Akseki, Ankara erkek lisesinden 1447 
:;: Ali Batum, Adapazan orta okulundan 12 : ı Hasan Özcelik, Ulucanlar Akbaş mahallesi 
: Külleme sokağında 7 Esma İnal, Ankara '2 

-

OPERA VE OPERETLER: 12 Kolonya 
- 16 Milano - 19.25 Berlin - 19.30 Ştut
gart - 20 Ha.ınburg - 20,50 Münib, Paris. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 11.25 Berlin - 12 
Ştutgart - 14.5 Laypzig - 19.10 Brealav -
21 Frankfurt - 21.15 Kopenhag - 21.4.5 
Berlin. · 

ODA MUSİKİSİ: 11.30 Beromünster -
15.25 Laypzig - 11.45 Viyana - 18 Königa
berg - 19.30 Stokholm. 

SOLO KONSERLERİ: 8.30 Münib -
10.35 Königsberg - 11 Kolonya - 12.15 
Sottens - 14 Berlin - 15.20 Kolonya -
16.5 Varşova - 20 Monte Ceneri - 22.35 
Kopenhag. 
NEFESLİ SAZLAR (MARŞ V.S.): 6 

Alman istasyonları - lZ Liypzig, Milıtih -
17 Roma - 18.45 Strazburg - 23 Tuluz -
24 Frankfurt, Ştutgart. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
8 Liypzig - 8.15 Kolonya - 9.30 Frank
furt - 10.30 Ştutgart - 11 Hamburg -
19.10 Keza - 20.5 Beromünster. 
HAFİF MÜZİK: 5 Breslav - 7.30 Prag 

- 8.25 Viyana - 8.30 Königsberg - 8.35 
Hamburg - 9.30 Hamburg, Kolonya -
10.30 Münib - 11 Ştutgart - 12 Alman is
tasyonları - 12.25 Prag- 13.30 Varşova -
15.50 Stokholm - 16 Alman istasyonları -
17 Varşova - 19,10 Berlin, Viyana - 19.45 
Tuluz - 20 Viyana - 22.30 Alman istas
yonları. 

HALK MUSİKİSİ: 8.10 Breslav - 19.10 
Münih. 

DANS MÜZİÖİ: 9 Ştutgart - 18 Fran
kfurt, ~amburg - 21 Laypzig - 22 Flo
ransa - 22.5 Post Pariziyen - 22.15 Sot
tcns - 22.20 Viyana - 22.4-0 Königsberg-
2'2.45 Belgrad - 23 Krakovi Lemberg, Mi
lıno, Paris, Paris - P.T.T., Poznan, Roma, 
Strazburg - 23.35 Tuluz. 

ine~ oku~da 6Z9 H.n> .. 11'.rdal, Nevşehir cum
hurıyet ılk okulundan 293 Saaacı &-...Jı:ip. 
Düzce Namıkkenıal okulundan 186 Türkan 
Güven, İzmir Karataı manav Salis yanın• 
da Musa Dinç, Ankara Dumlupınar okulun
dan 604 İsmet Boram, Konya kız tatbikat 
okulundan 40 Aksungur İmer, Ankara İlte
kin okulundan 1087 Turııud Neşe, Zongul
dak orta okulundan 908 Coşkun Kan'ay 
Ankara Hamam önü il kolaılundan 476 Sü: 
heyla Erk, Ankara Atatürk ilk okulundan 
223 Nesrin Karatay, Çankırı kurtuluş oku
lundan 271 Fikret Bayram, Ankara İsmet 
paşa kız enstitüsünden 69 Behiye Elagözc
kal, Ankara İnönii ilk okulundan 978 Sala
haddin Ba§arı, Ankara Mimarkemal oku
lundan 1019 Nevin Kızıltepe, Çankırı orta 
okulundan 375 Akif Kanan, Diyarbakır İ&
met paşa okulundan 2'23 Şeref Karabulut, 
Ankara Özbeyler mahallesi Balım sokak 3 
de Aydoğan Uz, Ankara İzzettin mahallesi 
Besime Çaygara, Ankara Hacı Oyuker so
kağında 10 A. Ülker, Kızılay şefkat yurdu 
602 Mehmet Kırış, Ankara erkek lisesinden 
565 Tahir Yücel, Ankara lisesinden Çak
mak erkek, Ankara Gazi lisesinden 657 Gen
çer, İzmir Karataş da Sadettin oğlu Sevim 
Kes, Bursa Emir buhari okulundan 153 Se
zai Aksöz, Ankara Necati okulundan 1040 
Mehmet Gugıç, Menemen Kubilay okulun
dan 15-4 Rıza Senkul, Elazığ orta okulun
dan 42 Bedrettin Kürkçü, İsparta orta olPı
lundan 458 Hüseyin Başkaya, Ankara Su
luhanda Komüsyoncu Hilmi kızı Şerife Gü
nör Konya lisesinden 914 Abiılin Levent, 
Adapazar orta okulundan '410 ~ehmcd Bi
ricik, Ankara İnönü ilk oıculundan 447 Ay
ten Sungurtekin, Yo:rıırad İsmetpaşa okulun
dan 242 Fuad Erdemir, Tekirdağ Namık 
Kemal okulundan 1Z6 Rıza Uslu, Ankara 
orta okulundan 235 Oğuz Yıldırım Atamer. 
Ankara İstiklal ilk okulundan 272 Turan 
Karakursak, Diyarbakır İımetpaşa okulun
dan 2 Semi Karabulut, Ankara İsı:uet İnönü 
okulundan 256 Mustafa Akgül. 

NOT - Şimdiye kadar, bilmeceleri hal
leden ve boyamacalan güzel boyayanlardan 
hediye kazanamıyanları da yazıyorduk. 
Bundan sonra yalnız hediye kazananları ya. 
zacak, kazanamıynaları yazmıyacağız. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: :111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

mi? Petro, koyu renk meşe kaplama
lı, tablolar, J emek takımları, hayvan 
boynuzları ile pek güzel süslenmiş o
lan yemek salonunu tetkik ederken A
leksaşkaya: 

-- Hepsine söyle ki her hangi birisi 
en ehemiyetsiz bir şey çalacak olursa 
onu kapıya astırırım ... 

- Pek doğru mein Herz, ben bile bu 
hevese kapılacağımdan korktum. .. A
lışıncaya kadar ceblerinin ağzmı dik
melerini hepsine söylerim ... Hele sar
hoş olursak Allah cümlemizi korusun .. 

Fon Prinzen lando ile geldi ve Pet
royu alıp saraya götürdü. Bir çeşme
nin aktığı, ve top top, ehram veya 
horos ~klinde budanmış fidanların 
karanlıkta teressüm ettiği sebze bah
çesi arkasından, gizli bir kapıdan sa
raya girildi. Frederik misafirini bah
çede, bir camlı kapı önünde karşılaya
rak dantela ko11uklarla yan yarıya 
gizlenmiş olan parmaklarının ucunu 
ona uzattı. İnce burunlu, genilj alınlı 
sip sivri yüzünü ipek gibi bir peruka 
çerçeveliyordu. Göğsüne çapraz ta
kılmış mavi bir k<>rlelanın ucunda pır
lantalx nişanlar parıldıyorlu. 

Fransızca olarak: 
- Oh kardeşim, küçük kardeşim, 

dedi. Ve sonra bu sözleri almanca tek
rarladı. 

Petro ona up uzun boyu ile bir ba
lıtkçıl gibi bakıyor ve hangi unvanla 

- hitab edeceğini bilemiyordu. Kardeş 
mi demeli idi? Derecesi dikıkatc alı-

nınca bu münasib değildi. Amca mı? 
Bu da olmazdı. Yoksa Altes mi? Tam 
lazım olan kelime telaffuz edilmiye
cak olursa acaba incinir mi idi? 

Kurfüst misafirinin elini bıraıkma
dan hep geri geri giderek onu kfü;ük 
bir salona soktu. Petro başdönmesi ge
çirdi: Preobrajenskoe'nin dıvarlarmr 
süsleyen resimler sanki canlanmıştı. 

Kütüklerin zevkle çrtırdadığı bir şö
mine üzerinde ayı ve yıldızlariyle g&~ 
yüzün ütıemsil eden ve fevkalade bir 
iş olduğu anlaşılan bir saatin rakası 
gidip geliyordu. Arkadalarında ayna
ları da olan üç kollu dıvar şamdanla
rının yumuşak ziyası tahta kaplama
lardaki panoları aydınlatıyor; her ta
rafda zarif ve nazik her çeşid koltuk
lar; neye yaradıklarmı talunin bile 
güç olan tuhaf ve güzel bir takım bib
lolar bulunuywdu. Sabun köpüğü ka
dar raıkik vazol::rda çiçekli elma ve ki
raz dalları vardı. 

Kurfüst, gözlerini yarı kapamış, sa· 
de bir tavırla elinde bir tabakayı evi
rip çeviriyordu. Misafirini öyle ince 
bir yaldızlı iskemleye oturttu ki Pet
ro iskemleyi kırmaktansa bacakları
nın adalelerine dayanarak oturmağı 

tercih etti. 
Kurfüst fransızca kelimeler de kul

lanarak onunla almanca konuşuyordu. 
Nihayet asken ittifaka imada bulun
du. Bu andan itibaren Petro gayet iyi 
anlamağa başladı. Çekingenliği biraz 
zail oldu, tayfaların Holanda - Alman 

-- -- -- ---- -- -- -- --·-- -- --- ------ -- ---- -- -- -- --- -- -- -... -- -- ---- -- -- --- -- -
Boyar Buynoaol'un köle•i Fedka'yı askerlik ıubeıinde.. 

muayene ederken 

lehçesi ile mütenekıkir olarak seyahat 
ettiğini, devlet işleriyle uğraşmadığı
nı, bir haftaya kadar resmi elçilik he
yetinin geleceğini ve bu me&elelerden 
ona bahsetmenin münasib olduğunu, 
izah etti. Kurfüst ellerini çırptı. Pet
ronun pencere sandığı ayna kaplan
mış kapı sessizce açıldı, kırmızı elbise 
ler giyinmiş uşaklar, üzeri yiyecek ve 
içeceklerle dolu küçük bir masa getir
di. Petri midesinde bir sancı hissetti, 
o derece acıkmıştı, v.e hemen keyfi ye
rine geldi. Fakat ne kadar da az yiye
cek vardı: Bir kaç küçük dilim sucuk, 
bir güvercin krzarıtması, bir haınur 
tatlısı, bir parça salata... 

Kurfüsıt, zarif bir tavırla misafirine 
yer göstererek peçereyi caketinin ya
kasına iliştirdi. (Petro da onu taklid 
etmek istedi. Fakat çenesini oynatıp 
vaz geçti) ve hafif hafif gülümseye
rek sözüne devam etti: 

- Bütün Avrupa Ma}estelerinin 
muharebede dinsi.zlerıe karşı olan mu
vaffakiyetlerini hayranlııkla takib e
diyor. Yazık ki ben tıbkı amfitiyatro
nun tepesinde bi.r romalı gibi sizi al
kışlamakla iktifa etmeğe mecburum. 
Bu İsveç haydudları Saksunyada, Po
lonyada, Livonyada, Baltın üzerinde 
iste<iikleri gibi harekete nihayet ve
rinceye kadar rnilleıtlorimi.z g<CHşemi-

yıecektir ... Aziz dostum, çekecek gü
nahlarımız olduğu için Allahı.n bize 
gönderdiği müşterek düşmanın Türk 
olmayııp İsveçli olduğunu anlamakta 
gecikmiyeceksiniz .... O, Baltı.k~a d.'Ola
§:an her gemiden resim alıyor ... Holan
da da, İngiltere de bizim gibi iztirab 
içindedirler ... Zahmeti bizler çekiyo
ruz, o eşek arısı gibi soygunculukla 
geçiniyor ..• 

Ve türk, ancak Fransa kıralımn, 

Haıb5ıburgların tacına zoxıba haliyle el 
uzatan bu menfur müstebidin sayesin
de bu derece kuvvetlidir. Aziz dostum, 
yakında Fran.saya kar§ıl geniş bir itti!a 
kın teşekıkülüne şahid olacaksınız. Kı
ra! Lui ihtiyardır, ve meşhur ınareşal
ları da çoktan ıne.zarlarında ebedi i~ 
tirahatine dalmış bulUınmaktadır. 
Fransa kahredici vergilıer altında ha
rab olmuştur... Yakın zamanda, türk 
sultanına yardım edecek kafi kuvveti 
kalmayacaktır ... Fakat İsveç, mookof 
ülkesinin sırtına yerleşmiş tehlikeli 
ve aman bilmez bir dü~dır .. 

Kurfüst dirseklerini hafifçe masaya 
dayamış, bir elma çiçeğini panna.kla
riyle eziyordu. Mavi gözleri parılda
yordu. Mumun ışıklariyle aydmlanan 
matruş çehresinde şeytani bir zeka 
vardı. Petro, bu almanın kuvvetli söz
leriyle kendisini iğfal edeceğini anla
dı. Büyük bir bardak şarab içti. 

- Sizin mühendislerle birlikte t<ıp 
Mışmı tetkitk etmek isterdim. .. 

- Topçu parıkım Majestelerinin 
emrindedir .. . 

-Danke ... . 
- Mozel şarabının tadına bakar mı-

sınız? 

- Danke. Bu Avrupa kavgasına ka
rışmak bizim için biraz mevsimsizdir. 
Türıkler bizi hala oldukça zarahtuz e
diyorlar ... 

- Hele Polıonyanın yaııdnnına hiç 
güvenmeyin. Onlar İsveç flütünün se

sine uyarak raksediıyorlar.-
- Bu Mozel şaraıbı haıkiıkaten ne

fis ... 
- Karadeniz ticaretinin inkişaf ma 

hiç bir suretle yardım etmiyecekt:ir
Halbuki Baltık üzerinde bir kaç liman 
Rusyaya çok geni~ ufuklar açabilir-

Kurfüst ağzına bir çiçek almış, çiğ
niyordu. Çelik iltimalı bakışı mühhem 
bir tebessümle moskovalının mütehey
yiç yüzünde kaydı ..• 

_5_: 

Petro, her konakta at değiştirerek, 
sefaret heyetinin önü sıra, hiç durma
dan Berlin, Magdeburg, Halberştad'
dan ilerliıyordu. Yalnız meşhur İlsen
burg demirhaneleri ziyaret edilmek ü
zere yoldan ayrılındı. Petroya orada 
dökümün fırınlardan çıkışı, tekneler
de su haline gelmiş demir, tüfek nam
ı ularının doğulüşü, aıkar su ile dönen 
t<ırnalaroa torna edilişi gösterildi. Us
talarla çırakları evlerinde, atölye ve 

(~OllU var) 
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Binicilik 
Saym binici1erimizin milletler a

rasın.da müsabakalarda üatüste bi· 
rincilik kazanmaları iki defa kol
tukılarımızı kabartıyor: llkin, onla
rın kazandıkları ferefin meıuub ol
dukları millete teref venneıinden 
dolayı. Sonra da binicilikte hak ye
rini buluyor diye .• 

Bilirainiz ki, timdi tabiatta yaba. 
ni at yoktur. At neali İnsan 5anatile 
bir ıstıfa mahsulüdür. Bazı yerlerde 
bqıbof dolaf&D atları da ilim erba -
bı yabani değil, ehli olduk.tan sonra 
kaçak at diye sa.yarlar. Paleontoloji 
ilnıindeki nazariyeye göre timdiki 
at neslinin aslı Amerikanın tim.alin -
de müstehaaeleri bulunan ekide 
hayvanlardan biridir. Behring deni
zi daha açdmadığı zamanlarda~ o 
hayvan Amerikadan Aıyanm tinıa -
line geçirilmit ve onda eski türk ır· 
kının elinde ısbfa ile at ıekline gir
mittir. Ondan dolayı ata pek eui 
zamanlarda Ural e§eği derlerdi. 

Bu zamanda arab atlarmm en 
makbul olması atın Arabistan mah -
aulü olduğunu hiç iabat etmez. Çün
kü Arabistanda at yetiftirilmesi da
ha iki bin yıllık bir ittir. Ondan pek 
çok önce türk ırkmm medeniyet 
kurduğu Sumer memleketinde at bu 
lumnuı, hatta kata yetiftirilmesi 
e&k.i tüıık ırkmın ekide hayvanları 
:ıatıf• ile deiiıtirmek itlerinde usta 
olcluiunu gösterir. Ondan sonra da 
Anadoluda at nealinin pek ziya.de 
yayıbnı§ olduğu hakkında pek çok 
kayıdlar vardır. K.senofon'un anlat -
tıiı bir muharebede Anadoludan 34 
bin süvari asker çıkarılmııtı. Ana • 
doluda at nealinin tarihi bu yazılara 
aığamıyacak kadar uzun sayfalar 
doldurur. O zamanlardaki muhare -
belerde arab aüvarileri ancak deve 
üzerinde gelirlerdi. İsrail oğulları
nın tanıdıkları atlarm da Anadolu
dan geldiiini Tevrat bile yazar ... 

Binicilik bayağı bir apor sayıla
maz. Bunda inaanla abn karakterle
ri kartı kal'fıya gelir. lnaanın zeka
aı vo karakteri ata haklın olacaim -
da ıüphe yoktUI', fakat a.t hay1ice 
zeki bir hayvandır. Hifu:uını bir 
iki yqmda inaan yawu.aunun hafı. 
zuma benzetirler. Halbuki o kadar 

ı:r......... ı..;_ • :Ü .. ~ .......... ----- ,.ı..... 
recede muhakemeler yap.bildiiine 
mi.laller vardD'. Bir ~ kotuŞunda 
kazanan ve kaybeden atların göz
lerine baktığmız olurll\ ~ir~~ 
gözlerindeki aevinci, ~~le~ of
kelerini elbette görmüıauow:dur. 

Bu zeki hayv.anm binicisine ne ka 
dar sadık olduuğnu, Qıllun arzu~.ı
m, emirlerini hemen beliniz derece
de bir hareketin.den nasıl anladığını 
da bilirsiniz. F aıkat atm biniciai de 
hayvanın karakterini. her emrine o
nı. körkörüne itaat ebniyeceğini 
bilmek li.zımdır. Arablarm bir ata
lar sözü, ata binen ölüm üzerine bi
niyormuı gibidir, dediiini rivayet e
derler. Onun için binicilik her teY
den önce insanın fikri iç.in bir mii
marue ctlur. lradeaini if& ettinneği 
ancak emrin ifa edilebilmesi için 
makul olması lüzumunu öÇetir. İyi 
ata binen insan hi.kim olur ve geçi
rilebilecek hü:lcmün derecesini bilir. 

Vücud aaihiı bakınıından da bi
nicilik lıveç usulü tipinde bir jim
nutık ıayılır. Adalelerin hepsi, fa
lmt daha ziyade bacaıklaTın ve belin 
adaleleri itler. Bir iyfüği, jimnaaıti
iin derecesi iatenildiği kadar çıka-

rılmağa elveritli olmasıdır. insan at 
Üzerinde hafif yürüyiifle ve zihni 
kırların güzelliğ'i ile me§gul olduğu 
halde giderken, hiç yorulmadan. 
hem de keyifli bir mümarese yap· 
mı§ olur. Arada sırada ıdı koıturur
ken mümaresenin derecesini iatediği 
gibi kurar. 

Binicilik daima açık havada yapı
lacak bir ıpordur. O vakit adalele -
rin iılemesile nefes geniılediğinden 
neticede o da bir göğüs sporu olur. 
Onu tedavi için bile tavsiye eden he
kimler vardır. Fakat tedavide iyi 
bir netice verebilmesi için, göğsün 

zaten genit olması, )'\ani tedavi edi
len hastanın zaten binici bulunmaaı 
veya batka bir sporla geni§ nefes al

mağa alıpnIJ bulu:nmaaı ıarttır ••• 
Bu kibar sporun bir kabahati bu 

zam.anda pek az kim~ler için elve -
rifli olmasıdır. lyi bir at bulup al
mak, sonra ona iyi bakmak, baka· 
cak adam bulmak bugün bir otomo
bil alıp onu saklamaktan daha güç-
tür. G. A. 
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Anadolu coğrafya 

luırati smaçları 
Ankara 

Yazan: Avni CANDAR 
Örnek ve ufak bir sınama olmakla 

beraber, senelerin derin bir tetkik 
mahsulü olan bu eserini Avni Can • 
dar'a kutlarız. Ankara ve çevresindeki 
bine yakın mevki adları üzerinde yap
tığı ou tetkikle toponomi sahasında 
yeni bir çalı~a istikametinin önemi
ni gösteren bu eseri her ankarah ve 
Ankarada oturan için de önemH bir 
mercidir. Köylerin nüfusları, ev sayı
ları, merkeze uzaklıkları ve isimleri~ 
nin orijini, arkeolojik is.tasyon~ar ve 
1,400,000 mikyasındaki hartası esere 
}ıakiki bir kıY!llet vermektedir. 

Aynca güzel ve tariht Ankaramız 
hakkında da kısa ve mücmel, hatta ki
taıb için biraz fazlaca olan etüdü de 
vardır ki., bu da eserin ehcmiyetini al'
tırmaktadır. Okurlarımıza tavsiye e
deriz. 

ARKITEK'T 
Bu aylık derginin 85 inci sayısı 

!ntişar etmiştir. Bu sayı ile Arkitekt 
8 inci intiıar yılma girmektedir. Bu 
mimad ve sanat mecmuası yedi sene
lik mütemadi ve muntazam neşriyatı 
ile memlekette modern mimari zihni
yetinin yayılmasında esaslı bir amil 
olmuştur. 

Son sayısında, mimar Seyfi Arkan•· 
ıı:ı Belediyeler Bankası, mimar Halid'
in bir villası, mimar Münevver ve 
nimar Abidinin Bursa Halkevi ile 
mühendis Vagner'in "Şehir inşası ne 
dem.ektir?". mühendis Veyselin yol 
meselesi ile piyasa cedveli ve başka 
memleketlerde mimari faaliyetleri 
hakkında muhtelif faydalı bahişler 
vardır. Bu kıymetH sanat ve meslek 
mecmuasım mimarlara, mühendislere, 
nafıacılara ve belediyelere. tavsiye e
deriz. 

HAKİM ROBİNSONUN 
KATLİ 

Yazan: R. H. Goldman 
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- .. :.ıadi c;.anıın, numara yapma. Ce
nison de sizin gibi yirmi senedir bu 
gazetede çalışır. O gitmek istiyıor mu, 
bak? 

- Eğer cesaretı olsaydı o da git
mekte tereddüd etınezdi: O da benim 
kadar iğrenmi~tiı 

- Hayır ığrenmiş değilsiniz sadece 
caıunız sıkıldı. Bu şekilde hareket e
dişı...ı.de her halde bir seıbeb bulundu
funu anlamanız lazım. Size bir şey 
söylemediğim için kızıyorsunuz. 

le yakama Hiştirmiş olduğu çiçeğe ba-

kıyordu. . 
_ Demek hiddetinizin sebebi buy-

du, ha? 
Telefon ahizesini aldım ve Ceniso

n'u çağırdım. Ayaklarını sürüyerek 
geldi. Cenison altmış beş yaşındaydı 
ve biraz kanburlaş.mıştı. Altın köstek
li bir gözlük takar ve d.aima. b.u~u
nun ortasnda duran gözltiklerının us
tünden bakardı. Bir iskemle aldı ve 
yüzü Mitçel'e dönük olarak masan.m 
öbür tarafına oturdu. Bakışları bcnım 
üzerimde birleşmişti, 

- Cenison, dedim. Kraıvatmrzt gev
şeteıbilirsiniz, çUnkii bir haylı uzun 
kon uşaca ğı.z. 

Bir cigara yaktJ?=ll. 

GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 

Çin istikbalde bir tehlike 
1 ngiltere<le politiıka ile uğra
~ bir takım yufka yür-ekli

ler vardir ki bunlar, eğer Çin, Ja
ponyanm kontrolü altuıa aılmmıya
cak olursa istikbalde hem ekonomi, 
hem de askerlik bakımından bütün 
garb alemi için bir tehliıkc haline ge
leceğine kanaat e~rler. 'Gene ayni 
adamlar, Çinin Japonya tarafmdan 
tamamiyle feth ve zabtedilece~in.i 
ve bu devlet, eski bir müttefik oldu
ğu cihetle, lngiltereye de Çini ye
niden kurmak hususunda menfaat 
paylan temin edeceğini düş.ünürler. 

Onlar derler ki: "Çinliler, başla
rına kimin haklın olduğuna pek al
dırış etmezler; onların bütün. d~
şilnceleri ellerine para ge!t111esıdır. 

Öte taraıfdan e .ğer Çin kazanacak 
olursa bu büyük bir tehliıke olacak
tır." 

Bu mütalea ve bu muhakeme hem 
sessizce, hem de mugalatalıdır. Bu 
tıbkı, İngilteredeki işçi sınıfının, i
leride rahat durmayacaıkları korku
su ile fazla talim ve terbiye görme
melerini ileri sürmek gibi bir şey
dir. Çın, hiç bir zaman İngiltere i
çin askeri bir tehlike olamaz. Bunun 
sebebleri de şunlardır: 
Eğer bu harıbı kazanacak olursa 

Çin, kendisinin önünde büyüık bir 
kalkınma ve kurulma vazifesi bula
caktır. Çünkü bu memleket, hala 
yalnız ziraat yapar ve bir orta çağ 
hayatı sürer .. Onun ziraatini ıslaha 
ve modernleı;>tirmeğe ihtiyacI var
dır. Bundan baŞ:ka Yangçe ve sarı 
nehir vadilerinde bir takım tessia.t 
vücuda getirmesi, yollarını, demir
yollarmı düzeltmeei ve arttırması 
lazımdır. Bu kadar geniş bir memle
kette bütün bu kalkm.maıyı başarmak 
da }tolay bir iş değildir. 

B unun da esası kuvvetli ve ge
niş bir endüstri kurmaktır. 

hu ua bir kaç limanda bir iki fabri
ka kurmakla e·lde edilemez. 
Onıdan başka e&a.11lı bir maarif sis

temi de kurmaısı lazım gelir. Çünkü 
ordu da, enıdüstri de okumuş, yaz
mış adam is.ter. 

, Çin gibi büyük ve geni§ bir mem: 
leketin gü~ olan müdafaa ve miılia
fazası h.!ışka bir iş, onun ordulariyle 
aaldırganlıga ıı;aı.ıcmoı bUSbütün 
baş.ka bir iş.tir. ' 

Japonya, bunu yapmıştır. Fa.kat 
orası' uf ak bir memlekettir ve orada 
imparatora ilam bir makam göziyle 
bakılır. 

,Ayni zamanda japonılar, esasta 
aavaışçı ve çinlilerdcn daha fazla ha
reketi sever bir millettir. 

Çin, komşuları için bir tıehlike teş
kil etmeden ziraaıtini, muhaıbere, 
muvasala sistemlerini endüstrisini 
nsllh etmeğe, muhtelif sahalarda ça
lıp.cak elemanlar yeti§timıeğe mec
burdur. Bir saldırganlrkta buluna
bilmeei için ha.rb endüstrisi tesisine, 
aeri silahlar kullanmasını öğrerune
ıine, hava ve deniz filoları vücuda 
getirmesine lüzum vardır. 

E cnebi kaynaklar.ına .~ve~
mek kUi değildır; böyle ış

ler görecek bir memleketin k~ndi 
kaynaklarım kendi vasıtalarıyle 
)tullanması da lazımdır. 

Vaıkıa. Japonya bunu yapmıştır, 
diyeceksiniz. Fakat Jaıponya da bu
nu bir günde yapmı' değildir. Ja
ponya yedi sene hararetli bir hazır· 

yordu. Mitçel söylendi: 
- Bayan Robinson'la görüştüğiinil

zü biliyoruz. 
- Beklediğim cevab da buydu, de

dim. 
Mitçel illlve etti: 
- İfte ben de bunun içindir ki ay

rılmaya karar verdim. Andriyu Robin
son'la yirmi sene mücadele ettim. Al· 
lalı belamı ve111in ki onun tarafına 
geçmedim. 

- Acele etmeyin, dedim. Size tinl
diye kadar fazla bir ~ey eöyleınediın. 
Çünkü benim de bildiklerim k5.fi de
ğil; fakat size en fazla ihtiyacım ol
duğu bir zamanda gitmenize müsaade 
erlemem. 

Biraz canlanır gibi oldular. Gözleri 
parlamaya başladı. 

- Magi'nin kaçması etrafındaki ya
zıları kestiğim için, resmi taıhkikat ra
porunu hasımlarımrz aleyhine istis
mar etnıeok istemediğim için bana kız
dınız. Hatfild'in uğradığı tecavüz 
halcltmda bir aatır yazı yazdrrmayınca 
hiddetiniz son haddine çıktı. Ve rahi
bin ölümü hakkndaıki habere bilsbUtün 
içerlediniz. 

- Siz buna haber mi diyorsunuz? 
Diye Mitçel haykırdı. 

olacak mı? 
Çin kendi haline bırakılacak o
lursa bu gibi ihtiraslar besle
mekten uzak kalır. Japonların 
taarruzu §İmdi Çini zinJelqtir
mi§tir. Fakat onun .saldırgaıdık 
yapabilmesi en Q§ağı elli aene 
sonra düıünülecek bir iıtir. 

YAZAN: 1 
R. T. Barret 

lanma.dan sonra nihayet bir milletin 
yüzünü biraz tmnalaıyabilmiştir. Bir 
iki büyük şehri ele geçirebilmiştir. 

Çinliler, dört bin senelik tarihle
rinde hiç bir zaman saldırgan olma
mıştır. )'. alnı.z, mongollar, mıançular 
gibi dışarıdan gelmiş şefler, Çini 
tütuhat yapmağa sürüklemişlerdir. 
Hayat degışince itiyad da degiş.ece
gi söylenebılir. Fa.kat çinliler, daha 
ra11at yaşadıkları zaman daha tehli
keli olabilirlerdi. 

Saldırgan olabilmek için Çin, 
çinlilerin zihniyeti ile çarpıprak: 
bütün poltik kuvvetlerini bir ınex
kezde toplamak zorundadır. Çinin 
siyasi bir tekamül gösterebilmesi i
çin bir konfederasyon haline gel
mesi zaruridir. Orada hükümdara 
karşı nefret duygusu, derin kökler 
salmıştır. Çan Kay Şek'in diktatör
lüğü ise haııb zamanlarına mahsua 
bir haldir. 

Ç inde asıl kuvvet ve nüfuz ho
caların, gizli cemiyet reis

leı •..• n elindedir. Onun için memle
kete hakim olabilmek için, Musoli
ninin yaptığı gibi, bu gizli teşekkül 
leri ortadan kaldırmak lüzu.nıludur. . 

isçiler hakkında 
bir anket 

Ekonomi Bakanlığı iş dairesi, iş ka
nunu muc:ibfnco Jcurulac:ak oıan fş ve f§
çi bulma teşkilatI hakkında işçi çalıştı
ran resmi, yan resmi daire müessese
lerle diğer hususi müessese ve fabrika
lara bir anket açmıştrr. Anket, iş kanu
nunun iş ve işçi bulma teşkilatı hakkın
daki hükümlerinin tatbikine ve memle
ketimizdeki bilumum işletme ve işçile
re aid istatistiklerin tanziminde bir ha
zırlık ve bütün iş yerleri arasında mu -
kaycse imkanı verecek bir vesika ola -
caktır .. 

Bu anketle biltUn iş yerlerinde çalı
şan işçilerin yaş ve cinslerine göre sa -
yıaı, normal i§ müddetleri, bir yıl içinde 
çalışılması itiyad edilen günler sayısı 
(sezon ve kampanyaya göre), bir yıl 
içinde tatiller, bayranilar, ekonomik ve
ya teknik arıza dolayısiyle çalışılmıyan 
günler sayısı, i~ üzerine para alan işçi -
ler ve işin vaziyetine göre aldıkları pa
ra mikdan, zs,ınanla çalışan İ§çilerden 
18 yaşından aşağı veya yukarı olanla -
nn kadın ve erkek olarak sayısı ve al -
dıkları ücret mikdarları, mukaveleli iş 
çiler ~ay~ı ile mukavele müddetleri, ça
Jııan ışçilerden evli ve bekar olanlann 
sayısı, filen çalışrlan iş müddetleri, nor
mal çalışmalar ile normal çalışma dışın-

~~zden ayrılmakta tereddüd gösterdi
gım anda onu okuyorum ve cesaretim 
artıy?r: ?kusanzza şunu. Eğer gene 
kendınızı müdafaa edebilirseniz doğ-
rusu diyecek yok. • 

Gülümseyerek gazeteyi aldım. Ha
ber ~yle yazılmıştı: 

"Gangsterlerin kurbanı bir rahib" 
"~ahib Conas Hatfild, dün akşam 

Bukıngem apartımanının bir dairesin
de ölü~ olarak bulunmuştur. Cesed bu
lundugu zaman bir kaç saat evel öl
müştü. 

"Hatfildin gangsterlerin bir teca
vilzüne kurban olduğu sanılmaktadır. 
Mütecavizler, öltiyü, sarhoş bir adamı 
getiriyorlarmış gibi yaparak, bir apar
tıman dairesine götürmüşlerdir. 

"Polis tahkikata başlamıştır." 
Gazeteyi masanın üzerine bıraka-

rak: 

- Bu bir şaheserdir, dedim. 
Mitçel hayretle bağırdI: 
- Şah eser mi? • 
- Evet, şaheser. Onu benimle konu-

şamasın, bana bir sır tevdi edemesin 
diye öldüroüler. Şuna lbakLn.. .. 

Cebimden ölünün yakasından almı~ 
olduğum etiketi çıkardım ve onu mu
hatablarnna uzatarak: 

Hü1asa, Çinin .lromu§!ları için bir 
tehlike haline gelmeden, Mançuriyi 
ve K.ora'yı ele geç~rmeden, Hindi 
Çiniye, Burma'ye ve Siyama saldır
madan önce başarmak rorunda bul
duğu bir çıok işler vardır. 

Çin, eğer kendi haline bıra:krJacak 
olunıa böyle ihtiraslar beslemektıen 
uzak kalır.Japonların taarruzu şim
di Çini zindeleştirmiştir; fa.kat o
nun harbten sonra saldırganlık ya
pahilmeai en aşağı elli sene sonra 
düşünülecek bir i§tir. Çin gihi bir 
p.rk memleketinde de elli senede ne 
olur, ne olmaz. 

Bir kaç eıııki b.fal.ınm, bir k~ mi
litaristin aö.zler.ine ve vehiml,erine 
kaptlıp Çini demir çember içine al
mak da doğru bir hareket olamaz. 

M illetler arasında harıb çıkma
sına aebeb olacak amiller de 

e1tonom~ktir. 'Cğer Çin, ingiliz malı 
kadar mıikemmel mallar yapar da o
nu piyasaya daha ucuza sürebilirse 
o zaman ekonomik bir tehlike hali
ni alır. 
Eğer Çin, gerçekte'n bunu yapa.bi

lirse artık, onun önüne kimse dur~ 
ma.z. Ve o, bütün dünya milletlerine 
üstün bir duruma çıkar. Fakat o
nun bunu yapabileceğine delfilet e
den hiç bir hali yoktur. 
Japonyanın endüstrisi, işçilerin 

her şeylerini verip hiç bir ~ey alına
yarak çalışmaları sayesinde bugiln
seviyeyi bulmuştur. Çinliler, böyle 
çalışmaktan çok uzaktırlar. 

Onların iktidar ve ehliyetleri art
tıkça ihtiyaçları da çoğalacak, o za
man ucuza çalı~ ihtimali de or
tadan kalkıacaktır. 

Endüstri sahasında bir inkişafı. 
diğer bir endüstri in.ki§afı takib e
der. Çin de endüstrisini inkişaf et
tirmek yolunu tutama bütün Avru
pa milletleri faydalanacaklardır. 

Belçikada iç 
vaziyet karışıyor 
Brüksel, 7 (A.A.) - Hariciye na.tı

n Spaak, dahıilt vaziyet dolayasiyle 

Cenevreye hareketini tehir etmiştir. 

Ba1vekil sah günü bütün kabinenin 
mecliste ha.ıır bulurunaamı iatemiı

tir. Kıral Leopold bir mfüldettenberi 
istirahat etmekte olduğu Tirondan 
bugün dönmüştür. 

Faşistler yarın için vergiler aley

hinde büyük bir nümayiş tertib et
mişlerdir. Marksistler de mukabil 
bir nümayiş hazırlamışlardır. 

Ayrıca fa'~t partisi eski Başvekil 
Van Zeland ıle onun maliye nazırı 
?eman muhakeme altına alınmaamı 
ısteyen bir takrir verimiştir. 
B~ takrirde ctıki başvekil ile eski 

malıye nazırının meclis tarafından 
k~nd~le~ine verilen geniş salihiyetle
rı suıstu~al· ettikleri ve memleketi ya 
lan yanlış ekonomik ve mali vaidlerle 
aldattıkları ve keza milli bankanın 
ha.kik! vaziyetini memeketten gizle
dikleri beyan edilmektedir. 

da saat ile çalrşanlıarm sayısı ve günde 
ve ayda işçilerin saatle çalışma müddet
lerinin yekQnu tesbit olunac;.aktır. 

maksa.diyle oraya koymuşlardır. 
- Ne öğrenmek istiyordunuz? 
- Hakimi öldürmesi için kasab Ma-

giyi kimin salıvermiş olduğunu öğ
renmek iatiyordum. 

İ.kiai birden yerlerinden bopladılar. 
Heyecanları ıükünet bulunca ıneaai 

arkadaşlarmıa bütUn bildiklerimi an
lattım. Beni dıinledikçe aanki gözleri 
benden fÜphelenmit olduklan için ö
zür dileyor gib1ydi. 

- Artık bu bahsi kapayalım, de
dim; ben de ıizin yerinizde olsaydım, 
sizin gibi hareket ederdim. Fakat ka
rar vermek ve ihtiyatla hareket etmek 
lazımdır. 

Ceniaon sordu: 
- Bir teklifte bulunabilir miyim? 
Hayretle yüzüne baktı. Nadired ko-

nuıurdu, ve ancak kalemi eline al
dığı .zaman mütıhi' bir adam olurdu. 

- Bir seri yaziyle tahkikatın yeni· 
den açılmasını elde edebiliriz, aanıyo· 
rum, dedi. 

Sözünü kestim: 
· - Hayır, bu büyük bir ~~riksizlik 
olur. Kimıse benim ne dereceye kadar 
malOmat sahibi olduğumu bilmiyor ve 
biltün güvendiğim de bud~. Eğer bu 
fırsatı kaçırırsak .•• 

Mitçel tuviıb etti: 
- Cerri'nin hakkı var. 
- • Bekleyin, dc<lim. Cenison'a, mu-

- Sebeb, sebet\. Sebebi bilmiyor de
ğiliz. Kör veya ıağır olduğumuzu mu 
aanryorsunuz? Siz de bütün si.zin ya
fınızdaki gençler gibisiniz. Bir de i
dareyi ıizin neslinize bırakmamız; icah 
ettiğini söyleyenler var. Hepiniz bir 
örnckainiz. Bir müddet erkekçe hare
ket ediyorsunuz ... Fakat kailmıza bir 
kadın çıktı mı yelkenleri hemen suya 
indiriveriyorsunuz. Hayalat içinde 
Yüzmeye ba§lıyorgun\1%. Yakanıza çi
çekler takıyorsunuz. 

Bunu söylerken Elen'in kendi cliY-

- Size, dedim, son zamanlarda Ro
binaon'lar aleyhinde şiddetli yazılar 
yazmanıza müsaade etmedim. Siz bun
dan benim paau dediğim hükmünü çı
kardınız ve sebebini bildiğinizi sanı
yorsunuz. 

Cenison mahzun ve ıSıkılmıs e:örünü-

Cebinden üç günlük bir gazete çı
kardı. 5 inci ıayfası üzerine bükül
müştü. Sayfanın alt taraf mdaki bir 
yazı mavi kalemle çerçeve içine alın
mıştı. 

- İşte, bahsettiğiniz haber! 'O'ç 
,gündenberi onu cebinde tafıyorum. 

- Bu etiket Hatfildin redingotuna i
liştirilmişti. Bunu b enden başka. bilen 
yokıtur; Laudcrbek bile haberdar de
ğildir. Bu, Cek Kurfiyu'nun veya a
damlarından birinin bir muzibliğidir. 
Bu etiketi, kuvvetimin üstünde bir i
şe girişmiş olduğumu bana anlatmak 

vaffak olursak bu beklememizin acısı
nı • iatediğini% gibi çıkarahilirianiz. 
Şimdilik es.ki uaulümli.ze devam edC(:e
ği:z. Fakat öğrenmemi.% i-cab edıen bazı 
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Hiç uyumasaydık ... 
Yirmi iki senedenberi uyı.mıamakta 

olan bir macarın macerasını anlatan 
Avrupa gazetelerini okuyanlardan ba

·zııarının aklına da, tahmin ederim ki. 
benim gibi şu ihtimal ııelmiştir: Ya hiç 
uyumasaydık! 

Uykunun ne olduğunu bilmeseydik 
bedeni teşekkülümüz elbette şimdikin
den farklı olurdu: Daha çok zaman açık 
kalacaklan için belki gözlerimiz biraz 
küçük, daha ziyade teneffüs edeceği
miz için burunlarmuz biraz büyük, da
ha çok yiyip fazla konuşacağunız için 
ağızlanmız daha geniı, daha sık kulla
nacağımİz için elelrimiz ve ayaklarımız 
timdiki ölçülerine nisbetle daha enine 
ve boyuna. vücudumuzun orta kısmı 
daha hacimli, boylarımız orta ise uz~ 
uzunsa daha uzun olurdu. Yani birer 
dev, ve yahud kim bilir ~iki de birer 
cüce olurduk. Fakat bunun ne ehemiye
ti var? Herkes biribirine benziyeceği 
için çirkinlik ve güzellik hakkındaki te
lakkilerimiz gibi hayabn gidişi de gÖ~ 
(erimizin 24 saati uykusuz geçeceği

ne göre olurdu. Mesela, İstanbul Elek
trik Şirketi elbette daha çok elektrik 
aabp daha çok para kazanır, fakat sant
rallannı ve ıebekesini ıslah etmemek 
İçin, kazancının bir ksmını, kendisine 
kaçamak yoUarı arayacak lqvanten bir 
iıtiıare heyetini doyunnağa tahsiı e
ckrdi. Eğlence yerleri çoğalır, eğlence
siz Ankara saat yinni birde ıııklanm 
söndürmez, güler ve neşelenirdi. Tabii 
güzel sanatlar da alabildiğine ilerlerdi: 

' Musikinin, tiyatronun, edebiyatın daha 
çok müntesibi olurdu. Ancak bu takdir
de bir ekonomik buhranm asfalt üzeri
ne atacağı sanatkarları düşünün! Yal -
ruz, hiç uyumasaydık nüfus şimdiki 
n.isbette artmazdı; belki de iki veya üç 
miali artardı. O zaman dünyamıza nasıl 
sığardık? 

Fakat, ne için alemde baıka bir ni
zam taaavvur ebneli? Günde yedi sekiz 
saat uyumamız pek münaıibtir. Biz, 
yirmi iki seneden beri uyku yüzü gÖ.

memİ§ olan zavallı macann haline aa .. 
yalımı 

- Uç saatte bir yemek yiyorum, 
diyor, kör olmamak için hekimlerimin 

tavsiyesiyle iki saat kadar gözlerimi 
kaJ)ayıp dinleniyorum. Fakat zihnim 
durmadan iıliyor. Dütünmeme~ ya
hud bot şeyler dütünmek gayretiyle 
kendimi beyhude zorluyorum. Davud
un mizmarlan imdadıma yetişiyor: On
lan okuyorum." 

İyi ki Ağniyetülağan.i'yi okumuyor! 
·Büyük harbta bir bomba patlamasi

le uykuyu kaybeden bu adairun haline 
düşaeydim - dütünüyorum - Kar,ıki 
kahvenin hiç ıuımıyan laübali gramo
fonuna, muhakkak ki, tahammül ede
mez, ya çddınr, yahud mesleğimi değiı
tirirdim. - N. Baydar. 

Ev kadınları! 
Tazv yemişlrin renginden 

ve asitlerinden manikürlü 
tırnaklarınızı korumak is
terseniz ellerinize ince las
tik eldiven takınız! 

Manikür, re~el ve şurup 
y~pmağa mani değildir! 

Uluaal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu 

meseleler var. 
"Evvela· nasıl oluyor da, Vilks, Ma

gi'yi serbest bırakınca deli doğrudan 
doğruya gidip hakimi öldürüyor. Bir 
telkin mi? İpnotizma mı? 

- Belki de. 
- Pek ala, bu bahse gene döneriz. 

Magi, 16 mcı daireden çıkmadan evel 
elektriği söndürmeyi düşünmüş mü
dür? Yoksa delinin gidişinden sonra 
bu İfi Vilk.a mi yapmı§tır? Magi'nin i
ki demir kapıyı açarak öteki tarafdan 
çıkma.ar ardından kapıları kapaması 
lazımdı. Bilakis, Vilks, demir kapıla
r.ın anahtarı kendinde olmasa bile, a
çık kapıdan geçtikten sonra elektriği 
aöndürebilirdi. Magi'nin kaçmasının 
derhal farkına varılmasın diye mahsus 
bunu yapmıf olabilir. Bir nıokta daha: 
vn.ıc. geçenlerde, hakimin evinde bir
denbire saatine baktıktan sonra neden 
deli gibi ko§.arak uzaklaşmıştır? 

Mitçel: 
- Bu pek ehemiyetli bir hidiseye 

benzemiyor. 
- Hayır, dedim. Umumiyetle böyle 

hare-ket etmek mutadı değildir. Fakat 
cinayetin "nasıl"larına cevab verecek 
olan bu meseleyi 9imdilik bir kena ra 
bırakalım. Bizi bilhassa alakadar eden 
şey "niçin ?" lerdir. Vilks neden haki· 
min vücudunu or tadan kaldırmak is
tiyordu. Aralarında yoksa bir cinayet 
sırrı mı var? Bunu bulabilirsek Robin
aon'ları ezmeye muvaffak oluruz, sa
nıyorum. Yokaa hakimle Vilks'i müt-

. (Soou var) 
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El enli 
talebeler 
Edirnede 

Zonguldakta sahil 
parkları yapıhyor 

• Halkevindeki 
tesisat iki 

yenı ve modern 
bitiyor Hararetle 

karşılandılar 

aya kadar 

Edime, 7 (A.A.) - Dün Edirne 
öost ve müttefik Yunanistanm hükü
met merkezinden gelen 102 üniversite
liyi kucaklamakla fevkalade, sevinçli, 
heyecanlı bir gün yap.dı. Atina üniver
sitesinden 96 kız ve erkek talebe başla
rında altı profesör olduğu halde saat 
12,45 de Edirne'ye gelraj.ş ve istasyon -
da General Dirik, vali, müşavirler mek
teb müdür ve talebeleriyle halk ve genç 
lik mümessilleri tarafından hararetle 
karşılanmıştır. 

Zongul d ak , 
(Husus1) - Par
ti, Halkevi ve hü
kU.met kurağları 
önünde, sahil bo-

İstasyonda profesör İkonomos ve 
talebe adına bir genç hararetli nutuklar 
söylemişlerdir. Hatibler nutuklarını 

yaşasın Atatürk, yaşasın Türkiye söz· 
!eriyle bitirmişler ve bu sözler bütün 
misafir gençler tarafından türkçe ola -
rak tekrarlanmıştır. Bunlara general 
K. Dirik karşılık vermiş ve Elen mille
tine, Majeste Jorj'a saadetler temenni 
etmiştir. Gezmenler buradan Atatürk 
anıtı önüne gelmişler yollarda biriken 
halk tarafından şiddetle alkışlanmı§· 
lardr. Anıt önünde söz alan profesör yunca uzanan 

bahçelerin tarh 
Volonakis elindeki buketi gösterdikten ve tanzimi devam 
sonra buketi yeni Türkiyenin büyük etmektedir. Bu 
Şefine hürmetle sunarken türk- yunan bahçeler, şehrin 
dostluk münasebetl~rinin bu çiçekler deniz cephesine 
gibi taze kalmasını t,, '?Uenni etmiştir. göz kamaştırıcı 
Misafirler kız öğretmen okulunda tale- bir güzellik ver-
benin toplu olarak söylediği yunan ve mektedir. Bahçe. 
türk milli marşlariyle karşılanmış bu- uray tarafından 
rada kendilerine bir öğle ziyafeti veril - _ kiraya verile
miş ve yemek esnasında halkevi orkes- rek _ işletile-
trasr türk ve yunan havalan çalmıştır. cektir. Halkevi ve mu.ıİ 
Misafirler yemekten sonra başlarında şch· h 'kA ır ve iı u- ali' l . 
Kfom Dirik, vali, arkadaştan ve p<o - met bahçeledn;n ım ~~:~ ... ~~] 
fesörler olduğu halde erkek muallim bitişiğinde çocuk lantıaı 
mektebini, Selimiyeyi, Etnografya mü- bahçesi vardır.---
zesini, üç Şerefeliyi ve Z~raat bahçesi - Bu bahçe ile Soğuksu sahiline doğru 
ni gezmişlerdir. Ziraat bahçesinde Ge • uzanan mahalde bir stadyom vücude 
neral Dirik, kendilerine, umumi müfet- getirilmesi düşünülmektedir. Müte
tişlik neşriyatı ve Atina üniversitesine hassıslar, spor sahası için en müsaid 
götürülmek üzere zengin bir Trakya yer olarak burayı seçmişlerdir. Bura
albümü. dergi kolleksiyonu ve Trakya da deniz sporları için de tesisat yapı
manzaralarından zarif kart postallarla lacaktır. 
badem ezmesi sunmuştur. Gezmenler Sahil boyunca Balkayaya aoğru bir 
istasyonda müfettişi umumi ve kalaba şose yapılması kararla mı tır. Cum
hk bir halk ve gençlik tarafından heye- huriyet meydanından başlayarak U
canla ve karşılıklı duygularla uğurlatı- zun Mehmed caddesinden geçmek ü
mışlardır. zere Kozlu yolunda hastahaneye ka-

Atina gençliğinin Edirne'yi ziyaret- dar olan kısım, asfalt döşenecektir. 

)eri, edirnelilerde büyük bir sevinç ve 

heyecan uyandırmış ve bu ziyaret filim 
ve fotoğraflarla tesbit olunmuştur. 

23 nisanda türk üniversite.sinden 
1~0 gencin Yunanistanı ziyaretini iki 
hafta sonra da Atina üniversitesinden 
100 gencin ziyareti takib etmesi biribi
rini saran iki büyük kıymetin kardeşlik 
sembolü sayılmaktadır. 

Antalya gümrüğünün 
temeli atıldı 

Antalya. 7 (A.A.) - Limanda ya. 
pılacak gümrük bina1>ının temel atma 
merasimi ilbay, gümrük ve inhisarlar 
vekaleti umum müdürü ve birçok rü. 
esa ve halkın huzurile yapıldı. Bu gü
zel eser önünde cumhuriyetin feyiz
leri ve nimetleri şükranla anıldı. 

HmkeıJinde 

Yeni ve güzel bir binaya malik olan 
Zonguldak halkevi, tesisatını tamam
lamak üzeredir. Sinema makinesi ku
rulmuştur. Salon için ısmarlanan mo
dern kanepeler geldikten sonra - iki 
aya kadar - işlemeye başhyacaktır. 

Ankara Halkevi sahne müdürü ta
rafından hazırlanan pro.jeye göre 
Halkevi sahnesinin perde, dekor, s~ 
ve ı:şık tertibat ve tesisatının tez ya
pılmasına çalışılmaktadır. 

Parti ve Halkevi kurağrnın baştan 
başa modem mobilyelerle döşenmesi 
kararlaşmıştır. Gerek mobilye ve ge
rek kalörifer tesisatı için teklifler 
alınmaktadır. Bunlar tamamlandıktan 
sonra, Zonguldak Halkevi ve Zongul
dak, modern bir sinema ve sahneye 
kavuşmuş olacaktır. 

Edirnede K1rkpınar 
güreşleri başladı 

Geçen seneki giire§lerden bir görünü§ 

Edime, 7 (A.A.) - Milli güreı bayramı saydan 6 mayıs ve üç 
gün sürecek olan büyük Kırkpmar güretleri bugün başladı. Ya
rrn ciddi güreşler olacak, 8 mayısta en hararetlisi yapılacaktır. 
Havalar düzeldiğinden güre§leri seyretmeğe gelenler kalahalrk
laştı. 

Hüseyin Tekirdağlı 18 pehlivcrn.la ıler her yrldan meraklı olacaktır. Gü
Tckirdağından geldi. Her taraftan reşler birkaç koldan film ve fotoğraf
aelen neıhlivanlarla bııt seneki ~ lada tıee1>iıt ~c. 

" ... 

İzmitte 
Çene suyu 
ucuzladı 

İzmit, 7 (A.A.) - Belediye meclisi 
Çene suyunun bir damacanasmrn fia
tını on iki buçuk kuru~tan yedi buçuk 
kuruşa, cumhuriyet suyunun da beher 
tonunu 7 kuruştan 5 kuruşa indirme
ğe karar vermiştir. Bu tenzilat hazi· 
randan itibaren tatbik olunacaktır. 
938 yılı belediye büdcesi, belediye 
meclisinin kararından geçmiş ve 156 
bin 335 lira olarak kabul edilmiştir. 

Yeni büdceye halen yapılmakta olan 
rıhtımın ikmali için mühim mikdarda 
tahsisat konulmıış bulunmaktadır. 

Ziraat vekilellnde 
Azledilen ve vekalet 

emrine ahnanlar 
MuameJat müfettişliğinin raporu 

ve sabit olan kanunsuz işleri dolayı
sile Etlik Distofajin müessesesi mü· 
dürü Hamdi azledilmiştir. 

Gene muamelat müfettişliğinin ra
poru üzerine ve sabit olan kanunsuz 
hareketleri dolayısile Çoroh orman 
müdürü Necmeddin, Zingal ormanı 
komiser muavini Rifat, mühendis Ba
ha vekalet emrine alınmak suretile 
cezalandırılmışlardır. 

Ziraat kongresine 

hazırlıklar 
Büyük ziraat kongresine aid ha

zırlıklara hararetle devam edilmekte· 
dir. Her gün öğleye kadar ve geceleri 
saat 21 den başlamak suretile gece ya~ 
rısına kadar bu maksadla muntazam 
toplantılar devam etmektedir. Rapor• 
lar, tesbit edilmiş esaslar ve maddeler 
üzerine tanziın olunmakta.dır. 

İzmit'te Körfez gaeztesi 
İzmit, 7 (A.A.) - Şehrimizde Kör

fez adlı haftalık siyasi bir gazete çı -
karılmaya başlanılmıştır. 

Filoryada gazino yapılıyor 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Belediye 

Floryada her türlü konforu havi mü
kemmel bir gazino yaptıracaktır. Bu 
gazino 49.000 liraya malola<:aktır. 

Bebek~ İstinye asfalt yolunun 
ihalesi yapılıyor 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Bebek • 
1.stinye arasında ya.pılacak beton as
falt yolun ihalesi aym yirmi beşinde 
yapılacaktır. Keşif bedeli 400 bin li
radır. Yola rastlayan binalarm istim
lakine yakında başlanacaktır. 

Margarin talimatnamesi 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Marga

rin yağı talimatnamesi hazil'an başın
dan itibcuaı tatbik edilecektX. 

Bir ölüm cezası 
El3zJğm Calola köyiir:ıden Bc4dr 

oğiu Osman CalJan ile Dinarın Y eregi
ren köyünden Karagöz oğullarından 
Hidayet oğlu Battalın ölüm cezasına 
ça.rıptmlmaları hakkmdaki hükümct 
tezkeresi adliye encümeninden geçe -
rek ruznameye alınmıştır. Adliye en
cümeni tezkeresinde şunl~r vardJr: 

"Cuma.ovası civarında Kuruçay 
mevkiinde Hımhım Hüseyini itkence 
ile şeriki Yusuf oğ1u Ahmedle birlik
te öldürmekten maznun Elazığın Ca -
fola köyünden Bekir oğlu 1323 doğum 
lu Osman Calkm ve İzmir yolunda şo
för Yusuf ve Osman ve Ahmed ile 
Kadrinin kamyonlarının önlerine çıka 
rak şoförlerle yolcuların para ve eş
yasını yağma etmekten ve şaki Ömeri 
kasten ve Osman pehlivan namında 

birini taammüdle adı geçen Ahmedin 
iştirakile öldürmekten maznun ve Di
narın Yeregiren köyünden Karagöz 
oğullarından Hidayetoğlu 1317 do
ğumlu Battal haklarında icra kılınan 
muhakeme neticesinde Osman Calkın 
ile Battalm suçları sabit görülerek 
ölüm cezasına ve Yusuf oğluAhmedin 
de yirmi sene altı ay ağır hapse mah
kfun edilmesine dair İzmir Ağır ceza 
mahkemesinden verilen hükmün tas
dikına ve Osman Calkın ile Battal 
hakkında müteakib kanuni muamele -
nin Büyük Millet Meclisince yapılma
sına dair temyiz mahkemesi birinci ce
za dairesinden sadır olan 12 - V - 1937 
tarih ve 1945 sayıh ilam Başvekaletin 
23/ IX/ 1937 tarih ve 4/ 6412 sayılı tez
keresile adliye encümenine tevdi edil
miş ve sonradan başvekaletten gönde
rilen ı 7 / 111/ 1938 tarih ve 4/ 6412 sayı
lı tezkerede mahkumlardan Battalın 
İzmir Memleket hastahanesinde öldü
ğü Adliye Vekaletinin işarına atfen 
bildirildiğinden mahkfunlardan yalnız 
Bekiroğlu Os.man Calkm hakkında 
tedkikat yaptldı. 

İlam ve dosyasındaki muhakeme 
zabıtnamesi münderecatına gôre; 
mahkum Osmanın bakkal Lütfi ~dm
da biri nezdinde birkaç yüz lira toplu 
parası 9lduğun.1 maktulün bilmesin
den ve maktulün evelce paralarına ta
ma ederek iki kişiyi öldürdüğünü söy 
lemesinden kendisinin de öldürülece
ğini sanarak arkadaşı Ahmedle her ü
çü düğüne gitmek bahanesile araba ile 
yola çıılnp yol üstünde Kırkmağara 
denilen yerde Hüseyin üzerine taban 
ca ile ate§ ederek yere serdiktn sonra 
taşla kafasını ezdikleri ve kulağını kes 
tikleri sübut bulmruu üzerine Ahmedin 
ya1ının küçüklüğü sebebile ağır hapis 
cezasına ve Osman Calkının da ölüm 
cezasına mahkfun edildiği anlaşılmış
tır. 

Kaınyonun önüne çkarak yolcuları 
ve şoförleri soymak ve diğer öldür
mek fiHlerini icra etmekte Ahmedin 
de iştirak.ile Battal tarafından işle
nen suçlar ve buna karşı verilen hü,k
mün Battalın ölmüş olması sebebile 
tedkika mahal kalmamıştır. 

Encümenimizce icra edilen müza
kere neticesinde: Bekir oğlu Osman 
Calkın hakkında hükmedilen ölüm 
cezasının hafifleştirilmesini ve değiş
tirilmesini müstelzim bir sebeb görü
lemediğinden teşkilatı esasiye kanu
nunun 26 ıncı maddesi mucibince bu 
cezanın infazına karar verilmesi husu 
sunun umumi heyetin tasvibine arzına 
ittifakla karar verilmiştir.,, 

Küçük Dış Haberler 1 
X Bükreı - Eski başvekil Goga Si

nsca şatosunda ölmü§tür. 
X Prag - Siyasi toplantılar hakkın

da 31 martta kıonulan yasak bu.güıı
den itibaren kaldmlmıştır. 

X Kudüs - İddifa gazetesinin yaz -
dığına göre, Saudi hükümeti hava kuv
vetlerini artırmaya ve hükümet merke
zindeki sivil ve askeri tayyare meydan 
larını genişletmeye karar vermiştir. 

X Berlin - Polonya münakalat n~ 
zaretinin bir heyeti iki memleket ara -
sında hava nakliyat mukavelesi müza -
kerelerinde bulunmak üzere Berlin'e 
gelmiştir . 

X Moskova - Eski harici ticaret ko
miserliği muavini Marekalof Sovyetler 
Birliğinin Berlin büyük elç.iliğine tayin 
eıdilmiştir. 

X Nevyork -Tahrikleroe bulun -
dukları için Long İzland'daki nazi 
kampı şeflerinden altısı tevkif olun -
muştur. 

X Moskova - ''İşçi ve köylü kızıl or 
dusu ve donanmasının 20 yılı'' isminde 
ki büyük artitik sergi burada açılmış • 
tır. 

X Paris - Enternasyonal kalay 
konferansı önümüzdeki toplantısını 

Pariste 2 haziranda yapacaktır. 
X Berlin - 6 ma:rs tarihli Taıymis 

gazetesi Almanyaıda müsadere edilmiş
tir. 

X Vaıington - Asgari yevmiyeler 
ve azami iş saatleri kanun projesi par
tamentonun ruznames.ine alınmıştrr. 

Hararetli müzakereler olacağı tahmin 
ediliyor. 

X Vqington- B. Hul Amerikanm 
İspanyaya silah ihraç etmemek niye -
tinde olduğuna hif.: keı:e daha teyiıd et -
miP-
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Ziraat vekaletinde tqkilti 

islerin süratli ve d·üzenli 
yürümesi için tedbirler ahndı 

Ziraat Vekaletinde Muamelat Müfettitliii üııwaniyle bir senis 
kunılmuı ve vekalet müfettişlerinden Nuri Tuna:k bu vazi• 
memur edilmi.ştir. 

Muamelat müfettifi, devam İf· ı 
leri, vaktinde cevab alamamış iş 
sahihlerinin şikayetleri gibi hu
suslarla makamca verilmiş bü
yük salahiyetleri• me,gul olmak
tadır. 

Vekaletten bir tek memur tarafın
dan idare edilmekte olan bir de mü
racaat odası tesis edilmiştir. 

Vekalette işi olanlar bu odadan geç 
mekte ve bu odaya konmuş büyük bir 
deftere öğrenilmek istenen işi veya iş 
safhasını yazmak ve bir müddet son
ra geçilerek müracaat memurundan 
cevab almak da kabil olmaktadır. 

Müracaat memuru telefonla ve ica
bında takib ettirerek bu cevabları ha~ 
zırlamaktadır. 

Vekalete gelen mektuplar ve isti
dalara, Vekalet evrakınca doğrudan 

doğruya ve hemen aşağıdaki formül
de matbu ilk cevab yollanmaktadır: 

..... tarihli yazrnız ..... tari-
hinde alınmış ve aynr tarihte .... . 
sayı ile ...... müdürlü/tüne veril-
miştir. Vaktinde cevab alamadı/tını;:. 
takdirde bu kartı yollamak suretiyle 
dojtrudan dojtruya Ziraat Vekaleti 
Muamelat Mülettişliitine keyfiyeti 
bildirmenizi rica ederim. 

Evrak Müdürü 

iş sahiblerine tavsiyeler : 
Müracaat odasına ve Vekaletin lü

zumlu yerlerine matbu levhalar kon
muştur. Bu levhalarda iş takibi, şika
yet, memuriyet ve hizmet şahsi ziya
ret için lüzumlu haller tasrih edilmiş
tir. Böylelikle, iş sahihlerinin işleri
ni büyük bir ' kolaylıkJa ve en kısa za· 
manda takib ve neticelendirilmeleri 
temin edilmiştir. İlk kısımda müra
caat sahiblerine şu tavsiyeler vardır; 

"Acele değilse, öğleden evel daire
ler münhasıran yine sizin işlerinizle 
meşgul olacağından müracaatlarınızı 

öğleden sonra 3 ile 5 arasında yapı
nız. 

Bir işinizin neticesini öğrenmek 
istiyorsanız numarasını ve dair esini 
( ) numaralı odadaki müracaat def
terine kayıt ettiriniz. Bu defterin me 
muru; ~vabmı takib ve hazırlayarak 
öğleden sonra 3 ile 5 arasında geldi
ğiniz zaman size bildirecektir. 

V ekalete bütün müracaatlarda, mü
racaat odasından geçilir.,. 

İkinci kISim şikayet içindir. Bu kı
sım da şu tavsiyeler vardır: 

"Geç kalmış, ccvab verilmemiş iş
lerle. 

Her nevi şikayetlerini~ için ''9" 
numaralı odadaki muamelat müf.etti
şine müracaat ediniz. Bu müfettiş i~ 

cabını derıhal takib ederek neticesini 
size bildirmekle mükelleftir. 

Muamelat müfettişinden ~ikayetler 
doğrudan doğruya vekile yapılır.,, 

Üçüncü kısım, memuriyet ve hiz
met talebleri içindir. Bu k111ımda şu 
tavsiyeler vardır: 

"Zat işleri müdürüne müracaat edi
niz. 

Zat işleri müdürü evrak ve vesika
nrzı alarak ve icab eden dairelerle gö
rüşerek size süratle cevab vermekle 
mükelleftir.,, 

Şahsi ziyaretler için şu kayıdlar 
vardır: 

Vekilin saatleri: 

Sah günleri öğleden evvel 9 ile 1 
arasındadır. 

Müsteşarın saatleri: 

Perşembe günleri 9 ile 1 arasında
dır. 

Umum müdür ve müstakil müdür
lerin saatleri: 

Pazartesi günleri 1 i le 3 arasında
dır. 

Memurlarla: ancak 12 ile 12.30 ve 5 
ile 5.30 arasında müracaat odasında 
görüşülebilir.,, 

Mebuslarla vazife icabı gelmiş 
tanlar bu kayıdların dışındadır. 

Ordu mensublarının 
demiryol biletleri 

o-

Revlet Demiryollan işletme idare
si nakil ücretlerini kendileri veren or -
duda rütbeyi haiz askeri şahıslarla er -
başlardan üçte bir bilet ilmühaberi ara
mamağa karar vermiştir. 

Askeri şahıslarla erbaşlar si'llil ola
rak katarlara bindikleri tal«lirde bilet 
gişelerinden bilet alırken ve katarda 
memurlar tarafından asker olduklarına 
dair vesika aranacaktır. Sülüs bilet is
teyen sivil elbisı! giymiş olanlardan hü
viyet varakası gösteremiyenlere sülüs 
bilet verilmiyecek ve katarlarda hüvi
yet vesikası gösteremiyenler hakkında 
biktsiz ni.amelesi yapılacaktır. 

Kuleli lisesinde 
ayrllıı töreni 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Kuleli 
askeri lisesini bitiren talebeler için 
bugün mektebte bir ayrılış töreni ya
pıldı. Törende İstanbul kumandam 
generaller, askeri erkan ve davetliler 
bulundu. Merasime istiklal marşiyle 
başlanıldı. Kumandan talebeleri tef
tiş etti ve birinci, ikinci, üçüncü ol; • 
rak mektebi bitirenlere birer saat, N
ğer iyi derece alanlara da muhtelif 
hediyeler verdi. Bu törenden sonra ta 
lehe Kuleli marşını söyledi ve beden 
hareketleri, spor gösterileri yaptı. 
Bundan sonra da misafirler mekteb 
büfesinden izaz edildiler. 

Emllk ve Eytam 
bankası hiue senedi 

almata ba,ladı 
Haber aldığımıza göre, Emlak ve 

Eytam Bankasının umumi heyetinde 
ittihaz olunan karar mucibince "B" 
tertibi hisse senetlerini satmak isti
yenlerden Banka bu hisse senetlerini 
başabaş fiatla satın almağa başlamış
tır. (A.A.) 

Nafiada tayinler 
Samsun su işleri sekizinci şube mü

hendisliği 35 inci kısım fen memur
luğuna BB. Cahid Ef P. malzeme mü
dürlüğü Anteb muhasibliği katltJlif;i 

ne B. Fehmi Akın, Samsun su işleri 
sekizinci şube 35 inci kısım mühen
disliğine yüksek mühendis mektebi 
mezunlarından Adnan Canbek, yapı 
i~leri umum müdürlüğü mimarlığına 
Pariste mimarlık tahsil etmiş olan 
Ertuğrul Murad Menteşe, Zonguldak 
inşaat başmüdürlüğü hesab memurlu
ğuna N imet Altan, Kocaeli yapı işle
ri mimarlığına Bursa yapı işleri mi
marı Münevver Sayer, Tekirdağ 3 ün
cü smıf mühendisliğine Erzurum 
Transit yolu ikinci mıntaka başmü

dürlüğü 3 üncü sınıf müh,endi-slerin
den Ali Rıza Koç, Yozgad yapı işleri 
ikinci sınıf fen memurluğuna Antal
ya yapı işleri ikinci smıf fen memu· 
ru Eşref Uner, yapı işleri umum mü
dürlüğü muamelat memurluğuna yapı 
işleri muhasebe kısmı tetkik memur
larından Rifat Kaya, Meriç su işleri 
mühendisliği emrine Aydın su işled 
4 üncü şube 14 üncü kısım reıssamı 

Ziya Seylu, İzmir birinci •ınıf fen 
memurluğuna Balıkesir birinci s:rnıf 
fen memurlarından Cevad Taşer, El
azığ Nafıa müdürlüğüne Tekirdağ 
müdürü adli Taşan, Anteb yapı işle
ri 3 üncü sınıf mühendisliğine Ma
latya yapı işleri üçüncü sınıf mühen
disi Cemil A tamer, yapı işleri umum 
müdürlüğü binalar fen heyeti üçüncü 
sınıf başmühendisliğine şoseler fen 
heyeti 3 üncü sınıf başmühendislerin 
den Nuri Tezer, İstanbul yapı iş-leri 
4 üncü sınıf başmühendislerin<den 
Semahi Kurtkan İstanbul şoseler kad 
rosuna, yapı işleri umum müdürlüğü 
binaları fen heyeti mühendislerinden 
Enver Berkes Bursa yapı işleri mii· 
hendisliğine, Zonguldak yapı işleri 
4 üncü sınıf fen memurlarından N~ 
det Fındıklı Samsun su işleri 8 inci 
şube 33 üncü kısım fen memurluğuna. 
Yozgad birinci sınıf mühendisliğine 

Nafıa müfettişi Besim, Manisa su iş
leri hesab memurluğuna Bergama su 
işleri ikinci şube mühendisliği hesab 
memuru Mehmed Ali Aıkdeniz, Ber-

gama su işleri hesab memurluğuna 

Manisa su işleri hesap memuru Cemil 

Sinı0p 4. üncü sınıf fen memurluğuna, 
Tokat dördüncü sınıf fen memurla
rından Raşid Bayındır, Diyarbakır 

fen memurluğuna Afyon - Antalya 
hattı inşaat başmüdürlüğü ücretli me 
rourlarmdan Vecihi Aktekin, Kütah
"'/b. şoseler dördüncü sınıf başmühen
disliğine birinci umumi müfettişlik 

nafıa müşavir muavini Ziver Akıncı 
tayin edilmişler ve Zonguldak inşaat 
Başmüdürlüğü katibi İsmail Gürkan, 
Konya vilayeti 3 ünci.i sınıf mühendis 
terinden Niyazi Kiper, Sıvas - Erzu
rum hattı inşaat başmüdürlüğü dok
~oru Safi Gamsız, Bergama su işleri 
ik-tnci şube 7 inci kısım mühendis}~ 
rinden Osman Özkan, Demiryollarr 
inşaat reisliği fen memurlarından Ha 
san Çakır oğlu, Bursa yapı işleri mi· 
marı iken Kocaeline naklolunan Mü
novver Soyer terfi ettirilmişlerq~ 
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BİSİKLET 
Stadyom kapısı. Saat 7 .30 

BÖLGE KUPASI 

Harbiye • Hukuk 
M. Gücü sahası. Saat 14.30 

A. Gücü - Güneş 
M. Gücü sahası. Saat 16.30 

MİLLİ~ÜME 
At.ancak - Harbiye 

Şehir Stadyomu. Saat 14 
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• • • . İSTANBULDA . : 

: GaJatasaray - Alhlar M. : 
: Beşiktaş • Güneı : . . 
: AT KOŞUSU E 
: Şehir hipodromunda. Saat 16 da : . . 
........................................ ; 

Bölge kupası maçları 
Alıancak ve Muhalızgiicü takımlaTı bir arada Dün milli küme karşılaşmasından 

evvel yapılan Mülkiye ve Hukuk mek -
tebleri maçı 2 - 2 beraberlikle netice -
lendi. Hukuklular biıinci devreyi 2 - 1 
galib bitirdikleri halde ikinci devrede 
bir gol daha yediler. p R 
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Maçın bilhassa birinci devresi gü -

zel ve heyecanlı geçti. 

Milli Küme maçlan 
.Muhafız gücü Alsancak 
takımını dün 3-2 yendi 

Mülkiye mektebi bu maçla iki gali

biyet ve bir beraberlikle yüksek mek -
' tebler likinin başında kalmaktadır. 

Hukuk mektebi Terbiye enstitüsü 
maçını kazanarak bir beraberlikle 
mülkiyeyi takib etmektedir. 

Bundan sonraki karşılaşmalarda 

Mülkiye için en kuvvetli rakib olarak 

Ziraat enstitüsü kalmıştır. Hukuk mek
tebi bugün Harbiye İdman Yurdiyle 

oynadıktan sonra 15 mayısta da Ziraat 

Enstitüsü ile oynıyacaktır. 

A.1sancak bugün 
Harbiye ile 

karşılaşacak 
Milli küme maç1an için şehrimize 

gelen İzmirin Alsancak takınıı dün Şe
hir stadyomunda ilk karştlaşmasmı 

Muhafız Gücü ile yaptı.Birkaç binse 
yirci önünde yapılan maçın birinci dev-
roıcat ıt--A ............. ..,. ıoa'·eel•ncl9. .. Muhaııf .... 

güçlüler ikinci devrede bir gol daha çı
kararak oyunu 2 - 3 kazandılar. 

Maçın hakemi B. Tevfik Mutlu idi. 

Takımlar: 

ALSANCAK ~ 
Hilmi lkizer, Ali Kum - Cemil Gür

gen. Necmi Ken - Enver Arslanalp -
Fethi Oğuzözel, Said Çırpanlı - llyas 
Özdoğan - Saim Özaltay - Basri Taş
kavak- Hakkı Terker. 

MUHAFIZ GÜCÜ : 
Fuad Yala1, Salih lzlal • Saffet E

rinç, Lütfü Buge - Ahmed Karahangil -
Hüsnü Özcan, İzzet Özkrnay • İbra
him Güter • Riza Ersever - Şahin • Na
ci Gürakan. 

'Alsancağın golleri 
Sahaya evvela Alsancaklılar çıktı -

lar. Onları Muhafızgüçlüler takib etti
ler. İki ta.knn halkı selamladıktan son
ra 16.45 de alsancakltların vuruşiyle 
maç başladı. 

İlk akını muhafızlılar kestiler. Al
sancakltlar çok seri oynuyorlardı. Be -
şin.ci dakikada sağ açıklarının ortala -
yışiyle topu kapan Saim özaltay sol iç 
Basri Taşkavağa pas verdi. Basri Taş
kavak Y.erden bir vuruşla ilk golü yap-
tı. 

Sekizinci dakikada Fuad Yalal sol
dan çekilen şütü elinden kaçırdr. Sağ 

açık Said Çırpanlı yetişti ve topu kapa 
rak ikinci defa Muhafız Güçü kalesine 
attI. 

Aluluıfız Gücünün iki golü 
On dakika kadar devam eden Alsan

cak haslastndan kurtulan muhafrzlılar 
12 inci dakikada bir korner atışından 
sonra Lütfi Buge'nin pasiyle ve Şahi
nin baş vuruşiyle ilk gollerini kazan -
dtlar. 

Devrenin son dakikalarında da sağ 
açık İzzet Özkmay geriden aldığı bir 
pasla Alsancak müdafaasını atlatarak 
kaleye kadar indi ve yerinde güzel bir 
şandel attr. Riza Ersever kaptığı topu 
stop etmeden sıkı bir şüt1e Alsancak 
kalesine soktu. 

1K.1NC1 DEVRE 
İkinci devre başladıktan bir müd -

det sonra Salih tzlal bir çarpışmadan 
sonra başı yarılarak sahadan ayrıldL 
İlkem bir alsanca.klı oyuncuyu oyun
dan çıkardı. Takımlar onar kişi oyna • 
dılar. 

Bu devrenin en enteresan iki hare -
keti, Alsancak sol içi Basri Taşkavak 
ve Muhafız Gücü merkez muhacimi 
Riza Erseverin muhakkak iki gol kaçır
maları oldu. 

Maç birinci devreye nazaran daba 

Ankara gücü • Günet 
karşılaıması 

Müşterek bahis • • 
ıçın 

İzmir at yanşlarmm 
neticelerini gözönüne 

Bugün saat 16 buçukta Muhafız 
Gücü sahasında Ankara Gücü - Güneş 
takmıları bölge kupası için karştlaşı -
yor. Bu maç kupayı alacak takımı: aşağı 
yukarı tayin ettireceğinden çok mühim 
dir. Ankara Gücü şimdiye'kaıdar yaptı
ğı iki maçta Demir Çankayayı yenmiş 
Gençler Birliği ile berabere kalmıştır. 
Güneş de Galatasarayı yenmiş Gençler 
Birliğine yenilm~tir. 

almayı unutmayınız 
Demirçankaya - Gençler Birliği A~ = 

kara Gücüne, Galatasaray da Güneş ve 3 nisanda başlanan ve 1 mayısa kadar her hafta yapılan İzmir 
Demir Çankayaya yenilmiş oldukların- at yarışlarında derece almış olan atlan, koşu ve at meraklısı o
dan her ikisinin de kupayı almak ihti - kuyucularrmızın, şehrimizde başlayan koşularda §anslannı dener
malleri kalmamıştrr. Bugün en iyi vazi- lerken göz önünde bulundurmaları için yazıyoruz: 
yette Demir Çankaya ve Güneşi yenip 
Ankara Gücü ile berabere kalan Genç_ BİRİNCİ HAFTA: BİRİNCİ KOŞU İKİNCİ HAFTA: BİRİNCİ KOŞU 
ler Birliğidir. Şayed Ankara Gücü bu- "Üç yaşındaki yerli yarımkan ingi- "Üç yaşındaki yerli yarmıkan ingiliz 
gün maçı kazanacak olursa o da Güneş liz erkek ve dişi taylara mahsu.stur." erkek ve dişi taylara mahsustur.,. Me-

g
ibi kuvvetli bir rakibi daha aradan Çt- Mesafe (800) metre, ikramiye ye.kunu safe (1.000) metre, ikramiyıc yckfinu 

(320) lira. (340) lira. 
kararak Gençler Birliği ile aynı vaziye- Derecesi İsmi Siklet Derecesi İsmi Siklet 
te gelmiş olacaktır. İşte bu bakımdan 
Bugünkü Güneş - Ankara Gücü maçı 
çek enteresandır. Biz her iki kulübü
müze de muvaffakiyet diler ve iyi bir 
oyun göstermelerini bekleriz. 

Harbiye - Hukuk maçı 
Bugün Muhafız Gücü sahasında ya~ 

pılacak maçlar arasında Harbiye ve 
Hukuk müsabakası da var. Milli küme· 
ye genç ve enerjik bir takrm veren 
Harıbiyenin ikinci mekteb takımı da 
yüksek mektebliler likinde maçlar yap
maktadır. 

Ziraat enstitüsünü yenen ve müiki
yelilere yenilen harbiyelilc:rin bugün • 
kü oyunlan içlerinde kuvvetli oyuncu -
lar bulunan Hukuk mektebi talrnnma 
karşıdır. Maçm heyecanlı ve güzel o • 
lacağıru umuyoruz. 

yavaş ve sönüktü. Otuz ikinci dakika • 
da muhafız güclüler orta akmcılannm 
ayağiyle üçüncü galibiyet golünü attı

lar. 
Son on beş dakikada iki taktın gol 

atacak vaziyete de gelınediler. Maç 
3 - 2 Muhafız Gücünün galibiyetiyle 
bitti. 

Bir netict. 
Muhafız Gücü bu oyunuyla miııt kü

me maçlarını bitirmiş olmaktadır. Mu
hafız Gücü 12 maçından dördünü ka
zanmış, birinde berabere kalmış ve ye
di defa yenilmiştir. 

Galibiyetleri, Ankarada Üçok, Al· 
sancak ve Harbiye İdman yurduna, 1s
tanbu1da Beşiktaşa karşıdır. Harbiye 
idman yurdiyle berabere kalmıştır. 
Mağlubiyetleri ise tzmirde Alsancak 
ve Üçoka, İstanbulda Galatasaraya, 
Güneşe ve Ankara.da Beşiktaşa, Gala -
tasaraya, Güneşe'dir. 

Bugünkü maç 
Alsancak bugün ikinci karşııJaşma

sıru saat 14 de şehir stadyomunda Har
biye İdman Yurdiyle yapacaktır. 

İzmirde harbiyeliler Alsancağı 1 - O 
yenmişlerdi. Dünkü neticeye nazaran, 
daha seri ve atak oynıyan Harbiye 1d · 
man yurdunun Alsancak karşısında da
ha muvaffak bir oyun çıkaracağı bekle
nebilir. 

l 
2 
3 

Kayanhan 
Bin tepe 
Lüks bar 
Suna 
Kuştepe 

İKİNCİ KOŞU: 

54,5 
56 
56 
54,5 
56 

. "Ü~ yaşında ve hiç koşu kazanma· 
mış haliska ningifü: erkek ve dişi tay
lara mahsustur.,, Mesaıfe (1.400) met
re, ikramiye yekunu (30C\\ lira. 

Derecesi İsmi Siklet 

1 Komiser 58 

2 Florya 5~5 

3 Vrogana 56,5 

Yetime 56,5 

Esin 56,5 

ÔÇÜNCÜ KOŞU: 
"Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 

yarımkan ingiliz at ve kısraklara mah
sustur.,. Mesafe (1.800) metre, ikrami
ye yekunu (275) lira. 

Derecesi İsmi Siklet 

1 
2 
3 

Sağanak 

Sada 111 
Malunure 
Andranıbudin 
Şimşeık 
Ülker 
Şengün 

68 
51 
56 
67 
53 
53 
53 

'Güzel Derıbent 49 
DÖRDÜNCÜ KOŞU: 

"Dört ve daha yukarı yaşta.ki halis
kan ingiliz at ve kısraklarına mahsus
tur.,, Mesafe (1.600) metre, ikramiye 
yekfinu (445) lira. 

Derecesi İsmi Siklet 

1 
2 
3 

-
Springboart 56,5 
Novis 63,5 
Sun and air 65,S 
Dandi ı 67 

.BEŞİNCİ KOŞU: 
"Dört ve daha yukarı yaşıtak.i yarım 

kan araıb ve halisıkan arap ı at ve kıs
raıklara mahsustur." Mesafesi (1.600) 
metre, ikramiye yekunu (170) lira. 

Derecesi İsmi Siklet -
1 Musul 60 
2 Can 60 
3 Bahtiyar 64,5 

Nazime 56,5 

Yılmaz 58 

Mesut fıO . 

l 
2 
3 

Lüks.bar 
Kay anhan 
Eloğlu 

Binıtepe 

Kuş tepe 

İKİNCİ KOŞU: 

55 
57,5 
55 
55 
55 

"Dört ve daha yukarı yaştaki hal:is
kan ingiliz at ve kısraklara mahsus
tur.,, Mesafe (1.400) metre, ikramiye 
yekunu (320) lira. 

Derecesi İsmi 

1 
2 
3 

Springboart 
Andran 
Okyay 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: 

Siklet 

56,5 
54 

50,S 

"0~ yaşındaki haliskan ingiliz er
kek ve dişi taylara mahsustur." Mesa
fesi (1,600) metre, ikramiye yek\ınu 
(500) lira. 

Derecesi 

1 
2 
3 

İsmi 

Komiser 
Özdemir 
§ipka 
Zavada 
&in 
Florya 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: 

Siklet 

58 
52 
52 
56,5 
50,5 
50,5 

"Dört ve daha yuıkarı yaş.taki halis
kan ingifü: at ve kısraklara mahsus
tur.,, Mesafesi (2.000) metre, ikrami
ye yekunu (450) lira. 

Derecesi İsmi 

1 
2 
3 

Sun and air 
Novis 

Girgin 
Dandi 

Siklet 

58 
59 
48 
65 

" .. BEŞİNCİ KOŞU: 
Dört ve daha yukarı ya~taki yarım-

kan arap ve haliskan arap at ve kısrak
lara mahsustur.,, Mesafe (2,400) metre, 
ikramiye yeklinu (170) lira. 

Derecesi İsmi Siklet ---
1 Can 51 
2 Aldervi~ 60 
3 Yılmaz 48 

Benliboz 65 

Sarı kuş 58 
Bahtiyar 54 
Musul 53 
Yılmaz 49 
t>umaa. 48 
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ilkbahar at yarışları 
bugün başhyacak 

Geçen aeneki yart.§larda tribünlere bir baki§ 

İlkbahar aıt yarışlarının birincisi bugün saat 16 da ıehir hipod. 
romunda yapılacaktır. Geçen sene olduğu gibi bu sene de yanş
lar 8 hafta devam edecektir. Mevsim başlangıcında yapılan iz. 
mir at yarışları sona erdiği için bütün atlar şehrimize toplanmış
lardır. 

Bugünkü at yarışlarının progra· 
mını yazarken at yarışlarının en bü
yük eğlencesi olan müşterek bahse 
bizde de fevkalade rağbet edildiğini 
göz önüne alarak koşularda kazanması 
ihtimali olan at ve kısrakları bildirme 
ğe gayret edeceğiz. 

Birinci koşu (yeniler koşu~u) 
Bu koşu üç yaşında ve hiç koşu ka

zanmamış yerli yarımkan ingiliz er
kek ve dişi taylara mahsustur. İkrami 
yesi 225 lira, mesafesi 1000 metre olan 
bu koşuya Başbakan BB. Celal Baya
rın B~ntepe'si, Ahmed Öztuz'un U· 
çarı, Hüseyin Atakın Frigi, Mareşal 
Fevzi Çakmağın Kop'u, Abdullah Te
ker'in Tayyarı, Ali Rıza Selin Uğuru 
olmak üzere altı tay girmektedir . 

Bunlardan yalnız Bintepe tzmirde 
bir koşu koşarak ikinci gelmiş ondan 
sonra koşuya iştirak etmemiştir. Ra
kibleri ise bugün ilk koşularını koşa
caklardır. Çok çabuk bir tay olan Bin
tepenin bu mesafede rakiblcrindcn bi
raz şanslı olduğunu zannediyoruz. Ko 
şunun ikinci favorisi Kop'tur. 

ikinci koşu (rağbet koşusu) 
Bu koşu üç ve daha yukarı yaşta 

ve 1938 yılı içinde koşu kazanmamış 

halis kan ingiliz at ve kısraklara mah-
o.......,,~~. :l:ı.-ı1, • .-: ':t'>" 11..r:a ....._~.ç~ 

1400 mette olan bu lro§uya BB. Asım 
Çırpa.rın Tomrue.ıı, Salih Temelin 
Girgini. Atamarurt Dafyası, yüzbaşı 

Burhan Belin Zavadası olmak üzere 4 
at girmektedir. 

Bu gibi kısa mesafeli koşularda en 
ziyade sürat kabiliyeti arandığı için 
bütün atçılar Tomruyu koşunun favo
risi kabul etmektedirler. Mamaafih 
hiç bir zaman Tomru bu koşuyu mu
hakkak kazanır denemez, çünkü İzmir 
den Ankaraya kadar yaptığı tren se
yahati pek kolay geçirilecek bir yor
gunluk değildir. Dafya ve Girgin 
Tomru için tehlikeli olabilirler. 

lJçüncü koşu (çakal koşusu) 
Dört ve daha yukarı yaşta ve hiç 

koşu kazanmamış yarrmkan arab ve 
halis kan arab at ve kısraklara mah
sustur. İkramiyesi 255 lira, mesafesi 
1600 metre olan bu koşuya BB. yüzba
şı Şükrü Örenin Yrldırımı, İbrahim 
Nalçının Kekliği, binbaşı Mergub 

ÜÇÜNCÜ HAFTA: BİRİNC KOŞU 
"Dört ve daha yukarı yaştaki yarrm

kan arap ve halis.kan arap at ve kısrak
lara mahsustur.,, Mesafe (2,000) met
re, ikramiye yekfinu (170) lira. 

Derecesi İsmi Sikl~t 

1 Bahtiyar 56,5 

2 Nazime 54,5 
3 Yılmaz 58 

~usul 58 
Duman 56 

İKİNCİ KOŞU: 

"Üç ya~ndaki yarım kan arap ve ha
lis kan arap erkek ve dişi taylara mah
sustur." Mesafe (1 ,000) metre, ikrami
ye yekilnu (290). 

Derecesi İsmi 

1 
2 
3 

Ferruh 
Akın 

Filoş 

Çelenk 
Aygün 

Ü'ÇÜNCÜ KOŞU: 

Siklet 

56 
56 

56 
56 
54,5 

"Üç yaşındaki yerli haliskan erkek 
ve dişi taylara mahsustur.,, Mesafe 
(1,600) metre, iıkramiye yekunu (550) 
lira. 

Derecesi İsmi 

1 
2 
3 

Romans 
Florya 
Öz.demir 
Şipka 
Esin 
Yetime 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: 

Siklet 

56,5 
56,5 
58 
58 
56,5 
56,5 

"Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 
haliska.n ingi1iz at ve kısraklara mah
sustur . ., Me1ıafe (2,200) metre, ikrami
~ y~ (61~ liradır. 

Kut'un Efesi olmak üzere üç at gir· 
mektedir. Atlar birbirlerine çok yakın 
kuvvette olduklarından koşu zevksiz 
olmıyacaktır. Yrldırmı, Keklik ve Efe 
ismindeki üç at arasında Kekliği biraz 
şanslı görüyoruz. 

Dördüncü koşu (Keçiören 
koşusu) handikap 

Bu koşu üç ve daha yukarı yaşta.ki 
halis kan İngiliz at ve kısraklara mah 
sustur. İkramiyesi 350 lira, mesafesi 
1600 metre olan bu koşuya BB. Said 
Halimin Sunandair ve Novicesi, Asım 
Çırparın Dandisi, Salih Temelin 
Sping Board'ı, Burhan Belin Konisar. 
jı olmak üzere 5 at girmektedir. 

Geçen sene hastalığı dolayısile yal
nız bir koşuda geçilen ve girdiği ko • 
şuların hepsini kazanan Dandi bu sene 
İzmirde hiç bir şey yapamadı. Rakib -
leri, kendini her koşuda geçtiler. Bu· 
na sebeb olarak Dandi'nin İzmirde ta• 
mamilc idmanlı olmadığı söylenmek • 
tedir. Bu güzel atın kısa bir zamanda 
tamamile formunu bulduğunu zannet. 
memekle beraber şanslı olduğunu tah 
min ediyoruz. Rakibleri arasında No
vice ve Spring Board müşterek bahis
te ihmal edilmiyecek kadar kuvvetli. 
dirleı-. 

Be§inci koşu ( :;ütün kO§usrL.J 

lıandikiip 
Bu koşu, dört ve daha yukarı yaşta

ki yerli ve yarım kan ingiliz at ve kıs
raklara mahsustur. İkramiyesi 320 li· 
ra, mesafesi 1600 metre olan bu koşuya 
BB. Fahri Atlının Andrabudini, Fah
ri Atacerinin Ceylanı, H. Kahram~ 
nm Sadauçu, Salih Temelin Mahmu • 
resi, Seyfeddin Şakirin Güzel Der
bendi, Bedri Ak'm Bozkurdu, Meb
med Atanın Bozkurd ikisi, H. Yükse
lin Mesudu olmak üzere sekiz at ve 
kısrak iştirak etmektedir. 

Kilosunun fazlalığı dolayısile An
dran Budinin koşturulmıyacağı söy
lenmektedir. Diğer atlar arasında me
safeyi ve kiloları nazarı itibara ala
rak, Sada, Ceylan ve Mahmureyi ıa
kiblerinden şanslı buluyoruz. 

Çifte bahis birinci ve be§inci koşu
lar arasında, ikili bahis ise beşine ko
şudadır. 

Milli küme takımlarınln 
puvan vaziyetleri 
Mac. Ga. Ber. Mağ. At. Ye. Pu. ----------

Güneş 9 
M.gücü 12 
Beşiktaş 8 
Üçok 9 
Harbiye 9 
G. saray 7 
Alsancak 8 

Derecesi 

1 
2 
3 

9 o .. 1 
5 o 
4 o 
3 1 
4 o 
1 o 
İsmi 

Baylan 
Tomru 
Girgin 
Andran 

o 28 
7 20 
3 19 
5 21 
5 9 
3 10 
7 10 

Okyay 
BEŞİNCİ KOŞU: 

7 
30 

8 
23 
15 
16 
Z1 

Siklet 

56,S 
60 
58 
60 

58,5 

27 
21 
18 
17 
16 
}5 

1 

"Dört ve daha yukarı yaşta haliskan 
ingiliz at ve kısraklara mahsustur.,, 
Mesafe (1,600) metre, ikramiye yekil
nu (230) lira. 

Derecesi İsmi Siklet 

1 Novis 56,5 
2 Dandi 60 

DÖRDÜNCÜ HAFTA: BRİNCİ KOŞU 
"Üç yaşındaki yerli yarımkan ingi

Iiz erkek ve dişi taylara mahsustur.'' 
Mesafe (1,200) metre ,ikramiye yekQ
nu (500) lira. 

Derecesi İsmi Siklet 

1 
2 
3 

Liiıksbar 56 
Kay anhan 54,5 
Eloğlu 56 

İKİNCİ KOŞU: 
"Dört ve daha yukarı yaştaki yarım· 

kan arap ve halisıkan arap at ve kısrak, 
lara mahsustur.,, Mesafe (2,600) met
re, ikırami.ye yekCınu (255) lira. 

(Soau 8. inci sayfada) 
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B. Celal Bayar diyor ki: 

Gemil rimizi yakında 
kendi yurdumuzda 

yap~bileceğiz 
(Başı 1. inci sayfada) 

gcslavya general konsolosu ve konso
losluk ileri gelenleri ve kalabalık bir 
halk kütlesi t~rafından karşılanmış ve 
alkışlanmıştır. Başta bando olmak Ü· 
zer<: bir askeri kıta ve polis müfrezesi 
selam resmini ifa etmiş, istasyon ve 
rıhtım meydanlarını dolduran halk 
Başbakanımızı defalarca ve hararetle 
alkışlamıştır. 

B. Celal Bayar ve Dr. Tevfik RüŞtü 
Aras Akayın Burgaz vapuru ile Hay
darpaşadan Tophane rıhtımına geç
mişler ve oradan doğruca Perapalas 
oteline inmişlerdir. 

BU§bakarıımızın diinkii 
tetkikleri 

Saat 16 ya kadar otelde istirahat e· 
den Başbakanımız B. Celal Bayar ve 
Dış İ§ler bakanı Dr. Aras, beraberle· 
rinde Denizbank genel direktörü B. 
Yusuf Ziya Öniş ve Deniz ticaret di· 
rektörü olduğu halde İstanbul deniz 
ticaret mektebine gitmis ve mektebde 
müdür, muallimler "e talebeler tara
fından karşılanmışlardır. Başbakanı
mız yanlarındaki zatlarla birlikte 
mektebde yarım saat kadar kalmış, 
dershaneleri ve mektebin yeni yapılan 
kısımlarını gezmiştir. Kendisine mek-
tebin çalışması hakkında etraflı iza· 
hat verilmi§tir. 

BQ§lxıkanımız yeni şilepleri 
tetkik etti. 

Saat 16.30 a doğru yanlarındaki zat· 
larla birlikte, mekteb rıhtımına yana
§Cln bir motörle yeni alınan şilepleri 
gezmeye gitmi9lerdir. Demir, bakır ve 
krom şilepleri yanyana mevki almış
lardı. B. Celal Bayar ilk önce motorla 
demir şile pinin etrafında dolaştı. Bun
dan sonra krom şilebine çıkarak süva
riden gemi hakkında izahat aldı ve o
ra.dan bakır şilebine geçti. Denizbank 
Başbakanımız şerefine bakır şilebinde 
bir küçük eğlence hazırlamış ve birçok 
zevatı davet etmiştı. Davetlıler .t:Saş-
bakanla Dr. Arası hararetle alkışladı
lar. B. Celal Bayar, kendisini selamla
yan zevata tebessümle mukabele etti 
ve ellerini sıkarak iltifatta bulundu ve 
hep birlikte krom şilebinin muhtelif 
kısımları gezildi ve tetkik edildi. Bu 
arada Başbakanımıza şilep hakkında 
tafsilatlı izahat verildi. B. Celal Ba· 
yar. bu izahattan memnun ve mahsus 
oldu ve teşekkürde bulundu. 

Samimi haabilıallcr 
Bundan sonra ba~ba.kanımız, Dr. A· 

ras ve beraberlerindeki diğer zevat ge
minin güvertesinde hazırlanan büfeye 
davet edildiler ve izaz olundular. Bu
rada Başbakanla denizcilerimiz ara· 
aında çok samimi hasbihaller oldu. Bu 
aırada &otıyete şilebin idare meclısi re
isi, bütün arkadaşları namına söz ala· 
rak B. Celil Bayara hitaben kısa bir 
nutuk söyledi. Reis, ezcümle dedi ki: 
"- Yüksek Başbakanımızın lütfen 

huzurlariyle şereflendirdikleri bugü
nümüzün türk deniz ticaretinde yeni 
bir dönemeç teşkil ettiği muhakkak· 
tır. Milletimizin babadan miras kalan 
büyük denizcilik kabiliyeti, vatanımı· 
zın dörtte üçünün denizlerle çevrili 
bulunması, ve bilhassa milli mahsulle· 
rimizin nakli zarureti denizcilikte bü
yük bir sürate ihtiyaç hissettiriyor. U· 
lu Önderimiz Atatürkün büyük ilham· 
!arının türk vatanı için her sahada ol
duğu gibi bu yolda da bizi yakın bir fı. 
tide gözlerimizi karartacak bir seviye
ye çıkartacağından şüphemiz yoktur. 

Büyük kurucumuz B. Celal Bayar
ın çok uğurlu huzurları ve emirleri 
bizim için en emin muvaffakıyet ami
li olacaktır. Bizi taltiflerinden dola
yı kendilerine bilhassa hürmet ve 
şükranlarımızı sunarım . ., 

Bu kısa hitabeden sonra tUrk ve ec
nebi armatörler namına bir armatör 
de Başbakanımıza hitaben birkaç söz 

söylemiş ve türk deniz ticaret filosu· 
na il§ve edilen bu yeni gemilerin ar
matörlere verdiği sevinci anlatmıştır 

B. Celiil Bayarın sözleri 
Bundan sonra Başbakanımız B. Ce

lal Bayar şu kıymetli beyanatta bu
lunmuştur: 

"- Vapurlarınızı gördükten ve çok 
nazik misafirperverliğinize mazhar 
olduktan sonra ilk duyduğum his ve 
heyecanla, size, Uç büyük milli banka· 
mıza te,ekkür ediyorum. 

Denizciliği bir arada, sporu, ticaret 
ve sanayii ile bir kül halinde tekamül 
ettirmek için Büyük Şefimiz Atatür
kün, Büyük Millet Meclisinin beşinci 
devre ikinci açılış nutkunda, irade ve 
ilhamları vardır. Hüktimet de Şefini:l 
o yüksek iradesini yerine getirmek i· 

Yeni şilepler hakkında 
etrafh ·malumat 

Şilepler denizbank, etibank ve iş 
banka'sının 3 milyon lira sermaye ile 
kurdukları sosyete şileb'in ilk olarak 
1ngiltereden aldığı üç şileptir ve adla 
rı Bakır, Krom ve Demirdir. 

Bakır şilebi 7350 tonluktur, 17 ya
şındadır. 40.000 sterline satın alınmış 
ve 2500 sterlinlik sigortasile 42500 
sterline mal olmu~tur saatte 11 mil sü
rati vardır. 

Krom şilebi 5770 tonluktur: 10 ya· 
şındadır. 43.600 sterline satın alınmış 
tır. Saatte 14 mil sürati vardır. 

Demir şilebi 6.300 tonluktur, 13 
yaşındadır. 47.000 sterline satın alın
mıştır. 

Şilepler ilk seferlerini, kömür ta 
şımak üzere, Marsilyaya yapacaklar 
dır. Bunun için bir de program hazır 
lanmıştır. Buna göre sene sonuna ka 
dar her üç gemi ile 40.000 ton kömür 
taşınacaktır. 

939 yılı başından itibaren de her se
ne 100.000 ton kömür'taşınmak sureti· 
le yarım milyon ton kömür taşınmış 

olacaktır. 
Her üç gemide de Türkiyedeki ti -

caret gemilerinin hiç birinde bulun
mıyan ve gemilerin sahille mesafeleri. 
ni tayin eden telı.iz kerteriz filetlerı 
vardır. 

Kendi. mallarırrıızf.J kerıdi 
~emilerimizle t~ıyocağız 
Başlıca ihracat maddelerimizi ha· 

rice kendi vasıtalarımızla taşımak sa
yesinde döviz ödemekten ve her ih
raç mevsiminde navlunlara zammeden 
ecnebi vapur kumpanyalarına muhtaç 
olmaktan kurtulacağız. Şimdilik sene
lik ihracat hacmi yarım milyon tonu 
geçmektedir. Bu mikdarın 100 bin 
ton lr.ubrı bizim hususi armatörlerin 
vapurlariJe taşınmaktadır. 

~o 

çin programıoda deniz işlerine ayrıca, 
hususi bir ehemiyet vermiştir. Deniz
cilik milli ekonomide en mühim yer a· 
lan elemanları itibariyle biribirini ik
mal eden en mühim bir unsurdur. Nak· 
liye olmadıkça, ve bu nakliye milli e
konominin icaplarına uyacak iyi şera • 
iti haiz buıunmadıkça, milli ekonomi
yi istediğimiz gibi sevk ve idareye im
kan yoktur. Bu tebarüz etmiş bir haki
kattir. 

Bizim gemiciliğimizin hali hazır va
ziyeti kabotaj için ve bilhassa harici 
ticaret noktasından da sıkıntılıdır. 
Bunu iktiham etmeye mecburuz. Bu
nun için yalnız gemi satın almak kafi 
değildir. İyi elem:ın ve ekipaj ve bun
ları ekonomik surette idare etmek 
mecburiyeti vardır. Bunların idaresin· 
de bu zihniyeti kavramış ve bu iktidcl
rı gösterecek teşekküllerin ~ulunma
sı Hizımdır. 

Cumhuriyetten sonra. •• 
. Cumhuriyet rejiminin ilanından 
sonra bizde denizcilik eskisine naza
ran şüphesiz ılerlemiştir. Fakat tak
dir ettiğimiz münferit teşebbüsleri, 
ihtiyacımızla mukayese ettiğimiz za· 
man kafi görmememiz lazım gelir. Fer 
di sermayenin bu ihtiyacı tatmin ede
ceğinde şüphe edilirse haksızlık edil· 
miş olmaz. Bunun için ferdi ve hususi 
teşebbüslerde olduğu gibi devletin 
mürakabe ve himayesinde mühim bir 
teşekkül vücuda getirilmesi dü~ünül
dü. Bu suretle üç büyilk bankamıza, 

Etibank, Denizbank ve tı bankasına bu 
vazife verildi. Bugün üç güzel vapu· 
rumuzu g5rüyoruz. Bu kadarın gayri 
kafi olduğuna şüphe yoktur. Al'kadaş
larımız yeniden alınacak üç vapur için 
Londrada müzakereler yapıyorlar. Bu 
itibarla şu gördüğümüz gemilere yeni
lerin de yakında iltihakı ümid•edil.:
bilir. 

Diğer taraftan kabotaj servisleri i
çin hazırladığımız program neticelen
miştir. Bu aydan itibaren yeni gemi
ler peyderpey gelecektir. Bazıları 

yoldadır. Maamafih siparişlerimiz ar· 
tan ihtiyaçlarımıza yetmiyor. Bunun 
için yeniden üç büyük geminin inşası 
için sipariş verildi. Diğer üç gemi 
için de müzakereler cereyan ediyor. 

Muva/fakiyeıten eminiz 
Milli ihtiyaçlarla deniz nakliyatını 

aynı seviyede götürmek azim ve ka
rarındayız. Hükümet hesabına söyli
yorum, biz, muvaffakiyetimizden emi 
niz. Çünkü bunu temin edecek ele· 
manların kifayetine itimadımız var
dır. Büyük bankaların liyakati aoi· 

u ı:u s 8-5-1'938 

·son 
oyunlar 

(Başı ı. inci sayfada) 
ği söylenebilir. Her iki taralça 
arzu edilmekte olan bu takviye~ 
nin, gerek Tuna, gerek Akdeniz 
Avrupasının geçirmekte olduğu 
siycui §artlar içinde ne kadar 
mühim olduğu da söz götürmez.,, 

Bugünlerde Hatay türkleri §U 
iki noktaya bilhana dikkat et
melidirler: 

} - Mutlaka kaydolunmak, 
ne ihmal etmek, ne başka.sının 
ihmaline müsaade etmek, 

2 - Yaka çıkarmakta menfa
ati olan tahrikçiler karşısında 
soğukkanlılığı kaybetmemek. 
Şu veya bu politika zümresi

nin hatırı için, Yakın Şark'ta 
sulh ve emniyetin belli başlı da
yançlarından biri olan Türkiye
nin dostluğunu kimse feda et 
mez. Bundan başka Türkiye 
cumhuriyetinin Hatay davasın
daki hakiki fikir ve gayesi ne ol
duğu artık tamamen anlaşılmış, 
bütün isnadlar ve kötücül tefsir
ler nihayet bulmu§, ve bu mese
lenin türk milleti için nasıl bir e· 
hemiyet almıt olduğu takdir e -
dilmiştir. Hatay'da tahrik ya. 
panlar, ne Fransanın, ne Suriye
nin, ne de sulhun menfaatine, bi
lakis her üçünün aleyhine çalışı
yorlar: Çünkü Hatay meselesi 
hallolunduğu zama·n, Fransa, 
Suriye ve Türkiye arasrndaki 
dostluk havasım bulandırır hiç 
bir ihtimal kalmıyacağını, ve bu 
suretle bu bölgede hakiki bir ba
rış istikrarının vücud bulacağım 
biliyorlar. Bir türlü istemedikleri 
de budur. 

F. R. ATAY 

kar bir keyfiyettir. Aynı zamanda 
türk denizciliğini tem:;il eden insan
ların vatanseverliklerine inanıyoruz. 
Çünkü bu işi milli bir mesele olarak 
ele alacaklar ve bizim arzularımızı ye. 
rine getirmek için. bir mili izzeti ne· 
fis halinde uğraşacaklardır. 

Bu iş bir taraflı olmaz. Bu gayreti 
taltif etmek ve layık olduğu veçhile 
himaye etmek bizim vazifemizdir. 

HuHisa etmek icab ederse: Bugün· 
kU uımım~ tonaj milcdarımrz, millt e
konomimize nazaran dundur. Yakın 
bir zamanda, tonajımız yarım milyonu 
bulmalı ve geçmelidir. 

V ç sembolik isim 
Ayrıca bir jest olarak telakki etti· 

ğim bir nokta üzerinde duracağım: Bu, 
gemilerimize konan isimlerdir. Biz ma
den programımızın icrasını Etibanka 
emanet etmiş bulunuyoruz. Üç sene i
çinde bakır, krom, kurşun ve simli kur
şun işletmeğe ait programnmz tabak -
kuk mevkiine konulacaktır. Memleke • 
timizin güzel bir talih eseri olarak ye • 
ni bulduğumuz Divrikteki demir ma • 
denini de hemen işletmeğe başlıyaca -
ğrz. Bunların nakliyatı mühim bir me • 
seledir.Bunların hepsi birbirini ikmal 
edecektir. Bu suretle biribirini ta
mamlayan diğer programları da aynı 
zamanda ve bir arada yürütmüf olu· 
yor ve denizciliğimizi yürütürken 
diğer programların da icrasını temin 
etmiş bulunuyoruz. 

Eti Bankın bu kıymetli hizmetin
den, Denizbankm bu himmetinden ve 
İş Bankasının bu işde yaptığı patro· 
najdan dolayı müteh.assisiz. Bu üç 
bankamızın kül halinde türk ekono· 
misine hizmetini takdir, tebrik ve teb
cil ederim. Asıl büyük tebrikim, ken
di elemanlarımız ve kendi iptidai 
malzemelerimizle bu büyük vapurla
rın inşasını Deni:zbank'ın tersanele· 
rinde yapabildiğini gördüğüm zaman 
olacaktır. Bu ati uzak değildir.,. 
Başbakanımızın bu sözleri orada 

bulunanlar tarafından §iddetle alkış
lanmıştır. 

,Uanôlı bir temenni 
Başbakanımız ayrılmak üzere ol

dukları zaman da: 
- İnşallah bu vapurlarla iyi para 

kazanırsını.z, demişler ve gülerek fU 
sözleri ilave etmişlerdir: 

- Görüyorum ki kazanacaksınız. 
Çünkü gayet ekonomik davranıyor, 
bize şampanya yerine limonata ikram 
ediyorsunuz. 

Denizbank genel direktörü B. Yu· 
suf Ziya Oniş Başbakünımızın bu il
tifatına karşı demiştir ki: 

- Para kazanalım. onu da ikram 
ederiz. 

Bu neşeli görüşmelerden sonra BB. 
Celal Bayar ve doktor Aras demir şi
lebine geçmişler ve bu şileb hakkın
da da etraflı izahat aldıktan sonra ge· 
miden ayrılmışlardır. Başbakanımız 

bu neşeli gezintiden dönerken üç şi
lep birden düdük çalmak suretiyle 
kendini selamlamışlardır. 

B. Celal Bayar ve beraberlerindeki 
zevat buradan motörle Moda Deniz 
Kulübüne gitmiş ve geç vakte kadar 
orada kalmışlardır. 

Müsterek bahis için 
(Ba:jı 7. inci sayfada) 

Derecesi la.mi Siklet 

1 Bahtiyar 55 
2 Yılmaz II 48 
3 Can 58 

Benlihoz 63 
Aldervif 60 
Yılmaz 52 
Nazime 50 

UÇUNCU KOŞU: 
· "Dört ve daha yukarı yaştaki haliı· 

kan ingiliz at ve kısraklara mahsua· 
tur.,, Mesafe (2.400) metre, ikramiye 
yekQnu {800) lira. 

Derecesi İımi Siklet 

1 Sun and air 58,5 
2 Novis 56,5 
3 Dandi 60 

DÖRDUNCU KOŞU: 
"Uç ya§ındaki haliskan İngiliz er· 

kek ve difi taylara mahsustur.,, Mesa
fe (2.000) metre, ikramiye ye•kunu 
(500) lira. 

Derecesi İsmi Siklet 

1 Romans 59,5 
2 Zavada 56,5 
3 Özdemir 56 

Komiser 62 
Şipka 52 
Florya 50,5 
Esin 50,5 

BEŞiNCİ KOŞU: 
''Üç yaşındaki yarımkan arap ve 

haliskan arap erkek ve dişi taylara 
mahsustur.,, Mesafe (1.200) metre, ik
ramiye yekunu (320) lira. 

1 Akın 55 
2 Çelenk 55 
3 Ferruh 58 

Fi leş 55 
BEŞİNCİ HAFTA: BİRİNCİ KOŞU 
"Üç yaşındaki yerli yarnnkan in· 

giliz erkek ve dişi taylara mahsustur. 
Mesafe (1.200) metre, ikramiye ye
kunu (400) lira. 

Derecesi İsmi Siklet 

1 Lüksbar 61 
2 Kay anhan 56,5 
3 Eloğlu 55 

İKİNCİ KOŞU: 
"Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 

yarımkan İngiliz at ve kısraklara mah 
sustur.,, Mesafe (2.400) metre, ikra· 
mi ye yekunu ( 450) lira. 

Derecesi İsmi Siklet ---
1 Andranbudin 65 
2 Mahmure 5 
3 Güzel derbent 48 

Sada II 58 
Şengün 51 
Şiınfek 50 

UÇUNCU KOŞU: 
''Üç yaşındaki haliskan İngiliz er-

kek ve dişi taylara mahsustur . ., Me
safe (2.000) metre, ikramiye yekWıu 
(400) lira. 

Derecesi İlmi Siklet 

1 Şipka 50 
2 Zavada 60 
3 Vregata 48 

Komiser 64 
Özdemir 52 
Florya 47 

DÖRDONCU KOŞU: 
"Dört ve daha yukarı yaştaki halis. 

kan ingiliz at ve kısraklara mahsus
tur.,, Mesafe {2.400) metre, ikramiye 
yekO.nu (500) lira. 

Derecesi İsmi Siklet ---
1 Sun and air 63 
2 Dandi 57 
3 Novia 60 

Springboart 54 
Tomxu 52 

Girgin 48 
BEŞ1NC1 KOŞU: 

"Üç yaşındaki arap ve halisıkan a-
rap erkek ve dişi taylara mahsustur.,. 
Mesafe (1.200) metre, ikramiye ye· 
kOnu (350) lira. 

Derecesi İsmi Siklet 

1 
2 
3 

Ferruh 
Çelenk 
Akın 

Akın II 

56 
56 
56 
56 

., .. ALTINCI KOŞU: 
Dort ve daha yukan yaştaki ya· 

rımkan arap ve haliskan arap at ve 
kısraklara mahsuatur.,, Mesafe (2.600) 
metre, ikramiye yekunu (400) lira. 

Derecesi İsmi Siklet 

1 Can 56 
2 Yılmaz II 50 
3 Yılmaz 50 

Alderviş 66 
Bahtiyar 66 
Bahtiyar 64,5 
Musul 56 
Nazime 48,5 

Kongreye dave't 
Çankaya • Demir Spor Kulübü 

Fabrika ~or 

MüfeahhH nam ve hesabına 1 
Ton Difenilamin 2 Ton Santralit 

Askeri Fabrikalar Unıam Müdir 
lüğü Satın Alına Komi•yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (8100) lira ~ 
lan yukarıda mikdarı ve cinai yazılı 
malzeme Askeri Fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alma komisyonunca 
22 haziran 1938 çar§amba günü aaat 
ıs de kapalı zarfla ihale edilee<:ktir. 
Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. ,Talihlerin muvakkat te
minat olan (607) lira (50) kuru§U ha
vi teklif mektublarını mezkfir günde 
saat 14 de kadar komosyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik· 
le mezkOr gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1298) 2590 

[~r~-~~ k~.~u.~a J 
Yazhk elbiselik kumaı ahnacak 

Orman Koruma Gen~l Komutan • 
lık Satın Alnıa Komisyonundan : 

1 - Orman koruma genel komutan
lık kıtaları ihtiyacı için otuz adet 
34909 ila 52345 metre yazlık elbise ku
maşı kapalı zarf usulü ile ihalesi 17. 
S.938 salı günü saat 15 Ankarada Ye
nişehirde komutanlık binasındaki sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 28789 - lira 
75 kuruş ve muvakkat teminatı (2159) 
lira 25 kuruştur. 
3 - Şartnameler bir lira kırk beş ku

ruş mukabilinde satm alma komisyo· 
nundan alınabilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektub
larını ihale saatmdan bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri ilan olu-
nur. (1267) 2544 

Diplomah bir maden mühendisi 
aram yor 

Muğla vilayetinde krom ve zmpa· 
ra madenlerinde çahf1I13k üzere dip
lomalı bir maden mühendisine ihtiyaç 
vardır. Taliplerin ,eraiti öğrenmek 
üzere ne gibi itletmelerde bulunduğu· 
nu izah eder bir nıektubla Muğlada 
madenci Cemal adresine müracaatları 

2548 

Mevlidi Nebevi 
Diyanet İ§leıri Reieliğinden : 

734 

· Mahkemelerde" 
Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Mah

kemesinden : 
Maraş saylavı ölü Mithat Şükrü te

rekesine aid ve Çankayada kain köşk
te bulunan menkul eşyası 11.5.938 tari
hine müsadif çarşamba günü saat 10 da 
mahallinde açık arttırma ile satılaca.
ğından talib olanların yevmi mczkfir
da mahallinde hazır bulunmaları lüzu.. 
mu ilan olunur. (1377) 2743 

· Zayiler · ·· · 
Zayi - Erzincan Tümen muhasebe

sinden aldığım 85 liraya ait 7·12-937 ta 
rih ve 281811 nµmaralı makbuzu zayi 
ettim. Hükmü olmadığı ilan olunur. Er
zincan Yeni cami civarında 27 numara
lı dükkanda marangoz Fikri Ercan 

Zayi- 1443 numaralı Avukat ruh
satnamemi zayi ettim. Yen isini alaca -
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı ilh 
olunur. Beypazarmda avukat Ali Riza 

Demir boru alınacak 
Ankara Orman Ftdanhk Müdiir 

lüğünden : 
Orman teşcir sahast için almaçaJt 

4000 metre iki parmak demir boru ıs 
gün müddetle eksiltmeye konulmut
tur. 13. S. 938 cuma gUnü saat 15 de 
ihalei katlyesi yapılacağından istekli-
lerin % 7,5 teminatlariyle Ankara or
ma müdüriyetine gelmeleri ve şeraiti 
öğrerunek için de Tophane civarmda 
Orman Fidanlık mildilriyetine mtira
caatları ilan olunur. (1243) 2481 

..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. 

Rebiül'evvelin ilki 1 mayıa 938 tari
hine tesadUf eden pazar gününden 
te1ıbit edildiği cihetle 11 mayıe 938 
çarşamba akşamı "yani perşembe ge- : 

- -- -ÇARIN CASUSU : 
Louise Rainer S cesi" Mevlüdil nebi olduğu ilan olu· -nur. (1369) 2731 .,tıııııııııııııııııııııııııııııııııııılr"' 

Tapu tescili 
Çankaya Tapu Sicilli Muhafızlığından : 

Köyü Mevıkii Cinai Vergi No: Mütegayyibi 

Küçük Yozgat Köy civarı Değirmen 10 Hallaç oğlu Kiork 
Ankaralı Agop .. Kargalı 

.. Telli arkaç 

" Yazar 
,, Köy içi 

Tarla .. 
" Hane 

53 
58 
24 
80 

.. 
Ankaralı Kiork 
Ankaralı Tahta oğlu 
Karabet 

. ,. ,. Oda 81 ,, 
,, Uyuzpmarı Tarla 27 ,. 
Mahal ve vasıfları yukarda yazılı gayrimenkuller tasfiye kanunları 

hUkmUne göre hazine namına tescili Ankara Defterdarlığınca istenilmiştir. 
Tapuda kaydına rastlanmıyan bu gayrimenkullerin senetsiz tasarrufat· 

tan ha. ine namına tescili için ciheti tasarrufların tetkiki zımnında 26-5·938 
gün saat 11 de mahalline memur gönderileceğinden bu yerde mülkiyet id· 
diasmda bulunanların evrakı müsbiteleriyle birlikte ya keşif gününden ev
vel 938-543 evrak No: siyle muhafızlığa ve yahut da tahkikat gününde ma
hallinde bulunacak memura müracaatları lüzumu ilao olunur. {1378) 2744 

Temrin malzemesi ahnacak 
İnfaat U.ta Okul Direktörlüiün den: 

ô z ·.... .. 
nı 

P4 

Alınacak malzemenin 
adı ve evsafı 

(Çıralı kereste (kadron, tahta 
(ve kalastan ibaret) 
(Köknar kereste (kadron, tahta 

1 (ve kalastan mürekkeb) 
(Çıralı tahta (kinişli, temiz 
(fabrika tahtası) 

( 

Muhammen 
fi atı 

Mikdarı kuruş 

8 M3 4800 

10 M3 4600 

22 M3 5500 

Muvakkat 
Tutarı teminatı 

L. Kr. L. Kr. 
384 -) 

) 
460 -) 

) 154 05 
1210 -) 

) 

2054 ) 

idare Heyetinden : (E&ki!Jehir kiremidi (düz) 12000 adet 6 720 -) 

Kulübümüzün nizamnamesinin ta· 2 ( ) 55 05 
dili, forma ve monogramının şekil ve (Eskişehir kir~midi (mahye) 200 adet 7 14 -) 
renginin değiştirilmesi için 2 mayıs ( 734 ) 
1938 tarihindeki pazartesi günü akdi 1. - Yukarıda adlan, mikdarları, muhammen fiyatları ve muvakkat temi-
il~ edilen kongrenin toplantı günün - nat akçaları yazılı temrin malzemesi açıık eksiltme suretiyle ve parti parti 
de ekseriyet hasıl olamadığı cihetle hal' d tal'bl · 'h 1 • ..:ı ·ı kt' . ın e ı erıne ı a e ~• ece ır. 
kongrenın tekrar, 9 mayıs 1938 pazar-. ....__, . ~ 
t · ·· .. t 18 b kt .1 2. - .ınaıe 14.5.938 cumartesi günU saat (10) da Ankarada okullar sagı'-
esı gunu saa uçu a gene sı o . 
civarında, Rükneddin apartımanında- manlığında. top~an~n komıs~n tarafından .yapı.lacaktı~. . . . 
ki kulübümüz binasında akdi mukar • 3. - Talıblerın ıhale saatınden evci temınat akçelerını ısmı geçen muha. 
rer bulunduğundan üyelerimizin top _ sebe veznesine yatırmaları lazımdır. 
lantıya iştirak etmeleri 1'ica ve ilan olu- 4. - İhale edilecek temrin malzemesine aid şartnameleri okumak isteyen-
nur. ler her gün inşaat usta okuluna ha§ vurabilirler •. (1210). 2446 
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Puar ı Yen1 ve Cebeci ecauıeleri 
Pazartesi : Halk ve Sakat')'a • 
Salı : Ece ve Çanb:ra • 

t1t;US 

1'ca:an: M. Z~enlıo Çeuiren: Hilrmet Tana 
Çarpmba : lebat•eYenleeblr,. 
J>eqeaıbe ı lıtaobal ecsanni 
Cuma : Merkes .. 
Cumarte1l ı Ankara .. l 

ıtALK " YEN 
11NBMALAR 

YENİ 

14.45 
1&.45 
18.45 

YENl 

13 
14.45 
16.45 
18.41 

YENi 

11 
13 
14.45 
16.45 
18.45 

Seam aaatlerl 
Her IÜD 

Cumartesi ıünleri 

Puar ı&nleri 

Geceleri saat 21 de 

HALK 

14.30 
ıuo 
18.30 

HALK 

13 
14.30 
ıe.:so 
18.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yanımı lhban: (1521). - Telefon, müra
caat tebirı (IOZS-1014), - $ebirlerara
u: (2341-2342), - Elektrik •e Havapıı 
Anıa Memarluta: (1846). - lleaajeri 
$ehir Anbanı (1705), - Tak• i T• 
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
n: (2806, 1259). - Yenlıebir, Havazba
ıp, Blsim takalı (2S2S) - Havmbaıı: 
Gilveo tabi: (3848); Birlik tak•i: (2333) 
- Çaııkın caddesi, Ulu taksi: (1201). 

Otobüılerin ilk Ye 

Seferleri 
Sabih 
tik 
ıefer 

IOD 

Akpm 
Son 
ıefer ----

Yeni bulgar meclisi 

1934 den beri ilk defa 
olarak t<Jplanacak 

Jorj Hata Lö Tan pal•M• Sol- reddetmekte ve dzt politika aahuında 
;yadan ;ycgı;yor : (bulgar - yugoalav yalunlatznaı) veya 

27 Marıttıa Sofya havaliıind~i so- idad veya mali uhada (büdce muva
çim, 1934 denberi parli.mentodan mah- senesi, memurların iatikrarı, maatla
rum olan Bulıariatanı yeni bir sob- rın ~u.ntaz~man tediyesi) bu politika
ranya'ya aahib etmek için yapılan in- nm ıyı .netıcelcri ol~ugunu kabul et-
tihabata nihayet veı:mittir. melttedırler. Fakat dıter bir çok uha-

B t il 
_,_, . b 

1 
larda da tenkiıdlerini eeirgemirorlar. 

u etr a .. ~•r yeıu u gar mec- Her '--'de "lk '-'-- t.o 1 d l" . . ·ı...1- . . •uu , ı LMı&uar p antı evre-
ıaının mı-rı 160 olarak tahdid edı- ı •inde hüklimot 1934 dıenb i muh l'f 

len mebualıardan yüzünü B. Köeciva- _' • . ~r te 1 

nov h"k" ti afınd 1 parlamento dııı kabınelerın çılr.armıt 
. u ~e .etr _a top ~tır. oldukları kanunları - hattl matbuat 

S~çım .~aalıyetı, ~u~ h~y.e.tı ıtıba- ve cemiyet tctekkülü hakkındakiler 
rıyle aü:kiinet ve ıntızam ıçmde &eç- d d h"l ld hald --..1ik · · · ak d . e a ı o ugu e - t..u ettır-
mıştır. F at namze lerden bır çogun- k · · kit b" ,_ • -·'-ib 
d mahk 

. . me ıçın ı ır e.werıyete 11&1& o-
an, ya eme kararıylc seçımler- 1 takt B nd Sob 

den uzakla,tırılmlf oklukları ahud a ır. u an sonra ran~ mec-
da, hiç olmama daha uzak v~ ~çük liai kıralın ~vl nutkuna verılec~k 
muh· .. ı- d 'd adam! k d. cevabın metnını hazırlayacak, yani bır 

ıucr e, ı are arının en ı t . 
al-..~ı.1- · •- ıı· _-1 etk ı·k umum politıka milnakatuı açılacak-.. ., ........ rıne ~e ı ıı;uen gayr eı ı - B _., k hara 
le . 1 •-- l••t·'·lar '--LL -..1- ·ı_.ıo tır. u ıuuna 8.f&Dın retli olmuı 
rıy e -rtı-y ...,. ı ..._ı._ tı-- k h ld' 

yetle 1 k 1 da de~ ' ldir pe mu teme ır. Bununla beraber 
r e arıı •flDBllllf gı • müukereler hükümetin leh1ne netice. 

.. Hükümct~ bu~. müaab~n~erinıe lenece.k v parlimn.tıo son bahara kadar 
Ulaı M. dan K. dere'1• 6.4~ 23.00 ıtimad edebilecegını aandııı yib ka- tatil devresine &irecektir 
K. dere'den Ulu M. na 7.15 23.20 dar mebuıtan, ekaeriai yeni kiımeler • 
Ulu M. dan Cann:ra'J& 7.25 23.00 lan b N 1 imi --1- • li :.L- d' Canb:ra'dan Ulaa 11. 1111 7.10 aa.20 o üyiik bir kıamı. batvekile çek- uı ICÇ eıvııı ıç po t- en ııe-

Kolllo.1'un birinde yapyan bir kim- nUz, müsterih olarak evinize gidip Ulu 11. dan Dikmeıı'• 7.30 19.00 tikleri telrgraflarda hükümet politika- leri bakim okiuyaa. takü:» edecek baf-
Dikmen'dea Ulaa il. na 8.00 10 30 rb · t1 · · "'-• ıa1.-ı.. par•.e.----..1- ,_ ..1- ı.--

• olduğum için, hatırı uyılır kumu- bekleyiniz. Bakın neler olacak. Ula M. dan KecHSraı'• &.30 21:00 ıma me utıye erını -.,aıı etmifler- ._.._, ~"''''-" allDO)'Ym ......,.-
lardanım. Bu itibarla istediğimi ka- Ayrılıp eve gittim. Keclören'den Ula• 11. aa 7.00 21.30 dlr. Memleketin ıiyaal bayMmda rol lıca mefgale mnsuu ıene iç polipk& 
feae koyabilirim ... Fakat günün birin- Kendi kendime, Ulu M. dan Etlik'• &.30 20.30 oynamıı p.heiyederden mürekkeb bir olacaktır. 
d f 1 

Etlik'ten Ulu il. na 7.00 21.00 kı&m d · manada be tt b 
e, nasılsa atının biri beni kafese - Benim kafığrmı çalan eemer a- Ulu u. dan Cebecl"7• 7.00 2s.oo ı a, aynı yuıa a u- Bununla beraber orta Avnıpa hldi-

koyclu. dam kim olabilir? Acaba benim eski Cebeci'denUlu• M. na 7.00 23.00 lunmakla iktifa etmiflerdir. Her hal- aeleri, mecli•te, psete tefairlorinin 
Cebeci'den AL fabL ra 7.00 -- de Sobran e·n· 1 -..1 ·· bil Bütün mesele bir katık etrafında arkadaıım, sadık dostum, 1van Gre- A. fabl. c1u Cebeci'>'• __ ' Y ın açı •11~an once • çok ihtiyatkAr olufU ylbünden pek ti-

döndtl. aimoviç ml 1 O, haJdkatoD ewerdir. Y ... leltlr'dea uı. il.• 7.00 ~ kümet ekaeri;yetiııiıı teCllllüailnden da- faye .. b bir fikir edinilen, ..W.ler )'9P-

dedım.. • U1111 M. clu v.......-. 1.10 u.oo ha iyi eaıin olmak Jsia. hUkUmot. vil&- maktan hali kalmayacaktır. •-·1ua•-
Zengin bir adam de,.illm. Mutfak 8. puarz"Ddlıa Aldııltprl'Je 1.41 f.lo ·•- .a. m1ı.....-L.L.-ı _,___ ı -·1 ....,. 

& Alddtprtldm a. --·--- a.oo 41 7• ... r----r :ywu. mmta- un dfllıllllik -ı..Jde t.ahalııku llaerlne, eıyam da yok. Odamdaki dolap, ev Üzerinden bir bi ,Un ı~ti ... Onun -·- t. ka mıntaıka toplayan biribuiııi miltea- r-• 
llllllbim olan kadınındır. Yatağım da halinde bir acayiblik aumejo batla· 1 U. 1197dam ne fata170ft arumc!a her kib üç toplantı tertib etti. Bu toplantı- auJıh muaıbedekri mlleJllflerlnlıı lnaa-
oauadur. Biri~ ....ımt malım. bir dun. O ıtlne kadar gayet kanaatklr ~-~llrafda bir ıefer olap tren•· lar ncticea:~.ı... mebusların kırallıgya niyet hielerinden ımhrumlyetinl ileri 

t meli b. bi d • lllUUIU& ~ erler daha aktır. "~ slmtlf kafıktan ibarettir. Bu kafığm Ylf&yuı van, ti ırden re eğı- dürüstçe mer.butiyetlerini ve şimdi ıilrerek hadiseyi her bakımdan haklı 
maddi deferi yanında, bir başka se- şerek parayı har vurup harman sa- ş U. Meydanı ile Yenlıehlr, Bakanlıklar, .ft...ı... ·k d'l ı · "k k · · d ..a-ıa . b;;_ Cebeci, Samanpaı:arı araamda 11.at a ı.aiwl e 1 en po ıtı aya arşı ıtıma - ~ makul bulanlar ekaik Olıriamıftır. 

uu .. vuruyordu. Sinema a idi r her ı~- :r~..:ı~ ı r ~~·.~~~~~~~~~~~~.~~~~~~--~~~-~~U••~M~+-~~ ~u ~~kı~Bo~ Da~-"~~ı~.~~~~~·~ 
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de baflıca müfteri olmak haysiyetini 
kuvvetlendiren kudretli bir impara.
torluiun orta Avrupaya doğru meto
dik vo devamlı initi karşuunda bazı 
enditeler imar ediyorlar. Bunlar, di
ier memleketlerin, bilhassa Fransa i.. 
le 1nailte.renin Bul&ariatanla olan ai
ya.i vo iktisadi münaaebeteriyle daha 
&iyade mefiul olmaaını temenni et
mektedirler. Fakat bu diifüneeler reao
meo iabar edilmiyor. Buna mukabil a
tik:At olan cihet, hükümet ekaeriyeti
nin aldığı kararlarla muhtc.lif resml 
nutuklarda Yı.goslavya ile ıalmalar:ıı 
sıki.ıtmaaına vcrıı :u 1- ususi f'herr.iyct
tir. İki memleket arasındaki her nevi 
temas!ar &ünd..:n .-ı.:ne artmakta ve bu 
noktaoa hukümetin maksadiyle halkın 
hisleri arasında tam bir iıtirak oldu
~ı.uıu belirtmektedir. Son umanlarda 
Bulgaristan - Yugoslavya 1 .. dudunda 
itarct taflan ve karakollar teaiıi bak
kındaiu Belgradda imzalanan muka
vele bu maııad1 ıe .. -bolrk bir ııarettir. 
::ıu t;u.elenmiş dostlu.;un daha parlak 
bır tezahürü, yum.la B. Stoyadino
vlçif' ve hatt\ - iararla dolaf&ll ı-yia
lar:ı ı.öre - Yugoılavy • :ur naibiniıı 
Bulgarlstanı ziyareti olacaktır, 

YıgosllYJI 
1'.iipüı Antant kon•eyİ 

Bütün &azeteler, küçük im.ant kon
feranaınıda görU.ülen meeelelerin en 
çetinini Çekoalovakya itleri olduiunu 
yazmaktadır. Vrema gazıeteai di)'W 
ki: 
..Yuıoslavya, Berlin ve Prai arum

da dojru.dan cloiruya yapılacak müza,. 
kerehrle bir teıviye tarzı bulunabil~ 
ceği hakkındaki noktai nazarını kabW 
ettirmeye muvaffak olmuftur. 

Küsük antant ile Macariatan arum
dü.l mi1011ebetler maelaine geUnce. 
bugtine kadar takib edilen menfi va
siyeti bırakarak onun yerine dostça 
teıri.ki meaai kurmak için çal19ıılacat
tır. Yugoslavya macar eka.Lliyetled. 
meaeleaini çoktanıberi halletmif bu)a. 
nnyor." 

bana. rahmetli bllyllk annon dolum huıh yapmadıiı kalmıyordu- ldlıadar mat 7 de ı •••il dm n; '°ve bat v e ıönclerilmiftir. AJni 
~~ilk~u~~~~ ~~e~~~anh,~~ ~~~HnH~b~~ ~~·~~~~~~ ----------------------------

GQnQn birinde kaşık ortadan kay- yapsa yapa, ancak benim katılımla muııtuam ıeferler vardır. lerin slıkı bir aurette birlefik olmaları c • ı k • h t • d 
boluverdi. Kafığı lapa yaptığım ten· yapabilir. Aldığı 1DUf bunları yapma· • :lr=e~i:rı:ı:=ın:=~ ~ma':ıım~i ~'~~ki parti- 1 e 1 raca 1 sayesı n e 
cerenin içinde unutmuştum. Eve gel- •ma yetmea. dlluna dbniltlerl ılııemalarm datili. 0 

" Y•uvuu& takıbih e-
dim ·, birde ne görevim, ı·çı'ndeki lapa o d • aaatledne tlbidlr1-. den, tarar euretlerl Jaıba1 ecllJmiftir • ., n an ıımdi, nefret ecH,ordum. Ve Bu karanmnelerden birinin oldult-
yenmlf, tencere bombof, k19ık iıe nihayet aabrnn tUlsenerık, meeelıyl P o ı t • S • • t 1er1 sa manider bir fıllrw nwsed-llkleri 
yok olmut- Hiç kimseden filphelen· polise haber Yerdim. P09ta ••t 19 a kadar !ıtaııbal dhetln• yabancı bir devletin nd,ro Defriyaa 
medlm. Evde, bir ben, bir ev sahibim Polis geldi. tvan'ın odatma girdi. ;:~ :l:'ciantu. tarafmct.a tiniıb edilmlt olan mebu-
olan kadrn ve birde inhisar memurla· Bunu gören tvan•ın renfl uçtu, ke· T • • • 1 aatler1 larm temlll aallhiyetlerlne Ailıayet 
ruıdan İvan Geraılmoviç ikamet edl- keleme~e ba,tadı. Ondan aonra db llaıdarpqa'7a 1 H• aabü l.IO.B• veril.imal arsUIUDu lSıbar eımebedlr. 
)'ordu. tvan, benim hem biricik arka- UıtU çökerek, u.am 19.IS " ıuo Burada muıhıelif 1e>eyaUat telU)'Ullü 
da'ım Ye hem de en çok IC'Vdiiim dos- _ Beni tevkif ediniz 1 Ben suçlu- :=;::ı..ı-r::embe JM1111Sedlerl b\ılgar aoçimlerlne tavai.ye 
tum idi. yum. Devlet parasını a,ırıp yedim. lamamı battma •ürat.) etmit olan aovyet radyo nc:triyatı ı..-

Hemen ev smtblm olan kadına bat : Her_JÜD 0,35 (KQle- dedllmektedir. Eni ıiyut partilerin 
~rdum: diye bağırdı. rl, Sıva~ Aınu,. ba buırlaıdıldarı kombineııonlar Mfesin-

- 'D .... -.. gelene bakın, '"""··iım - Benim kafığıda mı? bat Uzer ndedir.) de ıeçilmit olan mebuaların da tanıl-......,.uua -...- Diyarbakır battı : Herciin 9.H 
Jra:yboldu. haini çıkarmadı. Zonculdak hattı : • 15.00 mamMı dlifilnülüyormut- ltin bu rad-

- BUtiln feliketler kepe hep bu· l'ftll'ı alıp slttlrdiller. Kınkkale'1e rayotobill • 115.05 deye vardırılacatı muhakkak dıeiil-ı 
nma pbi olu. tamiri mUmkün olan - Müaaade edinbde, fU kat• ne G V N DEL IK dir. Her halde bu teaahürat, sürüden 
bir feY olduiu için, memnunum. Siae, oldu anhyahm, diye 10racak oldum. . ayrıknıt baıı koyunları düfüııC41ye 
fwkalAde mükemmel bir falcı olan ~ lvan yürüme baktı 90 acı acı gil· Hicri_ 1357 Rami_ 1354 MYkederek eksoriyet grupuna iltihak 
iri doetlarrmdan bir bayanın adorwini lUmaiyerelr, ıtebiill'evvelı 8 Nilall: 25 ettirmek neticesini verebilir. 
nnyim.. Hiç vakit kaybetmeden he- - Sende mi, Brutue? diye torduk· S. D. S. D. Hükümet ekaeriyeti kartı11nda alt· 
men orayı ıldiniı I dedi. tan IOnra, mefer, benim hiç doıtum Güneı: 4 49 Akpm: 

19 12 mıı kadar meıbua uralanacaktır. 8un-
Bunun tlaerine ben de kalkıp fal· yokmuf. Ben •enin katıfını çalma· ıaroan bir kamı müstakildir, dig~r bir 

cqa littlm. Karanlık bir oda. Maaa· dun, bunu iyi bll 1 dedi. Z miilalim kwnı da az Sok açık bır tekilae eski 
nın ültilnde bir kafa tası. Kedinin bi- Bu hidiıenin üzerinden bir yıl ıeç- ıiyuı partılerle alakalıclmar. Demok-
rl dolafmakta, oraya buraya sürtün- ti. Karım köyden ıerl c!öndU. Evde K[l \H(lfR ratlar, radikaller ve liberallerle, bir 
mekte. ıraıcı. PflD&Jl ve yatlı bir ka- bUyUk bir temiılik yapmak maba- çok partizanları buıtın hltkUmee: ek-
dm. Meteltyi kencliıine anlattıktan diyle, Cfyayı topladı. Birde ne göre· aeri)'eitne iltihak etmlt olan eMıi bat 
eonn, kllıdlan brzttırmağa batladı. Hm, katık, bir fare deliğinin ağamda veW1 TMDıkof milli hareket ınapu bu 

- Evet, evet, dedi. Siz bir çay ka- değilmi imi§I. 1 .._~-.. mey'1\dadır. Buna mukabil "müfrit 
pfı kıyt>etmlfllnb. diye llbe etti. 1 aolcu" unıaurlar terakki elde eımltler-

- Hayır, dedim. Çorba ıra,ıfı. zı•r.:uıf lnsfl.fülerlDll y•••yefl dir ve sayıları on bC§ kadardır. ltaka.t 
- tul bunlar, Umail ulahiyotleriııin tanıl-

- Falımı kesmeyiniz t Kliıd ya- mamuı teblikeaine matus bulımmak-
lan e&ylemu. Siz bir çorba katığı tfmdlllk delisflrllmıye<H '8dırlar. En mühim grup, muhtelif 
bybetmiflinlz ama, ihtimal ki, bu ka- f .sümreleri "befler grupu" deDilen bir 
tılda çay da karıttırmıpınızdır 1 Yüksek Ziraat EnıtltUıü hakkında MÇim kıoaliayonu içinde birletp)iıf olan 

- Evet. dedim, doğru. bazı tıtanbul iazetelerinde yapılan ı "çiftçilor"dir. Bu ıru.p kendilerine ll-
- Madem ki doirudur, <Syle ise, ne,riyata kartı kendlılnden malfunat I ti:hak etmit olan eald ckmokıat birli-

kllıdlarnı ilatüne bet rublelik bir istediğimiz salahiyet aahibi bir zat li• ra4ltal ve lı08}'aliet men-.ablarla 
banknot koyunu•. Fakat yırtık olma· tunları ıöylemittir: • kırk kadar aaaya Ahiö olacaktır. 
ım. ÇilnkU, yırtık paradan kiğıdlar HUkUmet eberiyeti dıfında kalan 
huylaıurlu. ·•- Bu haberler ne tebip, ne tu- Dünkü çapraa kelimelerin bUtüıı mebualaruı birden aaraıımu bir 

latediği bet rubleyi koydGktan aon- dl.k olunabilir. Makamdan alınmıt o- halleclllmit uıldi i:nulıalefet tatbik edec:.ekleri e6ylene-
ra. falcı denm etti: lan umumi ve kati direktif, Zinat ~- mes. lçlerhlden buıları hUktimetin. 

_ Katılı emıer bir adam •tmnıt kon.greıi toplanıp veklletln umumi , blkün polltiıkaeını umumi heyetiyle, 
q.r iıteneni.1, muayyen tırr para ziraat potltlkaaı tetblt edtıinceye ka
nıukabilinde alH hırsızı gösterebili- dar vaziyeti olduiu ıibi muhafaza et
rim. mektir. Zirai tedriıat kıımı kongreye 

Bir bet rublelik daha verdim. Ka- arzedilecek mühim mevzular arasın-
4m. bir hardalı ıu ile doldurduktan da bulunuyor. Hazırlarumt olan ra· 
IOnra, bana, por, biaaat enatitUnUn de prenıipleri

- limdi, dikkat ediniz. Bir ,ey gö- nin dojruluiunu kabul ettiği oauları 
rl:Yormuewıuı 1 diye eordu. ihtiva ediyor ve hatti bundan dolayı· 

- Hayır, hiç bir fCY iÖrnıüyorum. dır ki bu babta kıonpeyo werilecek 
Kadın suyu paımaliyle kan,tırdı: raporun yuıknuı itini. vekil, busat 
- Peki, tlındi de, ıuda bir hareket rektöre •ermiftir. Yani enatitii ken-

JOk mu 1 diıi yuıp koncrede müdafaa edecek· 
- l!'Het ama, parmafınurlı kırıttı- tir. 

nnca baf11a tiltlll olımaına imktn nr• Ameli tedrhat " mlteadctit MDe-
1111ld1 ıt mektebıH raporda bUhm· yer tu-

- Jıladm ki nyu hareketli gfkdtl- tuyor.,. 

1 

2 

' ................... 
4' ---5 

So1'u .. laı 
ı- Hak ~eti 
a.Kanlııota, aolütoWk ....... 

Çok detiL 
S- intizar edilen. 
4- Almaktan emir - Tavla 070arken atılır 
5- Yanan mumun dikildili yer· Hima11-

DİD ilk lıeceei 
6- talr • lkl hattın kesittiil r•· 
7· Ruı olmak • Otu sün. 
8- Çukur, 
9- Yobaz 

Yııbtıdu a,.fıya ı 
1- Hak yerinde davlc111 •e nnlı7I ~atı-

ran 
I· Beki Blblı 
S- Hak yerinde aranan ıq 
4- Anahtarla •çılan 
S- &lemelr lrelhbeelnln ilk iki heceli 
6- 11..U olmak - Leblebi yapılua ...... 
7- Ezmekten emir • Bir nota. 
8- Kilidi apn. 
"'Bala· ..... 

Bulgar köylo.stı bir 
dekardan ıenecle vaaatt 

3399 leva kazanıyor 
Bulgariatanıcla aon "neler zarfaıda 

A·nupa piıyuuında önemli bir IDM'ki 
tu1mıy• b&flamıt olan zirai mabauller
clen biri de çilektir. Bulpr1atan4a ~i
~k yetlfti~ek •kıl bir iltlr. hat bu 
it aaıl yedı senedenberi rasyonel bir 
aurette lnk1'af etmekte •• temin etti
ği döviz mikdarı her Mne normal bir 
t~aayüd ımtermektodir. Çilek cimle
rırü ııliha muvaffak olan bulprlar 
tue çilek ve yarı konaerve halinde oı: 
mak Uaere: 

1930 seneai 
1931 .. 
1932 .. 
1933 .. 
1934 .. 
1035 " 
1936 .. 
ıg37 .. 

1090 dekar çilekten 
1800 " .. 
1307 .. 
2601 .. 
3208 .. 
4140 .. 

12165 .. 
15400 .. 

.. .. .. 
,. 
.. 
,. 

193$ Hne91 365 bin 102 kilogram. 
1936 ıeneet bir milyon 961 blıa 512 ld
Joeram, 1937 tenffi iki milyon 945 bin 
876 kilogram ihraç etmltler ve mee&o 
li 937 aenesl aarfındaki çilek ihraca-
tından 33 milyon 903 bin 880 leva al
DUflardır. 

Bulpristanıda çi.lek draatiniıı na
ııl normal bir surette lnıkipf ettiliai 
anlamak için a,alıdaki cetveli tıe1lkik 
etmelidir: 

457 bin kilogram 
338 bin ldloenm 
649 biıı SOO kllognm 
ı miolyıon 189 bin 500 kilogram 
1 milyon 700 bin 500 tiloı.rmı 
ı mil,on V86 bin IOO kilogram 
4 milyon 196 bin 4ZS kilogrmı 
6 milyon 27 bla 715 kilogrun 

Mahsul ahNDıftır. &ınaenaııytı ıno -------------
aeııeai zarfında Bulgarletanda mevcud \ --------------.. 
1090 dekarbk çilek airaati, yedi yıl 
zarfında 15 bin dekara çıknl!fttr. 

Bulgar tecrilbe lstuyonlırmm elde 
ettiıkleri neticelere g8re bir dekarlık 
çilek airaati için materyal, itÇilik Y. ı. 
olmak ibere ilk MiM aarfmda 3172 le
valık bir mural l&lımıdu. .. ilk se
nenin bir dekadan alınacü mlhMalU 
lee bln kilogram olup -cart bet leva
dan satıldıiı takdirde bet bin len et• 
mektedir. Yani ilk senenin umu baaı-
1.atı 2428 levadıt. !kinci MM aarfmıda 
yapılacak masraf 1488 levadır. Bwıa 

mukabil 1200 kilogram aıablul aı..-. 
c:aktır ki, bu, lkı bin ına klıdU ı.ub 
edilebilir. UçUncll 1eo1 sartmda ,... 
ptlacak masraf, welld ._,. nillutr 
675 lna daha fuladır. Buna maklbll 
UçllncU yılın mabaulU 3247 lna teml8 
klr ıetirec.k bir ha14e olacalmt. Bu 
tlç aenenln vaud Wnm beublayacak 
olunak k6ylil, blr delrar ~ M
nnt 3389 lna .m.1ııı1r alqıor, d....-
tk. 

Ankara Borsası 
7. s- 1938 

ÇEKLER 

Lolllln 
!("70rlt 
Pari• 
llUaDo 
8rtikMl 
Atin& 
Cenene .,,. 
Aaalterdam 
Pras .. 
llıdrid 
Bwlln 
Varton 
Badapqto 
Bllkr .. 
Beland 
Yokohaına 
Moakova 
ltoltboı. 

Acılıı 

uo 
0.792290 

28.3125 
1S.Ol66 
4.70 

86.7'4SJ 
3.46 

63.5714 
1.4265 

22.7775 
12.HM 
ı.Na 

4.195 
3.9880 

ıoe.ıv 
14.5aat 

2.7250 
ZS.8175 

l.0790 

uo 
0.711260 

28.3125 
15.06el 
4.70 

86,7480 
1.46 

63.5714 
1.4265 

22.7775 
11.6914 

l.9612 
4.195 
S.OllO 

ıoe.ıt 
34.5231 
2.7250 

24.8175 
1.0790 

ESHAM VE TAHViLAT 
'lllfı) 
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RESMi İLANLAR 
Vilôyetler 

Nakliyat münakasası 

infaatı bir ay müddetle puarhğa kon 
mU§tur. 

2 - Bu ite aid evrak fUDlarckr. 
A - Ebiltme prtnameai 
B - M1*avele projelli 
C - Huınısl, bayındırlık ft J1lpı it

leri genel ve fenni §Utnmneai. 

7 - Muvakkat teminat muhammen 
bedelin yüzde yedi buçuğudur. 

8 - Kapalı zarflar tarifatı kanuniye 
dairainde yapılacaktır. 

9 - İhalesi 23-mayıa-938 pazartesi 
suıt 16 da Aldıiaar belediyesinde yapı
lacaık:bı. 

Gümrük ve inhisarlar 8 . 

Sömi kok ahnacak 
Gümrük ve lnhiaarlar Vek&le

tinden : 
1 - Vekalet kaloriferleri ihtiyacı 

için 38 ton mikdarından (Sömikok) 
pazarlık usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Beher ton için 26 lira bedel 
tahmin edilmiştir. Muvakat teminatı 
74 lira 10 kuruştur. Bu ite aid prtna
mcler vekalet levazım müdürlüğünde 
her gün görülebilir. 

3 - Pazarlık 10. 5. 938 salı günü 
saat 15 de vekalet binasında satın al
ma komisyonunda yapılacağından is· 
teklilerin bu tarihten önce muvakkat 
teminatlarını vekalet veznesine yatır· 
mış bulunmaları ve belli edilen gün 
ve saatte komisyonda hazır bulunma-
ları şarttır. (1363) 2733 

Dolu tülün ve i~ki sandıklarile 

ispirto bidon nakliyata 
Ankara lnhısarJar Baımuduriugün

den: 
Bat müdürlüğümüz merkez ve mül

hakatından 938 mali yılında dolu tü -
tün ve içki sandıklariyle ıspirto bidon 
nakliyatı ve bunların boş kaplarının 

bir senelik taşıma işı 1 mayıs 938 tarı
hinden itibaren yirmı gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmuıtuı. 

Bir sene müddetle ıcrası mukarrer 
nakhyatm sevk mahallen apğıda sı
rasile yazılmış ve bunların senelik mu 
hammcn nakliye ücretlerinin tutarına 
göre hesaplanan yüzde yedi buçuk 
muvakkat teminat paraları da hizala
rında göaterilmittir. 
Açık eksiltme ve ihale muamelesi 

20 mayıs 938 tarihinde cuma günü sa.at 
15 de Baş müdürlüğümüz binasında 

toplanacak komisyon marifetiyle icra 
cdilcce ktir. 

Tayin edilen gün ve saatte her ma· 
hallin nakliyat işlerinin açık eksiltm.: 
ve ihalesi komisyonca ayrı ayrı yapı· 
lacaktır. 

Şimdiden nakliyat ıartnamelerini 
görmek iatiyenler satı' 'ubemizc ber
gün müracaat edebilirler. 
Yapılacak açtık eksiltmeye ijtidk e

'1c"'ckı.. . .ı .. J.., 4ctylu ... üllcu ~tinde bo;ı 

mUdürlüğümüz~ki komisyona müra
caat etmeleri ilan olunur. 
1-Ba' müdürlüğümüz namına An

kara istasyonuna gelecek mamulitın 

tehir merkez nakliyatı muvakkat tc· 
minat parası 300 lira. 

2 - Çankırı şimendifer iıtaayonun

dan veyahut Çankırı inhisarlar idaresı 
depoaundan alınacak mamulatın da 
ŞabanölU ve Ilgaz kazaları inhisar i
darelerine nakli için muvakkat temi
nat parası 29 lira 80 kuruı-

3 - Yah,ihan Jimcndifer istasyo
nundan alınacak mamulitın Keskin ka 
zaaı inhisarlar idaresine nakli, mu
:vakkat teminat parası 20 lira 25 kurut 

4 - Polatlı şimendifer istasyonun
dan veyahut Polatlı kazası inhisarlar 
idaresi deposundan alınacak mamula
tın Haymana inhisarlar idaresine nak
li. muvakkat teminat parası 52 lira 50 
kurut. 

5 - Ankara istasyon satıı deposun
dan alınacak marnulitın Ayat kazası 
inhisarlar idaresine nakli, muvakkat 
teminat parası 12 lira. 

6 - Ankara istasyon satış deposun
dan Nallıhan kazası inhisarlar idareıı
ne nakli, muvakkat teminat parası 42 
lira. 

7 - Ankara istasyon satış deposun
dan Bata inhisarlar idaresine nakli, 
mı:vakkat teminat parası 35 lira. 

8 - Ankara istasyo nsatıf deposun
dan alınacak mamulatın Kızılcahamam 
inhisarlar idaresine nakli, muvakkat 
teminat parası 54 lira 30 kuruş. 

10 - Ankara itrtasyon satış deposun
dan Beypazarı iutlİ16arlar idaresine 
nakli, muvakkat teminat parası 45 lira 

11 - Ankara istasyon satış deposun 
dan Çubuk inhisarlar idaresine nakli 
muvakkat teminat parası otuz lira. 

(1306) 2630 

Kültür bakanhOı 

Orta okul öğretmenliği 
Kültür Bakanbimdan : 
4, 5, ve 6 sınıflı öğre~n okulları 

mezunlarından orta okulların, a) 
Türkçe, b) Tarih, coğrafya, c) Mate
matik, d) Fizik, kimya\ve Tabii ilim
ler gruplarından birinin öğretmenli
ii sınavlarına girecekletin yazılı ve 
sözlü ıınavlanqın hangi derslerden 
yapılacağı aşağıda gösterilmiştir: 

1 - Türkçe grupu öğretmenliği için 
yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda: 

a) Liselerin son sınıflarının edebı
yat kolu türk edebiyatı tarihi müfre

datı, 
b) Türkçe modern bir edcbt met

nin izahı. c) Türkçe bir kompozisyon 
d) Smava a:irecek öğretmen octa-

ye okulda bir tüııkçe ~raini talebe 
verecek veya o den için hazırlıyac 
ğı plnı ımav heyeti önünde izah ed 

a-
c-

ccktir. 
ğ-II - Tarih ve Coğrafya grupu ö 

retmenliği için yapılacak yazdı ve 
sözlü sınavlarda: 

ci a) Orta okullarla liıelerin ikin 
devresinde okutulan tarih ve coğra f-
ya müfredatı. 

b) Harita tersimi. 
c) Orta okulların yurd bilgisi mü f-

redatı. 

d) Lise ikinci devresinde okutula n 
sosyoloji müfredatı. 

c) Sınava girecek öğretmen, orta 
okulda tarih. coğrafya ve yurd bilg 
si mevzuları hakkında talebeye iı 

ders verecek veya bu dersler için h 
zırlıyacağı pJanlarr ımav h~yeti o

. 
i-
ç 

a-.. 
nünde izah edecektir. 

ili - Matematik grupu öğretmeni 
ği için yapılacak yazılı ve sözlü s 
navlarda: 

i-
J-

a) Orta okul matematik müfrelat J 

b) Lise ikinci devre birinci ve ikin 
ci sınıflarında okutulan cebir ve ge 

. 

. 
ometri müfredatı. 

c) Lise ikinci dene iiçüncü sınıf: n 
edebiyat kolunda okunan cc-bir v e 
kozmoğrafya müfredatı. 

. 
-
-
-

d) Sınava girecek öğretmen , orta 
okulda aritmetik ve geometri mevzu 
ları hakkında talebeye iki ders vere 
cek veya bu dersler için hazırlıyaca 
ğı planları sınav heyeti önünde iza h 
edecektir. 

r iV - Fizik, kimya ve tabii ilimle 
grupu öğretmenliği için yapılaca k 
yazılı ve sözlü sınavlarda: 

-a) Liıc ikinci devre birinci ve i 
kinci ıınıflarında okutulan fizik 
l..imya müfredatı ile üçüncü sınıfın e 
dcbiyat kolunda gösterilen fizik v 

. 
-
e 

kimya müfredatı. 
b) Lise ikinci devrede okutulan ta . 

bii ilimler müfredatı. 
c) Sınava girecek öğretmen, ort 

okul fizik ve tabii ilimler mevzular 
hakkında iki ders verecek, bu ders 
lere aid tecrübeleri yapacak, veya \.ıu 
dersler için hazırlıyacağı planları ıı 
nav heyeti önünde izah edecek ve bu 
derslere aid tecrübeleri yapacaktır. 

a 
J 

-

-

(1357) 2711 

Bir daktilograf alınacak 
Kültür Bakanlığından : 
Yayın Direktörlüğü kadrosunda ü 

retle çalışmak ve eüi eserlerin istin 
tıahı itlerini yapmak üzere bir dakti 
lograf alınacaktır. En az orta oku 
mezunu olması, eski metinleri doğr 
ıckilde okuyup yumayı bapraca 
bir kudrette bu metinlerle istinas sa 
bibi olması prttır. İsteklilerin tahsi 
ehliyet vesikaları ve çalıştıkları yer 
ler hakkında kısa bir malfunat hulaea 
sı ile birlikte 13 mayıı 938 cuma güniı 
a.kpmına kadar §ahsen veya yazı il 
Bakanlık yayın direktörlüğüne müra 
caat ederek adlarını kaydettirmeler 
11.zrmdır. Müsavi prtları haiz olanla 
arasında lüzum görülürse müsabaka 

c 

--
1 
u 
k 
-
l, 

--
e 
-
i 
r 

sınavı yapılacaktır. (1356) 2710 

Ankara Belediyesi 

Elbise, fotll " Siirt ıh11<1k 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su idaresi işçileri için 73 ta

kım elbise ve 54 takım tulum elbise 
68 çift postal. 5 çift fotin on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (1149,45) li · 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (87,20) li
radır. 

4 - Şartname ve numunesini gör
mek isteyenlerin her gün yazı işleri 
kalemine ve ısteklilerin de 24 mayıs 
938 salı günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları 

(1370) 2738 

Satıhk hurda borular 
Ankara Belediyeaind. n : 
1 - Su idaresi ambarında mevcud 

tahminen üç ton hurda font boru par
çalarına istekli çıkmadığından açık 
artırması on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 106 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (8) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyen-

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 17 mayıs 938 salı günü 
saat on uçukda belediye encümenine 
müracaatları. (1371) 2739 

Bir motopomp ahnacak 
Ankara Belediyeainden : 
1 - Camhdere belediyesi için alı

nacak havalı lastikli iki tekerlekli, 
tek dingil ve çift makaslı ve portatif 
çelik pıe üzerinde ve istenildiği za
man bir kamyon arkasına bağlanabile
cek ve istenildiği takdirde adamlar 
vasıtasiyle el ile çekilebilecek ve kı
zak ilıtünden indirilecek kolları va
zak üstünden indirilerek kolları va
alınacalrtll'. 

Diyaıi>alar 

diirlüjünden : 
inhisarlar Betmii-

2 - Şartnamesini görmek isteyen
ler her gün yası ifleri kalemine mü
racaat edebilirler. 

Diyarı.bakır inhisarlar bafmüdiiri
ycti ve içki fabrikası namı.na gelecek 
inhisar :maddelerinin vagondan alına
rak inhisar ve fabrika ambarlarına 
nakli ve buralardan Diyarbakır kaza. 
lariyle Mardin, Siirt, Bitlis ve Urfa
ya götürülmesi ve getirilmesi 1 ha
ziran 938 den itibaren bir yıl müddet
le ve kapalı zarf usuliylc eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedel yirmi 
beş bin liradır. İlk teminat 1875 lira
dır. 

D - Bu cnak nafıa dairesinde gö
rülebilir ve istenebilir. 

3 - Bu itin ihalNi 9 mayıa 1938 
pa..zarteıi günil saat 11 re kadar pazar. 
lıkla nafıa müdürlüğü dairesinde ya
pılacaktır. 

10 - Evrakı her gün Akhisar elekt-
rik fabrikasmdan istenilebilir. 2638 

Keskin kasabasının 
elektrik tesisatı-

3 - Vermek isteyenlerin 31 mayıs 
938 cuma gününe kadar teklif mek
tublarını vermek lazımdır. 

(1372) 2740 

Kirahk dükkônlar 
Ankara Belediyesinden : 
Halde 27, 28, 37, 33, 47, 49, 65, Sa

manpazarında 26/ 1, 24/ 2, 22/ 3, 20/ 4, 
Koyunpazarında 2, Samanpazarında 

1815, Saraçlarda 38, Atpazarında 
24/ 23, 116/ 20 numaralı dükkanlara is
tekli çıkmadığından açık artırmaları 
on gün uzatılmıştır. 
Şartnamelerini görmek isteyenlerin 

her gün yazı işleri kalemine ve is· 
teklilerin de 17 mayıs 938 salı günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (1373) 2741 

Bir Dizel motirü ıhlllCll 
Ankara Belediyeaind n : 
1 - Çankaya motor daırcs : ıçin :ı ı :

nacak olan bir dizel mo.vru . . .. ,,1 

on beş gün müddetle ve .~-1 
e ksıltmeye konulmuştu •. 

2 - Muhammen beae. ı ~ ·~ 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (ll .. 5) lira
dır. 

l 
4 - Şartnamesini görmek i6teyen

erin her giın ya.ıı ışlen ka!emıne mı.i
aczatları ve ihale 24 mayıs 938 ulı 
ünü saat 11 de belediye ·enciuneninde 
apılacağından o gün saat ona kadar 
eminatlariyle birlikte teklif mcktub
arını beeldiye encümenine vermeleri. 

r 
g 
y 
t 
J 

(1374) 2742 

A. Levazım Amirligi 

Başhemşire aranıyor 
Ankara Levazım Amirliii 

Alma Komisyonundan : 
Satın 

Ankara askeri hastanesi için bir 
baş hem,ire aranıyor. Talip olanların 
eraiti anlamak üzere kısa hal tereli· 
meıi ve bir kıta fotoğraflariyle An
kara.da Cebeci aıkcrt hastanesi bat 
' 
t abibli~ine müracaatları •• 

(1266) 2524 

Taze kabak alınacak 
Ankara Levazım Amirlili Satm 

Alma Komisyonundan: 

c 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

aacseloeri için 50.000 kilo taze kaba
ın açık eksiltmesi 17 mayıs 938 saat 
5 de Ankara Lv. imirliği Sa. Al. Ko. 
a yapılacaktır. 

ğ 

1 
d 

2 - Muhammen bedeli 4500 lira ilk 
t 
m 
eminatı 337 lira 50 kuruttur. Şartna
cıi komisyonda görülür. Kanuni ve
ka ve teminatla belli vakitte komis
onda bulunulması. (1181) 2372 

si 
y 

Beyaz peynir ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

e 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

aa~leri ihtiyacı olan 4.000 kilo be
az peynirin 4 mayıs 938 pazarlığında 
lib çıkıiıa.dığından pazarlıkla ekailt

y 
ta. 

le 
meai 16 mayıs 938 sa.at 15 de Ankara 
vazım amirliği satın alma komiayo

unda yapılacaktır. n 

te 
2 - Muhammen bedeli 1800 lira ilk 
minatı 135 liradır. Şertname•i her 

tin Jromisyonda görülür. Kanuni vc
ka ve teminatla komisyonda bulu-

g . 
ıi 

n ulması. (1335) 2725 

· Maliye bakanhğı 

Bir daktilo ahnacak 
Maliye V ek&letinden : 

m 
Maliye vekaleti muhasebat umum 
ı.idürlüğünde 40 lira aylık ücretli 
r daktiloluk münhaldir. 10 mayıs 
lı günü saat 12 ye kodar müracaat 
enler arasında aynı güniln aaat 15 
de imtihan yapılac:ıktır. 

bi 
sa 
cd 
in 

iı 
ğ" 

si 
ol 

Aşağıdaki §artları haiz olanların 

tida ile muhasebat umum müdürlü
une müracaatları ve ellerindeki vc
kaları bu istidalara bağlamaları ilan 
unur. 
1 - 18 yatını bitinnit bulunmak 
2 - Aagari ilk mektcb mezunu ol

mak 
3 - Daktilo itlerine aşina bulun-

m ak. (1367) 2735 

. Ankara T. S. O. Riyaseti 

Kirahk dükkônlar 
Ankara Ticaret Odasmdan : 

ti 
Postahane caddcsinde yeni yapılan 

caret odası binuı altmdaki iki dük

pa 
iti 

kin ayrı ayrı veyahut ber ikisi birden 
zarlıkla ft 1 haziran 1938 tarilıioden 
haren kıraya verilecektir. 
Taliplerin odaya müracaatları 2507 

Eksiltme 20 mayıs 938 cuma günü 
saat 14 de Diyarbakır inhisarlar bat
müdüriyctindeki komisyonda yapıla
caktır. Şartnamesi Diyarbakır, Ela
zığ, Mardin, Siirt, Bitlis, Urfa, Gazi
antep, Ankara ve İstanbul inhsarlar 
dairelerinde mevcuddur. 

(1364) 2734 

İlk okul binası inşası 
Muğla vilayeti Köyceğiz kazası Da

laman Çakallık KöyÜ ihtiyar Heyetin
den: 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulan ve 11491 lira 79 kuruş ke
şif bedelli iş Çakallık köyü merkezin
de müceddeden )\lpılacak ilk okul 
inşaaat· dır. 

2 - Bu işe aid keşif proje ve şart· 
nameler köy odasından temin edilir. 

3 - Eksiltme 24. 5. 938 tarihine 
tesadüf eden sah günü öğleden son
ra saat 14 de başlar ve ihtiyar heyeti 
tarafından köy odasında ihale edilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 861 
lira 88 kuruş muvakkat teminat ver
meleri ve nafıa vekaletinden 938 sene
sinde muteber vesika ve yahud bu işi 
yapabileceklerine dair bir kıta ehliyet 
vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

5 - İsteklilerin teklif mcktubla
rını 2490 sayılı kanun hükümlerine 
tamamen uygun olarak ihale saatın
dan bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde teslim 
dır. 

etmeleri lizım-
2746 

Sıhi tesisat yaptırılacak 
Mani&& Valiliğinden : 
1-48709 lira 50 kuruf kcfif bedelli 

Manisa memleket hastahanesi sıhhi 
tesisatı kapalı zarf uaulü ekeiltmesin
dc teklif edilen fiyat haddi liyık gö
rillmediiinden bu it 28. 5. 938 perfCm· 
"8 c\inü saat onbire kadar olan bir ay 
müddet içinde çıkacak ve layık had 
fiyat teklif edecek talibine pazarlık 
suretiyle verilecektir. 

2 - Bu ite aid şartname, plan, ke
fİf ve sair evrak Ankara, İstanbul, İz
mir vilayetleri nafıa ve sıhat müdür
lüklerinde mevcuddur. Daha fazla 
tafsilat Manisa nafıa müdürlüğünden 
istenebilir. 

3 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya· 
pılacaktır. 

4 - Talihlerin 938 yılına aid ticaret 
odası vesikalariyle on bin lira değe
rinde yüksek tazyikli buhar kazanı 
tesisatı ve çamaşırhaneyi memnuni
yctbaht bir ıekilde yapmış oldukla
rına dair vesika ibraz etmeleri §arttır. 

5 - Pazarlık için tatil günlerinden 
mada bir ay müddet içinde her gü.n 
vilayete müracaat olunabilir. 

(1286) 2568 

A~ana stadyom sahasında 

yapalacak spor tesisatlara 
inıaah ilana 

Türk Spor Kurumu Seyhan Bölgesi 
Baıkanlığından : 

1 - Eksıltmeye konulan iş: Adana 
spor sahası ın~aatı. 

2 - Keşif bedeli : "18873" on sekiz 
bin sekiz yüz yetmiş üç liradır. 

3 - Eksiltme 24.5.938 tarih salı gü
nü ısa.at "15" ne Adana C. H. partisibi
nasında T. S. K. Seyhan bölgesi baş· 
kanlığında teşkil edilecek komisyon
da kapalı zarf usuliylc yapılacaktır. 

4 - Eksiltme prtnamesi ve buna 
bağlı mliteferri evrak, btanbul, An
kara ve Adana nafıa müdürlüklerinde 
görülebilir. 

A - Eksiltmeye girmek için istek
lilerin 1415 lira 48 kuruşluk muvakkat 
teminat vcnnelerı ve bu işi yapabile
ceğine dair nafıa müdürlüğünden tas
dikli evrak g&termeleri lazımdır. 

B - İsteklilerin teklif mektubları
nı üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat cveline kadar komisyon batkanlı
ğına makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

C - Poeta ile gönderilecek teklif
lerin dıt zarfı mü.hür mumu ile iyice 
kapatılmJl olmaaı lbrmdır. 

D - Poetada olacak gecilaneler ka-
bul edilmez. (2331/1226) 2460 

lise pavyonu yapllralacak 
Diyarbakır Nafıa Müdürliifün

den: 
1 - Talibi çıkmayan D. Bakır li

~i pavyonunun (36,375) lira (4) ku.. 
nlflak ... a,ftaıılea (33,200) liraıık 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
(2415) liralık muvakkat teminat, c:Ari 
ıene, ticaret odası veıikası, nafıa ve
kiletinden alınm1' (10,000) liralıktan 
yukarı ehliyet vesikası. 

5 - Taliplerin 9 mayıs 1938 pazar
tesi günü saat 11 re kadar müracaat-
ları ilin olunur. (2065-1119) 2256 

Soğuk hava deposu ye buz 
yapma tesisata yaptırılacak 
Zonguldak Urbaylığından : 

1 - Bu iş (45) gün müddetle ve ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İşin muhammen bedeli (31.000) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (2325) lira
dır. 

4 - İhalesi 8 haziran 938 çarşamba 
fi Ünü saat (15) de Zonguldak belediye 
dairesinde daimi encümen tarafından 
yapılacaktır. 

5 - Talihler şartnameyi parasız o
lc:rak Zonguldak belediyeıinden ala
caklardır. Şartname münderecatı hak
kında ki sorgular ihaleden evvel soru
larak halledilmek lazımdır. 

6 - Teklif mcktublarına teminat 
mektubu ie bu işe dair plan, proje, ke
şifname ve fenni şartnameden başka 

firmalarının bu i'tcki ihtisas ve sela
hiyetlerini gösterir vesikalarla bera
ber Türkiyede şimdiye kadar bu kabil 
yaptıkları tesisatın listesini ve ticaret 
odası vesikalarını ihaleden bir saat e
vclinc kadar urbayhğa vererek mak
buz almaları ilan olunur. (1221) 

2458 

Kapalı zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Gümii§ane Nafıa Müdürlüfün
dea : 

!-Eksiltmeye konulan it: Gümüp
ne vilayetinin - Piralimet-KeUı:lt, PiSs
ke, Euincan yolunda Erzincan hudu-
dundan itibaren o+ooo il.i 11 +ooo ni
ci kilometreleri arumda yapılaeak 

elli adet betonarme, menfez inpatı o-
1 up bedeli ke'fi 26788 lira 26 kurut
tur 

2 - Bu işe aid prtnamcler ve ev-
rak tunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafia İfleri ,craiti umumiye.i, 
D - Tesviyci turabiyc ve kiğir in-

patına aid fenni §Clrtnamc, 
E - Hususi tartname, keıif cedve

li, metraj cedveli, proje. 
İatekliler bunları bir lira mukabi

linde Gümüşhane nafia müdürlüğün
den alabilirler. 

3 - Ekıiltme 12-mayıı-938 perşem

be günü saat on beıtedir. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle 

yapılacaktır 
5 - Eksiltmeye girebilmek için ia

•eklilerin 2010 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan batka ticaret oda
sına kayıdlı olduğuna dair o senenin 
ticuet odası vesikasını haiz bulun
ması ve nafia yüksek bakanlığının 

müteahhitlik vesikasını ibraz etmesi 
prttır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar Gümüş.hane nafia 
müdürlüğüne makbuz mukabilinde ve 
rilmiş olacaktır. Postada vuku bula
cak geçikmeler kabul edilmez. 

2527 

·Kazalar 
- -

Motorin, Vakum, Dizel yaGları 
ıh11<1k 

Akhisar Belediyesinden 
1 - Akhisar elektrik fabrikasının 

dört aylık ihtiyacı için 20625 kilo mo
torin, 500 kilo vakum yağı, 37 5 kilo 
Dizel yağı eksiltme suretiyle ve kapalı 
zarf uııuliyle alınacaktır. 

2 - Dört aylık yağ mecmuunun 
muhammen bedeli 2235 lira 50 kurut 
muhammen bedeli 2235 lira 50 kuruş
tur. 

3 - Muvakkat teminatı muhammen 
bedelin yüzde yedi buçuğudur. 

4 - İhale 16-mayıe-938 pa.z~et1i 
günü saat 16 da Akhisar belediyesinde 
yapılacaktır. 

5 - Yine Akhisar elektrik fabrikaaı
nın yıllık ihtiyacı için 250 ton Zongul
dak maden kömüril, 730 Kg. kuru bu-

Ke.kin Belediy-mden : 
1 - 2997 lira ke'ü bedeli santral bi

nası ve 1200 liralik 200 adet ağaç direk 
ve 6500 liralık 60 normal beykir taka
tinde buhar lokomobil kondanaeli ve 
11942 lira keşif bedeli elektrik ICbeke 
tesisatı ki ceman 22639 lira bedeli ket
fi ve nafıa vekiletinden muaaddak: 
projesi mucibince Keskin kaaabaaının 
elektrik tcıisatı 25.4.1938 tarihinden ).. 
tibaren kapalı zarfla 45 gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhale 10.6.1938 tarihine tesadüfe
den cuma günü saat 15 de Keskin be
lediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler bu güne kadar liakal 15 
bin liralık lokomobilli santral ve elek
trik tesisatı yaptıklarına dair naha 
vekiletinin müteahhitlik ehliyetname
sini ibraz edeceklerdir. 

4 - Proje ve şartnameler Keskin be
lediyesinden istenir ve alınabilir. 

5 - Talipler tesisatın heyeti umumi
yesinc talip olabilecekclri gibi santral 
binasının inşası; ağaç direklerin Hıza
rı; ve lokomobil kısmiyle direklerin 
dikilmesi ve elektrik ,cbeke tesisatı ).. 
çin üç kısım üzerine de ayrı ayrı tek
lif verebilirler. 

6 - Talipler ihaleden evci yüzde 7.5 
nisbetindc ve ihaleyi mütea.Icip yüzde 
15 nisbetindc teminat vereceklerdir. 

7 - Taliplerin eksiltme kanunu mu
cibince icab eden vesaiki hamilen 10. 
6.1938 cuma günü saat 15 den evel 
Keskin belediye encümenine müraca
atları ilan olunur. Postada vaki gecik
meler nazarı itibara alınmaz. 

2472 

Havyar Ye balak müzayedesi 
Karaau Malmüdürlüğündeıı : 
Sakarya boğazı ve maa hariç karaMI 

gölü havyar ve balık rusumu.nun 1 ha
ziran 938 - 31 mayıa 1941 Uç aeneliği 
25 nisan 938 tarihinden iti.ıbarcn 22 güıı 
müddetle açık arttırmaya konmu,ıur. 
lbale (16 maym 938) pazartesi ıüni1 
saat 15 de Kara.su maliyesinde '°!>'-
nacak komisyonca yapıluaktır. Uç se
n-elik resmin muhammen bedeli 1600 
lira muvakkat teminat 120 liradır.. 

Şartnameyi görmek iıteyenlerin ı .. 
tanbul av vergileri müdürlüğü ile An
kara defterdarlığına, Adapazarı " 
Karasu malmüdürlüklcrine, taliblerin 
gösterilen gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1230) 2464 

Elektrik şebekesi inş~atl 
AkbiMr Belediyesind-en : 

Akhisar şehrinin tasdik edilen pro
jesi mucibince elektrik 'ebckeai inp
ıı kapalı zarf usulü ile münakasaya 
komılınu,tur. 

1 - İtin muhammen bedeli 37813 
lira 63 kuruştur. 

2 - İstekliler bu ite aid şartname, 
proje ve sair evrakı 190 kurut muka
bilinde Aıkhiu.r belediyesinden ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 26 mayıs 1938 tarihi
ne rastlayan perşembe günü saat 16 
da Akhisar Belediye binaımda topla
nan Belediye encümenince yapılacak
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat on beşe kadar 
belediye reisliğine teslim etmif olma
ları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 in 
ci maddelerine uygun 2837 liralık mu 
vakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği veeikalar. 
a.gari 20 bin liralık elektrik iti yap
tığına dair Nafıa vekaletinin 1938 yı
lına aid müteahhitlik vesikası, 

5 - Teklif mektupları ihale g&nl1 
saat on bete kadar makbuz mukabi
linde belediye reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teaıhhütlü olmaısı ve 
nihayet bu saate kadar encümene gel
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin Akhisar Belediye re•li
ğine müracaat eylemeleri ilin olunar. 

2745 

MOD 
Paris'in en son modellerinden 
Mevsimin zarif kadın ppkalarını 

ESKINAZI 
har ailindir yağı, 915 Kg. Lokomobil Müewi gctirtnut bubındufu-
yatak yağı eksiltme ıu.retiyl~ -.e kapa- nu aaym IQÜfterilerine bilJljrir. 
h .zarf usuliyle ahnacakbr. Lütfen bir kere ziyaret ectirıis. 

6 - Yı11* yağ ve kiSmirln -ı..... Bankalar cadde.i No. 27 2fi74 
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HUDUDU Borçlunun ltdı S.N.O. 

IU'lran Lmm oli• Ymuf, tfmalen H• Kuuk k6JGndan 10 
un Ef encli vereaeleri ve İmam otlu K&ypalıp oplla
Yuauf tarl.ıarı, gaıben tepe olup Yu- rmdan Haan oğ
•f tM'lMmdan tepeye kadar iıki yls si- lu. HU8eyill 
ra oldup, ve çe.nuben yol. 

farkan hali, garbeıı çay olup haliden 
çaya kadar 61 zira oldutu, 9imalen 
X.,,pakçı otlu t.m.ıı, ceouben Çeçto 
peli Mehmet tarlalan. 

,, .. ,, ...... 

Şarbn Kara Ali ottu Seyit tarı.t, • ,. ,, ,. ,. ,, 
pıben çay, ve ,ım.ten çay, oemlblD 
Kaypakçı ollu Dell llebmet taı.u. 

fadmn İpek tarlar, pd>erı )'Ol, fima· • • ,, ,. ,. ,. 
lm ıene ipek tarlar. cenuben K8ypü. 
p oll• Ahmet tarı-. 

far kan Halil oğlu Salih, pd>en Dal·) 
yan ollu Mehmet tarlaları, flmalın) 
çay, ceııu.ben )IC>l. ) 

farkan Kemal oğlu Yauf tarlaaı. pr-) Çubtu ..,,un- ıı 
ben camii fU'İf, ti.malen 1'01. c:enuben) den Dalyan otlu 
aeae yol. ) Allmet 
"Durali" Molla b4ır tar1Mı, '"1oJ•,) snUf 
çay. ) 
"Durall, Seyit tarı..ı. "say", Abmet) 
tarl•ı. ) 

"Durall", 11.ı.met -ı>urall" HUHyln) 
otlu Almet tarmı. ) 
"Ali", Alıailt, "Muetafa",.llebmıt tar·) Çukurca kayün- 13 
ı.ı. ) den manav HIMD 
"Yol", Ali, "Kaya" AH tarl•ı. ) otlu Mehmet. 
•Ahmet", Durali, "Ömer,", Mehmet) 
tadML ) 

Şarbn Ali tarl•ı ve pıben hali ve fi-) 
m&lecı Davdavcı otlu Ahmet, oeaubea) 
Ahar otlu Ali tarlaı.rı. ) 
&arkan Sllleyman otlu Mustafa. gar-) 
ben yol. ffmalen Molla llmtafa, ceau-) Yubrr K.anvl- ıa 
ben Koca HU.eyin tarl.u. ) ,_,....nwuı- a-• ~~~~ 
1111r8a Be..,ta Çawf oll~ Arif, gar-) ilim oiullarmdan 
bea Kara Koca oğlu Muea, timalen Ha-) . 
CI JtfencH, cenuben ince lbrabim otlu) Yuauf otlu Fevzı 
o.,.,. ) 
..... Mm-ofha.Rtıılıln. 11"*1 "'-> 
C1 X-. ..... J'll. --- KDlak) 
ollaBMML ) ..... ~-...-.~---> 081 U,Bnden28 
nlyedıen AUbey tarlalı, pmalen ııra) Hacı İbrahim ol-
Jcayatır. ) ln Emkı 

,..., ....... at of.I•) 
Mmn.t, cenuben stpml oilu Kebmet) 
EfeocH tarlalcı. ) 
larbzı deR, prbeD lıf41met Efendi,) 
flmalen Bacı Sipİlll otı. lltlaeıt &-) 
fendi. cenuba K8lekU ollu Dıuall) 
•laüft. ) 
larkan ,ot, prbta Ka,I& tiri oll 
Mustafa. ,-ı.n ~·,.-
feadl tarlalan, co_._ 70L ) 
8arbn Slpml othl lılea.mt ._.,) 
prben Kuyrlncl ollu Olman. flmaleıı) 
Ablrollu HllMJ'a. cenubecı teWt) 
HU.Cyin. ) 
Şarkan Cilcen oğlu lbrabiın. garben te-) 
lı:allt Hüseyin, fimalen Kuyrinci otlu) 
lnnnett cenubeıt Slpabi oğlu Mehmet) 
&fendi tarlalan. ) 
larbn J'Ol. prben Coca Ali oğlu Mus-) 42 
tafa. tlmal• Ç&nes oflu Rmn BfeD.) Km* kayliDdeıı 
dl tarlaları. cenuben yol. ) Bmir ()iman o
larba lipabl ofla Mehmet Bfeftdl.) lulları Olmıla,w 
prben Kuyrlnci oğla Olman, ılmalen) HllftH; " altl 
ll'IDlr oflu Hüseyin, cenuben tekaUt) Mehmect. karıla
Hla , .. waaa.n. ) rı Huriye ve Ayy 
Şarlı:an dere. prbea llebmet Efendi,) 
tlmalen Hacı Sipahi oğlu Kehmed E-) 
fendi. ceııuben Ktıteldi oflu Durali) 
wla1an. > 
....... lbcı Sipahi otlu llebmet B-) 
fendi, prben Kayrinci otlu Olman, tl·) 
malen Emir otlu RIHyla, oenaben tıe .. ) 
bit Hlıleyln tarlaları. ) 
~,ol, Plbenkoca Ali oflu Mutt-) 
tafa, tlmalen ~otlu Huan Bfen-) 
dl tarlatan, cenubift )'Ol. ) 
~ Ctıcen olfu lbnıbfm, pd)en te·) 
bGt HU.eyin, tfmalen Kuyrlncl oflu) 
Minnet, cenuben Sipahi oflu Mehmet) 
Efendi t:arlllan. ) 
Şarbn dere, pıben Ç&nu oğlu Meb-) 
met Efendi, fimalen Hacı Sipahi oflu) 
Mehmet Efendi, cenuben Klltekll ol-) 
lu Durali tarlalan. ) 

Şukan tebai clft'lettea Çalar otlu ifa.) .... __ 
53 

AD, 9imllen tebaadlm ilacı o...~) c-.ı- mılılynin-
ben t.mal1 otla :a,1lp, oen1lbea lwn) •• ı..u ~ 
otlu HUaeyin tarlalan. ) Ane. 

Sarkan Kara bacak ll•tatı.. tlmalea) 
ı pm.n Hacı llma otlu AK tarllu,) Oaı k~en A• 72 
~n muarbJr. ) 11 beJ kısı Aliye 

tarlran py, tim11m T..,_ulla 01111) 
lleıhmet tarluı, prt>en tepe olup ..,.. ) 
dua _,.,. bdar Z70 blı&Ye Gi41•11it ft) ller._ Y..ıtt 16 
ceauben 701 ile py. ) mahallnincle am· 
1azbn Karaall otlu Salih tarı.i, pr-) kim Ahmet oihı 
beD S!f• Kara lmmı ollu AbduUlh. ti-) Nu1111 
.... Aa..cllla&A._,..,_.._.) 
... dal-

• 

DJ(l llnkll 

Pazar Yol arbaı 

.. 

• 

.. 

.. 

SülOldG blfı 

llmfı: 
kıranı 

om keaarı 

Yol UIU 

Yol aruı 

Çeçtepe Koru 

.. ltoru 

Pazar Pazar altı 

.. 

• 

.. 

Uzun tarla 
kara ıöc 

Kıldırlar ve 
E lma dibi 

Cimi 

Tarla 

.. 

.. 
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.. 
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2.757 

0.919 
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3,6'17 

·11,0Sl 

2.757 • 

13,719 

14,708 

un 

16,547 
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HUJ)UDU Boıçlunun mı SJf.O. 

Şarbn tepe. pd>ea ,ot. pnalen ömer) 
Çebr otlu Hlleyila tar1-ı. cenuben) 
.......... Darall tada& ) 

Şarkan yol, ~n Kürt Ahmet oğlu} Pazar naMyeslft.. 81 
Emin, timalen Cınanm Mehmet, cenu-) d Kü Ahmet 
ben Kürt Ahmet oğlu Durali tarlaları.) ~ ~ 
Şarkaıı Kmııkb Mehmet Efendi, pr-) Ottu 

ben ltUrt Ahmet otlu Emin tarlaları,) 

timalen koru, ceaabea GüdUık Haaan) 
oğlu ()emen tarlaA ) 

larm Gu oiJu Hflleyla tarlMı, pr-) 
ben yol, fimalen ,al. cenuben Hilmnet) 
oflu Ali " lılultafa tarlaları. ) 
&arkan Hllmnet olha Ali tarlaaı, pıben) 
,ol, fimalen Hiıkmet otlu Ali tarluı,) G C5 l k&ynnc!en 7S 
ceıtaben 701. .. ) Çonw kısı Emim 
Şarkan yol, pıt,en hali, timaleıı Halil) 
Kooa tarl•ı, cenubea hali.) 
Şaıbn, cat>en 101, ıimalen Gui oflu) 
HUseyill tarlMr, eenubeD yol. ) 

larba HaW Blencti oflu Htlseyin tar-) 
lur, tfaml• yol, ~ Abtbi 1ened) 
Ali Olman tarlMı, cenuben Feysl B-) Puar nahiye.in- a 
fendi tarl•ı. ) den t.aail oila 
larm uhti MDet tarl•ı, ve p1N1-) Ali 0--11 
yol ve prben Aılmet tarl•ı ve ceau-) 
ben Duralinin Mehmet tarluı. ) 

letlran Cin Ahmet ata oila Mehmet a-) 
fa tarlMı, aaıt>en Had Rafit Efendi) 
taırlMı, f1malen ,.ol, cenuben U.Ci Ra-) 
ııt BMndi tarlalı. ) 
lalllı:an Hacl ~ Aja tarlMı, pıben) 
Hacl Muaa otlu ı:.tlmeel Emire tarl•ı) 
olup Haci Rqiıt ata ı.•11md•n Emire) 
tarlautaa kadar Wil fMıla oidup .-.... ) 
lea kayalık, <*!nbm dere olup kayab.Jr..) Plılar nahfyftln- • 
tu derey. bdar elli hahe oWutu. ) elen Had lluea 
larllıln Haol a.,11 ata tıarlw. pd>ea) oflu d"'Wdı :S.. 
Jtarariran ~Jiria yayla )'Olu olup H•) ıtr 

r el Rafit qa tarlMmA'" yola kadar bi·) 
ıa fuıla oJduP, timalen yayla ,olu, ce-) 
..._ ~ olup yoldan by•lıla) 
Wer elli batw oldutu. ) 
..,._ M-.ta otı• Ali tarlaeı, pr-) 
............... , ... ._Ali tada-) 
aı,cen.._Uli. ) 

t.naiı otlu Batdlbli Wt Dedenla Ali ve) p __ ._, 
çay " .,ol. ) uar u.u&yaln- • 
Şarkan cebel, timalen çay, garben Ali) den Tüpclı: 0ibı 
tarlaaı olup cebelden Ali tarlaaına ka-) Bektaf Ali ve Ça
m 71bıva1111W oJdafdt -ceilUIJeır!J;) 1>11' Jkbgt oil1L 
-U oila Dl4e M.efn&nwt WIW. ) Had Oılblıfı 

• 2814 numaralı kanun amcil>icıee ba nbnmla aJD.:alı bulaniın" tlıllalll em ftl ....... hmııUmlerine c6re Jlrml 
bir IÜD mGddetle •e asık artırma aun tiyle satıhta pbrıJa JUlranda W.Jul 7MJ1ı borçluların lehimiae b1riDd 
cleNce '" birinci aırada ipotekli bulu un pJri .. DluUıerlae ._.. clD8 o lan 2.5.1938 tarihinde talip saılmr et
~~ " bil'bç parpuiMl drlll• p eylerin de lllıd4l -.,.& .. ımınwı 1 •riao 8M1f mfiddeti 1ııua Waıe ı.--a 
Daa UIJle on a&a llllddetle telDdiıd ................ -,. .. 

Kati iUI• 12.5.ıosa pertMf»e ıu.ıa .._ ıs de ,.,ı1,.ı=e 8atlf tutıan, ık 
....... {Vlm) 1 ı tı .... -...,.1111 tarih '" &oos ~ı nW..nw1a nette di~~ırma kllıdmda yanlı olclulta 

.1,allplerln belli edilen etinde KmJ........., .._ ... lnlttfe~ Utlf k cıcm. · •~---
t•..ıa...t .-.. '9tl,-.r1n •Jm ..... ..,.......,1 ilin olaur. ronwıa (IOU'C heyetine) w 4* 

Ankara Valiliği 

Kirallk kapbcalar 
A ... arV~ı 

ldarel husualyenhı Kuılcabamnn 
bzaamda olup 31. 5. 938 tarihinde 
icar mUddetl hitam bulan iki kaplıca 
icara Yerilmek tızere 20. 4. 938 tarl
hlnclen itibaren 20 ,un mllddetle ar
tırmaya lı:onulmuıtur. 

icar nrilddeti bir senedir. 
Taliblırin bedeli aabıkı olan 2243 

liranın % 7,5 niatinde teminatl• 
riyle Kwlcabmıam bymalı:amlıtma, 
prtnamealni cCSnnek isteyenlerin ele 
hmust idare tahalı:kuk ve taıbell mil
dlrllitıne •• ,. -.balll ~ı
ı- müracaatları ilAıı oluııur. 

(1368) 2736 

Kirahk sinema yeri 
A-kwa ValiJliine ı 

Sehir babıçeel &ıUndekl dtlkklnlarm 
berinde itletllecek yubk dnenwam 
l9letilme91 2490 1ayrlı kanun hGldlm
ledne teVflbıı açık artırmaya konul
Dıftur. 

ihale 23 IDll7• 938 puarteel aGılU 
mt 15 de. vil&yet elimi encümeninde 
yapılacaktır • 

İ•teklilerin ihale gOna daimi encll
meae ıeJmelerl prtnameyl 11Snne1ı: 
leteyenlerin bmuat nmhllebe mtldlr
lillUne mllracaatları Ula olunur. 

(1362) 2732 

Kapah zorf u aliyle 

Kircİhk dUkk6nlar 
Aüara Vallllilnclea ı 
Kuauıl idareye alt olup .......... _ "-'--la 

1938 ..n .. tıade icar ~ Ye -- r caddeeincle bulunan ve St-S. 
.... mtlddeti hitam bulan dlllılı:lnlarm numaralatı ve icar 

milddetleriyle muhammen icar bedelleri qağrda ı&terilclifl veçhile 2490 
laJİll kaa•a a.atumıerıne ~ acık artırmaya konalmuttm 
ıM .. ı 1s-s-1t19 tarihine mlaclif puutell ,anı .. t 15 de .Ü.yet da· 

bot tnctlmen hunriyle )'apıl~ 
ihaleye lttirü: etmek lıtlyentertı: muhammen bedel tınriadeıı % 7,5 ~ 

be~lnde temlnatlariyle birlikte ..-akar tarik ve IMU. YillJet daimi acG
men 1alonunda bulunmaları ve fUtDUDeyi ,annelı: iıteyenleria huaud W. 
re tahakkuk ve tabail mlldilrllljüne m~tlan llln elunur. 

tcıu mldcletine a&e 
icar mllddeti il ulmnmen beclell 

1111e L. K. EmJaldn No. Clnıl Mevkii -----12 Dlkkla Tlllllan Uç .. e 4330 
4-64 
19 " .. 1 aene 5548 

23 
Banbt• caddnl bir 'Mili 1080 

.. .. .. 111r... 1080 
~ .. .. .. iki .. 3700 

as • • • it • 4SO 
• • • • 'b& • 150 
40 • • .. Wr • 150 . . .. . .. 
41 • • • '* • 150 
41 • • • Uf • llOO 
., • • ... .. • 3240 
47 • • • .. aeoo 
..... • • • 8280 • 
41-1 • • • '* .. 
41-1 • • .. u.oa 
..... • • • .. 1200 
..... • • • • ıaoo 
Sf • .. • ~ •• 1seo 
17 .. • Dil' 1800 
... • • • • 4443 
... • • .. 4190 41 

arttırma iN • • 4054 • 
A-b• V•ll' ha ı S me4ftle ltlnuı ~ lbh. .. (1159) 206 

A1liııua -ra. kuMI 1111ilalt 7111 2J42 
'tat. lauıt lalr ennli tunıW,eden alı· •yılı lraaa 1dldllBlerl .._.... '"* m6ktuWar lalblal edilmes. 
nacak remnla clbllyetl laıpalı Arfı. laale sUne uat 14 e kadar Yillyet da- Tallbler teklif mektublarlyle bft. 
artırmaya. çıbnhmttn', 1mt mıln• ~ ..... ••• 1bda ldlalri malt nllEalanm la 1a. 

Muhammen bedeil 3123S liradır. rt llnm4ır. • dermek meeburiyedndedirler. 
ihale 23 may11 938 puarte1I gtlııG ... Ttillf pOltl mllldar n euNtl ..... 
at 15 de Yill,et daimi encttmenlnde dermek laleJ• taltbler ljba mettcb d tartnmaede mllnderlçtir. 
yapılacaktır. larmı llaale &ini aaat 14 de kadar ft- lartnameyt ,armet ye fula 

Taliplerin 1592 Ura a lmrufk* ıa,tt .. ....,da wbllecek ı,ir • almak iaterealeria Jau..ı m 
llllftkbt teminat •ktal» ftJa ... ..... ....... .... .-.: llbe mildlrltllbe ........,, 
.. llll't,S. tekQf 1Dtb1111arm MIO ...... MMlclv tiıD.,. l'- olwıur. (!Mil # 



Halk Eşya pazar1nda şimdiye kadar görülmemiş ucuzluk sergisi açlldı 
Bilmnmn ,iyim ibtiyacmızı IOD derece ucuz rıatlarla temin ....... m. <lllllCltlc11na eibise betelldinnek IQrtiyle yapıllrJ 

Kiralık: 

latanbulda mnaimlik n anyulua Kiiçlik ilan 1artlar1 
Oaman bey tramvay ıataayonunda .Ko- Dart 1&tırlılr küçük i1&nJardan: 
ket apartmanında 3 numaralı ve tam Bir defa lçia SO Kanat 

konforlu bq odalı daire mobilyeaıyle ~ ::f: 1~ı:9 = ~= 
kiralıktır .• İçindekilere müracaat. 2641 ı>art defa iciD ao Kanq 

Kiralık - 4 oda, 1 bol müstakil ant- II>trYanlh tiiçik uanıann ber clefhl ıçin 
reli bmncı kat. Yenııehir Adakale 18-1 10 lnuut &lımr. Meseli 10 defa Dctrecli-
Ru..-uklu Fahri TL 3753 2413 lecek bir ilin için 140 lnuut alınacaktır. 
~ Bir kolaylık olmak bere. her satır. ke-
Devren kiralık aparbma - 5 oda, lime ara1armdaki bolluklar miiatesna 

banyo, ehven ,erait; YeniteJıir Karan • SO harf itibar edilmlttir. Bir kfiçiik illD 
1JO harften ibaret olmalıdır .. 

fll aokak No. 9 2585 Dart Nurdan fasla 1aer Ntır içbı a~ca 
Kirabk- Apartman daireleri. Yeni- 10 1r.anq a1nm. 

pbir, Atatürk Bulvarı BakanldrJar oto- ı-----------ı 
bu. durağmda Çiftçi l1en apartmanı. Satılık Z 

2661 --
Kiralık oda - Mot>ilyah veya mo-

bilyasız Yeniıehir bmet İnönü cadde-
.ı No. 74 2673 

Kirahk- Kayaıta bahçeli kahw ica
ra verilecektir. Yenihal de Altın Kay • 
Dair Su deposuna müracaat. 2683 

Kiralık kat - Kavaklıdere franmz 
eefareti karpsmda 4 oda elektrik; ıu, 
hava gazı vardır. Telefon 3843 2700 

Kiralık -Atalı Ayrancıda Vekllet
lere çok yakın. Altı oda, mutfak, ban -
yo ve bol Elektriği ve suyu vaidır. Pi-

Satdık ......... - Yeniphirin en mu
teU yerlerinde 400 den 2000 metre 
murabbama kadar ebadda imarca par
aeDenınfı ve ucus fiatla T. 2992 1430 

Sabbk - Yenlphir Cebecide Küçük 
çapta satılık inpata elveritli analar. 
Telefon 2406 2427 

S.tdak - Yenifebir Cebecide irat 
ptirir•tıhk apartmwılar ve evler Te-
lefon 2406 2428 

.atı 40 lira. Tel. 2901 2719 S.tddr, kinldc ,..ı. - latanbulda 
Kinhk - Aile nezdinde oda. Koope- Sanyerde piyuada en güzel mevkide 

ratif arkası Ağaoğlu apartımaıu kapı B. Huib yaha. 12 büyük mllseyyen-o
numaruı 8 kat 2 ye müracaat. 2721 da. Yanındaki 53 No. ya müracaat. 

Kiralık - Kavakhderede ÇekoGo- 2473 
vakya sefareti karpamda Yetil~· Acele aatıldı-Yenitehirde Özenli 
manm konforlu orta katı 6 oda hizmet- IOkakta blok batı ıs metre derinlikte 
çi odalan. içindekilere müracaat. 2723 bina infuma m61ıuM1eli 425 M. murab-

Kirahk- Yenifehir otobüs garajı baı U1L Telefon 3057. 2564 
karpaı Enoy apartımanı telefon 3654. .__._._ • • 
3710 2748 ~ IWf m- ~e~ 20 K. 

Radyo ve Radyom 
kadar 

RADYOLİN 
de insanlı§a hizmet 
etmektedir; çünkü 

RADYOLIN 
ditleri, ditler mideyi, mide 
vücudu kuvvetlendirir. Sıh
hatli ve kuvvetli imanlar da 

medeniyete hizmet eder. 

Sabah, öfle ve alqam laer 
yeme/den •ımı tl;,lerinisi 

mantcaaman lırpılayuas. 
2726 

V!-1..L y . hir A n-L Yenlfehıre ııotomobilte bq -•-ka. Yu-
- - enıte tat.ua uranı kan Ayrancı, Atalı Oveç. Emniyeti u- ·----------· Okmen apartımaru konforlu 2 ; 3 oda mumiyede terclmaıııı Şefik. 2577 

möbleli; möbleaiz 5 aıy kiralıktır. Saat 
10 - 12 müracaat. 2749 

İt verenler : .. 
Acele •tıhk- Telefonken Super 

T. 686 yepyeni bir radyo. Atatürk bul
varı 57 Ali Numi apartmanı 7 Yenife
bir 2609 

P..WC. " mücellit - Almacaktır. Satılık - Motoeiklet ve elektrik mo-
lyi ücret verilecektir. Kınacı ban Çan- toru ucm satılıktır. Elektrik prketi A-
kaya matbea•ma müracaat. m Alpuat Tel; .H76 2639 

.. - .... ;J.'I( ..... _____________ ___. ________ _ 

Her türUl mubıMbeyi tanzim ve 
fraıwzıca muhaberatı temin eylyen tec
rObeli bir muhuı"b vazife anyor. Refe
rana vardır. Ulus'da M. 2649 

Vi,...U INr matmezel - Mürebbi -
yelik aramaktadır. Çankaya matbaum
da Bay Namık'a G. R. rumuzu ile mek-
tupla müracaat. 2729 

Vi,...ı. bir .. tmae1 - Kasiyerlik 
aramaktadır. Çankaya matbaumda 
Bay Namık'a G. R. nunmu ile mektup. 
ıa müracaat. 2730 

Y..a..na Wr Ba~ - Framuca; al
manca ve milaik bilir. Çocuklu aile ,a -
nmda mUrebbiyelik aramaktadır. L B. 
Ulua. 2720 

!npat ve sair pltnJar tamim her yer
den temis tenim en Jma aımnda tee -
Bm ediHr. Mektupla poeta kutusu 321 
Ankara. 2747 

balı Telefônken radyc>9U 60 liraya şura

yı dnletin arkumda Çaiatay IOkağı 
1 S. Prol. Steuerwald~ mUncaat 

2643 

S.bWı - Cebeci SGngtı bayın aoka
pun nihayetinde bir ana acele ve u
cuzca satılıktır. Mezkar 80bk No. 15 
de Bay lbralıime müracaat. 2697 

Acele aabbk bat- Büyük Kutta 
gayet bandar 2 oda bis mutbak 1 ahır 
içinde kuyusu 7 d&ıUm bai ve 50 adet 
meyn •lacı vardır. Kernteci Haa Ha
lil al.,a mtıracaat. TL 1749 2703 

SabWı n - YaJçm kaya maballeai 
Bupıler aokalı 24 ve 26 numaralı iki 
taraflı kapdan ayn ev satılktır. içinde-
kilere mBncaat. 2718 

Mile ....WS- Çankaya mevkiinde 
ICBçik But yolu llserinde 4 yol ağzı 
5500 metrelik bir yer Bankalar caddesi 
teni Aaımer. 2724 

Mevsimin en güzel ve son moda 

IUMASLARINI 
izzet manifatura 

En titiz~ tatmin eden ............ iti ptit, nnk .. ....-nıme • ... ....,._ WPAkımn. 
Postane caddesi 1 nkilab 111ektebi kot'J1Stnda 

Kiralık 

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

Berlin'de 
HOTEL TEMPO 

Kurfüntendamm'm 
En modem oteli 

.Adres: Kurfüntendamm 59 /60. 
i Telefon : 32 39 11 i 
• • • • • • 
:sahibi: Türk vatandaııi 

• 

• 

CemilMum ~ 
• • • 

Oda klr111n 5 
• • 

l3 oda tek yataklı 2,40 Mark• 
: 4 .. .. • 3,40 .. 
: 2 • • .. 3,90 .. 
511 .. .. .. 4,40 • 
:ıı .. çift • 5,90 • 
6,. .... 6,90. 
ı .. • • a.- .. 
OJal.tınn laqsiiwfe aktır 81CCM. 
ue •falım oe telefon ocmlrr.i 
Baılanmla ,.,,.... 6cmyo oar-i 
da. : 

• • • 
Kahvaltl: 1,10 Mark 5 

• • 
TiJrk vatanda§lara lisaa bu-: 

susanda azami kolaylık. Jllisa-5 
lirlerdea daba 8ace geleni 
mektub ve saire memnuniyet-: 

: le muhalau edilir. : • • • • ......................................... 

f~ 
ULU S-lt.1lll0871L-No: 802S 

lmtiyu Aldbl 
Nm ıdlliia IClmll S-.. 

Umum! Nefrlyatı idare eclla 
Yaı itlen llMlrtl 
lllmluF .. F~ 

Ulm B.....n: A.abn 

Saçlan 
dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç ekairi 
Saçlann dölrillmnine ',, 1cepeklen

mesine mani olur. Komojen uçlarm 
k&klerini kunetlendirir ve besler. 
IComD:fen taçların gıduıdır. Tabii 
renklerini bosmu, lltif bir rayihası 
vardır. ltomojen Kamuk saç ekairi 
maruf ecnnelerle ıtriyat mağazala
nnda bulunur. 

UNIMANTOL KANZUK 
ROMATiZMANIN KATI 

DEV ASiDiR 596 

~ 
Gözlerinizi 

Bozmamak ve u pva .ermek 
ietereenb 

Gözlüklerinizi fenni sö• 
I~ SELAMI GORD0-

==:1:1~~_.::: 
ve tamiratı da ucuz ve temi-
natb olanık ;rapılD'. 

Anafartalar caddesi Çift. 
lik matuuı kartwnda 
No. 7 2859 

Jandarma 

Eyer takımı ahnacak J·-- Genel Kamatahiı Anka
ra Satia Alım Komİs70Daadan ı 

Türk hawa kurumuna lspekter 
muavlılerl allnacak 

hava kurumu genel merkezinden: 
Türk Hava Kununu için ( 150) lira aylık Ye seyahatlerde 

(5) lira yeYmiye veribDek ÜZePe imtihanla iapeker mua.vin
leri almacaktır. 

Arandan YUıflar ımılardır: 
A • Memurin kanununun ( 4) üncü maddesindeki ...U

lan haiz olmak, 
B ·Yap (35) tm yubn olmamak, 
C • Yüksek mektep mezunu olmak (Mülkiye, Yübek T"ı

caret Ye İkbaat Mektebi mezunlan tercih edilir), 
Ç • - Fili ukerliiini yapmıf olmak, 
D • Y apdacalc tahkikat neticeainde ahlllc " seciyesi mii-

said hulunmak, 
A - Nüfus cüzdanı veya tasdikli kopyeai, 
B • Kendi el JUJ•iyle tercümeihal buliwı (meamri,et
lıtenilen Yeaikalar tunlardır: 

te bulunanlar için reunl veaikalar), . 
C • Tahsil ve aalcerlik Yeaikan, . 
Ç • Türkiyenin b.. tarafında yolculuia mütehammil ol

cluiana ft haatalılch olmaclıfma dair tam tefeklcüllü hilm-
met haetahaneainden almacak fotoirafiı rapor, -

imtihan Pl'OIJ'&IDİ: . 
A ·Ticari hesap, faiz, İlkonto, faizli cari heeaplar, 
B - Ticari usul defteri,. • . . . 
C ·Hukuki bilıiler, . 
C - Tahrir, ~ 
fmtiban 20 mayıs 938 aaat on bette Anlrarada, Türk Ha. 

va Kurumu merkezinde, latanbulda, lzmirde Türk Hava 
Kurumu tubeainde yuıb olarak yapılacaktır. 

latekliler yukarda yazılı Yeaiblarla birlikte bir dilekçe 
ile hemen Anlcarada Tiirk Han Kuruma Batkanhlıne mü-
racaat etmelidir. 2513 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi: 

~ Adana Milll Mensucat Fabrikası § 
§ Ltd. Sosyetesinden: ~ = F.a.M,,r...,. mz ·ı~ .UPnt • . r..t1an. §$ 

"'"lla Tefi = -- --= Aslanlı Ti.p 2. • 75 c-. 36 ~ 'J25 55 = .. . z.·. · 90. 36 .. 839 = = Şapkalı .. 4. 90 • 36 • '125 = = .... 6 •• 90,. 36. •i; 
5 1 - Yubrdaki fiatlar fabdbmu tetllml bedeli petln tecftyelidir. := = 2 - Bir balyadan noksan olan perakende let'Jdyat w aatlflara = - -= % 2 zam ,epılır. = - -= 3 - Tip 2 buin balymı (20) top tip 4 ve 6 besin bal,- (Qı5) ~ = - -=tur. = - -= 4 - Kabul edilen aiparitler mraeı ile pderlllr. = 
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i§ tamimine mbtenittir. 2W !: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

1 - Vasıf ve 6mejiae aypn yet- __________ ....... _... ________________ _ 

mit lira fiat tahmin edilen Komple 
yib subay eyer takımı kapalı sarf u· 
sulll De 9. 5. 938 pazartesi günü saat 
onda satm alınıcaktır • 

Şartnamesi parHıs olarak Almabi
lecek olan bu eksiltmeye girmek iste· 
yenlerin (US) liralık teminat mak· 
buz veya bmıka mektubunu ve p.rtna· 
mede yuıh veaiblan muhtevi teklif 
mektublarmı ltelll aUn saat dokuza 
kadar komisyona vermlt olmaları. 

(1132) 2323 

Ankarada bulamaclıAınız .Pl6klan; 
Brunawick lmperial, Odeon, ICriltal, s.hlblnin 8eel 

Columbia ve sair berbanci marka oluna olamı 

BRUMSWICK pazarından 
. lsteylnis 

Adres: Brunawkk Pazarı, latanbul TGnelbqı lfo: 1 

Palaska ve tüfek kayısı ahnacak 
Jaadanaa Genel Komatanlıtı Ankara S.tm Alma KamU,oa....-.ı ı 
1- Af&iıda cins, mikdarlan yazılı eıya hialarmda pterilen atın ft saatte aatın alınacaktır. 

2 - Şartnameleri parau olarak komilyondan alınabilecek olan bu eıya eksiltmesine alrmek ilteyenlerln Y. 
salarmda r&nerilen teminat ve prtnamede yudı vesika ile birlikte cGn ve uatinde eksiltme ft puarbk içia 
komilyona bat vurmaları (1157) • 28 

Cinai Mikdarı Beheri Teminat GUn · fM* 
1 - Nevreaim paluka 1000 takım 500 Kurut 375 Lira ltapalı arf 9. 5. 931 puarteal ~ıs 
2 - Altı Jdltilklil paluka 2000 ,. 500 Kurut 750 Lira Kapalı sarf 10. 5. 938 1ab 10 
3 -Tilfek kayqı 2000 ,. 45 Kurut 67,5 Lira Puarlık 11. 5. 938 sarf*mba ıo -

YENi SİNEMALAR HALK 
BU GUN BU GECE 

Tatlı •• muhrik aetiyle seyircilerine ........... BU GECE - --IODIU sevkler tattıran Mrimli yıldıs - ... 8-ıre Hayaan - Lile Delamcr - -- -GRACE llOORE'un GARRY - - tarafmdm temtil edilen b6yit film - -G~lle birlikte temail ettiil - -- -- - NAMUS LEKESi YALNIZ SENiN iÇiN - -- -- -AJflC&: Saym Bafhakan Bay CeW - -- - GGndlk: 11 • 1 - 2,30 • 4,30 - ' :o - -•arar'• A:tbla .,.aıati lntibalan - -- - Seam1annda : - -a.ae .. 21 de: Ankara Paı. ora.- - -- -tnmlm iftlrakiyle nen.~ - - YAŞAMA.it HAKKIMDIR ... - - ~ - -numaraları - -- - A,.nca: S.ym B...,.bn B. Celll - -8 1 --= 11 -ı ·2,45 • ..,., • 6,41 ,lnllr ... 
poe~ı• 

Bayann Atin& 8eJILbati 

Yan n, h yc;ıt, otomobil, cam alcirı Yapılır. =::..·:=..::::.~ ......... Amlllıaaı:ı t' bir UM 

• 


