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İlkbahar at yanşlannm birincisi 
dün yapılmış ve çok güul olmuş
tur. Tafsilh 7. inci sayfamtzdadır. 

Başbakan ve Dr. as dün Belgrada 
hareket ettiler 

Bayarın Avala ajansı B. Celôl 
muhabirine yaptığı beyonat: 

Yugoslavyaya Atatürkün 
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ve bütün türk milletinin 
B. Hitler'in ikametine tahsis olunan Kirinol aarayının 

içinden bir görünüf 

/Jo6t Yugoslavyanın .sayın bcqbakanı 
B.. StoyaJinoviç 

selamını götüreceğim Roma görüşmelerinde 

Esash meselelere 
temas edildi mi? ''Toprak~, 

''mahsulleri,, 
''ofisi,, 

F. R. ATAY 

Bilançolar ve istatistikler bize, 
rakamların kuru, fakat kati dili 
ile, Türkiyede hayat · standardı
nın, ferdi ve milli ihtiyaç seviye· 
sinin büyük bir hızla vükseldiği
nı goaı:ennekteaır. du-muSbet 
seyri devam ettirmek için, kazan
cımızı artırmak, milli ve beynel
milel mübadele kudretimizi ge. 
nişletmek zaruretindeyiz. imdi 
Tü~kiyenin batlıca kazanç kay
nağı toprak'tır. Endüstrimizin 
temellerini dahi onun bağrına a
tıyoruz: Hammaddemizi olduğu 
kadar, mamul malımızın müşte
risini de toprak sayinden bekli
vonız. 

1-{ükümet, bugüne kadar, top
rak sa.yini yeni Türkiyenin in.ki
pi nizamı ile ahenkleş.tirmek İ· 
,Çin birçok tedbirler alnıııtır. Zi
raat kongresi ve onu takib ede
ceğini bildiğimiz ziraat planı, 
toprak Türkiyesinin daha sürat
le kalkınmasına hizmet edecek
tir. 
Hükümet,Ka~utaya sevketmek 

üzere olduğu bir kanunla bu hu
sustaki faaliyet bedoflermin iyi 
bir misalini vermektedir. Bu ka· 
nuna göre "merkezi Ankarada 
olmak, hububat ve sanayiine, 
silolar ve uyuftunıcu maddelere 
müteallik,, bütün işleri idare et
mek üzere toprak mahmlleri o
/is'ini kurmaktadır. En başta 
buğday geliyor: Ofis buğday fi. 
atlarının normalden aşağı düş
mesini önlemek için, buğday sa
tm alıp piyasayı koruyacak ve 
stok bulunduracaktır. Normal fi. 
at, "cihan piyasasrndaki buğday 
fiatları karine ittihaz edilip,, her 
sene haziranının ilk on beş gü
nü içinde, vekiller heyetinin ka
raran alınarak, muayyen vasıf
larda buğdaylar için tesbit edi
lecek fiattır. Ofisin buğdaya aid 
vazifeleri arasında iç ve dış pi
yaa&larda alım satım yapmak, 
sürüm pazarları arayıp bulmak, 
buğday fiatlarmın müstehlik 
halkı tazyik edecek derece yük
selmesine meydan vermemek, iç 
piyasalan tanzim etmek için is
tihlak yerlerinde muayyen fiat
larla buğday satmak, alakadar -
larla doğrudan doğruya temas 
ederek buğdayı mahdud nevüe
re irca etmek ve ticari maksad
lara göre standard tiplere vara
bilmek için tedbirler almak gibi 
belli başlı meseleler vardır. 

Türk istihsalini cihan tartları· 
(Sonu 3. aacü sayfada). 

B. Celal Bayar ve 
Dr. Aras Tıbbiyenin 

veda balosunda 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Tıb Fa

kültesini bitirmekte olan 268 genç 
trbbiyelinin, dün gece Beylerbeyi sa
rayında hocalarına verdikleri veda 
balosu çok parlak ve neşeli geçmiştir. 
Baloya, Üniversite rektörü Cemil Bil
se! ve bütün fakülteler dekanları iş-
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davetliler saraym bütün salonlarını 

doldurmuşlardır. Ba1vekil B. Cela.l 
Bayar, gençlerin davetini kabul ede
rek saat 23 te Hariciye Vekili Dr. A
ras'la beraber bir motörle Beyleııbe
yine gelmişlerdir. Başvekilimizin rıh
trma çıkışı ve saraya girişleri, sürek
li alkışlarla karşılanmış, coşkun teza
hürata vesile vermiştir. 

Üniversite rektörü Cemil Bilsel, 
söylediği bir teşekkür nutkunda de
miştir ki: 

"Tı:bbiyeliler, bu veda müsameresi 
için Beylerbeyi sarayını istiyorlardı. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

1stanbu, 8 (Telefonla) - Başbaka
ıımuz B. Celfil Bayar ve Dış işler ba
kanımz B. Tevfik Rüştü Aras bugün 
öğleden evvel şchirıde otomobille bir 
gezinti yapmışlardır. Kendilerine vali 
ve belediye reisi B. Muhiddin Üstün 
dağ refaket etmiş ve izahat vermiştir 

B, Celal Bayar ve doktor Aras öğ
leden sonra bir müddet Perapalasta is
tirahat etmiş ve bazı hususi ziyaretle
ri kabul eylemişler, saat 22 de de hu -
susi bir trenle Belgrada müteveccihen 
şehrimizden ayrılmışlardır. 

Başbakanımız, refaket ve maiyet
lerindeki zavat Sirkeci garından ay
rılırken çok samimi tezahürat yapıl· 
mıştır. lstanbulda bulunan Maliye Yc
kilımız B. Fuad Ağraıı, bazı mebus-
lar, Balkan antantına dahil devletler 
konsolosları ve konsolosluklar ileri 
gelenleri, !stanbul vali ve belediye re
isi, İstanbul kumandanı, İstanbul em
niyet müdürü, üçüncü ve dördüncü 
umumi müfettişler, İstanbul üniversi
tesi rektörü, parti, vilayet ileri ge
lenleri, mahalli müesseseler erkanı ve 
banka mUdürlerile kalabalık bir halk 
kütlesi başbakanımızı uğurlamak üze
re istasyonda birikmiş bulunuyorlar
dı. B. Celal Bayar, beraberinde doktor 
Aras ve maiyeti erkanı olduğu halde 
21,55 te gara geldi ve alkışlandı. Bir 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Hatayda nisbt ve "cebrt,, 
bir sükun var 

Öldürülen iki jandarmanın 
oldukları onlaşı idi 

türk 

Antakya, 8 (A.A.) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bil 
diriyor: Aktepe vakasmda ölen iki jandarmanın türk oldukları 
anlaşılmıştır. Bunların kimler tarafından öldürüldükleri henüz 
meçhuldür. 

Bu vakadan beri yen.i müıhim bıir ı-
hadise kaydedilmemiştir. 1 .. -

Dağ kır ova, gözün erişebildiği ye -
re kadar, gökün, su sahalarının renkle
diği ve şimdi türkten başka unsurlarla 
meskun olan bazı köylerin bile en zarif 
türk isimleriyle çağrıldığı bu güzel türk 
ülkesinde nisbi ve cebri bir sükCin hü -
küm sürmektedir. 

Heyecan devam ediyor 
Bununla beraber tazyik hareketleri

nin doğurduğu heyecan ve sabırsızhk, 
mahsfıs bir şekıilde görülmekte ve türk 
aleyhtarlarının bazı kimseleri silahla -
dıkları srarla söylenmektedir. 

Zabıta, silah taşınmasına karşı şid· 
detli bir mücadele açmış görünüyor. Şe 
bir ve köy kapılarından giren ve çikan
larin üstleri aranmaktadır. Şehrin mü -
him bazi mevkileri müirezelerle tutul • 
muştur. Bu münasebetle bazı şiddet 
hareketleri haber verilmektedir, 

Türkler, hükümetin alacağı tedbir -
leri heyecanla fakat sükun ve vakarla 
beklemektedir. 

·''.'-· 

Türk gezetecileri 

Belgradda 
Belgrad, 8 (A.A.) - Türkiye Baş

vekili B. Celal Bayar'ın yakında bura
ya yapacağı ziyaret münasebetiyle 
türk gazetecilerinden mürekkeb bir 
grup gelmiştir. 

Gazeteciler, şereflerine Spriski kı
rali'de matbuat bürosu tarafında,n ve
rilen öğle ziyafetinde hazır bulun
muşlardır. 

Bu ziyafette Avala ajansı müdürü 
B. Yov·anoviç ile yugoslav gazeteleri
nin birçok mümessilleri hazır bulu
nuyorlardı. 

Ziyafetten sonra türk gazetecileri, 
"muhtelif asırlarda italyan portresi 
sergisini" ziyaret etmişierdir. 

Filistinde • 
yenı 

kanlı çarpışmalar 
Ku<lüs, 8 (A.A.) - Filstin'in mer

kezinde birç<>k müsademeler olmuş
tur. Bu havalide askeri kıtalar, silah· 
lı çetelere karşı harekata devam et
mektediı ler. 

Karkur yakinmda birçok tedhişçi
ler, askeri kıtalar ile yapmış olduk
ları bir müsademe esnasında yaralan
mıştır. 

Nablus'ta iki bomba atılmrştır. 
Tulukerim mmtakasmda mühim bir 

silah deposu meydana çıkarılmıştır. 

Fransada jandarhk günü 
Paris, 8 <A.A.) - Jandark'ın hatıra

sına yapılan tezahürler dolayısiyle bu
gün başvekil B. Daladiyenin huzurunda 
garnibonu Pariste bulunan bütün kıta
lar büyük bir geçit resmi yapmıştır. 

Roma nıabfilleri b.ı suale 
" hayır! ,, cevabını veriyorlar 

Roma, 8 (A.A.) - Siyasi mahfiller, Hitler ile Musolinjfnin kar .. 
şılıklı dostluk ve tesanüd sözleriyle iktifa ederek Roma görüım~ 
lerinin esasını teşkil eden meselelere temaı etmediklerini bildir
mektedirler. Bu mahfiller, bu meselelerin henüz kati şekillerini 
-ıılmadıklarmı ve hu hususta hnüz Roma ile Berlin arasında gö
TÜ! teatisinde bulunulması li.zmıgeleceğini beyan etmektedirler. 

İyi haber alan mahfillerde söylen -r--------------
diğine giire, Avusturyamn Almanya. 
ya ilhakı neticesinde ortaya çıkan si
yasi ve ekonomik meselelerin halledil 
mesi yapılacak işlerin başında gelmek 
tedir. Ayni mahfiller, Musolininin 
faşist !talyanm AJmanyaya olan tü. 
kenmez dostluğu ve herkes için daha 
müessir adalet ve emniyet teminatı 

verebilecek muhtemel yeni bir beyne! 
mill işbirliği sistemi ihdasına dair 0 • 

lan beyanatına bilhassa ehemiyet ver
mektedirler. 

Anşlusta.n sonra 
Hitlerin anşlus neticesinde italyan 

halkı nezdinde hasıl olem t'ndi~cyi gi
dermek hususundaki arzusu diploma -
tik mahfillerde bilhassa memnuniyet
le kaydedilmektedir. Bu mahfiller, 
Hitlerin söylediği nutukla bin bu ka
dar seneden beri şimal cermanliğr ile 
italyan romantizmi arasrnda mevcud 
anlaşmazlığa kati surette nihayet ver
miş olduğunu tebarüz ettirmektedir. 

Führerin beyanatı ve bilhassa al
man milletine iki memleketi birbirin
den ayıran Alp hududunu geçilmez 
addetmesini tavsiye eden siyasi vasi • 
yetnamesi italyan mahfillerinde mem
nuniyetle karşılanmaktadır. 

(Sonu J. üncü sayfada) 

Cenevre konseyi 

bugün toplanıyor 

ilk celse ruznamenin 

tesbitine hasrolundu 
Cenevre, 8 (A.A.) - İngiltere Ha

ridye nazırı Lord Halifaks, buraya 
gelmiştir. Nazır, öğleden evvel Bay 
A venol ile görüşmüş ve öğleden son
ra Milletler Cemiyeti konseyinin ba
zı azasiyle bilhassa Londradaki Şili 
sefiri B. Edvars ile görüşmek tasav
vurundadır. 

Konseyin ilk içtimaı yarın saat 11 
de aktcdilecek ve bilhassa ruzname
nin tesbitine hasrolunacaktır. 

Konsey toplantısının cuma' akşamı 
veya en çok cumartesiye kadar tem -
did olunacağı tahmin edilmektedir. 

Letonya Hariciye nazırı Muters Ce 
nevreye gitmek üzere Stokh.olmden 
ayrılmıştır. 

İsveç hariciye nazırı $:ındler de Ce
nevreye hareket eylemiştir. 

İki hariciye nazırınm yolda bitaraf
lık meselesiyle Milletler Cemiyeti iş· 
lerini görüştükleri tahmin ediliyor. 

B. Bonne de Paris'ten hareket et-
miştir. 

.ıı•·····································"" 

Atatürkün 
Anadoluya ayak 

· bastığı büyük bayram 
günü olan 

19 Mayısta 
gazetemiz 

~ 24 sayfa 
. Y enigün gazetesi kapatıldı 

Antakya, 8 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Dün Ankara ve l11tanbulda milli küme maçlarına devam olunmuştur. Ayrıca Ankarada bölge kupası maç
laTile mektebler arası lutbol karşılaşmaları ve bisiklet yarışlarının 11onu ncuau da yapılmtflıT. RemUnıg, Al
Mmcak kaleıine konaalkn bir WJl )'!lpılııuaı /fÖ«eri~. Spor halHırl..rima ?. inci aqfadodııt.. 

E Olarak çıkacaktır : 
• • . -
"'······································,. 
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Dış politika 
Bir fransız gazetesinde okuduğum dış politika makalesini, ertesi 

gün gazetelerımızden bırinde, bir muharrirımizin imzası üstünde gö
rünce şaştım, ve utandnn. Makale biraz kısaltılmıştı, fakat aslının saclrk 
bir hulasasmdan başka bir şey değildi. Mes1ekdaşımız bu yazıyı entere
san bulduysa, menşe zikrederek tercüme edebilirdi, bu kopyacılığa ne 
lüzum vardı? diye düşündüm. 

Kopyacılık çirkin bir şeydir. Fakat, dış politika meselelerinde baş
kalarının görüş ve düşünüşlerini benimsemek, ve bunları kendi fikirle· 
ri gibi ileri sürmek, bu hareketin mahiyet ve mesuliyetini daha ağırlaş-
tırır. . 

Bu münasebetle, gazetelerimizin dış politika ile ils;ı;ili yazılannda daha 
hassas ve dikkatli davranmaları lüzumunu belirtmeden geçemiyeceğiz. 
Bir yabancı devletin rejimi, siyaseti veya hareketleri hakkında her aklı
mızdan geçen düşünceyi gazete sütunlarına dökmekte acele etmemiz, 
Cumhuriyet Türkiyesinin istisnasız dost geçinmek azminde olduğu 
milletlerden bazılarını lüzumsuz yere gücendirmekten ve dostluk hava· 
sım bulandıran lüzumsuz polemiklere meydan vermekten başka bir şe· 
ye yaramıyacaktır. , 

Bu hususta Balkan milletleri gazetelerinin ne kadar hassas ve ihti:
yatlı hareket ettiklerini, bir imtisal örneği olarak gösterebiliriz. 

Enternasyonal hayatta sinirlerin azami derecede gerginleşmiş ol
duğu bir devirde yaşıyoruz. Yabancı gazetelerde milli onurumuza do· 
kunabilecek en küçük imalara karşı ne kadar kuvvetli bir reaksiyon 
gösterdiğimizi düşünerek, siyasetleri, ideolojileri ne olursa olsun, doğ
rudan doğruya bizimle alakalı olmayan meselelerde, dost hatırı kırmak
tan başka faydası olmayan fikirlerimizi yüksek sesle bağırmaktan çe
kinmeliyiz. 

Dış politika hususunda azami derecede uyanık bir hükümete sahih 
oldu~umuzda hep müttefikiz. Su halde ona yol göstermek, iykaz 
etmek gibi bir mazeretimiz de olamaz. Dış alemdeki siyasi cereyanları 
takib ederken ağır başlılık ve itidal, gazetelerimiz için şaşmaz bir pre~ 
sip haline gelmelidir. - YAŞAR NABi 

Gül dikimi ve 
mevsimlik bakımı ... 

Bodur veya gövdeli gül fidanları• 
nm dikim zamanı arbk geçmektedir. 

Buna rağmen bahçe meraklılarının 
bu günlerde güle kartı gösterdikleri 
alaka çok yiiksektir. Bunun için bu
günlerde güllüklerde yapılması Iazıın. 
gelen lüzumlu bakım iılerine geçme
den önce dikiınden de kısaca anlataca • 
ğız. 

Gül, su tutma kabiliyeti çok .olan 
özlü ve kuvvetli toprakları sever .. Ren· 
gi kırmızı olan demirli topraklara bah
çeçiler gül toprağı adını verirler .. 

Ankaramızın birçok yerlerindeki 
topraklar da hemen umumi olarak güle 
elverişli vaıııflardachr. Özlü topraklar; 
aldıklan suyu kolayca kaybetmedikle
rinden çok sulanmaya ihtiyaç göster• 
mezler. Bundan başka, gül; güneıi en 
çok gören ve bol hava alan yerlerde en 

iyi yetişir. 
Bundan böyle; birçok bahçe merak

lılarının aldanıp yapbklan gibi gülleri 
ağaç altlarma, kuytu dıvar diplerine 
dikmekten sakınmalıdır. Bol gÜneşli 
Ankara havası gülün en çok sevdiği bir 
iklimdir. 

Gül dikilecek toprak besleyici mad
delerce zengin olmalıdır. 

Binaenaleyh gül dikilecek yer top· 
rağı bol gü6re ile kanştırıhp kazılarak 
temiz itlenmelidir. 

Böyle temizce hazırlanan giil yeri -
ne bodurlar için 0.50 • 0.80, sarmaşık • 
lar için 1.00 gövdeli gü.Jler için de en az 
2.00 metre ara ile küçük dikme çukur • 
lan açılır. 

Dikimden önce fidanlann her dalını 

Güllerin ilk yaz budaması, umumi· 
yet itibariyle bütün bir aeneli.k dalların 
dan dörtte üç k11mmı ke11nkele yapılrc. 

Budamadan sonra gelen ikinci mÜ· 
lıim İ§ te gübrelemedir. Bunun İçin de 
gÜJlerin dibindeki toprak çapa ile ha
fifçe açılıp yamru' eski gübre ile doldu
rulduktan ıonra bolca sulanır .. 

Abideler jürisinin 
verdiği kararlar 

Abideler jUrisi bir iki gün önce 
Güzel Sanatlar Akademisinde toplan
mış ve geç vakte kadar tetkikat ve 
müzakeratta bulunmuştur. 

Jüriye İstanbul mebusu Salah Cim
coz riyaset etmiştir. İçtimaa Anka
radan gelen Yüksek Tedrisat Umum 
Müdürü Cevad Dursunoğlu da iştirak 
eylemittir. Akademi Direktörü B. 
Burhan Toprak ve Akademi bölüm 
şefleriyle muallim Mahir Tomruk ve 
Celal Esadın aza olarak iştirak eyle
diği jüride Nafıa Vekaletini mühen
dis Hilmi Baykal temsil eylemi~tir. 

Haber alrndığına göre jüri ruzna
mesi bu defa fazla mahmul bulunu
yordu. Yurdun muhtelif köşelerinden 
vaki taleblerin tetkiki jüriyi geç vak
te kadar meşgul etmiştir. 

Kırıkkale abidesi için heykeltraş 

{_ .... _Ş_ .. ~_H_i_R_H_~_, .. _YA_T ___ ı_f ı_R_a_ka_m_ı_a_rıa __ T_ü_rk_iy_e~ 
Şekspir için bir konferans 

Evelisi gün Halkevinde Bn. Saffet 
tarafırııdan büyük ingiliz edibi Vilyam 
Şekspir bakıklıilda bir konferans veril
miştir. 

Konferansçı sözlerine şöyle başla
mıştır: 

"- Başlıca gayeleri bize zevk ver
mek, güzeli, iyiyi vc doğruyu tanıt

mak olan öyle büyük sanat eserleri 
varıdır ki onlar hakıkında hi9bir zaman 
"tamamiyle tanıyoruz!,. kanaatine e
rişemeyiz. Azamet ve şevıketiyle bizi 
her zaman hayran bırakan bir Süley· 
maniye, bir Musa heykeli, her görüşü
müzde yeni bir renk ve çizgi kıvraklı
ğı ile bizi büyüleyen bir Leonar dö 
Vinçi tablosu, her dinleyişimizde ye
ni bir ahengin ritmiyle bizi biraz daha 
saran bir Bcthof.en senfonisi, ve niha
yet her okuyuşumuzda kelime ve ses
lerin yeni bir imtizaciyle mana, şe'ni
yet ve güzellik alemine yeni bir pen
cere açan edebi yazılar sanatın bu ne
vindendir. Şekspir piyes ve soneleri 
ise bu büyük sanat varlıklarının önde 
gidenlerindendir . ., 

Ve sözlerine devam eden konferans
çı, "Şekspir kimdi? Bu büyük eserle
rin müellifi ,hakikaten Stratfordlu 
Vilyam Şekspir mi idi, değil mi idi?,, 
şeklinde bir asırdan fazla bir müddet
tenberi sorulan suale verilen cevapla
rı Stratfordian - Stradfordc:;u ve anti
stradfordian - ıotradford muhalifi, di
ye iki grupta toplanaıbileoeğini söyle
miş ve Şekspir meselesini al~kadar et
tiği nisbette piyeslerin yazıldığı devir 
hususiyetlerini, straıdfordculara, yani 
ananevi telakkiye göre Şekspir biyo
grafisini, stradford muhaliflerinin an
anevi Şekspir bibyografisinde ne gibi 
noktalara itiraz ettiklerini, Şekspir e
serleri müellifliğine diğer dört asil
zadenin ne gibi esaslara dayanılarak 
namzed gösterildiğini ve nihayet Şek
spir meselesinin bıraktığı dört ayrı in
tibam husule getirdiği kanaati belirt
miş; stradfordlu aktör Vilyam Şe·ks
piri bilhassa çağdaşları, bir asilzade
nin maske olarak kullandığı zavallı bir 
aktör değil, hem muasır meslek<l.aşla
rı, hem klasik dram müellifleri arasın
da misli bulunmaz büyük bir dramatist 
olaraık tanıdıkları iıçin bizim de Vil
yam Şekspiri müellif olarak kabul et· 
memi,zin en hakikate yakın bir kanaat 
olacağı neticesine varmış ve asıl mü
him meselenin müellifin değil eserleri 
tanımak meaclctıi olduğunda ısrar et
ıni§tir. 

Konferansçı sözlerini şöyle bitir

miştir: 

"-Eserleri okuyalım ve bütün in
sanlığın malı olan Şekspir eserlerinin 
dünyasına, daha doğrusu Viktor Hü
gonun tabiriyle, kainatına nüfuz ede
lim.,. 

Çoserin şu mısraları ile konferansı

na niha.yet vermiştir: 

"Gönüllere şifa, ölüm ya.ralarma 
merhem olan o mesud illerıe her yıolcu 
benden geçip gider, o ışık kaynağına 
benden varırlar. O yerlerde yeşil bir 
bahar her zaman gülümser. Her hayı.r
lr sergüzeşte giden yol budur.,, 

Nejadla Ratibin maketleri kabul e
dilmiştir. Ayrıca Çarşamba ve Na.zil
li abidelerinin heykeltraş BB. Hadi 
ve Zühtüye yaptırılması kararlaştı

rılmıştır. 

Heykeltraşların serdettikleri haklı 
sebebler üzerine Giresun ve Trabzon 
abideleri müsabaka müddeti birer ay 
uzatılmıştır. 

Kabul edilen eserler arasında Gire
sun cumhuriyet meydanına aid kita
be de vardır. 

Vilayetlerimiz: konya .. 
Rakamlarla Türkiyenin bugünkü 

mevzuunu, Konyaya aid rakamlar 
t•il ediyor. Konya, orta yaylanın 
en büyiik vilayetlerinden biridir.Sel. 
çuk saltanatına uırlarca merıkez o
lan bu tarihi türk ıehrini ala.kadar 
eden rakamlar~ bu itibarla biiyük 
bir huşusiyet ta§ırlar. 

Konya; nüfus itibarile Türkiyenin 
üçüncü, mesaha itibarile birinci §eh
ridir. Konyanın nüfuau, 569.684 tür. 
M~ası: 48990 karekilometredir 
ve kesafet 12 dir. 

Konya aynı zaınanda en çok kaza
şı olan vilayetimizdir. Bu kazalarda 
nüfus kesafeti, bozkrrm en seyrek 
kö§elerine mahsua tenhalıklar arze
der. Mesela Karapınar kazasında 
kesafet dörde kadar düımektedir. 
Buna mukabil, toprağı verimli olan 
sulak Akıehir kazasmda yirmiye ka 
daT çıkmaıktadır. 

Konya merkez kazasmm nüfmu, 
26991 erkek ve 25102 ka.dm olua.k 
52093 tür. M~kez kazada kesafet 
13 tür. Bütün vilayet nüfusuna göre 
tehirlerde yafayan nüfuat 56841 er • 
kek, 57210 kadm olmak Üzere 114 
bin 51 dir. Nahiye ve köylerde yaıa· 
yan 215292 e!"kek, 240341 kadm 
olmak üzere 455633 tür. Konya vi
layetinde ka.dm nisbeti erkekten 
fazladır. Yüz nüfuata 52.2 si kadın, 
47.8 i erkektir. 

Konya, köy itibari1e de Türkiye
nin en büyiik vilayetidir: 890 köyü 
vardi?". Bu köylerde vasati nüfus, 
512 dir. 

Konyada evlilik ve bekarlık nis
betit diier vilayetlerimize göre bir 
benzerlik arzederler. Vilayette 162 
bin 282 bekar, 108479 evli erkek; 
138516 bekar, 119305 evli kadm 
vardır. Konyada dul kadın nisbeti, 
diğer vilayetlerimize göre oldukça 
çoktur: ı 37958 ..• 

Konyada nüfusun büyük ekseri
yeti, toprak mahıullerile geçinmek
tedir: 121869 erkek, 111544 kadın 
olarak 233.413 vatanda§ .• Sanayi ve 
küçük sanatlarla uğra§anlarm sayı
sı 15359 erkıeıkt 3269 kadm olarak 
18628 dir. 

Konya.da 8926 eııkek, 3721 kadm 
olarak 12647 talebe vardır. K.onya
da irad aahi.bleri de oldukça. mühim 
bir yekun tutarlar: 163 erkek, 330 
kıtdm olarak 493 ki!i--

Havalar ısınıyor 
Dün şehrimizde hava ikısmen bulut

lu ve hafif riizgarlı geçmiştir. 'Güniln 
en düşük ISISI 9, en yUksek ISISI 25 d~
recedir. 

Yurdun Ege bölgesindeki hava açık, 

diğer bölgelerinde bulutlu geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışlarm karemetre
ye bırakt~kları su mikdarı Merzifonda 

2, Sıvas, Gümüıthane ve Erzurumda 1 
kilogramdır. 

Yurdda en düşUk ısılar İstanbul da 9, 
Esıki~ehir, Afyon ve Kütahyada 7; U
lukışlada ve Yenişehirde 5, Sıvasta 3, 
Karsta 1 der-ecedir. 

En yüksek ısılar Çanakkale ve Kay
seride 22, Edirne ve Ka<:aelide 24, İz
mir, Antakyada 26, Balıkesirde 28, A
danada 31 derecedir. 

At neslini ıslah tedbirleri 

Ordu hayvanlarının köylüye satılması 
için bir kanun projesi hazırlandı 

Hükümet at neslini ıslah için mü
hinı bir kanun projesi hazırlamıştır. 

Köylümüzü çok yakından alakalandı
ran bu projenin mudb sebebler layi
hasında hükümet diyor ki : 

"At memleket hayvanları için vatan 
müdafaası bakımından son derece hu
susi bir ehemiyeti haizdir. Uzun sü
ren ve birbirini takib eden harbler 
yurdda atın oldukça azalmasını evsaf 
ça bozulmasını inta.ç ettiği gibi ekse
riyetle harbleri müteakib tehaddüs e
den iktisadi buhranlarda hayvan ye
tiştiriciliğini ihmal ettirmiştir. Bugün 
memlekette kilıometre murabbaına 
ve bin nüfusa isabeıt eden at mi•ktaı-ı 

komşu devletlerle mukayese edildiği 
takdirde memleketin tarihi bir anın

da ordunun canlı mÜıteharrik vasıtala
rının hareket imkanlarını korkutacak 
dereceıde az bulunmaktadır. 

Ordunun hazar ve seferde at kadro
sunu ikmal için muhtaç bulunduğu 

kOŞıum, binek ve hizmet hayvanlarının 
yabancı memleketlerden tedariki dö-
viz ihracını istilzam ettiği gibi mem
leket iktisadiyatında da münim tesir-

ler yapmış bulunacaktır. Bundan baş
ka memleket müdafaası mevzuu ba
his olduğu takdirde lazım gelen ordu 
hayvanlarının tedariki de hududlarm 
kapanacağı dolayıs·iyle ecnebi memle
ketlerden idhalini de imkansız kıla-

cağından ordu ve memleketin muhtaç 
bulunduğu hayvanların memleket da
hilinden teminini mecburi ve zarud 
kılmıaktadır. 

Ordunun at kadrosunun 
ıamaml.anması için 

viye veya tevsi maksadiyıle yabancı 

memleketlıerden alacağı hayvanların 

hiç olmaz-sa yarısının kısrak olmak su
retiyle bunların gere•k istihdamları ve 
gereıkse kadro harici edildikleri za
manda döllerini almak için yapılacak 
mübayaaların %50 sinin kısrak olma
sına kati bir zarurıet görülmektedir. 
Bu takdirde orounun on iki y~ından 
sonra kadro harici edeceği kısral'.cların 
çiftçi ve yeti~iriciye satılacak: hay
vanları gene ağır cüsseli ayğırlarla 
birleştirmek suretiyle ordu hizmetine 
elver.işli mahsullerin alınmasını ve 
binnetice ordu ihtiyacının da iç mem
leketten temini imkan dahiline 
girmiş bulunacaktır. Bundan başka 
ordunun reforme ettiği bu hayvanla
rın çiftçi ve yetişriridy.e satılması a
tm ziraata girmesini vıe Atatiirıkün 
yüksek emirlerini yerine getirmiş bu
lunacak ve at için de ayrı bir mahreç 
de temin etmiş olacaktır. 

Projenin metni 
Yedi madde olan projenin metni şu· 

dur: 
Madde 1 - Hazarda ordu kadrosun

da on iki yaşını ikmal etmiş beygir, 
kısrak ve katırlar, yerlerine hayvana
lınarak ordu hizmetinden çıkarılır. 

Madde 2 - Ordudan çıkarılacak 
hayvanlar ziraat vedcfiletinin göstere
ceği yerlerde köylü w ~iştiricilere 
satılır ve o yerlere ka.dar nakilleri i ,çin 
milli müdafaa büdcC6ine tahsisat ko
nur. 

Madde 3 - Ordu ihtiyacı için ha
riçten satın alınacak ecnebi ırk hay
vanların her defasında en az yüzde el
lisinin damızlığa elverişli kısrak olma
sı mecburidir. Fevkalade ve müstacel 

Yukarıda arzedildiği gibi memleket hallerde icra vekilleri karariyle bu 
atlan muhtelif esbab tahtında adetçe mecburiyet muvakkaten kaldırılabilir. 
azalmış, evsafça bozulmuş olduğun- Madde 4 - Bu kanunun tatbiki için 
dan ihtiyaca cevab vermekten çok u- milli müdafaa büdcesine ayrıca tah • 
zak bulunmaktadır. Filvaki ziraat ve- sisat konulur. 
kfiletinin hayvan ıslahı yönünde me- Madde 5 - Bu kanunun tatbiki şe·k
sai ve faaliyeti mucibi memnuniyet bir lini gösterir milli miiıdafaa ve ziraat 
şekilde devam etmekte ise de <bu yön- vekaletleri tarafından müştereken bir 
de bir cepheden yürüyüşle muvaffa- talimatname tanzi,m olunur. 
kiyetin i:stikmali senelere bağh bu- Madde 6 - Bu kanun neşrı ta·rihin-
lunmaıktadır. den muteıberdıir. 

Az zamanda çok iş yapmak en baş· Madde 7 - Bu kanunun hütkümled 
lı prensipler meyanında bulunduğun- ı ni icraya milli müdafaa ve ziraat ve
dan, ordunun at kadrosunu ikmal. tak- killeri memurour. 

Zelzele felclketzede erine 
yardım devam ediyor 

42 T eberruların yekunu 
bin lirayı aşmak üzere 

Türkiye Kızılay Cemiyeti elile yardım yapılmak üzere vc.zne
mize (1.000) lira yatırilım~tır. 

Genel Merkezinden : Emlak ve Eytam Bankası tarafm-
Türkiye Ziraat bankası tarafından, dan yapılan bu yardımdan dolayı ge

vukua gelen hareketi arzdan yardıma rek cemiyetimiz ve gerek fe18.ketzede
muhtaç düşen vatandaşlarımıza ce- ler namına sayın bankaya teşekkürle.o 
mi yetimiz elile yardım yapılmak Ü - rimizi takdim eyleriz. 

zere, veznemize "5.000,, beş bin lira Tüccradan eskişehirli B. tbrahiın 
yatırılmıştır. Hakkı elile 516 lira toplanınıştır. Bu 

Istırab çekeen yurddaşlarımızın acı- arada iki vatandaş 25, bir vatandaş 20, 
!arını azaltmak için yapdan bu insani bir vatandaş 15, sekiz vatandaş 10, bir 
yardımdan dolayı gerek cemiyetimiz vatandaş 7 ,5; 42 vatandaş s, bir vatan
ve gerek fedaketzedeler namına sa· da§ dört, dört vatandaş Uç, 24 vatandaı 
yın bankaya teşekkürlerimizi takdim 2, üç vatandaş ı buçuk, 59 vatanda§ 
~erİL • 

ı bir, 40 vatandaş 50 kuruş vermiştır: 
Emlak ve eyttarn bankası tarafın- Diğer rakamlar şunlardır : 

dan, yer sarsıntısından felakete uğ-
rayan vatandaşlarımıza cemiyetimiz 156 24 Londrada Vikontes Astor 

tarafından 25 ingiliz lirası 
3 • 4 tomurcuk gözü üzerinde budama· 
h, köklerindeki yaralı 'Ve bereli kııım
lan da makasla temizledikten sonra 
kökleri gübre bulamacı içerisine babr • 
malıdır. Gübre bulamacı; 11ğl1' giibre· 
sinin bir kap içerisinde ııulandmlmaııi
le yapılır •• 
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mukabili, 
İsmini bildirmek istemiycn 

Dikim; kökler arasım toprakla sıkı
ca beıliyerek ve mümkün olduğu ka
dar muntazam, sıralı yapılmalıdır. Bo
dur ve sarmaşıklarda gül fidanlan a,r 
yeri tam toprak seviyesinde olmak il.ze
re dikHmelidirler ... 

Yüksek gövdelilerde de eskiden di
kili bulunduğu yerdekinden ne yüksek 
ve ne de derin olmak Üzere yerine kon· 
malıdır. 

Daha derin veya yüksek dikim mah
zurludur .. Güller dikimden sonra yerle
rine mutlak kazıklarla teııbit olunmalı
dırlar .. Dikimden sonra sağlamca ka
zıklanan gü1lere birer bol can suyu ve -
rilir .•. 

Sıcak hava, yeni dikilen güllerden 
bilhassa yüksek gövde]i olanJannm su
yunu aJır ve kurutur. Bundan böyle 
yeni dikilen yüksek gövdeli gül fidan
lannın gövde ve dallan ıa]ak yosun ve 
gazete ki.iıdlariyle sanlarak güneşin 
yakıcılığından konınmalrdrr. Bu muha
faza fiadnlar kökletinceye kadar 15 -
20 gün devam eder ... 

Eskiden dikilmit bulunan güllerin 
bugün1erde gönne]eri lazırngelen ehe -
miyetli bakım itlerinden birincisi bu
damadır .• 

Muallim! 
Muallimi bilmem kim, günlerce 

mezarlıklarda yatmrş; yine aynı 
muallim/ gece gündüz kendisini 
bilemiyecek kadar sarhoşmuş ! 

Yine aynı mıuı.llim! hatıralarını 
yazmış, filan gazeteye satmrş; ken6 

disine az para verilmiş. 
Yine aynı muallime/ kendisini 

bilmeyecek derecede sarhoş olduğu 
için verilen bu para bile fazla imiş. 
V.s. v.s. v.s. 

Bütün bunlar, bir kaç !stanbul 
Kazetesinde görülen yazılardan i
sim çıkarılarak yapılmış hülasalar· 
dır. 

Herhangi bir lerd. sarhoş olabi
lir,· z,arurette kalabilir; mezarlık

larda yatabilir. Fakat böyle bir fer
din isminin başına ••muallim" sıfa
tının ısrarla konulmasındaki mana 
nedir ~ 

"Muallim" kontluk, 'ordluk ne
vinden bir unvan deiildir. Muallim, 
bir mektebte ders okutan bir va
tandaşın o işe devam ettiği zaman, 
yabud usulü dairesinde tekaüd ol
duktan sonra kullanabileceii bir 
unvandır. 

Gazeteci dostlarımız, diledikleri 

kadar meraklı haber, yazı ve tefri
ka yazmakta serbesttirler. Fakat 
memleket çocukların.rn terbiyesi i
şiyle uğraş.;ın zümreye ad ve sdat 
olan "muallim"i rest gele ve yerli 
yersiz kullanmaifa ne hakları var· 
dır? Bunu anlryamıyoruz. - T.1. 

Kedi sevenler - fare sevenler ! 

Bir gazetede okudum: "Nev
yorkta bir kedi sevenler kulübü 
açılını§. lçtimaa gelen azalardan 
her biri, içtima salonuna ellerin
de birer kedi ile girmitler, 

Bu kulübe rakip olmak maha· 
diyle fare sevenler de bir kulüb 
ve ayrıca biT de fare sergisi aç
mı§lardır. 

Muhtelif fare tqbir edilen bu 
aergi aleyhinde gazeteler, uzun 
uzadıya, nep-iyatta bulumnU§lar, 
fakat bu da fare sevenler kulübü 
için bir re-klim olmuttur." 

Gazeteci ve f oıoğraf sadakati ! 

htanbulda bır gazetecı, cneıle!>ın 
eski üstadlanna tu suali aormuı : 

- Gazeteci ne demektir ? 
Gerçekten bu ıuali aonnağa lüzum 

vardı. Çünkü bizde sokakta kO§A ko
ta gazete satan çocuk gazeteci, dük
kanda gazete satan adam gazeteci, 
gazeteye yeni girip tek tük haber ge
tiren nnıhbir gazeteci, fıkra muhar
riri gazeteci, baı muharrir gazeteci, 
imtiyaz sahibi gazetecidir. 

lstanbul'lu arkadaşlar, iti pek bu 
tarafından tuttunnamıılar da "g~ 
teci bir fotoiraf makineti aadakatile 

bütün gördüklerini, öğrendiklerini 
yazmalı mıdır? yazmamalı nudır?,, 
bahsini ele almıılar. 

Fakat, bilmem, bu noktayı incele
yenler unutmu§lar mıdır? Bizim ga· 
zetelerin çoğunda fotograf bile sada
katini zaman zaman kaybeder. 

Bir gün bir İngiliz ııokağının al
tında Madrid yahud Barselona altlı· 
ğmı görürsünüz. 

Bir gün, konulması lüzumlu bir 
grupta bulunan rakib gazete muhabi
rinin çenesine bir sakal ilave olunur. 

Meslekte biraz eaki olanlar habr
larlar: Şapka inkilabmdan aonral..i 
yıllar da bir çok kalpak ve fes melon 
ve fötr şapka haline getirilmemiş 
miydi? 

Yahudi mu.~uu11 ! 

l&tanıbulda Yel değirmeninde o
turan balıkçı Rafael, oğlu Jak'ı 
fena halde döğmü§, bu ~adan ~ 
tİ§mİyormuş gibi bir de zavallı ço
cuğun kafasını dükkanın kepene
ğine çarparak yarmış ..•.. 

Tavla oynunda bir •'ya.hudi 
moıtaaı" vardır. O kadar miitıhif 
bir fOY değildir ama Ra.faelin 
IDUfla~ı llOl"lil inıitl 

10 00 

32 50 

178 20 

hayır sever ir zat tarafından 

Kamutay komiseri Bay A· 
bidin validesi Bayan Zeki
yeden, 

Siyasal bilgUer okulu pro
fesör ve idare heyeti tara· 
fından , 

Merkez hıfzıssıhhha memur• 
larmdan, 

100 00 Etlik laboratuvarı müdürü B. 
Edhem Erdenden, 

25 50 Etlik laboratuvarı memur 
ve müstahdemlerinden , 

58 33 Gazi Terbiye Enstitüsü mu
allim, mrnur ve hademele· 
rinden, 

100 00 Selanik bankası umum mü
dürü G. de Lavrentte Saint 
Mauriceden, 

1800 00 Kızılay İzmir Merkezinden , 
1772 70 Kızılay lzmir merkezinden. 
970 03 Kızılay İzmir merkezinden. 
400 00 Kızılay Bergama Şubesin

den, 
190 00 Kızılay Bergama şubesin • 

den 

48 50 Tarsus orta okulu gençlik 
derneği kolundan ; 

6867 00 
34159 16 evelki lietıedeıı 
41026 14 



r:::::::~~:~::: :: ~::~:~~:~:::::::::ı DÜNYA HA' BERLERİ ''Toprak,, 
Konseyin 101 inci 

içtimaı 
Milletler Cemiyeti Konseyi, bugÜn 

Cenevre' de yüz birinci içtima devresi
ne baflyor. Büyük enternasyonal mese
lelerin Milletler Cemiyeti kadrosu dı -
flnda müzakere ve halledildiği bir za • 
manda Cenevre içtimaı büyük alaka u
yandıramaZ- Bununla beraber, iki se
neden beri Avrupa sulhu için tehlike 
tqkil eden habeı meselesi nihayet bu 
denede gömüleceğinden içtima bu ba
kımdan enteresan olacaktır. 

Ruznamey:İ teıkil eden yirmi kadar 
it arasında en ehemiyetli meseleler 
§C)yle hulasa edilebilir: 

Roma görüşmelerinde 

Esash meselelere 
temas edildi mi? 
Roma mahfilleri bu suale 

" bayır! ,, cevabını veriyorlar 
(Başı 1. inci sayfada) 

Rom.ada dünkü §enlikler 
Bugün hava çok mükenuneldi. B. 

Hitler, kıral - imparatorun refakatin
de saat 8,30 da Kirinal'ı terketmiş ve 
topçu kıtalarının arasından geçerek 
manevra sahasına gitmiştir. Nazırlar, 
B. Hitler ile kıral - imparatoru orada 

anam tezahürlerini seyretmişlerdir. 

Sonra Lohengrin operasının ikir.ci 
pcrdeai tcmeil olunmuttur. Romadaki 
tenlikler, bu gece Madama sarayında 
verilen bir ziyafet ve Tibcr nehri ü -
zerinde yapılan donanma ile nihayet. 
lenmiştir. B. Hitler, gece yarısı, Kiri
nal sarayına dönmüştür. 

Japon ktıtolaR . 

Funninge vardılar 
Tokyo, 8 (A.A.) - Domei ajaneın

dan: Şanghay'dan bildiriliyor: A• 
ked makamlar tarafından neşredilmi\I 
olan bir tebliğe nazaran japon kuv
vetleri, dün Sunghay demiryolunun 
münteha noktası olan Haiçeu'ya 139 
kilometre mesafede kain Funning'e 
girmitlerdiT. 

Fransa - Bel(ika göriipneleri 
Brük&cl, 8 (A.A.) - Hariciye na

zın B. Spak ve ekonomi nazırı B. 
Smet, franaız frangının dC'\'alüaayo
nu ile ata.kadar olarak yapacağı eYel
ce söylenen görüıınetere devam etmek 
üzere Parise hareket etmi9lerdir. B. 
Spak, daha bu akfam, B. Bonne'nin 
Cenevrcye hareketinden evci kendi
si ile bir görüşmede bulunacaktır. 

Bura salahiyetli mahfillerinde te
barüz ettirildiğine göre Belçika fran
gının devalüasyonu hiç bir suretle 
bahis mevzuu değildir. 

H .-L--N • 
m~en,, ,,_,e_. 
~1111,, 

BaıbakORtn dost 
Yugoslavyoyı ziyareti 

CUMHURlYE1'TE B. Yunus Na· 

(Başı ı. inci sayfada) didiyor ki : 
' 'Balkan antantındaki çok kuv

na intıibak ettinnek kadar, içer· vetli bir esas, kendisine dikkat olun
de, müetahsil ve müstehlik ara- mak liyakatini haizdir. Hükümet 
sında bir menfaat muvazenesi batındaki tahralar deği§tiği ha.kle 
lalhDak da lazımdır. Ofis bu antant kıymetinden ve kuvvetinden 
mabadı temin için lüzum göre- hiç bir fCY kaybetmiyor, belki daima 
ceği yerlerde un ve eiaİıek fab- daha ziyade kazanarak daima daha 
rikalan tesiı edecek, yabud satın kuvvetli oluyor. Yunanistanda· çok 
alıp itletecek, ve her türlü un ve değifiklikler oldu, Yugoslavyada 

il Stl't/Vad:_,;ç Y--.... W-1 1· ı'stı'hlaf etti'. 
mamu eri sanayi itleri ve ticare- ~J ---- "'~""% 
tile meıgul olacaktır.yeni kanun- Romanyada Titüleııkonun uzaklaftı.-
la iı bükümet, müteaddid mümeaailler 

silolar ofise devredilmiftır. 
Bundan b._.,ka ham afyon ve af- değiştirdi. Antant daima ayakta Ye 

-:ır daiına daha kuvvetlidir. Sebebi? .. 
t - önce habet meselesi vardır. Ma· 

IUmdur ki Habetistan istilaya uğradığı 
..,.da Jngiltere Milletler Cemiyetini 
ltalya aleyhine teçhiz etmitti. Habefis
tanı istilidan kurtarmak için ltalyaya 
kaJ'1ı sanksiyonlar tatbik edildi. Fakat 
bu tedbirlerden müsbet bir netice çık -
maymca, Habeıistanın ilhalam tannna
mak için Milletler Cemiyeti az&1an le • 
abbüd altına girctiler. Halbuki bu kara· 
ra rağmen, yirmi kadar cemiyet azası 
ilhakı tanımııtır. lngilterede geçenler
de Romada imzaladıiı mukavele ile 
zunnen lanımıt olmakla beraber, Çern
berlayn hükümeti, lngilterc kamoyu 
kartısında vaziyetini korumak için an • 
cak, Milletler Cemiyetine kartı ıiriıi • 
len teahhüdden serbest kaldıktan son • 
ra ilhakı resmen tanıyabileceğini l tal
yaya anlatmııbr. lngiltere hükümeti, 
meselenin bugün baılıyacak olan içti • 
mada müzakere edilmesi için ruzname -
ye alınmasıru talebetmiş ve bu taleb ü
zerinedir ki habe§ meselesi müzakere 
edilecektir. lngiltercnin istediği, Mil
letler cemiyeti azalarının ilhakı tanıyıp 
tanımamakta serbest kalmalancbr. Fa· 

karşılamıştır. 
Programa göre manevralara, Fur - ----------------------------

Başbakan ve Dr. Aras dün 
Belgrada hareket ettiler 

yon ile morfin ve bütün milhleri- Çünkü antantmıız bükümet adamla
nin ve kanunda zikrolunan kim- rmm ~eçici politi.ka kombinezonla -
yevt maddelerin "imal, ithal ve rmdan ibaret bir if değildir, belki 
ihraç,, monopolu aynı of ise hıra- .. ğlam aulhu kendilerine ideal edi • 
kılmıftır. Bundan sonra, satın a- nen milletlerimizinkartıhkh muhab
lman afyonlann ticari muamele- bet ve itimadlarma dayamnaktadr .. 
lerine bakmak, afyonlan. ı yeni- Onmı için bu ant.mm yavaf ya~ 
den tasnife tibi tutarak ı.atan- 60 milyon nüfuslu bir ittihad camia· 
dardizasyonunu temin etmek, ama doira teraikıki yolunda olduiu 
af yon fiatını beynelmilel f&dla· nu biz kuvvetle 'H samimiyetle iddia 
ra göre tanzim ve teabit etmek etmekteyiz. 
gene ofiıin vazifeleri arasında- Balkan matbuat birliği konferen harada hava kıtalarının hareketleri ile 

başlanmış ve bunu, Çivitavekkia civa
rında Marinella'da piyade kıtalarının 
manevrası takib eylemiştir. 

İtalya kıralı ile prens dö Piyemon, 
B. Hitler ve B. Musolini Fürbara'da 
endaht talimleri ile birlikte yapılan 
muazzam bir hava geçid resminde ha
zır bulunduktan sonra Saint Marincl
la'ya gitmişlerdir. Orada Cevita civa -
rında pek arızalı bir mıntakada mü
him bir piyade manevrası yapılmıştır. 

lJğle ziya/eıi 

kat böyle bir karar ancak ittifakla veri- Askeri manevralardan sonra B. Hit-
lebileceğinden ve Sovyet Rusya ile Çi· lcr, kral - imparator tarafından San ta
nin serbest kalmak için rey vennek is - Marinella'da deniz kenarında bir vil
temedikleri anlatıldığından meselenin lada §Crcfine verilen öğle yemeğinde 
nasıl idare edileceği henüz malum de - hazır bulunmuştur. Bu yemekte ayrıca 
ğildir. Gerçi konsey azalarından beti, veliahd, B. Musolini italyan hüküme
ilhakı tammıfln'. lngiltere ve Fransa ti hası, yüksek generaller ile B. Hitle 
dahil olduğu halde büyük ekseriyet de rin maiyetindeki alman nazırları da 
tanımak istiyor. Fakat yalnız bir dev- bulunmuştur. 
Jetin teklif aleyhinde rey vermesi bU- Saat 14 te, iki devlet reisi, refakat
tün projenin suya düımeıi için kafidir. terindeki zevat ile, halkın alkıfları a • 
Bu sebebledir ki eğer bugüne ka<lar rasında Romaya dönmil§lerdir. 
Sovyet ve Çin delqeleri ikna edile- Öfleden sonra B. Bitler, ttalyanm 
mezse, ariya müracaatten vaz seçilme- Berlin bOy{lk elçisi B. Attoliko'nun 
si ve her murahhaıın bir beyananme o- misafiri olarak bir çay ziyafetinde bu 
lcumakla iktifa etmesi düıünübnekte • lunmuş ve bunu müteakib Kolizey i 
dir. Her w• ınau- w .,,..,,... z n ~.:-
sonra Habeıistandalb ttaıya implll'a • 
rorluğunu tanımak karanru vermiıtiT. FQ§i.t gençliğinin te:ıahürl.eri 

2 - İkinci ehemiyetli bir mesele la
"1çrenin harbtan evvelki ribi, bi~ 
vaziyete geri dönmek noktaıındaki ta
lebidir. Malumdur ki lsviçre Milletler 
Cemiyetinin azaaıdır. Fakat barbtan ev 
vel bitaraf bir devlet olduğu için 1920 
seneıinde askeri aanksiyonlan tatbik et 
miyeceğine dair bir rezerv yapmtıb. 
Şimdi lsviçre iktıaadi aanksiyonlardan 
ac. vfedilmesini istiyor. lsviçrenin nok
tai naa-rı lıı.lv: Milletler Cemiyeti, ar
tık kuruld'lju zan..ki cemiyete ben • 
zeıniyor. lsviçrenin üç büyük komtu
sundan-Fransa, ltalya, Aın..ya-ikisi, 
cemiyetin azilan olmaktan çıllma1ı.r. 
dır. 8inaenaleyh vaziyet defitmiıtir. t. 
talyayh kart tatbik edilen ikbaadi aank
aiyonlar a. göstenniıtir ki, bunlar, as
keri sanksiyoota çığır açabilir. Binaen
aleyh lsviçre bütlin bu ınesuliyetlerden 
affedilmesini istiyor. Bununla beraber, 
lsviçre Milletler Cemiyetinden büsbü
tün çıkacak değildir. Cemiy41tİn insani 
sahada teıebbüıleriyle itbirliii yap -

BB. Hitler ve Musolini sat 19,45 te 
yanlarında alman ve italyan nazırları 
olduğu halde, Forum Musoliniye git
migler ve orada fatiat gençliğinin mu _ 

makta devam edecektir. 
3-Oçüncü bir mevzu Cemiyetin ik

tisadi ve mali tetkilibnın statüıü ve 
vazifesi bafbğı albndaki dallı budaklı 
meseledir ki bu itin arkaamda bir takım 
manevralar çevrilmektedir. Milletler 
Cemiyetinin mükemmel bir maliye ve 
iktısad organizasyonu vardır. Fakat ln
ptere ve Fransa, Milletler Cemiyetin -
den aynlan Almanya ve ltalya ile iktı -
.. di sahada elbirliği temin etmek mak • 
udiyle dünyanın ikbsadi vaziyetini 
tetkik ederek bir rapor hazırlaması için 
sabık Belçika batvekiline vazife ver
miılercli. Uzun müddet çalıtblctan aon 
ra hazırladığı raporda Van Zeeland, ln
gilterc, Fransa, 1 tal ya, Almanya ve A
merika arasında istitare tavsiye etmelc. 
tedir. Rapor Sovyet Rusyayı ihmal edi
yor. lngilterc ıiındi Milletler Cemiyeti 
içtimaında bu raporun müzakere mev • 
zuu tetkil etmesini teklif ehnittir. An
latılıyor ki siyaıi ve mali meselelerin 
de Milletler cemiyeti kadrosundan cbta
n çıkanlmaama çabtıbnaktacbr. 

Bu üç mevzudan batka ruznamede 
Çinin ve lspanyol hükümetinin tiki
yetleri vardır. Milletler cemiyetinin bu
günkü züı içinde bu itlerin müzakere
sinden bir netice çıkına•• bahiı mevaıu 
olmadıiına göre bunlar, aleluıul burr
alb edileceklerdir. Esasen ıiüyeti Ce
nevreye getirenler ele bunu bilirler. Fa
kat maddi yardmdan ziyade dünya ka
moyu karııamda seslerini bir defa da· 
ha iıittinnek istiyorlar. Bir umanlar 
bu nevi ıikifetler, cemiyetin bütün 

İngiliz kral ve 
krali~esinin Parisi 

ziyaret proğramı 
~':1dra, 8 (A.A.) - İngiltere kıralı 

Jor1 ıle kıraliçe Elizabet'in Parisi zil 
yarctlcri programı neşredilmiştir. 

Bu ~rograma göre, kıral ve kıraliçe 
28 hazıranda Pariae geleceklerdir. O 
akfalD büyük bir ziyafet verilecek 
erteai gün kıral ve kıraliçe Paris be~ 
tediyesi tarafından ka.bul edilecektir. 
Kırat, 30 haziranda Satori'd b" .. k 
b

. k A • e uyu 
ır as crı geçıt resminde bulunacak 

ve Veraay sarayını gezecektir. Ertesi 
~n de Avusturalyalı harb ölüleri l
bıdcsinin küşat resmi yapılacaktır. 

Amerikada 

Japonyaya gönderilecek 
tayyareler ahkondu 

Vaşington, 8 (A.A.) - Hariciye na 
zırı Hul, gazetecilere beyanatında. 
Fransaya gönderilmek üzere bulunan 
29 tayyarenin tevkif edildiğini çün
kü bu tayyarelerin İspanya hesabına 
olduğunun anlaşıldığını aöylemittir. 

Hut, Amerikanın alman sillhlanma
sına yardım ettiğine dair bazı mah
filden çıkarılan haberl~ri kati olarak 
tekzib etmit ve Atmanyanın kendine 
lazım olan barb levazımını fazlasiyle 
yapabilecek vaziyette bulunduğunu i
lave eylerni9tir. 

~lcanb.naam harekete getirir ve a· 
~ zecri tedbirlere kadar götürür-

u. Bunun içindir ki tikiyetlerin kon
seye akaetme . . . - ~lird· .. -
tık bö

. rneaıne ıtina 111U1 ı. l'll" 

yle b" k Mili tler ar. orkuya mahal yoktur. 

kü 
4:. " ~yeti kuvvetten düf tükçe, 

nusunuao L.-.z......._ __ ---•- • ---1-· 
de JÜkae}di. -.-nm -nn ı- .. -ı 

A.Ş.ESMER 

unda yugoelavya4ı mealekdaılarmu-
dır. Bu türlü mamuller bundan zm öaayaklıiile tmk Hatay davimı
aonra Ankarada kunılacak olan zın bütün balkanlrlan tıpkı kendi 
tek bir f a:brikada iılenecektir. d&vi.lan imit gibi alakadar ettiği "N 

Ofisin sermayem, yukanki itlere edeceği kuvvetle tebarüz ettirilmi!ti
aid, Ziraat Bankaaından veya Bu aziz batıra milletlerimiz araam• 
uyuıtunıcu maddeler idareein- daki dostluk baiınm ne kadar kuv • 
den devralacağı mal, mülk ve vetli olduğunu ve daha ne kadar kUY. 
aennaye ile beraber, 17 milyon veıtli olabileceğini göstenneğe kafi
türk lirasını bulmaktadır. dir. Balkanlı müttefiklerden her bi-

Ofis, buiday için yapacakla- rini alakadar eden her meselenin bü 
nnı, gerektiği zaman, diier top- tün balka.nlıları aynı kuvvetle alika-
ak mah dar edeceği bir katde olarak t--1ia 

r aullerimize de fiimul- ettiii gün dünya tarihine büyük ne-
lendirecektir. ticeli yepyeni bir fe;wl açdnut ola-

Mühim eaaalardan biri de ofi- caktr. Bu büyük neticelerden bir 
ae ticari usuller serbestliği veril- mühimmi tudur: Artık dünyanm bu 
meaidir. Kanunun birinci mad- bölıeainde ıulh, ula harbetmek 
desine göre ofis muameleleri "u- mecburiyeti olmaksızın, kendiliiin· 
muml muhasebe, artırma eksilt- den ve devamlı bir surette t--m 
ve ve ihale kanunlan hüküm- eıtmit otacaktır. 
)erine ve aluhaaemt divanı Tize Bafbabmmız Cel81 Bayar ...._ 
•• murakabesine,, tabi dex.:'dir. ıo-lavyaya türle milletinin selim• 

Bu itlerin bövle toplu :ı:ıu muhabbetini püıriirken kendieini 
1 · vni milletin bu kanaatleri dahi •--

bir elden, ve türk i8lihaal ve mü- • 1
- ""'"r 

badele ibtiyaçlannm yübek yi n takib etmekte olduğunu .öyle-
menfaatlerine göre tanzim edil- mekl le ancak hakikati ifade etmit • aruz.,, 
mesine cidden ihtiyaç vardL Ya- SONPOSTAda B. Muhittin Biıaı 
pılan tecrübeler, biikiianetir> ni- yazıyor: 
ba,.,t en unun tut)an arayıp "Fibrerin Jbılya .ephali deıwD • 
bulmuma yarclnn ebnittir· di'lf". AlmaDlarm "Bize Allabm P. 

F. R. ATAY derdiii balaaürn di79 tavsif e11jlcleci 

B. Stoyadinoo~ relikaaile birlikte 

"Adolln lan ile "ltalyayı ~ 
uçurumundan kurtarıp Habe§iatan dal 
larmm JBhikalanna kadar yiilne1bmt 
olan,, Duçıeleri, kartı karfıya l'eçip, bo 
pdanm umsıki kapadiklari odalar ... 
muhteıem salonlar içinde, saatlerce 
konuıtular. Onlar konaıurken, öte t.. 
rafta bu seyahati 'bütün parlaklığı ile 
canlanclmnak için seferber edilmit al
man ve İtalyan matbaab, yirminci~ 
rm bu iki fÖvalyeainin etrafında bitip 
tükenmek bihniyen bir edebiyat yape 
malda meııuldürler. 

(Başı ı. inci say/ada) 
Unlversiteli talebe, Univeraite gençli -
ği adma bafbakarumın gibel yolcu
luklar temennieiııde bulundu. Halk bu 
ıamimi temenniyi alkıtlamak ıuretile 
B. Celil Bayar için aynı temenniyi gö 
nilldcn izhar etti. Bir kıta aaker ve 
polis selim resmini ifa etti. 

Hwıuai tren tam saat 22 de Sirkeci 
garından aynldı ve tren aynlırken 
halk batbaltanımizı bir daha alkışladı 
ve yeniden iyi yolculuklar temenni et

ti. 
B. Celil Bayann, Bclgrad seyaha-

tine, Yugoslavyanın Ankara elçisi 
B. Accmoviç de refakat etmektedir. 
Trakya umum mUf cttifimiz General 
Kazım Dirik de hududa kadar Bqba
kanımızla birlikte seyahat edecektir. 

B(Jfbakanımwn A.vala 
ajamına beyanatı 

Bqvekil Celil Bayar A~ala ajansının 
muhabirini kabul ederek kendisine ıu 
beyanatta bulunmuıturı 

"- Müttefik memleketin mUmtu 
devlet adamı, Bqvekil B. Stoyadinoviç 
in çok mücamelekirane olan ziyaretini 
iade etmek mabadiyle arkadapn Dr. 
Araa ile Yugoalavya'ya gitmekle bil
hassa bahtiyanm. 

Memleketinize bitin doat ve 
mGttefilc millete Şefim Atatürk'ün 
ve 'bütün türle milletinin dostane ve 
muslihane aelimrnı l'ötürmeğe gidi
yorum." 
Doktor Aras ile beraber Naibi hükil

met Prens Pol'a tekrimatımızı arzede
c~~i~zden ve kırallığın niyabet mec
luıının Ebclane azaları ile tanı,aca
ğ~zdan dolayı daha timdiden mah
zuıy~t duymaktayım. 

Şıefım Atatürk ile olan biraderane 
doetluğu Balkan antantmw:ın bir te
mel tafını tefkil eden dostluğumuzun 
ve ittifakmıu:ın eauı olan kahraman 
k_ıralmın liyakatli variai Kıral Piye-
nn memt-1- t' · .... e ille gıtmekle ne derece 
meauö oljiuğumu aiıze eöylemcme ha
cet yoktur. 

Sizin vesatetinizle bütün aail yu
goalav milletine en muhlieane aelim
larım gönderiyorum. .. . 

Türkiyeden Yugoılavyoya 
ıelômla r ••• 

Başvekil Celil Bayar Anadolu ajan
sına da a,ağrdald beyanatta balun-

mutlardır: . 
"- Balkanlı timal müttefikimiz 

Yugoe.lavya'nuı büyük devlet adamı X Atina - Kıra!, memleket içinde 
Bafvokil Dr. Stıoyadi.noviç'in kıymet- çıktılı aeyahatin ilk merhale&i olmak 
li hatıraları zihnimizde menkut olan Uare, Kondriotia torpidoau ile Voloya 
ziyaretini iade etmek üzere Hariciye gelmiıtir. Şehir baıtan bqa donatıl
vekili Dr. Arasla beraber bu akpm mııtır. Halk kıralı muazzani tezahürat-
Bclgrada hareket ediyorum. ,la kartılamıttir. 

.Dost ve müttefik: memlekete Şefi- X Belsrad - Şimdiye kadar ••muh-
mJıZ Atatür.kün ve Türkiycnin candan t~lif ~rlarda İtalyan portre;si aergiai
Kvgi ve aelimlarını götürmek benim nı,. zıyaret edenlerin tescil edilen mik
için cidden bilyü.k bir saadettir. Yu- tan 76 bin kişiden fazladır. Yalnız bir 
goılavya tahtının çok değerli naibi g~~c sergiyi takriben 4.000 kiti gez
Altes Prens Pol'a saygılarımızı sun- mııtir. 
mak fıraatuıı bulmaktan çok eeviniyo-
rum. X Belgrad - Bafvokil ve hariciye 

Sağlam doııluk bağları ~ın B. Stoyadinoviç, Sinaya küçü.k 

M 
e ıtilif konferansından buraya dönmüı-

cmlekctlcrimizi biribirine bağla- tUr. 
yan çok sağlam ve samimi dostluk ve 
i~tıifak münasebatı içinde inkifaf eden X Berlin - Avusturya ile Almanya
sıyaaet muayyen ve mukarrer hattı nın birlepnesi üzerine Mac:ariatanla 
hareketimizin n~csidir. Balkan an- ~tlanan ekonomik müzakereler yeni 
~ı m~ttefiıkimiz Yugoslavyanm da- hı~ ~ukavelcnin imzasiyle neticelen 
hıl oldugu küçük antantın. son içtima mıttir. Bu mukavele iki memleket ara
eden konaeyi mukarrera.tuıın geçen- ı~nda ck~omi mUnaKbctlcrini yeni va 
lerde Ankarada tıoplanan Balkan an- zıyete gorc tanzim etmektedir. 

tanlı konaeyi.nin mukarreratına ne de- . ::< Bell'rad - Mefhur franaız fizik &.
rece uyduğu göz önünde tutulacak o- liıni ve ulQ.m akademisi rciıi B. Eme Ko 
luha ild mcmleketıin aiyaaetlerinin ne ~?n Belgrada gclmittir. Burada birkaç 
kadar hemahenk olduğu bir defa daha gun kalaca kvc üniversitede konferans 
görülmlit olur. Bu seferki eeyahati- verecektir. 
~z çok entcreaan ve anlaıDıf& yolunda R-L bı~çok mcmlekcıtlerin aarfettiıkleri fa. X ---7• - Balkanlar aruı atıcılık 
alıyet ve teati ettikleri ziıyaretler za- konferansı mesaisini bitinniftir. Bul
manına tesad'"f d ' ga:, yu~, yugoelav ve romen delege-

. . u e ıyor. Tabiatıiyle ha- lennin ıttirik ettiği bu konferans önil-
r.ıc~ye vekilimi2le Belıgradda bulun- zct ki d~gumuz müddet zarfında müttefiıki- mü e . ilkteırinin ikisinden sekizine 
~~z Yugoslavyaının çok kıymetli hü- kadar Balkanlar arası atıcılk müsa.ba-
kumet t f' ..1-~ kalan tertibine karar vcnnı'•ttr' . 

e ı UUBtWDUz B ~·oy d" · :ır 
1 

•• • ,.p\, a ınovıç-

e muteamil usulümüz v-hile ..1::-ah l. . b. -ll uıuuya 
~ ınıı. ır kere daha gözden geçire-

ce gız, bu da ziyaretimize ayrıca bir 
kıymet vermektedir. 

Ahenkdar bir politika 
Daima ahenkd ü ·· · . ar y ruyen sıyaıseti-

mız~e ı:nemleketlcrimizin refah ve aa
a~e:tı?i balkanlarda sulh ve mesai tet
mkını ve alelQmum Jromtularmıızla 
doet geçinmekte görmekle yanılmadı- 1 

ğımızı ıenelcrdenıberi devam ede.gel
mekte olan vakayi çok beliğ olarak ia
bat etmit bulunmaktadır. 

Bu seyahatimiz de giinden güne kuv. 
v~tlenen sarsılmaz Yugoslavya - TUr. 
kıye dostluık 'ft ittifakının yeni bir 
tez~ürü olacağını kaydeılmeılrle çok 
bahtı,arun._ 

Vefat 
Cumhur reisliği orkeetraaın

dan Ferid Tan'ın validcei ve İt 
bankuı memurlar servieinden 
Memnune Tan'ın kayın val~i 
vefat etmi9tir. Cenazeei buciln 
NUmune hMtahanesinden kaldı

rılarak Hacııbayram camiinde Z>ğ
le namazı kılındıktan eonra Ce
becide hususi kabrine defnedile
celıctir. 

Yakınlarına bafUlı diler, acı
larını payı.,tru. 

Sade onlar değil, kaç cündenberi bi
tin dünya matbuab, en mötehuan 
kuvvetlerini seferber etmit ve Roma, 
pzetecilerin tabattüd merkezi obnat 
bulunuyor. Her ak§81D bütün dünya 
radyolan bu Roma.dan 'bahsediyorlar. 
Bütün siyaset aleminin gözü ve kulağı 
Romaya çevrilmiı, orada neler geçtiii
ni anlamak merala ile titriyor. Hat
metli bir dekor içinde, halk kütleleri
nin hararetli ittiriklerile canlanarak, 
sanki 'bütün Almanya bii'tün ltalya,.ı 
battan bqa ziyaret ediyonnut 1rı"hi, 
her iki tarafın da yazı ile, sözle, nüma
yiıle iıtirik ettiii bu ziyaret, sünün en 
'büyük meselesidir. 

Edebiyat ve dekor balmnsndan diye
cek hiçbir ttlY yoktur; herıey mükem
meldir. Fakat, mahsul itibariyle, müa
bet netice balammdan bu ziyaret ve bu 
konutmalar nasıl bir mahsul verecek
tir? Bütün dünya gazetecileri ıu daki
bda bu sualin cevabmı aramakla mq-
pl görünüyorlar. • 

Dedikodu çok, fakat, kapalı odalar 
içinde konuıulan §eyleri bilmeğe im
kan y~~r. Bu~an tamamen anlaya
bilmek ıçın belki de çok bekliyeceğiz• 
'bir lolllUIU bir müddet sonra anlıyaca: 
iız n 'belki de bir kısmmı hiç anlıya
mıyacaiiz. Şimdiki halde yazılan" 
söylenen fCYleri gözden geçirdiğimiz 
zaman afaiıdaki noktalan tesbit ede
biliyoruz.,. 

Maltepe askeri lisesi 
meıunlar1n1n veda töreni 
latanbul, 8 (Telefonla) - Maltepe 

uk ri ,:_ . 
e uaeaınden bu yıl mc;zun olan ta· 

Jebeler arkada§larınm samimi tezahür • 
teri arasında, törenle Harbiyeye uğur
lanmıflar~ır. Bu münasebetle §ehrimiz
dç~ muht~lif spor gösterigleri ve bir ge • 

reatni yapılmlflır. Törende İstan • 
bul komutaniylc diğer bir çok zevat bu-
ı.amu,tur. 
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Hamiltonun asıl taarruzu Gelıbo
lu yanmadası üzerine Ye Seddülba
hir ile Arıburnu mmtakalarma kar
ı• yapılmııtır. Bu ihra.cı karplayan 
Ye durduran kimlerdir 19 mıca ve 
9 uncu tümenimiz. Hem de .,alnız 
kendi baılarma Ye tümen komutan
Jarmm aevk ve idaresinde olarak. 
Keza 26 ve hatta 27 günleri de a
taiı yukarı bu iki tümen yalnız ba,
larına kendilerinin en az bet altı 
misli ve çok mücehhez bir kuVYeti 
yerlerinde tutacaklar ve Limanın 
daha bidayetteki aevk ve idare ha
taamın kurbanı olarak misli görül
memiı kahramanlıklar ve fedakar
lıklar göstermek zorunda kalacak
lardır. Bu iki tümen içerisinde be
reket venin tek bir alman komuta
m, ve subayı .,oktur. (Yoksa diğer 
bir çok yerlerde gördüiümüz gibi 
iek bir alman teğmeninin bulunma
sı bazılarınca bütün ıeref ve kahra· 
manlı:h bu kıtalardan alıp öteki za
ta ve milletine vermeie aebeb ola
bilecekti.) Hatta bütün Gelibolu 
yarımadasında Limanla yaverinden 
ibaret iki alman vardır ve onlar da 
Suo. sahilinde nümayiı seyretmek· 
le meıguldürler. 

O halde Çanakkaleyi 25, 26, 27 
sünlerinde ve hiç bir alman kafau
nm yardımı olmadan tutan türklw
clir, bu birinci buhran yalnız türk 
dehası Ye türk kahramanlıiiyle at
latılmııtır. 

Buna kartıhk Liman ve arkadaı
larmm bugünler zarfmda itlec:liii 
büyük hatalar gözle görülebilir Ye 

muahaze ol .... bilir. Bunlar tarihin 
önüne çrkanlmalıdırlar. 

Liman bidayette bir hata .,apmıt 
Ye düpnanm nerelere ihraç 'l•PA· 
caimı görememifti. Daha Trablua 
harbinden itibaren türk kumandan
laruun sördüiü .. bildiji bu ihraç 
noktalarım görmemek ve hele koca 
bir milletin ha.,atma mal olması 
muhtemel böyle bir itte .,anlııhk bir 
klwnand-.n için affedilir bir hata 
olmemakla beraber ha.,di müaama
ha edelim.. Fa.kat İf bununla kalma
iDll ~ hMalar birbirini takip et.mit
tir. Ez""* ı ... : 

1 - D1ipnanm ud ıı.eketlerini 
~iı mmtakada miittehid bir 
...k Ye idare de t.,kil ohmınamq
br. Kendiai yanmaduun ıimalinde 
n Geliboluda, kendisinden sonra 
plen komutan, .,ani üçüncü kolor· 
da komutam Eaad Pata da orada. 
diier bir kolordu komutanı, albay 
V eber Anadolu .,akaamda, can ala
cak noktada tek bir tümen ve onun 
,.akmmda bu tümenle hiç bir alaka
• olma.,an Ye ihtiyatta bulunan di
ler bir tümen. F arzedelim ki tür
kiin büyük talii bu ihti.,at tümeni
nin baıma ka-,makam Mutafa Ke
mal (Atatürk) gibi meauliyetten çe
kiame'lea ve bütün etrafındakileri 
kendi iradeaine rametmek iate.,en 
bir komutan deiil de normal olarak 
üstünden emir bekle-,en bir komu
tan setirmit olaa.,dı ne oh .. du? Ya
karıki harekatta gördük ki on do
kuzuncu tümenden saat dokuz su
larında .,ani atat• "*an Anbur· 
nunclaki biricik alayın meTZilerini 
bırakıp çekilmek durumuna geldiii 

Mahke•lerde 

Hakaret, koftu; üstelik Qç 

tane de yumruk kadar taı! 

Ankara: 

Oğle Neşriyatı: 
12.40 Kanıık plik 

neıriyatı - 12.50 Plak: Türk musikiıi ve 
halk prlı:ılan - 13.15 Dahili ve harici ha
berler. 

Aktaın Nqriyatı · 

Yakitlerde iatenen yardım bir iki ta. 
hurdan ibaretti. Bizzat tümen ko
mutanmm in.aiyatifidir ki bu yardım 
talebini almadan kuvvetinin yarıu. 
nı arkasına takarak bizzat harekat 
mmtakaama gelmİJ ve diier yanımı 
da harekete hazır bir hale aokmut

Yasan: M. Şeolıi Yaman 
Davacı kızına iyi söylemedim mi dedi 

' 18.30 Kantık pl&lı: 
neşriyatı - 18.50 lncilizce ders (Azime İ· 
pek) - 19.15 Türk muıikiıi ve halk şarkı
ları (Servet Adnan ve arkadaılan) - 20 
Saat ayarı ve arapça neşriyat - 20.15 Türk 
musikili ve halk şarkıları (Hikmet Rıza 
Seaıör ve arkadatlan - 21 Konferans, Hay
ri Aksoy; Hukuk fakültesi talebesinden) -
21.15 Stüdyo salon orkestrası: 1 Grieı: 

tur. 
Bu anda bu yardnn olmasa ve i, .,......_ .. ..., 

Şerife Acıar, Narin Yanık'ın kızı 

melihat Yanık'ı yumruklamış, eli~deın 
kaçırınca da arkaaından üç tane yum
ruk kadar, ta§ kürelemif, kalçasından, 
topuğundan yarala.mı, ..• Nµin Yanık, 
bilveliye, Şerife Acar'ı mahkemeye 
vermiı. Narin Aca,.•ın büyüık kızı Sa
tı Acar da : 

.,alnrz Limandan gelecek emirlere 
kalmıı olasaydı hareki.tm tabii ce
reyanı fÖyle olurdu: 

Kol01'du komutanı Esad Pata 
Anburnuna gelinceye kadar (yani 
öilec:len sonra saat 2 ye kadar) ih
tiyat tümen kendi istihdam tarzına 
dair bir emir alamaz ancak 9 uncu 
tümenin istediği bir veya iki taburu 
gönclerm.İf bulunurdu. 

Bu ıerait altında İngilizler niha· 
yet saat 10 da Conkbayır.ı ve Koca· 
çimniyi itıal ec:ler. Nihayet 10.30 da 
27 inci alay keneli bulunduğu sırt
lan terkedip Maydoa iıtik&metincle 
çekilmeie mecbur kalırdı. 

Bu vaziyette artık ne 19 uncu tü
men ve ne de kolordu komutanı va· 
ziyti ıslaha imkan bulamazdı. Çün-

Ağaçlık içinde bir mahluz 
mahal 

- Küçük karde§imi neye döğdün? 
diye Şerif eye haakret euru.; söğmüf. 
sayını,. 

Şiml,i, asıl dayak yiyen küçük hariç 
olmak üzere davanın tarafları haki
min önünde heaaıb veriyorlar. 

erife Acar'ın aorguau yapılıyor, A· 
dı, ya91, memleketi BOruldu.ktan aonra, 
usulden olduğu iç.in hakinı Şerif eye: 

- MahkUıniyetin var mı? Hiç hapse 
girdin mi, dedi. 

Şerife bu suali hiç beklemiyordu ga
liba .. Fena halde tutuldu. Rengi uçuk 
siyah çar,afının altından iki elini çı
kardı, zabıt katibinin masasına daya
dı. Kavgaya hazır bir poz takındı: 

- Hakim bey, hakim, dedi, ben öylt: 
sabıkalılardan değilim. Yüzümü mü
ba9ir daha yeni gördü. Bu kürsünün 
önüne daha ilk defa geliyorum. 

Salonun bir ki>fesinde gülüşen ka
labalığın içinde ,kulağıma fÖyle bir 
cümle çalındı : 

- Siftah sender bereket allahtan, 
de kadın .. _ 

Ve bayan Şerife Acar hakkın mü
dafaa etmif, isnad edilen lekeyi temiz· 
lem~ in.sanların gönül ferahlığı ıçın
de ellerini tekrar çarpfının pelerını 
içine gizledi. Diğer suallere sükunet
le cevablarını verdL 

Muharebe mmtakaaıncla bir köy 

Satı Yanık ilk ifadesinde kendisini 
yozgadlı olarak yazdımııt. Halbuki 
kahve rengi zarfın içinden çıkan to

hat....tmclan Ye aatrlar araundan marla kağıddan Kızılcahamamlı gö
ötrenebiliriz. rünüyor. Bunu kendisi töyle i.zah et-

kü Kocaçimnine taanuz edip ora
c:l&ki bir iki liYalık kuvveti tard ede
cek kuvvete ne biri ne de ötesi ma
lik diildi. 

Bu çekilif Seddülbaıhir grupuna da 
teeir edecek, onun da gerisi tehlike· 
li bir w.ziyet alacak Ye zaten bin bir 
fedakarlıkla .,erinde duran ba tü
lllflll de öfleden 80lll'& g.-i ç-kilımelr 
w d· ll=lec•llb 

Hüliaa daha 25 Uf&IDI Haniilton i .. 
tediği hedefleri, yani Koca Çimen ve 
Alcı baba tepelerini ele geçinnif, 
bofaza hakim bulunmut olacaktL 
Bunu kurtaran vaziyeti deiittiren 
19 UDC'"' tümen kumandanmın em
rinde bulunduiu limanm emrini Ye 
kararmı beklememesinden Ye der
hal muharebeye müdahal•inden i
barettir. O halde Çanakkaleyi kurtaran 
da liman defil Muıtafa Kemal'dir. 

Limanm kafumda aali hareitm ti: 
Bolayır ve Anadolu yakumdan olaca- . -:- ~~ pdöl~d'_e efenlimin memleke
ıc.. bir kere bni' tir' n __ 1 __ _. __ biri' tını y~ır ı ı ım. Ben yozgadlı moz-
•• ., .. e f , UUllAlrUUI • dl d ğiJ' V'-- 1 1 ' ' 
Iİne bimt kendisi çelrihniıtir dii-'ne ga ı e ım. ~ı ca ıyım. Şimdi öy-

• Anadolu la ela Alba W • lece yuaın. 
yam _ _.___._ .!_..,.. ., ebeli Kızının vdisi sıfatiyle davacı ba-
lllmNI' -- - mtelrenm, onan yan Nariaı Yanak. lkiwnl bo-..ı 
''Yedi -·•• ob ı=cılen dal.71 .....,..,. ... pefledm .-.. prpa lld 

' 1 L (1) ..._ adım ilerledi. tnce ve cı.rla1ıc bir aeale 
Aul can alacak noktada türlder kal- ledi ki: 

Dllfb " limanna kanaatine göre de ta
bii ulr harekitm burada yapıildıfı· 
na dair bu ımntakaclan gelen rapor
lara da itimad etmek cloiru olamaz· 
dı. 

( Sonunr) 
. 

[1] Liman'ın "Tilrkiyede bet ıene" adlı 
bltıratı. 

- Ha.kim efendi oilum davt benim 
dadm._ MeWıatcıtım daha 16 yqm
da bir sabi aiibiyandır. Gilliim evlidım 
solmasın diye ben bugüne bugün eli
mi dokundurmamı9ım. Kanarya gibi 
kafeste bealerim, kut konmazdan aziz 
tutarım. Gel gelelim bu hanım ... 

Bu hanım gül fidanı ..Ubi k.rzımı ö-

2 _Hata .,alnız bundan ibaret kal ,:!lllHllllllllllllllllHHm1111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı!:. 

mumıbr. Ve mütemadiyen devam et- : Yazan: Alexi. Tolat~ No: 83 E 
mittir. = = - -- -25 nisanda Gelibolu cenubu cayır ea- : : 

nüne almıf, çaınatır tıokaçlar gibi 
yumruklamı9; kucaiızmı ne yapsın 
imdad etmi+ Feryad etmif: Yetıi,ip 
kurtaran olmam!§; o da bir puntunu 
dü,ürüp yumrukların altından kaç
mif ... Beriki petini koyuvenıeya; ne 
gezer._ Bir kerre gözü dönmilf, yer
den üç tane okkalık t;lf almıf muum 
yavrunun ardından küreleyip kürele

Peer G:ynt-Suite 1 (3. Anitraa Taru:). 2- De
vam 2 (1. Der Brsutraub). 3- Devam 1 (1. 
Morıenatimmunı). 4- Devam 2 (3, Peer 
G:yntl Heimkehr) - 22 Ajanı haberleri -
22.15 Yarınki proııram ve İltiklil IDUIL 

Avrupa: 
yivermiş ... Tatlardan biri kızunm kal- V.t:' .ı:.rtA VE OPERETLER: 12 Alman 
çasına gelıniJ, biri de topuğunu kan iıtaıyonları - 19.10 Köniııberı - 21 K.o
revan içinde bırakınıf ... Bu halde eve lonya - 21.10 Viyana - 21.ıs Roma. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN-
geldi: FONlK KONSERLER: 11.2 Strazburı -

- Aman kızım, dedim, bu ne hal? 17.SS Beromünıter - 20 Kolonya, Kopen-
Sana kim kıydı. Diye sordum. Anne I ~~~lin 20.~ Liypziı - 20.30 Brüksel - 21 

fkat . d b'l' . . ? Ded' k' • Mılano, Stutıart - 22 Vartova _ te ı ayana ı ır mıyım ı ı: 22.lS Stokholm - 22.20 Lükıemburı. 
- Dün çıktığımız evde kalan tene- ODA MUSİKİSİ: 20 Sottenı - 21 Biik-

keyi alma gittiydim. Şerife hanım be- reş - 21.20 Münib - 21.30 Praı - 22 Ba-dapefte . 
ni görür görmez üstüme atıldı: SOLO KONSERLERİ: 13.15 Münib -

Seni daha da buralarda görece- 14 Llypziı - 15 Frankfurt - 15.25 Ham
ğim fitne fucur, dedi. Ben laf etmeye ~u:!bur~~·30 Viyana - 17.15 Vsrtova - 21 

tenekeyi almaya getirdiğimi söyleme- NEFESLİ SAZLAR (MARŞ V.S.): S 
ye vakıt bile bulamadan bir de baktım Brea}av - 8.30 Keza - 12.4S Praı - 18 

Berlın. 
ki yumruklardan bir kalkıp öbürü ini- ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
y-0r. Saçlarımı da eline doladı. Beni 18.30 Kolonya - 21.15 Könipberı - 24 
döğdü. Elinde kurtuldum. Ardımdan Stutıart. 

HAF1!1' MUZfK: 6.10 Hamburı - 6.30 
taş attı. Sebc-bi de ne biliyor mueun Alman 11taayonları _ 7.10 Münib_ 8.30 
oğlum? Bak onu da söyleyeyim de hiç Frankfurt - 9.30 Berlin - 10,30 Hamburı 
bir tarafı eksik kalmaaın... - 12 Kolonya, Llypziı, Ştutıart - 14.10 

Frankfurt, Kolonya - 14.15 Berlin - 16 
Biz epeydenberi bu Şerifa ilebir ev- Al~n iıtaıyonları - 17.10 Viyana_ 17.lS 

de otururduk. Fakat kom,uluğundan Munıh, Strazburı - 18.20 Praı - 18 30 
hiç de memnun değildik. Derken hali- 8.erlin, Franldurt - 19.10 Frankfurt, Mü. 

nıh - 20.40 Sottens - 22.20 Viyana -
mize ahvalimize münasib başka bir ev 22.30 Berlin, Hamburı, Kolonya. 
bulduk. Oraya taşındık. Ama acele ile HALK MUSİKİSİ: 10.30 Viyana - 11.30 
eski evde bir teneke ile iki soba boru- Ştutgart - 115 Münib - 20 Berlin. 

DANS MUztGt: 19.10 Ştutprt - 22 
su unutmu,uz. Ha bak hakim oğlum Floransa - 22.30 Brüksel - 22.55 London. 
soba borusu dedim de aklıma geldi, Recyon~l, Droytviç - 23 Krakovi, Lem. 
hamallar sobaları sökerken borulardan bere, Lukıemburı, Vilna - 23,5 Budapeşte. 
kurum dökülmü,, sözüm ona bu hanı-
mın da avlusu girlenmi§ imi,. Onun i- den çıkardı, daha doğrueu koğdu. Ney 
çin de bize demediğini komamı,tı. se o cihet bizi alakadar etmez .. Bun. 

Hakim ihtar lüzumunu duydu: lar da zan etmi9ler ki ev sahibimizi 
- Siz onları bırakın da, dedi, davi ben kıpırttım. Halbuki yemin olaun 

ettiğiniz hadisenin eebebini anlatın... haberim bile yoktu. 
Bu hanım kızınızı ne yüzden döğınüş? Bu hanımın küçük kızı biızinı eıvıe 

Öbürü, "zaten bunu söylüyordum" geldi. 
demek ister gibi devam etti: l9te Me- - Bizim burada bir çok eşyalarımı.ı 
lllıatciğim bu tenekeyi almaya gitmit- kalmıft onları alacafım, dedL Ben de: 
ti. Eve dönünce a.klmı bqıından gitti. - Kızım burada bir JC'Yİ1li% kalma
Hemen polise lro§tum. Doktora mua- dı, hepsini götürdünüz, dedim. Kaldı 
yene ettiroiıler. Lapon &ıilnibdedir. kalmadı. Bu ku bana aertli.k etti. Bela 

Hakim sepona macta. Km...,_. de ldmbillr ır..trm mı. aa yaptmı fim. 
cdcu üvktuı rcporundCl bo:ronin gvA .U loıa+••1•y-•r""~ A-"""'"'3.i.•• .s. 
hafi folduğunu sol kalçasında hafif ablası olacak bu Satı kadın gddL le
aurette darb eserine teadüf edildiği- lamaız ubahaız yerden bir blf kaptı. 
ni, bir günde ~ecele ve iıine mani kapıma attı. Kapımın bir kanad caau
olmayacak bir zedelenmeden başka bir nı kırdL Uatelik·bana da bir yığın kü
,ey olmadığını yazıyordu. tıin bu ka- für etti. Neler demedi, ne'ler? 
dar e·hemiyet11iz olduğunu gören ha- Bayan Satı Yanık da bu isnadı kabul 
kim davicıya döndü: etmedi. Yalnız fındık kadar bir tq at· 

- Sizi barıttırıraak naaıl olur, diye tığmı hatırladığın, lütfen, söyledi . 
sordu. Hakim, Melihat Yanık'ın nüfus tez• 

-yır yanarken, An burnunda bet tabur : 
OD alb tabura, Seddülbahirde alb tabur = 
belki .,inni tabura karı• barbederbn 5 
Bolaywda 18 tabur ve Anadolu ya- 5 
kumda 27 tabur aylak aylak niima- : -yiı ae.,rediy01'du (Anadolu .,a.kum- : 
da.ki muharebeye ittirik eden ÜÇ 

1 

5 · 
tabur müateana). 25 günü bunlardan 5 
hiç birisi yerinden kıpırdamadı. 5 
Acaba neden 7 Bunu Limanm keneli : 

Bu aul·h tetcbbiiaünü, galiba taraflar ke~•ini BOrdu. Kızılcanın bir köyün. 
hiç beklemiyorlardı. Birdenbire ceva- de babaaı Hasan Yanık'uı. yanmdıa ).. 
bını veremediler. Tabit zanlının bu te- mif. Bu itiıbarla dıoğru Yatı. davaya 
fCbbiiae itiraz etmeei akla gelmiyordu. ehil olup olmadığı anlaşılamadı. Şe
Fakat aksi gibi ilk itiraz eden de o ol- rifenin kırılan camınm fiatı bakkın
du. • da da ne zanlı ne davicı bir hüküm ve-

: - Ben barıJ&nwn hakim bey, dedi, remiyorlardı. Bunların tahkiki için 
:5 efendim razı olmayıverir belki ... Bu- evrakın tekrar müddeiumumiliğe gön 
:E nu duyan davacılar da haydi haydi da- derilmeaine ve mefbud cürümler ka
:E vilarından vaz geçmediler. BarıtJD&ya nununa göre açılmıı olan bu davanın 
: yanafJMdılar. DurufDıAya devam edil- millt hükümler dairesinde deovam et
E di. mesine karar verildi. Muhakeme başka 
E Zanlı kendiaini fÖYle müdafaa etti: güne bırakıldı. 

-
:E - Ben döğmedim, aöğmedim efen- Salondan çıkarken bayan Narin Ya-
: dim. Bunlarla birlikte oturuyorduk. , nık, kızına: 
:E Sonra ev sahibimiz bu hanımları evin- - Nasıl iyi demedim mi diyordu. - ---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J: =L-~~~~---~---~~~~---~~~~------~~---~~~~~---~~ 
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demırhanelerinde çalıtıyorlardı. lmal 
ettikleri fitilli tüfek, tabanca, kılıç, kı 
lid ve nal gibi eıyayı llıenburg f&~ 
suna getiriyurlardL 

Petro, iyi iki ustayı Moakovaya git
meğe ikna etti iae de loncaları buna 
mani oldu. 

lki yanlarında elma ve armud ağaç
ları olan yollarda gidiliyor, kimse 
meyva çalmıyordu. Mete koruları, it
lenmit. dört köfe tarlalar, etraflarına 
çit çevrilmiı bostanlar, kiremitli dam
lar, ye,illikler araeında görünen gü
vercinlilder .. Çayırlarda semiz ve gü· 
zel inekler, su değirmenleri, parıl pa
rıl parlayıp çağlıyan çaylar, asırlar 
görmUt metcler .... Her iki üç fersahta 
bir köy: Sivri çatılı bir kiremit kili
se, ortasındi tq bilezikli kuyueu ile 
kaldırımlı bir meydan, bir belediye 
dairesi, tertemiz ve sakin evcikler, ha· 
nın kapısmda tuhaf bir levha. Berbe
rin kapısı üstünde bakırdan bir trq 
leğeni ... Sevimli, mütebe•im, örme 
takyeli, beyaz çorablı ve kma cebkenli 
adamlar ... 

Güzel bir temmuz akpmı, Petro ile 
Alekaafka posta arabası ile, Hooovra 
civarında Koppenhurg köyüne girdi
ler. Köpekler havladı. Itıkh pencere
ler yolu aydınlatıyordu. Evlerde her
kes akpm yemeğine hazırlanıyordu. 
.. Kızarmı9 domuzcuk" levhalı hanın 
aydınlık kapısı önünde &öriinen pet
te.ml kuprmırf bir adam arabacıya ba
tırdı. Arabacı da yorrun hayvaalarmı 

durdurup ~troya döndü: 5 E Ve bundan bqka vakıt da geç ... Ba,ka 
- Ekselans, hancı bugün bir domuz 5 : aefer görüfürw, Holandadan avdetim-

-
keamif, ve güzel doldurulmut taze su- 5 5 de ... 
cuğu da var .... Geceyi geçirmek için 5 5 Koppen,ıayn'in ppkaaı ve mantosu 
bundan daha iyi yer bulamayız... : : odada gene uçmağa bafladı. İtidalini 

Petro ile Aleksaşka içinde yattıkla- 5 E kaybetmyierck iararda bulundu. Alek-
rı büyük seyahat arabasından çıktılar: 5 : ufka rusça fısıldadı: 

- Umar mısın Alekaatka. bir gün : : 
bizim memlekete de böyle bir hayat 5 : - Yakanı bıralmııyacak ... İyiei mi, 
girecek midir? 5 § mein Herz, bir iki eaat için ıit: Al-

- Bilmem ama mein H~rz, her hal- 5 : maıılar alıngandırlar .... 
de pek yakında girmese gerek... 5 :E Petro, öyle canı aıkılmıttı ki cake-

- Güzel hayat ... lJitiyor musun, bu- : 5 tinin bir düğmesini kopardı. Kendisi 
rada köpekler bile hiddetlenmeden 5 : ile Aleksaıkayı kinwe görmeden biı 
havlıyorlar .... Cennet. Moekovayı ba· ıFeld al ~ t I N t b zalerintlen - servis kapısından içerl almak ve yal-
tırladıkça atefe vermek hevee.ine kapı· marı ~ereme e,,, 0 el!~g .onra ru• ordruu nız Kurfüstin ile, icab ediyorsa kızı 
lıyorum.... ararganını geziyor yemekte bulunmak tartiyle razı oldu. 

- Moakova bir ahırdır, sahih.... lar, sucuklar •ılmıt duruyor, bak• leri pel~ peltek tel&ffus e~k söze Uç ki>fe ppkaaını kqlarının üzerine 
kmu ı.-11dJ: ymktı, sucuklara ve ocağın içine tee .. 

- Orada &öreneğe bağlı, ko f mutbak takımlarına ocağın ıtııldarı ak· ....,.. ıüfle baktı. ~ bir lando bekli· 
bir ömür aürlüyor.- Toprağın nasıl .ediyordu. Hancı ae}jm veriyor, ten- - Hanovra Kurflilıttin'i altes Sofi-
i9le:ıeceğini bin yılda öğreMmedileı. cereye benzeyen kırmızı yüzünde bir ya. kızı Brandeburg Kurru.tin'i Şar- yorlu. 
Niçin? Kurfüst Frederik hakikaten memnuniyet tebeaaümü dolatıyordu. lotta, oğlu Çebi ôükuı Jorj - Lui ve 
zeki adamdır: Baltığa kadar çıkmam~ Bira istediler. Ancak .ofraya otura- altesin sarayındaki ull bayanlar ve 
lizıın. l9te gayemiz. Ve yeni bir bayat cak kadar vakıt bulmu1lard1 ki içeriye baylar, büyük ve muzaffer ~kof ça· 
kurmak ... Hakiki bir cennet. Bak: Bu· bir suvari girdi. Batında uzun, mahrut ruıı tanıyarak yol yorgunluğunu tela
ralarda yıldız bile daha iyi parılda- ıeklinde, &enit kenarlı bir ppka ve ar- fi eıtmek mabaliyle Hanovra'dao ma-

-6-

yor- kuında, u'lat"ı mahmuzlarına d:>kunan je8teyi kartı16maia çıktılar. 
- Bizde, mein Herz, her tarafda bir çuha kaput vardı. Bquun bir ifa· KoppeRftayn - suvacınnı adı bu i-

derhal pislik peyda olurdu... reti ile hancıyı oradan uzaldaftırıp di - Petroyu akfam yemeğine lavet 
- Hele sabret, Alekl&fka, bir laerre ppk.uını aalLaya sallaya ve mantosu- etti: Kurfüatin ile kısı sofraya otur

memlekete döneyim, Moskovada. bi- nun arkasını kılıcı ile aça aça ve un- ma.k Uzere onu bekliyorlardı. Petro bu 
zimkileri nuıl aaraalayacağım... ki nim ediyormuı gibi yürü~rek yak- hitabenin ancak yarıaını anladı, ve öy

- Tabii, onlarla batka türlü hare- llf&rak selim verdi. Odanın bir ucun- le pfırdı ki u lraldı kapıdan çıkıyor-
ket edilemez ki. dan &bür ucuna kadar gitti denilebi- du. 

Hana girdiler. Ocağın üstüne u.za.. linli. Petıo ile Alebafka, ağızları a- Kekeleye 'kekeleyıe: 
tılmlf bk direk uzunlupnea jlmhnn- çJk, ona bKlJOCluch. S.n:ari kelime- - Yapamam, dedi .. Acele ifim var ... 

Kurfü.ıin Sofiya ilıe lrtzı Sofia -
Şarlotta, çok çirkin olduğu için Çin ı· 
poklisinden bir pavanla gizlell1Dİ9 o
lan töminenin önünde hazırlanan .of
raya oturmllflardı. Ana iıle kız, mem
leket hUCümdarınca emirlerine tahais 
edilmif olan bu orta çağ ptoaunun bü
tün rahataızlıldarına cesaretle taham
mül ediyorlardı. Yıkık dökük dıvarla
rı bir kaç modern pano w hah ancak 

örtebiliyordu. Hiç fÜphe yok ki yük
sek kubbelerde baykuflar yuva yap
mlf olmak gerekti. Şatonun sahibi ta· 
rafından alWı bilir nerede bUıluamuı 

oları k~ülıc koltuklar, kızıl sakallı tö
valyelerin kalın çizmeleri ve atLarınıu 
nalı.rile asırlardan.beri eüiyip &flD
mıf olan dÖfCCDC tqlarının doğrudan 
doğruya Üzerlerine · konulmUftu. Bü
tün bunlar fare ve toz kokuyordu. Ka
dınlar - allaha tükrolsun - artık or
tadan kati surette kalkml§ olan iıdet
lerdeki kalabalığı diifünerek titriyor
lardı. İlk önce bir silah armaıamın •ıl
maaına tahsis edilmit olan küflenmif 
bir çengelde duran büyük bir levhaya 
bakıyorlardı. Bu, muhteıem bir bolluk 
ifade eden bir natür morttu: yığll\ 

yığın deniz balıkları ve iaıtakozılar, kü
me küme av hayvanları, sebzeler, mey· 
valar, vücuduna bir karğı geçirilmit 
bir yaban domuzu .. Renkler güneıtin 

ziya~u altında daha parlak görünüyor
du. 

Gbel ve inc:e olan her fCYe m&et .. 
nid reeim, muaiki, 9iir, zeki oyunılan 
- fani hayatımızı doldurmağa liyik 
olan yalnız bunlardır. Ana ile kız bi· 
ribirine ifte böyle derlerdi. Bütün Al
manyada onlardan daha bilgio kadıo
la.r yokıtu. l-kiai de, haklarında "zihin
leri öğrenmeğe o derece heve8lidir ki 
f etanetten ibaret olan sualleri kartı
aında inaan eberiya ailüılarını teslim 
eder" demekte olan Laybniç ile de
vamlı bir muhaberede idiler. Güzel sa
natları, edebi,..ıı himaye ederlerdi. 

(Sonu var) 
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Yemiş ve şeker 
ikisi de bizim memleketin mahsu

lü, hem de lezzetli gıdalarımız. İki
si bir araya gelince onlarm birleşme
sinden :hasıl olan reçel veya §urup 
yahud kompoato daha lezzetli olur. 
Hele ikisi birden usta bir elde, gene 
memleketimizin mahsulü olan, yu. 
murta ve unla bir araya gelirlerse 
tadına doyamıyacağnmz pastalar 
meydana gelir. 

Sağlık bakanından, hangisi daha 
üstündür, yemi§ mi, §eker mi? 

Sa.de şeker yemi§ten elbette daha 
tatlıdır. Şeker adalelerimizin hare -
ket edebilmeleri için mutlaka lü
zumlu gıda olduğunu herkes biliyor. 
Fikrin işlemesi için de gene şeker la
zım. 1nsan fabrikadan çıkını§ sade 
§eker yiyince kaç gıram. §eker yedi • 
ğini bilir, her günkü ıeker ihtiyacını da 
ona göre tanzim eder. Halbuki bir ye
mişteki şekerin nisbeti onu yetiştirmiş 
olan ağacın keyfine bağlıdır .. Fakat.. 

Şu küçük tecrübeyi yapınız: T e
nek eden ve kapağı kenarından ya
pı§rk bir kutu bulursunuz, kutu pek 
de derin olmamalı. kutunun kapağı
nı açtıktan sonra bir elinizie kapak 
tan tutar, kutunun içerisine bir 
parça kahve tekeri koyaraınız. Ku -
tuyu bir ispirto lambasının üzerine 
- isterseniz havagazı ocağının üze • 
rine - tutarsanız teker ilkin ağda -
)aşır, aonra kara bir duman çıkara • 
raık erir ama büsbütün yanmaz. E
riyen §eker kömür gibi olur. Bunu da 
büsbütün yakmak için, gene ispirto 
18.ınbasmm üzerinde bulunduğu hal· 
de kömürü körii.klemek lazımdır. 
o;ıe yapınca sıcaklık artacağından 
tekerin kömürü büsbütün yanar ve 
hiç bir kül bırakmaz. 

Şiındi aynı knutunun içine kuru 
bir elma parçası kpywnız ve aynı su
retle ateş üzerinde yakınız. Elma 
büsbütün yandıktan gonra beyaz bir 
kül kalır. Bu kül yemitin madenleri· 
dir. Y emişteki bu madenler ne ite 
yararlar? 

Bunu anlamak için de gene bir par 
ça tekeri doğrudan doğruya ispirto
nun alevine tutunuz. Şeker yanmaz, 
sa.de erir ve akide damlalan alevin 
üzerine dökülür. Halbuki §ekerin ü
zerine yenıqin yanınasuıdan kal~ 
külü ekerseniz, bu sefer şeker erı • 
meden doğrudan doğruya yanar. 

Vii.cudumuzdaki ensicelerimizde 
§eker erimeden büabiıtun yalUIUUC 

için bu madenlere l~ı:m' .vardır. Ma 
denler havadaki oksıJenı çekerler, 
yanarak bize kalori verecek gıda 
daha kolay ve daha çab"?~ ~~:· 
la.de teker vücudumuz ıçın ıyı ır 
kömür olmakla beraber, yalnı~ b~~ 
§tna güç yanar. Halbuki y~ı~e. ı 
§eker madenile birlikte geldıgı ıçın 
daha 'kolay ve daha çabuk yanarak 
bize kalori verir. . 

Bundan dolayı yemişin şek~~ı, 
fa.b~kadan çıkan sa.ele şekerden ua-
tündüı-. Za.t.en madenlerin vücudu• 
muzdaki itleri ')'alnız bundan ibaret 
değil~. Vücudumuzun da ıekerin yan 
muı için madene lüzum olduğu gibi, 
teneffüste de kanın okıijen alınası 
g~e madenlerle olur. Bundan bq
kaca da vücudumuzdaki madenler -
den her ~irinin vücudumuzda türlü 
türlü itleri v,rdır. Birkaçmın gördü
ğü iti sırası geld~kçe yazınııtnn. 

Y emİ§lerde bulacağımız maden
lerin hepsini ve nisbet.lerini yazmak 
buraya sığamıyacak kadar uzun sü-

rer. En mühimleri olan üç madenin 
nisbetlerini hatırlataeağnn (yüz 
graın yemi§te miligram hesabile ve 
vasati olarak) : 

Demir: Baıcl.emde 3,9; kuru erikte 
3; cevizde 2; muzda 0,6; elmada 
0,3; portakalda 0,2 

Kalsiyom: Bademde 239; cevizde 
89; kuru erikte 54; portakalda 45; 
muzda 9; elmada 7 •• 

Fosfor: Bademde 465, cevizde 
357, kuru erikte 105; muzda 31; 
portakalda 21; elmada 12. 

Bu küçük cedvel aıurenin üzerin 
de bademin ıadece süs olmadığmı, 

baklavaya neden ceviız konulduğu

nu, kuru erik hO§afmın neden mak • 
bul olduğunu gösterir. Yumurtanm 
sarısında da bu madenlerden bol bol 
bulunduğundan, vücudumuzda te • 
ker olarak yanacak hamur İ§lerinde 
yumurtanın lüzumu da meydana çı
kar •. 

Reçellerle şuruplarda ve kompos
tolarda şeker yemişin eksikliğini, 
yemiş tekerin eksikliğini, ikiai birbi
rini tamamlar. Y enıitle ıeker bir • -
raya gelince en iyi ku-vvet verecek 
ve en lezzetli gıda olur. 

G. A. 

Gümrük muhafaza 

teşkilatında 

motörlü vasıtalar 
Muhafaza umum kumandanlığı Tür 

kiye hududlarındaki gümrük muha· 
faza teşkilatını motörleştirmeğe ka-

rar v e r m i ş ve bunun için de 
Avrupaya motörlü vesait ısmarla
mıştı. Bilhassa cenub hududlarında 

kullandacak bu vasrtalardan mühim 
bir kısmı dün vapurla limanımıza gel
miştir. Vasıtalar arasında zırıhlı oto· 
mobiller, otomobil, ve motosikletler 
bulunmaktadır. Motosiklet ve otomo
biller memleket dahilindeki şehirler· 
de zırhlı otomobiller de kaçakçılığın 
en fazla görüldüğü cenub hududunda 
kullanılacaktır. Motör ve otomobiller 
den bir kısmı şehrimizdeki teşkilatın 
takviyesi için burada kalacaktır. Bun 
tarın içinde sahillerimizde kullanıl
mak üzere çok süratli deniz motörle
ri de ouıunnm..ıctaarr. .ısu aureue n.ıçı:u 
leketin her tarafında kaçakçılığa çok 
sıkı bir mücadele başhyacaktır. Ala
kadarlar yakın bir zamanda kaçakçı· 
lığın kad surette önüne geçilmiş ola
cağını muhakkak görmektedirler. Ce
nub hududunda kullanılacak vesait 
birkaç güne kadar sevkedilecektir. 
Sahil mıntakalarında yeni deniz te~ 
kilatları da kurulacaktır. Deniz mo
törlerind.e makineli tüfekler ve mit
ralyözler de bulunmaktadı.r Bilhassa 
cemtb hududuna gidecek vesaitin teç· 
hizatI çok mükemmeldir. 

Davis kupası maçlar1 
Belgrad, 8 (A.A.) - Dün öğleden 

sonra Zagreb'de 3500 kişi muvacehe· 
sinde Yugoslavya ile Çekoslovakya 
arasında çifler arasında Davis kupa· 
sı tenis maçı yapılmıştır. Hararetli 
bir oyundan sonra Çekoslovaklar, 
1119, 3/6, 9/7 ve 6/2 galib gelmişler
dir. 

HAKiM ROBlNSONUN 
KATLİ 

tereken alakadar eden bir skandal kar
şısında mıyız? 

Mitçel: 
_ Ben de bundan şüpheliyim, dedi. 

Eğer Hatfild'in oldürülmcsini Andri
yu emretmişse ... 

- Andriyu'yu dün akşam gördüm. 
Belki riyakarlık ediyordu, fakat Kur
fiyu'nun adamlarının fazla ileri git
tiklerini söylediği zaman samimiye 
benziyordu. 

- Hadi canım, inanma 1 
_ Belki haklısın. Fakat "büyük şef" 

bir şeye karar verdi ~~· ~iz!emeye ~ü
zum görmez; siz de bılırsını~ H:r tur
lü tedbirlerini alml§trr ve hıç bır teh. 
likeye maruz değildir. Fakat dün ~k~ 
şam, rahibin ölümüne esef eder gıbı 
göürünyordu, 

- Hiç sanmam. . 
_Bu da ayrıca cevabım bulmak ı-

cab eden bir meseledir. Daha başka 
meaeleler de var. Andriyu, hakimi 
Vilks'in öldürtmüş olduğunu bil.~Y'?r 
mu? Belki bilmiyordur. Kenedı nın 

Yazan: R. ff. Goldman 

24 
boğazlandığını bilmemesi de muhte
meldir. Herkesin sandığını onun da 
sanmasına !ıiç bir mani yoktur. 

Cenison: 
_ öyleyse Andriyu, neden Vil.ks'i 

müdafaa ediyor? 
_Fakat ediyor mu, bakalım? Bu da 

ayrı bir mesele. Umumiyetle o kendi 
adamlarını himaye eder. Hatxrhyoı 
musunuz delinin kaçışı akşamı, daha 
düdüğün' sesi kesitıneden, vali yuks'i 
telefona çağırarak tahkikat ~~tıcelen
rneden evel kimseye bir şey soylenme
tnesini emret.mi§ değil ı:niydi? Bu va· 
linin Vilks'i müdafaa ettiğine mi de
lalet C<ier? Hakimin ölümünde parma
ğı ol<luğundan mı şüpheleniyordu? 
TabU ki, hayır. Bu kaÇLf hadiseeinin, 
~uhalefet tarafından istismar e<iilmc· 
sınden korkuyordu. Andriyu da ayni 
~k~adla hareket ediyor olabilir. Hat
ta agabe · · ysının vicdanını muazzeb e-
den. şeyi de öğrenmemi§ olmaaı ilıti
malı vardır. 

Mitçel: 

s A N A T B A H i s L E R i 

Sanal tamirleri 
.,,, .. 

........ 4$ 

,,, .. t , ... , t • t t'tt 

th ,, ..... • • • 4 ................. ,...,, .. 

"Restauration11 la tamir 
arasındaki fark nedir? 

F
ransızcada "restauration,, taibi
rini bilirsiniz. Bunun manası 

"Tamir etmek,, se de alelade tamir 
manasından ayrı bir anlamda kulla
nılxr. Eski bir sanat eserini veya sa
nat ve tarihi kıymeti olan bir bina
yı, eski şekline halel gelmeksizin, 
tamir etmek demektir. Bizde ise 
şimdi bu manayı ifwe eden bir ta
bir kullanılmaktadır. Umumiyetle 
''tamir,, der geçeriz ve onun için dir 
ki harab olan bir sanat eserini ve 
mesela tarihi bir cami veya çeşme
yi rnmir ile alelade bir binayr tamir 
arasında bir fark görmeyiz. Vaktiy
le ııanat abidelerimizi tamir eden
ler aceha bu iki nevi tamir arasında 
bir fark görmiyorlar, ve bu husus
ta bir tabir kullanmryorlar mı idi? 

Osmanlı ltlgatlerinde meremmet 
diye, bir kelimeye tesadüf ediyorıh. 
Bunun manası bir şeyi düzeltip ye
nilemek,, tir. Hatta camileri ve abi
deleri rnmir edenlere meremmetçi 
denilirdi. 

Fakat bu kelimenin manası tamir 
ve onarmak olduğuna göre sanat e
serlerinin tamiri hususunda riayet 
edilmesi icab eden usullere bağlı 

bir tamir mefhumunu taınamiyle i. 
fade etmez. Onun içindir ki bu pek 
mühim meseleden bahsetmeden ev-

vel ona bir tabir bulma lazrıngeli
yor. 

B u işin ne olduğunu ve adi ta
mirlerle arasındaki farkı a

raştırıp ortaya koyacak olursak o
na da elbet •bir isim verebiliriz. 
Fransızların "restauration,, dedik
leri "tamir,, ayrıca bir sanattır, ar
keolojinin mühim bir şubesini teş
kil eder. Bu hususta bilgi, meleke 
ve kabiliyeti olmayan bir mimar bu 
işi yapamaz. Bu sebebledir ki garb 
aleminde tamiri icab eden sanat e
serlerini, bizde olduğu gibi, herhan-
51 t.h ıulıud1u1 "'Uuoı;; lurAlcn.tu;ltır. 

Hatta bazı mühim sanat eserlerinin 
tamirini böyle sanat tamirleri ya· 
paeak mimarlara bile emniyet ede
meyip o binanın üsl\ibunu, tarihini 
ve yapılı' tarzını senelerce tetkik 
ederek öğrenmif olan miitehassıs
lara yaptırırlar. 

Meseli Venedikte me'1tur Sen 
Marko kilisesinin daimi tamiratiy
le uğrapnak üzere tayin olunmuş 
ücretli bir mimarı vardır ki ismi B. 
"Marangoni,, dir. 

Bu zat mezkur kilise hakknıda 

şiındiıye kadar ne yazılmqsa hepsini 
okumuş, yapıldığı zamanın tarihini 
tetkik etmiş, bu kilisenin inşasında 
ne gibi malzemenin kullanıldığını, 
nereden getıirildiğini. hangi mimar 
ve ustaların çalıştığını, ve bu hu
susta ne gibi müşkülata tesadüf e
dildiğini, kaç defa tamir gördüğünü 
ve haatta muhtelif zamanlarda han
gi kısımlarının tamir olunduğunu 
ve kullanılan tuğlanın nastl ve ne 

- Fakat bu ihtimal hatırınıza nere-
den geli}"Ol'? . 

- Arıyorum. Kurfiyu'nun çetesı, 
Hatfilde ilk defa tecavüz ettiği za
man, rahib döğülmiiş ve davasını .ge;i 
almaya davet edilmişti; fakat bakımın 
kendisine tevdi etmiş olabileceği sırrı 
kimseye söylememesi hakkında ona 
bir ihtarda bulunmadılar. 

Mitçel: 
- Bu bir şey i11ıbat etmez, Robinson 

belki ihtiyaten adamlarına bir şey söy
lememiftir. 

- Mümıkündür. 
- Her halde muhakkak olan bir şey 

varaa, Hatfild size sırrını ifşa etme
den önce katledilmiştir. Her halde o 
akşam hasta bakıcılardan biri sizi gö
zetlemif olacaktır. Çete de rahibten 
kurtulmak için vücudunu ortadan kal
dırmaya karar vermiştir. Demek ki, si
zin müdahaleniZ<ien evvel veya sonra, 
harekete geçmek emri Robinson tara
fından verilmiş olmalıdır. 

- Vilks'in de Hatfildin aki.betiyle 
alaık:adar olduğunu sanıyorum, dedim. 

Mitçel devan etti: 
- Ne hacet, bari va.kanın bir k.a.ıa

dan ibaret olduğunu söyleyelim. Hadi, 
hadi, Cerri, Andriyu'yu kabaha.tsiz 
görmek için ne yapaçağınızı bilemi
yorsunuz. Etiket is.bat ediyor ki katil 
önceden tasarlanmıştır. 

- Evet, dedim, fakat bunu tanzim 
etmi~ olanın mutlaka Andriyu olması 
icab etmez. 

-Ya kim> 

·--Yazan: 
Celal Esat 

ARSEVEN 
1 

Güzel Sanatltar Akademisi 
profesörlerinden 

hacimde yapıldığını öğrenmiştir. 

Kendisi uzun seneler bu bina 
üstünde tedkikat yaparak resim ve 
planlarını çıkarmış ve dıvarlarında 
kullanılan harcın kireç ve horasan 
nisbetlerini tahlil ettirerek tesbit 
etmiştir. 

B.undan başka yaptğı araştırma

larla bu binanın edebiyatına da ta
mamile vakıf olmuş ve buna dair bir 
kütüphane vücuda getirmiştir. Sa
nat tamirlerinin nasıl yapılması la
zım geldiği hakkında bir fikir ver
mek üzere bu zatın Sen Marko kili
sesinde yaptığı mühlm bir tamiri kı
saca anlatayım : 

Bizans sanatının en mühim eser
lerinden olan ve milyonlarca sey
yah çeken bu binanın içine girenler 
ilk bakışta kilisenin hiç bir tamir 

geçirmediğini zanneder ve eski şek
lini ve halini tamamiyle muhafaza 
ettiğini görürler. O derecede ki, ki· 
lisenin döşemesini teşkil eden ve 
asırların tesirile binanın çökmesin
den yamru yumru olan mermerler 
hala o halde durmaktadır. Marango
ni bu döşemeyi tamir etmemiş de
ğildir, hatta taşları birer birer kal
dıı-arak altlarına sağlam harç kôy
muş ve yerlerine muhkemce oturt
muştur. Manasız değil mi? Üzerin
de yürüyeceklerin düşmemesi için 
bu döşeme taşlarını dümdüz bir se
viyeye getirmek ve mutazam bir 
hale koymak daha iyi olmaz mıydı? 
İş öyle' değili• 

M imar Marangoni bu döşeme
nin tarihini ve buna aid bir 

aneneyi tarih kitabından öğrenme
mi§ olsaydı şüphesiz onları bir sevi
yede düzeltirdi. 

Bakınız mesele nedir? Venedik 
şehri sular üstüne inşa olunduğu 

için kilisenin duvarları ve döşeme
si bazı noktalarda yavaş yavaş otur
muş. Bu hal o zamanki cahil halk 
üzerinde fena tesir yapmış, öyle ya 
Allfilıın evi denilen bir kilise nasıl 
çöker! Allah kendi evini bu gibi a· 
rızalardan koruyacak kudrette değil 
mi? Halk arasında husule gelen bu 
iman zafını takviye için papazlar 
bir tevilde bulunmak mecburiyetini 
hissetmişler; demişler ki: " Bu ki
lisenin döşeme taşlarının böyle de
n.iz dalgaları gibi bir hal alması ce
nabı hakkın Venediklilere bir be
§aretidir. Bu demektir ki Venedik 

-Vilks. 
Mitçel ayağa kalktı ve masanın et

rafında dolandı. Bir.az daha sakin bir 
halde tekrar oturduğu zaman, ded•i ki: 

- Buna imkan yok. Vilks doğrudan 
doğrudan Kurfiyu'ya emir veremez. 

- Öyle mi sanıyorsunuz? Dedim. 
Vilks'in katibesiyle sıkı ahbab olan 
bir genç kız tanıyorum: Milli Andres. 
Şunu bilin ki doktor, sık sık Kurfi
yu'yi mahrem toplantılarına kabul et
mektedir. Anlıyor musunuz? 

- Bu bir şey isbat etmez. 
- Aralarında çok sıkı bir ahbablık 

vardır. Vilks, Kurfiyu'nun idare etti
ği işlere para koymuştur. 

- Ya, dedi Mitçel, bak bu sizin na
zariyenizi mümkün bir hale koyuyor. 

- Ben nazariye yürütmüyorum. Ne 
zaman bir plan tasarlasam umulmadık 
bir hadise tasavvurlarımı alt ilin edi
y.or. VHks &uçlu olsun olmasın, bu be
ni alakadar etmez. Benim öğrenmek 
istediğim hakimin taşıdığı sırdır; ya
kmdaki seçim mücadelesi için buna 
büyük ihtiyacım olacaktır. 

Cenison ağzını açmamıştı. Fakat 
gözleri parlıyordu; yazacağı makale
lerin hayaliyle şimdilen ağzı sulanı
yor gibiydi. 

Mitçel bir müddet süıl~üttan sonra: 
- Ne yapmak niyetindesiniz? Diye 

sordu. 
- Evela bu görüşmeye, saat ikide 

yeniden başlamak üzere şimdilik ni
hayet vermek. Öğle yemeğini bir ila
nat ajanı ile yiyeceğim. 

hüküm.eti bütUn denizlere h~kim o
lacaktır., ve hakikatte de öyle ol
muştur. 

İşte Marangoni binanm edebiya
tında mevcud olan bu rivayeti ya· 
şatmak için taşların dalgalarını oı. 
duğu gibi bırakmak suretiyle tamir 
etmiş ve ancak onları metin birhale 
koymakla iktifa etmiştir. 

Acaba bizde hangi abidemiz bu 
kadar bilgi ve dikkatle tamir o
lurunuştur. 

V aktiyle me.Jrutiyeti müteakip 
Ayasofyayı tamir eden mer

hum Mimar Kemale4:lin Bey kub
benin etrafında.ki harap alçı pençe
releri tamir için Bizans üsJUbunda 
olan bu revzenleri çı:ıkararak yerine 
yuvarlak şekilde, fil göz.Ü dediği
miz, türk pencerelerini takmış.tı. 

Pek sevdiğim bu kiymetli arkada
şıınla bu yüzden aramızda .kırgınlık 
bile husule gelmişti. Dünyada bir e
şi <ılmayan böyle mühim bir abideyi 
değil, hatta kötc başındaıki en küçük 
bir çeşmeyi bile tamir ederken onun 
üslubunu değiştirmeğe hakkımız 

olmadığını söylediğim vakit bilakis 
Ayasofyayı türJdeştirmek ve ona 
türık mimarisinin ruhunu vermek la-
zım geldiği gibi sanat aleminde bay· 
retle görülecek bir mü.talca yürüt
müştü. Ta.ruimatx müteakip barok 
denilen Avrupa üs!Ubunun eski e • 
serlerimize sirayeti de buna tera ve 
fakat aynı mahiyette ıbir zihniyetin 

netice.sinden başka bir fCY değildir. 

İstnbulda, Bursada, Edirneıde bil· 
tün mimari p.heeerlcr.imizin hemen 
hepsinde böyle bir zihniyetin yara
ları ha.Ia görülmektedir. 

T Tamir" deyince sı:ıvaları dö

kfilen ve harab olan kısımla
rı tanzim ve tahkim etmekten başka 
bir şey düşünmeyen eski meremmet
çiler çok masrafa muhtaç olan bazı 
sanatkarane kısımları da badana ile 
örterek göz boyamak ve hattl -es.ki 
yazıları sııva ile kapatmak. kayıbol
mu.ş kıymetli çinilerin bir kı:am..ını 
yeniden çıkararak oraya Avrupa çi
nileri veya çimento çini kaplamak gi
bi sanat cinayetlerini yapmaktan çe. 
kinmerniflerdir. 

Esef olunur ki bu hal bugün M.Ui 
devam etmektedir; ve bu işler "ta

mir,. kelimesiyle ifade edildikç.e da
ha da devam ec1ece.ktir.1ş.te bu sebp-

ledir ki bu nevi tamirlerin, bildiği
miz "tamir,, olmadığını anlamak ve 
anlatmak için evvela ona bir baµ:a ta
bir bulammız lazım geliyor. 

Ben buna "sanat tamiri,, di)IQrum. 

Sanat tamirlerinin nasıl yapılmuı 
lazım geldiğine dair de ikinci .bir 

~akalede izahat vermeğe çal1'~
gım 

..Ayağ.a kalktım ve yakamdaki çiçeği 
duzelttım. 

Mitçel sabit bir nazarla bana baktı: 
Müstehzi bir bakışla göz kırptım. 

Omuz silkti. 
- Anladık, anladık, dedi. Biz haki

k.ati bilmediğimiz için protesto etmiş
tık. Şimdi öğrendiğimiz için tabii bir 
mahzur görmüyoruz. 

**• 
Tekrar yazihanemde toplandığnnız 

zaman : 

- Bu kadının adı Oliv Klaytıon'dur 
dedim. Onu tanıyor musunuz? 

1 

Rey Mitçel, Cenison'a döndü: 
- V esley Klayton'un karxaı dcğil

miydi? Dedi. 
Cenis.on başiyle tasdik etti: 
- V esley Klayton ,hakim Robinao

nun .... 
- Biliyorum, diye sözünü keatUn. 

Elen bana her geyi anlattı. 
Cenison: 
- O zaman bayan Elen pek küçük· 

tü. Fakat biz Veslev Klayton'u peı.t a
la hatırlxy:>nı:.:. 

Mitçel: 
- Nasıl hatırlamam, dedi. Bir aabah 

burada Varner'le kavga çıkarmaya 
gelmişti. Varner beni az kal11n lc.1.pı 
dışarı edecekti. Ay ıonun.da on dokuz 
sene olacak. 

- Durun, acele etmeyin, dedim. Bü
tün bildiklerinizi sırasiy!e anlatm ... 

Mitçel: 
- Cenieon benden fadaarnı bilir, 

dedi. ~ ö+tiiiü .aa:mı. benüe 

Yazık, iılediğiniı günahm 
büyüklüığünü 

düıünemiyorsunuz ! 
Başka bir §ehirden Ankaraya gelen 

bir doıtumla görüştüm, bana dedi ki: 
- Geldiğim tehirde spor tehlikeli bir 

mevzudur. Çünkü stada ancak ititınek 
ietemediğimiz: sözlere kulaktan, gör
mekten ürktüğümüz hadiıelere gözleri, 
k&r§ılqmaktan kaçındığımız ~uame
lelere zihinleri ahşk olanlar gelır, ba
fınr, çağırır, ve cfımağı törpü gibi ka· 
zıyan, izam hurdahaı eden ne kadar 
iğrenç feryad tasavvur edilebilirse h~p. 
sini tuursuzca haykırdıktan sonra yuz· 
ler kızarmış, gözler hanelerinden ~~~
tmf, dudaklar kinli duygularla buzu.1-
mü,, geldikleri yerlere dönerle~ ... , B':" 
döğütten çıkım;! gibi, her hangı bır hi· 
zip kavgasının kirli dedikodularını ara• 
larmda mübalagaland1r'1lak için gel· 
dikleri yerlere dönerler. 

"1 ıte bu ıebeblerle ııpor orada tc..lı• 
tikeli bir mevzu bilimnittir. Ahlak ka· 
idelerine bağlı muhitler oraya kadınla
nnı ve çocuklanm arbk göndermez ol
muşlardır. Zira seyircilerin hoyratlığı 
yehniyonnuş gibi sporcular da arala· 
nnda ırk ırk çekitmekte; hakemler ya 
bir tarafı veya öbür tarafı iltizam ettik· 
lerinden kendilerini sporculara da, se • 
yircilere de saydıramamakta; bu he
aablı ve hileli ıporun kendine göre 
• fakat iyi ki gittikçe daralan· alakalı
lar kalabalığı da, kanunlann tarif et· 
tiği vakalara meydan vermiyen zabıta
nın ihtimamı ile, dört dıvar arumcfa 
cüza:mlılar glbi kapanıp kalmaktadır. 
Böyle yerde s~or inkişaf eder mi ki 
benden seyahat intibalarımı soruyor
ıunuz?'' 

Dostumun bu acıklı sözleri bana ge-
çen hafta gördüğüm ve bu ha~t~ çek! : 
nip gidemediğim için ancak hıkayeıım 
dinleidğim futbol ınaçlanru hatsrlatb. 

Gençlik için Ankarada bir ~d 
kunnuı olanlar o güzel çerçeveyı kaba 
duyguların rahat rahat gelitebileceği 
bir aren olmaia bir an naım:ed farz et • 
ıelerdi temelini bile atmazlardı. Fakat, 
Ankarada bu kadar güzel batlaımt olan 
ıpor hareketleri ıporu büsbütün yanlış 
anlamış tahrikçi bir azlığın ,amatasma 
feda edilerek yarı yolda bırakılmıya -
caktır .• 

Yapılacak teY kulüb iaarecilerin • 
den, ıporculardan, hakemlerden, seyir
cilerden bazılannın bu temiz muhitten 
uzaklqtınlmalariyle başlayıp kulüp 
)erin bqma da ıporun mahiyetini idrak 
etmiş insanlar getirmek, terbiyeli ve 
tahsilli hakemler yetittirmek, müsaba· 
kaları tertib ve idare edenleri tedbirle
rinden dolayı mesul tutmakla nihayet 
bulacak adar basittir. 

Spordan biz beden kadar ahlak için 
de fayda bekliyoruz. Stadlarda yanın • 
dakileri rahatsız ettikleri kadar ıpora 
da zarar verenlere şimdilik şöyle hitab 
edebilir: Çocuğunun maddi ve manevi 
ııhatini düşünerek bu gayesine sporu 
vasıta kılmış olan babayı, gençliğin ne
tesinden zevk duymak ve bir az temiz 
hava almak için stada gelmiş olan 5por 
taraftarını krrmayıniz. Güzel spordan 
herkesi tikıindirmekle işlediğiniz gü. 
nabm büyiiklüğünü düşünerniyorsu· 
nuz; yazsktırl Sizlere nisbetle büyük 
ekseriyeti tetkil eden sakin ve temkin· 
li insanlara bakınız, onlardan ömek a • 
hrıanız spor kaybetmez, kaza • 
nir. - N. Baydar 

bir ıenedenberi gazetede bulunuyor
dum. 

Cenison: 
- Anlatacak büyü1k bir şey yok, de

di. Bu kadın kocasının ölümüne se· 
beh oldu. Diğer tarafdan Varner'le o 
uzun zamandanberi biribirlerini sev
mezlerdi. 

_ Vamer dediğiniz kimdir, dedim. 
_Eski yazı müdürümüz. 1905 den

beri babanızla çalı~yordu. Klayton'la 
bahsettiğim hadisesi 1915 de geçti. !ki 
sene sonra hastahanede veremden öl
dü. Kwnral bir iskoçyalıydı. Beşimiz 
bir olsak onun kadar viski içemeyiz. 
Bununla beraber işini ihmal etmezdi. 
Sabahları gazeteye dinç ve taze gelir· 
di. 

Mitçel: 
- Fakat vis.ki nıihayet onun hakkın

dan geldi, dedi. 
Cenison omuzlarını silkti: 
- Olacağı buydu. Gündüzleri bir 

yudwn içki almadan durmadan çalı· 
9ırdı. Gece oldu mu, gazeteden çıktık
tan sonra tanılmıyacak bir hale gelir
di. Ekseriya onu barların birinde ya
rı ölü bir halde bulup eve getirirdik. 
İşte Varner böyle bir adamdı. Klay· 
tıon'a gelince, iri, gürbüz ve sakin bir 
adamdı. Tatlı bir sesle konuşurdu, fa
kat azimli bir adamdı. Tıbkı Andriyu 
gibi. On beş senedenberi Klayton ha
reketin büyük şefiydi. Varner onu öl
dürdüğü zaman, büyük bir düşmandan 
kurtulduğumuzu sanmıştık, fakat An
driıyu ondan da beter çıktı. (Sonu var) 
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Erzurum hattında açı kın büyük tüneJ 

800 bin liraya açılan Birliııefdeniilıiir 
tünelde neler gördüm ?lıtııeıe 111

' ııaıı., 
Erzurum, ('Hu

euai) - Erzuruıo 
hattının 23 ilncü 
kamında türk bil
gisi, türk tekniği 

ile açılan büyük tü
neli geze:ı doğu 

muharriri intibala
nnı hüliaa ederek 
fiSyle anlatmakta
maktadır: 

"Bu bölgenin en 
~etin arazisin<le a
çılan bu tünel 800 
bin liraya mal ol
mu§tur. İcabında 
günde 300 amele 
çalııtmlm.ııtır. Tü
nel bir münhani 
teklendedir. Ve her 
iki ucundan birden 
oyulmağa ve açıl

mağa baflanm!ftır. 
Yapılan ince hesab
lar sayesinde 12 
ııantimetrelik bir in 
hirafla iki tarafın 
kazmaları biribirine 
vurmuftur. 

Karpit limbalan 
ıım isli ve sönük aydınlığı ile ayaık- ı---------------------------
lıa.rmuza geçirdiğimia: bol ve a&ır çiz
melerle tünelde ilerliyoruz. Tünel 
henüz tamamiyle kazrlmam~, nerde i
lle içinde dolqırken bqımıa vuraca
ğız. Fakat bu bastığımız toprak 3.5 
metre daha kazıla....Jan". Ersurum ta
af ındaki tünek kapısı böyle yapdmq. 
Fakat 250 m. lik kanı tam maniıliyle 
wılmı1tır. Her iki taraftan ç.alıpmğa 
baılandığı için tünelin en az kuıJan ta
rafı orta lo.mudır. Henüz tavan yapıl
mamı1- Tavanı sırıklar, Jralulu tutu
yor. Tavanda küçük ıtalaktitler aarkı· 
yor. Şimdi biz kalaalarm üzerinde yii
rilyonız. Henüz aJtımrr.da çabfıyorlar. 
Ve tüneli üç buçuk metre daha derin
leıtiriyorlar. Ameleler, ellerinde lamba
lar, ufak dekoril vagonlariyle chpnya 
tq tqıyorlar. 

Tünel delindiği 'V'C hava cereyanı bq 
Jadıiı içip kauçuk borularla "ftedilen 
tuyikli havaya artlk 1ilaum bla- 9" 
tır. Bu tesisat kaldrnhyor. Yalnu Br-
surum kapıaı civamda bir elektrik mo
toru itliyor. Biraz ötede de ameleyi te
mizlemek için bir etil makinesi yapaq-
lar •.. 

Şimdi, doğu halkma ben biru mlljde 
vereyim: Erzuruma kadar t91>rak t .... 
viys, menfezler, imli t1lmamcbr. 

Divriki ile Kemaıh ar•mda ray dö
tenmeaine devam ediliyor. Köpriller 
demir olacakbr. Ayaklan yap11m1tm. 
Demir Jmnnlar hazır olarak aetiriJo-

Kamyon kazası 
yarahlarından 

3 kisi daha öldü 
Trabzon, (Huami) - Kelkite gi

derken Torula dört kilometre mesafe
de uçuruma yuvarlanan kamyon kaza 
sında yaralanıp hastahanemize getiri
lenlerin tedavi•ine devam edilmekte
dir. Bütün gayretlere ratmen bunla
rın ağır yaralılarından Uç kiti daha 
ölmüttür. Ölenler arasında kamyon 
sahibi de bulunmaktadır. 

mr çoban boğuldu 
İzmir, (Hususi) - Çeımenin Ala

çatı nahiyesinde 14 yqı:nda Ziya Ku· 
pa, hayvan otlatırken yakındaki göle 
shmit. &ıbıt 'MI derin oldiJp ,,. ken
at.l ae .,._. bllmectltl ltJla bo.,_· 
muttur. 

Adanada bir 
insafsız ana 

Adana, (Husud) - Günahkar •e in
aafau bir ana doiurduğu bir günlük 
çocuiunu evinin önündeki çöplüğe at
mıttır. Belediye temizlik amelesi, çöp 
tenekesini arabaya bopltırken çocuğu 
görmÜf, polise h&diseyi haber vermit
tir. lnaaf.lu ana yakal&nmlf ve adliyeye 
verilmittir. Zavallı yavrucuğun bqı 

kediler tarafından didik didik edilmiı
tir. 

Antalyadaki 
üfürükçüler 

Antalya, (Huaual) - Ufiirilllıçü
lak ettikleri aaı.tslıul ~ Yemen· 
U -.. Bekir Me1akell adında iki adam 
yakalanmıştı. Bu yobazların mUıbake

-------------- meleri bitmit bunlardan biri iki bu
cek ve kurulacaktır. tmlilarm balaatı 
ve raylar ondan sonra konulacaktır. 

Bu vaziyetten .onra ayda otuz, cün
de bir kilometre ra ydötemek pyet ko
lay bir ittir. 

Z9 ilk tqrin 1938 ... 
Erz:incana miljde.. Diiiliiüt t.. Tren 

celiyor. Ve Cumhuriyetin 15 inci me
ıud yılında Erzurmn istuyonunda tö
~ nr .•. Huır o1un .. 

çuk ay hapse 41 lira para cezasına, di
ğeri de iki ay yirmi ıUn hapse, 55 li
ra para cea•r.na mahkOm olmllflardır. 

Mana?gat kuuı dahilindeki köy
lerde seyyar üfUrükçlllilt yapan Meh 
med Konyalı adında bir adam da ya
kalanmı' ve Adliyeye verilmi,tir. Bu 
yobu Antalya ağır ceza mahkemesi
ne verilmi1tir. Bu adamın yobulıkta 
•brkaaı vaıdır. 

Mersinde tarihi bir ... 

Mantar yiyen 

dört kiti öldü 

etnoğrofy.a •• • 
lfttl%esl 

İzmir, (Haaua), O.alarda man
tar deııiılen bir nevi nebat vardır ki, 
bunların bir kımıı zehirlidir, diğer 
kımm ise mevaimi gelince, halk tara
fından toplanır ve köylüler bundan 
muhtelif yemekler yaparak yerler. 

Çifte minareler tamirle 
müze haline konacak 

Ödemifin Adagide nahiyesi halkın 
dm altı kip de bu mantardan toplayıp 
krzartıllJ!, yemifle.rdir. Mantarlar ze
hirli olacak ki, bir müddet sonra §i<i
detli sancılar baılamıt, ikisi ölmüş
tür. Diğer dördü derhal hastahaneye 
kaldmlm!f, fakat bunlardan ikisi de 
kurtarrlammuJtır. Yani mantar ye
mekten bir günde dört kiti öknüftür. 
Diğerlerinin vaziyeti de çok tehlikeli 
görülmektedir. 

Meninde bahar bayramı 
Merain, (Huauei) - Bahar bay· 

ramı Kazanlı kıöyünde etili kardeşle
rimisle aynı zamanda hare bayramı 
olarak ya,atıldı. 

Meninden halkevliler ve hara komi
tesi mensupları bir mayıs sabahı oto
mobillerle Kazanlı köyüne geldiler. 
Civar köylülerle köy mekteblileri 
Kazanlıda Mersinden gelen kafileyi 
• kar9rladdar .. Ve doğruca cumhuriyet 
alanına giderek halkevi bandosunun 
çaldığı latrklil Marıiyle bayrak ıö
reni yapıldı. Etili karde9lerimiz ta
raf mdan nutuklar, söylendi, Şiirler 

okundu. At koşuları yapıldı. Ve ak
pma kadar eğlenceler ve oyunlar 
tertib edilerek çok samimi bir gün 
yqatıldı. 

Erzurum, (Huau
ai) - Büyük bir ih
malin tahribatiyle 
t e ı 1 i m aldığımız 
kıymetli tarih eıaer
lerindcn Çifte mi
nareler, liyik oldu
ğu ehemiyetle ta
mir görecektir. Hu
susi idare, çifte mi
narelerin tamirine 
bu sene bqlıyacak
tır. Geçen gün ya
pılan bir tetkik ne
ticesin<le bu binada 
tamire ihtiyaç olma 
dan istifade edile
bilecek iki oda bu
lunmuıtur. Bu o
dalar temizlenerek 
fimdiden bir müze 
haline konacak, ve 
elde mevcud olan 
bir çok tarih kita
beleri, antika para 
kollekaiyonlan bu 
salonlarda teJlıir e
dilecektir. 

Çifte minareler e 
saalı tamir gördük
ten sonra kısa bir 
zaman içinde bura
sı bir enografya mü 
zesl haline kona
caktır. Bu auretle 
şehrimiz kıymetli 
bir tarih eserine 
kavuşmU§ olacak
tır. 

Miltista profesör Akselin 
yaptığı mühim kazılar 
Kıtzdar, Karya medeniyetinin izleri 

üzerinde yapılıyor fJir çok eserler bulundu 

Muğla heyeti kal yerinde, altta 
kazıyı iJare etlen prol. 

Akael Per•n 

Muila, (Huauıi) - Milbm 
Gencik meminde Karya ınede
niyetine aid eserler bulmak mak· 
l&diyle lsveç ilimlerinden arke
oloji profesörü Akael Penon ta· 
rafmdan kazılar yapılmakt&c:lır .. 
lsveç veliahdmm bqkanhğı al. 
tmda bulunan bir heyet namına 
bu kazılara martta bqlanmıttı •. 
Kazıda mühim eserler bulunmuı 
tur •• Kazı, yalmz Karya medeni
yetinin izleri üzerinde yapılmak
ta ve bu medeniyete aid eserler 
aranmaktadıT. Profesör Aksel 
penon büyük bir nezaketle beni 
kabul ederek ıu beyanatı verdi : 

- Şimdiye kadar karyahlara ai<i bir 
mezar bulunmu,ıur. Bu mezar milat
tan önce 1200 yılına aiddir. Kemikler 
tıoprak içinde olduğu gibi durmakta
dır. Kazdığımız yer küçük bir sitedir. 
Burada bir kilise ve miliddan evvel 
300 üncü yıla aid bi.r mabet çıkmıttır. 
Kilisenin içinde bir çok mezarlar var
dır. Bu mezarlar miliddan sonra 500 
iindi yda aiddir. Ve hırietiyen meza
adw. MaaadJmıız Jtarya meöeni,eti-

minareler 

Çank1rıda çahşmalar 

Çankın, (Hususi) - Belediye, be 
yıl elektrik itini eaaalı tekilde eline a
lacak ve .ıaWı edecektir. Şehir sönük .. 
fiktan kurtulacak bol ceryana kavup.
caktır. Bu it için 60 bin lira harcanacak
tsr. Yeni tesiaat tamamiyle yeni maki
nelerle yapılacaknr. 

Belediye bundan bafka, yeni İmal: 
plAnma göre Kaatamonu .,..._;oocn 
ayrılarak bahçeler içinden yolu ohm
yan memleket hastaneaine bir yol aça
caldlr. v. Tatlı çay 6serine bir k:öpdl 
kuracalrtrr. Bu vol oarke ~~ 
tir. 
Sobkılarm bozllk kaldırrmlMmm 

dilzekilmesi, bir çok maha1leırin 400 
metre kadar k:analizuyonunun yapl
maaı. i8tMyonun caddeeiııiıı geni.fletil 
mee.i de bu .eneıki ifler araaınıdıadu. ı.. 
ta.yon Cldc:lesinin köprüden ieta9yıaaa 
kadar olan kmm 10 metreden 17 mıct
r-eye çııkarılacak ft parke döfenecek
tir. 
Aynı zamanda fChrin ortasında a

tq itleriyle ucrafıll!l diikkAnlar tııaı
dmlacaık, ,ebirden 11.ak """""w bir 
malıle lrıo...ıııtır. 

nin diğer medeaiyetlede olan 111111iıW118• 
batını aramaktır. BU buma.a. içiıı çaba 
'ryoruz. Bir çok teYler bulduk. Bııım
lar bizi alakadar etmu. Bulunan .. 
serleria ekaeriei eeki yunanldara aid
di.r. 

Birde, karyal.ıların tüır.k olup ... 
dıklarını anlamaık için tetkikat y.
yoruz. Karya medeniyetini iyice tet
kik ettikten 90nr& bu mühim IDCllCM 
hakkında b'ir hüküm vereceiiz. Dam. 
bir çok sondajlar yapacağız. lt8UJll 
yakında bırakacağız. Gelecek yıl tıe&
rar a•teceiia. Yapılan kazılarda ku
yıalılar devrine kadar inilmiftir. ır.. 
rarm kuyruğu eUımizdedir. Bizim ka
zımısm eski yunanlılarla aliıkaaı yc&
tur. Biz bu gördüğünüz mabet ve Cif'" 
yaları bulmak için çalıpmyoruz. Kar
ya meöeniyetini, bu medeniyetin ilk 
zamanına aid olm•n icabeden iptidai 
eserlerle aınlamak iatiyıoruz.Bu surM
le umumi medeniyet ha:ldund.a bir fi
kir &ahibi olacağız. Bu kazı için pn. 
diye kadar yedi bin lira sarfedi~ 
tir. 

Ktuı yeri 
Kazı yapılan yer, küçük ve yefillik-

lerle çevrilmi! bir aırttır. Bir mabetle 
bir hıriatiyan kiHaeai çıılmııttır. Bura
larda bir çok mezarlar numaralanlDMJ 
olarak görülüyor. 

Her mezarda iki ölü vardır. Bir çok 
da e,ya bulunmuttur. Bulunan ewa a
rasında bir heykel, vazolar, bakır ve 
bronz paralar, yüzük, te9tiler, muhte
lif seramikler, mabet tatlan, yunan id 
tabelerinden ibarettir.,, 

Bulunan mezarı gördüm. Bu bir küp 
ten ibarettir. Ditleri kırılmış kafa ke· 
miği, kol, bacak kemikleri görülmek
tedir. iskeletin bir eli küçük bir ka
bın içindedir. Küpün içi toprak dol
mu,tur. 

Bulunan Cfy&nm bir kı11111 MilA.a 
nakledihniftir. lakeletler de Miliaa 
111klediılcoektir. C. A. 
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Milli küme maçlarında 

Alsaneak Harbiye idman 
yurdunM 2 -1 mağlllp etti 
Alsancak takımı dün ikinci karşı

laşmasını şehir stadyomunda Harbiye 
tdman yurdiyle yaptı. Alsancak bu 
maçın birinci devresini 1-0 bitirdi. 
Harbiyeliler ikinci devrede beraber . 
liği temin etmişken son dakikada atı
lan bir golle tekrar yenilmiş vaziyete 
düştüler. Maçın Hakemi B. Eşref 
Tevfik Mutlu idi. Takımlar: 

ALSANCAK-

korman iki muhakkak gol kaçırdı. Sa
im Özaltay da kendisine verilen pH

lardan istifade edemedi. 
Devre 1-0 Alsancak takımının gali

biyetiyle bitti. 

iKiNCi DEVRE 
Harbiyeliler ikinci devrede daha i

yi oynadılar. Alsancakhlar birinci 
devredeki kadar müessir akınlar yapa 
mıyorlardı. Maç yarım saatten fazla 
golsüz, fakat güzel bir fekilde devam 
etti. 

Hilmi lkizer ·Ali Kum, Cemil Gür
gen - Necmi Keten, Enver Arılanalp, 
Fethi Oğuzözel - Saim Özaltay, llyas 
Ozdoğan, Said Çırpanlı, Baıri Tqka- Harbiyenin beraberlik sayun: 
yak, Feyyaz Turgul. Otuz beşinci dakikada Harbiye ta-

HARBlYE iDMAN YURDU: kımı bir korner atışını kazandı. Şerif 
Fethi Over. Şükrü Cengizaltuğ, Sab- Danmçı bu korneri doğrudan doğru

ri Ozan - Turan Tuzan, Celil Yetkin, ya kale direğinin iç yüzüne vurmak 
Necabi Dinçer • Mücahid Özkarman, suretiyle gole tahvil etti. 

Mur1aza Vodinal, Habib Alpay, izzet A.laancağın galibiyet golü 
Bant, Şerif Danınçı. Beraberlik sayısından sonra Harbi· 
Alsancağın ilk golü: ye takımının bir gol daha çıkaraca-

Oyuna Alsancaklılar çok seri bir ğmı umduran bir oyun seyretik. İz
akınla başladılar. Harbiy~ müdafaası mir müdafaaaı sıkışık vaziyette kal
Ustüste yapılan akınlarla her dakika mıştı. 
bir gol tehlikesi geçiriyordu. Nihayet Tam 44 üncü dakikada Alsancak 
altıncı dakikada Basri Taş.kavak, Sa- santraforu Said Çırpanlı çok ileriye 
im özaltay'rn güzel bir pasiyle iki gelmiş bulunan Harbiye beklerinden 
bek arasından sıyrılarak Alsancağın Şükrü Cengizaltayı geçti. ~leci Fet
ilk golünü yaptı. hi Över de çıkış yaptı. Saıd Çırpanlı 

Devrenin geri kalan dakikalarında onu da J&Şrrtarak bot kaleye topu so.k 
iki taraf da birkaç kere gol atacak va-ı tu. _Bir ~a~ika sonra da maç 1-2 neti
ziyete geldiler. Bilhassa Mücahid Oz- ce ıle bıttı. 

Gibi•-~,...,.,_. 6ir ...ı. 

Bölge kupası maçları 

Ankaragücü Güneşi 5 - l 
Hukuk Fakültesi Harbiye 
mektebini 2 - l yendiler 

Dün Muhafrz gücü sahasında 16.30 
dıa Günet - Ankara gücü taknnl_arı bö~
ge ıkupuı için kaqılaıtılar. Epıyce bır 
kalababk önünde yapılan bu maçı An
kara gücü takımı 1-5 kazandı. 
Maçın halc.ıcmi B. Ömer Ol&un idi. 

1'aJumlar: 
GONEŞ: 
Hikmet Öken· Necmi Olcay, Meh

med Günaör. Turgud Gürsoy, Sedad 
Ataman, Rauf Edbay • Seaai Savapnan, 
Füruzan inci • Orhan Uzay • Salih lle
si, Ham Gür. 

ANKARA GOCO: 
Kefer • Rıza Kartal, Enver Erlat • 

Nusret Göktuna. Rıza Arda, Abdul 
l"atkiner, Haa.di J>oiaaaD - Namık Ca· 
~ 11ıı1ui Akay, lamail Türkoğlu, lb
a:ahim Barluer. 

'Ankara gücünün golü: 
Oyuna 16.30 da günefliler başladı: 

ıar. tık akım Rıza Arda kesti. Hamdı 
Dağaşan Namık Canerle paslaşarak ~a 
leye yaldaftl. Mehmet Güngör bu hu
cumu durdurdu. 

Maç iki tarafın akını ile ve bir bera· 
beırliık aı,anzaraaı .göstererek devam et· 

iİ-g uncu dakikada Güç aağaçığı tıopla 
kaleye girmek üzere ~~i. Güngör, baf
ka çare katmadığını gorerek topu eliy
le kornere attı. Hakem penaltı verdi. 

t.mail Tüııkoğlu penaltıdan ilik go
Jıi yapmJıt oldu. 

.. ~-- -· - üncü goller: 
llUllCI, UÇ . • da~ 

Bu golden sonra yirınıncı &ikaya 

kadar top gene iki müdafaa araaıada 
gitti geldi. Nihayet Fahri Akay orta 
çizgiden batlayarak karfı~~ _gele~: 
leri birer birer atlatarak ıkıncı golu 
yaptı. üç dakika sonra Hamdi Aağ~. • 
şan Fahri Akaydan aldığı bir pasla u
ç.üncü golü de ağlara taktı. 

Gü.neıin tek golü: 
Uçüncil golden sonra günetliler bir 

az kendilerini topladılar ve akınlarını 
sııklathrdılar. 42 ind dakiıkada Salih 
İleri, aoldan güz.el bir ortalayıf yaptı. 
Orhan Uzay aıkı bir tütle takımının 
tek golünü attı. 

Devre 3-1 Ankara gücü le.hine bitti. 

iKiNCi DEVRE 
Devrenin ilk dakikaları daha çok 

Güneıin hücuMu ıle gt.çti. 26 ıncı da
kikada İaruail Türkcığıu bir penaltı 
fusatı kllçırdı. 35 inci :iakikada Fahri 
Akay dördüncü. lamail Türkoğlu be
şinci golleri aıtıtılar. Maç 1-5 bitti. 

Harbiye mektebi-Hukuk 

fakültesi 
Dün Muhafız gücü aaıhaaın.da yük

sek mektepler arasındaki bölge kupası 
maçlarına devam edildi. Ankara gücü 
• G'"neş ınaçından evcl Hukuk fakül-

t .~le Harbiye mektebi t.Uımları kar
eaıı k"'l . ~-1. bu Jılqtılar. Hukuk Fa u tesı \AAllDI 

maçı 1-2 kazandı. 

Hukuk Falıülte•ı ue Harb okulu o~ncuları Nltadan sılıarl•lıen 

lstanbuldaki maçlar 

beşiktaş ve Güneş O -O 
berabere kaldılar 

Galatasaray, alb kulüp 

muhtelitine 2 • 1 yenildi 
latanbul, 8 (A.A.) - Milli küme futbol f&lllpiyonuı maçlarına 

buıün Taksim etadyomunda devam edildi. Havanın çok müaaid 
olmuı kümenin batında giden iki kuvvetli takmım karfd&flDUı
nı seyre gelenlerin mikdan üzerinde bir hayli müeaair olmU§tur. 

Dün müfterek bahi. gifelerinin önü epeyce lıalabahlıfı 

Saat 16 ya geldiği zaman stadyumda liye kasdi olmaaı zayıf bir ihtimalden 
altı yedi bin kadar tahmin edilen bir ileri gcçmiyen bir tekme vurdu. Bu 
kalabalık vardı. tekmeden sonra evvela bcşiktaşlı Nu-

Günün ilk karfılaşımasını Galatasa- ri, arkasından Hakkı Mellhi aahada 
ray ile altılar muhteliti oynadı. Ga- kovalamaya başladılar. Polis müdahele 
lataaarayın tam kadrosundan çok ek- etti ve hidisc bertaraf ediıldi. İlk dev
sik bir takımla çrılanası, heyecan tev- re bu suretle golsüz bitti. 

ilkbahar at koşulannın 
birincisi dün yapddı 

lid edecek her nevi vasıflardan caaaen 
uzak olan bu maçı büsbütün tatsız bir 
hale getirmişti. M üsabaıka adeta a.laka
sız takib edildi. 

Birinci devreyi Gala.taaaray 1-0 faik 
vaziyette bitirmifti. İkinci devrenin 
14 ve 16 ıncı dakikalarında muhtelit 
takım iki gol çıkararak 2-1 galib vazi
yete geçti. Oyunun nihayetine kadar 
bu vaziyet değipcdi ve galataaaraylı
lar sa.hadan 2-1 mağlUb çıktılar. 

Beıiklaf • Gürıeı maçı 
Sıra büyük maA_Sa gelmişti. Güneşli

lerin, avantajları kolayca bertaraf e
dilemiyecek kadar ileri vaziyetlerine 
rağmen, iki kuvvetli takım araaındaki 
kar,tla.şman.ıın büyük bir alika uyan
dırdığı halk araaındaki heyecanlı kı
mıldanmalardan aıılaşılyordu. 

Sahaya evvela gilnefliler çktılar. Kı
sa bir fasıla ile de Betiktq göründü. 
Mutad ac.remonidc.n sonra iki takım 

kaJ"fılıklı dizilliği zaman kadrolarda 
bazı noksanlıklar görülüyordu. 

Kaybolan Jırllllllar 
Oyuna güneflilcr t-fladılar. Fakat 

ilk biicumu befiktqblar ortadan yap
tılar, ancak bu akm tehliıkıeli bir maıhi
yct •knadaıı keaildi. 

Birinci dakika: Rızanm .erdiği de
dıı. bir paaı yaıkalayan GüOC§in aoliçi 
yıldırım gibi bir initle Beti.ktaf kale
si.ne aktı ve mukabil def ansı tamamen 
mcfl ç bırakan bir vuruşla topu sağa 
aesircli. Fakat Saıabaddinin aes aı
muı m111halnhk bir gıDl fıraatını kay
bettirdi. 

Beıiktatülar canlanıyor 
Betiktaflılar, SaVUftunılan gol tedı

likeainden 80nra birdenbire canlandı
lar. Soldan inkipf eden birkaç hücum 
Ciha.dııı yerinde çıkıJla. ı ile netic:eab 
kaldı. Fabıt her zaman muavin oyna
yan Fuadın topu iyi sliriiddediği &örü
lüyor. Bu cebbed«ı yapılan inifl<er ild 
sebepten semere vermiyor: 

1. - Top sata 5eçtikçe fırsatların 

kaybolması, 

2 - Ha~ının 20rla topu g-eçirmek ta
bi yesinde ıararı. 

Bu zorlama keyfiyetinin tevlid etti
ği hatiları h~ zamanında ve ye
rinde tecziye eliyor. 

Altıncı dakiıka: Güneşin g\Uel inif
ler yaptığı görütüyor. Befik.tatın zo
raki akınlarına mukabil günetliler to
pu kolaylıkla ve çok daha mü~i! bir 
şcıkilde indiriyorlar. Salihaddı.nuı 25 
metreden parlayan kuvvetli ş.ütünü 
Mehme.:i A~ i mütkülitla kceebildi. 

Güneıliler ağır lxuıyorlar 
Sekizinci daki.ka: Günefliler düz

gün bır oyuma daha a&ır baıtılar. ~~: 
lihin 18 çizgiai dıtarıaından çe~tıgı 
çok kuvvetlı bir tütu Mehmet Ah te
sadüfi denilebilecek bir tekilde twrn~
re atabildi. Oyunun bq döndürücü bır 
sürade oynanıyor. Hakkı bir aoliç mu
hacimden ziyade sahanın he~ t_araf ın· 
da vazife alan bir oyuncu gibı oy~u: 
yor. Güne, muhacimlerinin ~!.ı~ı 
arttırdıJdcrı her yerde H.ıkkı iorulu
yor. 

Maamafih Beşikt&f, ekaeriyetle de· 
fanata ı..a!masına rağmen hücum fır
satlarını da ihmal etmiyor. Bilhaaaa 
BıOldan inen hücumlar Günet taraftar· 
larını heyecana düfiirecek kadar teh
likeli oluyor. Günün en iyi oy~u~ 
nadan bi.ri alan Faruku kale61Dın o
nünde fedaıkir ve muvaf fıak göriiyo
nu. 
Güneı taayiki <Jevam ediyor 
Devrenin birinci yarıamdarı sonra 

güneflilerin tazyiki daha kuıvvetle ken 
din~ gCS.termeğe bafladı. Befiktq ıııu
hacimlerinin aert taıbiyclerine racmen 
g\İnefli muhıacimler mükemmelen ka
yıyorlar ve kuvvetli tütle.rle kaleyi 
yoklamayı ihmal etmiyorlar. MehnıCd 
Alinin hakikaten güzel kurtarifları 
görülüyor. 

41 inci dakika: Rcbiinin vole bir vu
rufunu Mehmed Aİi güzel bir blokaj
ia kesti. Fakat top kuvvetli geldiği i· 
çin düştü Çıkıf yapan Melih kendini 
tutamadı ve yerde yatan Mdııncd A-· 

IKlNCI DEVRE 

İkinci devrenin başlaması için ta
kıqılar sahaya !iıktıiı:ldrı vakit hakem 
oyunculara ihtaratta bulundu. Oyu
inkipf etmeye başladığı zaman bu 

ihtaun netı.cesiz kaldığı göıüldü. 

Bqiktaşlılar topla değil adamla oy
nadılar ve günetliler aahadan sa.kat 
çıkmamak için aade kendilerini koru
mıağa mecbur oldular. 

Bqiıktaşhlar güneşlilerin yılgın ha
linden istifade ederek oyunu Güneş 

yarı aahaama. naklettiler ve Gün~ ka
lesini sıkıftırmağa ba!}adılar. Fakat 
Faru•kla Cihadın mü.kemmel müdafa
aaı bu hücumları hep neticesiz bırak
tı. Maçın 90n dakiıkalarında güne,lller 
iki mühim fırsat kaçırdılar: 

Birinde Niyazi topu boş kaleye ata
madı, diğerinde Sala.haddinin güzel 
bir f8ndcli kale direğine çarparak a.. 
vuta gitti. Maç bu suretle golsüz bera
bere bitti. 

MllD küme fak11nlarının puYan 
yızlyeHerl 

Maç. Ga. Ber. Mat. At. Ye. Pu. 
Güneş 10 9 1 o 28 7 29 
M. gücü 12 4 1 7 20 30 21 
Be5ikta1i 9 S 1 S 19 8 20 
Üçok g 4 o 5 21 23 17 
Harbi:pe 10 3 1 6 10 17 17 
G.aaray 7 4 o 3 10 16 ıs 
Alu.ncak g 2 o 7 12 22 12 

(NOT: Bu cetvel Fenerbahçe ve 
Altılar muhteliti maçlan hariç 
tutularak tanzim edilmiıtir.) 

Dün ilkbahar at yarışlarının birin
cisi güzel bir hava ve büyük bir kala
balık önünde yapıldı. 

Vekillerimizden ve büyüklerimiz
den "birçokları da Atatürk tribünün
den yarışları alaka ile seyrettiler. 

Ko,ulara saat tam dörtte ba9landı. 
İki gün evet yağan yağmur dolayısiy
le koşuların kum pist üzerinde olaca
ğı söyleniyordu. Fakat dün ve bugün
kü kuvvetli günef çimen pisti kurut
tuğu için kofulara zümrüd gibi Jl'CfİI 
saha üzerinde k<>fuldu. 

Birinci koıu: 
Uç yaşında ve hiç koşu kazanma

mış yerli yarımkan ingiliz taylara 
mahsustu. Mesafesi 1000 metre idi. 
K<>fuya altı tay iştirak etti. Startla 
beraber öne fırlayan, Bay Celil Ba
yarın Bintepesi rakiblerinin lwwet
li hücumlarına rağmen yarım boy ara 
ile birinciliği kazandı,, B. Hüseyin A
tak'ın Feriği ikinci B. Ali Rıza Serin 
Uğuru üçüncü oldu. 

Bahsi müıterek: Bintepe ganyana 
2,35 pliseye 1,55, Ferik'e plase 300 ku 
ruJ. 

l kinci koıu: 
Uç ve daha yukarı yaşta ve 1938 

senesi zarfında hiç kofu kazanmam•! 
haliskan ingiliı: at ve knraldara mah· 
suatu. Meuf•i 1400 metre idi. 

Bu Jıcoıuda Tomru, Girgin, Dafya 
ve Zavada imıinde dört haliskan lıcot
tu. 

Bu gibi yakm mesafelerde Tomru
nun geçi)emiycceğine hemne hemen 
bütün atçıların kanaati vardı. Bilhas
sa geçen aene hastalığı dolayısi.yle a
normal bir halde kof4D Dafyanın ar
tık kOfU koşamıyacağı zannediliyor
du. Halbuki kıarağının kıymetini bi
len sahibi B. Ahmed Atman Dafyayı 
İzmir yarıtlarına rgöndermcmit ve bu-

Dünkü bisilılet ytmfından bir gÖrÜnİif 

Seri bisiklet yanılannın 
sonuncusu dün yapddı 

Ankara gücü ekipi başta geliyor 
Bölge birincisini tayin edecek olan ön gruptaki yerinin kaybolmasına mi 

seri bisiklet yarışlarının sonuncusu ni olamamıJtı. 
dün Akköprü süvari karakolu - hava Yarış nihayetlenmek üzere iken ilk 
istasyonu arasında 6 defa gidip .gel- grupta 4 kişi kalmış bulunuyordu. 
me olarak 120 kilometre mesafede ya- Sprintte Erdoğan birinciliği aldı. 
pılmıştır. . 

18 bisikletçinin iftirik ettiği bu ya- Teknik neticeler şunlardır: 
rıf, koşucuların çok şanssız bir günü- 1 - Erdoğan Günal (A. G.) 3 sa. 
ne raatlamı,ıır. Bundan evvel yapılan 17 da. 33 saniye, 
50-75 ve 100 kilometrelik yarı9lann 2 -Talat Tunçanlp (Güneş), 
,ehir dışı yollarında olması sebebiyle 3 - Eyup Yılmaz (A. G.), 
idmanlarını bu yolda yapan bisiklet- 4 - Yakub Kopr (D. ç.), 
çiler hemen hemen aynı derecede kuv 5 - Kamuran Bozkır (A. G.) 
vetli bulunuyorlardı. Netekim yapı - Bu suretle ve bugünkü yarıt ile 
lan birçok ataklara rağmen ön grup neticelenen seri yarışlarında koıucu· 
10 bisikletçiden aşağı düşmüyordu.Fa ların kati puvan vaziyetleri ve bölge 
kat yukarda da zikrettiğimiz gibi, dereceleri ıunlardır : 
hakikaten çok ıanssız bir güne teaa- 1 - Eyup Yılmaz (A. G.) 14 puvan 
düf eden bu yarııın zevkli ve heye- 2 - Erdoğan Günal (A. G.) 16 ,, 
canlı ola<:ağı beklenirken 70 inci ki- 3 - Nuri Kuş (A. G.) 23 ,, 
lometreden itibaren, sırasiyle, evvela 4 - KAmuran Bozkır (A.G.) 45 ,, 
Kamuran Bozkır düftÜ, bunun arka- 5 - Yakub (D. Ç.) 48 " 
sından Nuri Kuş'un zenciri koptu, 6 - Osman Tanyolaç (G. B.) 52 ,, 
Orhan Suda güzel bir eşape cenasın- 7 - Alic<ldin (A. G.) 55 ,, 
da, bisikletine olan arızadan ve 0.- Kulüb tasnifinde Ankara Gücü e-
man da dütmesi sebebiyle yarıfı terk kibi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü 
etti. Bunlardan bafka Erdoğan da j ve yedinciliği alarak bUyük bir fark
dilflDÜf iee de yarası pek hafif olutu la Ankarada ilk safta ıolmektedir. 

KOfUlarJan bir en•tantane 
rada muntazam bir surette çalıftD

mştı. Dafya dün çok güael bir kOfU 
yaparak yarım batla bu .koşuda outsi
der olan B. Burhanın Zavadaaını geç· 
ti. Arkasında Girgin üçüncü, T<ımru 
dördüncü oldu. 

Mütterek bahis: Zavada ganyan 11, 
30, plise 350, Dafya plise 200 kurut-

V çüncü kotu: 
Hiç koıu kazanmamış yerli ve arah 

at ve kısraklara mahsustu. Mesafem 
1600 metre idi, Koşuya üç at yazık 
olduğu halde Efe iemindeki at kıot
turulmadı. 

Kotu B. İbrahim Nalcının Keklifi 
ile yüzbaşı Şükrü Evrenk'in Yıldırımı 
aramda oldu. Keklik kOfU baJlar bat 
lamaz öne geçti ve rakibine hiç fır
sat vermeden .kolayca birinci oldu. 
Müıterek bahiate Keklik'e ganyarı 

oynryanlar 160 kuru' verdi. 

Dördüncü koıu: 
Dördüncü ~u: Üç ve daha yukaa 

yaştaki haliı kan ingiliz at ve kısrak
lara maıhaua handikaptı. Meaafcai 1600 
metre idi. 

Bu koşuya yazılı olan B. Prens Ha
limin Sander ve Novis ismindeki kıa
rakları İzmirden henüz gelli.kleri için 
kotturulmadılar. Geri kalan üç hali9 
kandan Dandi ve Spring borda miif
terek bahiste çok rağbet ediliyordu. 
Hakikaten atartla beraber başba.fa lrıo
şuya batlayan bu iki at kotunun neti• 
cesine 200 IDC'tre kalıncaya ıkadar bi
ribirinc teveffuk edemediler. Nihayet 
Springbordun ağırlaması üzerine Dan
di avantajı aldı ve birinciliği kazan
dı. 

Mü,ıer-ek bahiste Dandi ganyan 20G 
kuruf verdi. 

Beıinci koıu: 
Bqinci kıofu : Dört ve daha yukar.ı 

yaftaki yarmı .kan İngiliz at ve kısrak
lara mahsus handikaptı, mesafesi 1600 
metre idi. Bu koşu günün en heyecanlı 
ve güzel koıusu oldu. Starta dizilen 8 
attan hang-iainin kazanacağını kcetir
mek kabil olamadığı için müşterek ba
his aatıfı çok dağılmıştı. 

Startta refiklerinin bir an tereddü
dünden istifade eden B. Fethi Atlının 
Andrabudini hemen ileri fırladı. Ar
kasından diğer atlar grup halinde ge
liyorlardı. Viraj üzerinde güzel Der
bendi öne geçti. Düz yola geçilinceye 
kadar batta giderek kendisine oyna
yanları ümide dilfürdü ise de biraz 
sonra arkuından kuvvetle hücum e
den Mahmure, Andranbudin ve Cey
lan öne geıçtiler. Kofu bu üç güzel hay· 
vanın kısa bir mümadelesi ile bitti. B. 
Salih Temelin Mahmuresi yarım bat
la birinci, B. Fahri Atlıının Andran
budini ikinci, onun yarım boy arkasın
da da B. Fahri Ataçerinin Ceylanı Ü· 
çüncü oldu. 

Milfterek baıhi.te Mahmure ganyan 
630, pli.ae 170; Andranbudin plase 150, 
Ceylan plise 210 kuruş. 

Çifte bahiste Bintcpe ve Mahmure 
çiftini bulabilenler bir liralarına mu· 
kabil 1260, beşinci koşudaki ikili ba
histe Mahmure Andranbudin oynayan 
lar bir liraya mukabil 23 lira kazandı. 
lar. 



Beynelmilel sendika federasyonunun 

umumi meclisi Osloda toplanıyor 

Sovyet sendikaları 
enternasyonale iltihakı 
kabul edecekler mi ? 

Moelrova, 8 (A.A.) - HaYM ajanıı ve tedıl.d için çalıpn müeaaeeelerde 
nın muhabiri bildiriyor: grev yapılması gibi hareketlerden iba 

Beynelmilel sendika federuyonu ret olacaktır. 
nun umumt mecliıi 17 den 21 mayısa 3 - fapanya ve Çine fiH yardım. 
kadar Oılo'da toplanacaktır. 4 - Sendikaların birlqmediği mem 

Rmnamedeld mühim maddelerden leketlerde 'bunlarm birlef1Deıine yar
birini Sovyet aendikalannm enter- dun edilecektir. 
nasyonale iltihakı meaeleıi tetkil et- S - Tek amele ve halk cephesi mev 
mektedir. Resmi rakmnlara nuaran cud olan memleketlerde bu cepheye 
bu aendikalarm 22 buçuk milyona ya- müzaharet edilecektir. 
~ y~ni bütün iıçiterin yüzde 82 ıi Diğer f(Jrdar 
nıabetınde azası vardır. Sovyet ıendikalll'ının merkez mec-

Sovyetler Birliği ıendilraları mer- liıi beynelmilel aoıyaliıt federaayo
Jres mecli•_inin IOft toplantraında ~e~- nunun fevkalide bir koncreye davet 
Dik, aendilaüarm enternasyonale iıltı- edilmeıini arzu etmektedir. 
bakı meaeleıini mevwu behaet:mİftir. Bu kongrenin bundan aonra biri 

Soeyeılerin f'll'ılan Sovyet olmak üzere Uç reiıi buluna-
Tu ajansına göre Sovyet ıendika- caktır. 

1annm iltihakı için Şvemik aptıda- Mecliı aynı samanda Sovyetler ta-
ld prtları koflmıttur: rafından verilecek aidatın sovyetler 

1 - Beynelmilel sendika federaı- birliği veya aovyet ıendika hareketi 
yonu faaliyetini artıracak; harb ve fa- aleyhinde propaganda için kullanıl
tiJme açtıt ımllcadelede bütün pro- nuyacağma dair teminat verilmesini 
paganda ve tahrik vuıtalarmı kulla- istemektedir. 
mıcaktır. Beynelmilel ıoeyali.at feder•yonu-

2 - Almanya, İtalya, Japonya gibi nuıı ıtatUıU mucibince hiHelerin aen
mUtecariz devletlere kartı itçiler dika meMublarmm adediyle mUtena
.. zecrt tedbirler,, ittihaz edeceklerdir. ıib olması lbıaı geldili için IC>Vfet
Bu tedbirler miltecavis memleketle- ler tarafmdan verilen aidatı bet mil
rtıı canilerini yilklemekten imtina e- yon franauı fraıııını tecavüz edecek
dllmeai, mGtecavizlerin ıillhlanmuı tir. 

Hatayda nisbı ve "cebri,, . 
bir sokon var 

"(Bap 1. l11el sayfada) 

.Antakyada çıkan YenlıOn gueteai· 
Din arabça nilahuı ile İakenderunda çı· 
lam Vahdet gueteainln bir lllveainde 
delere Garo ile bq komolotnmıuzun 
Ankaradan dönmeleriyle alibdar ola
rak idare memurları aruinda mOhim 
defiti.klikler J'&Pılacalı WWirilmekte 
idi" araıbsa Blmabe .... , ......... 
b1r ili.ve çıkararak bu haberi tebib 
etmitti. 

Y enigtlniln 10D çıkan türkçe nilaba
mnda umumi af ilan edilecelf bq kon -
eoloaun beyanatma atfen ve Huan Ceb 
bare ile kaymabmm değipcelf ve na
hiye mücltlrlerinln kl.milen uledilece • 
lf de latibbaratma atfen bildirilmesi 
üzerine, Y eniıOn gazetesi delege 

Garo taraf mdan kapatdmIJtır. 
Delep, arabca Elurube gazetesini 

ele kapatmaktadır. 
Yenigiln kapatılmakla beraber ver 

dili haberlerin tekzib edilmemesi dik 
bte llyıktır. 

Yeniıünlln yerine yarından itiba 
ren imtiyazı evvelden almmıı olan 
Hatay yolu ıue<:eıı çıkacaktır. 

B. Celal Bayar ve 
Dr. Aras Tıbbiyenin 

Yetllllllesndl 
(Başı 1. inci say! ada) 

KUlttlr Bakanlıfı marifetiyle istek· 
lerinl Atatflrk'e ilettiler. Btlyilk Şe
fimiz, bu mtlaaadeyi vermek llitfilnde 
bulundular. Kendilerine kartı candan 
bağhhğmırı:ı minnet ve ,Ukranlarımı
zı timdi buradan bir telgrafla bildir; 
meyi teklif ediyorum. 

İkinci olarak, tepkktlr ve bilnnetle 
rimi, buraya. nqemize nete katmaya 
gelmif olan bllyllk Baft'ekile sunuyo
rum. llealektafnn•s doktor RClftl A
raa'a da tqekldlrlerlmlzl arzederlm.,, 

Bu ıazler bh · albf tufanı ile kar
tılaıumıtır. 

Bapekilimis, buna kartı fil muka
belede bulunmuftur: 

- Neıell rençler, teVinclnlı:e '" 
bıeyecanmıza iftlrlk etmek için ara
nızda bulunuyorum. Bizim aevincl
mis, f(lpheaiz ıizin ıeTincinlz kadar 

1 Parla mektuba j 
Paris y~z mevsimini 

karşllamaOa hazırlanıyor 

Bulonya ormanına akın başlodi, 
park sandalyeleri müşteri bekliyor 

Paria, niaaın. 1938 - Parlain bahçe 
ve park mevaimi geldi. Ağaçların al
tında kapalı duran portatif sandalye
ler tekrar gUnete çıkarıldı ve daha 
timdiden yaprakları bollafDUf olan 
kestane afaçlariyle manolya ağaçları 
altında, öğleden aonra yığın halinde 
gelecek olan halkı bekliyor. Yemek
lerde aperetif almak veya kırmızı p
rab içmek. kabilinden, parislinin her 
gün bir aaat gUnqlenmesi de günde
lik bayat programının esularından
dır. 

Güneı alınan yerler, bahçelerdir. 
Bunların içinde en tanınmış olanları 
Tüilöri, Lüksemburg, Jarden de 
Plant bahçeleridir. Trokadero veya 
Sakrekör gibi yeni mahallelerde de 
bunların benzerleri vardır. 

Ancak, şehrin doğu ve batıamda bu
lunan ve eeki tehri tahdid eden Bua 
dö Vensen ile Bua d<S Bolon, en ehe
miyetli roHl oynayan koruluklardır. 

kil almaktadır. Hemen hemen her a
ğacın altında ufak bir grup, çantala· 
rını açmakla, oyun l~munı tan
zim etmekle meuuldilr. Hafta sonu, 
orta sınıf halktan müre.kkem asıl pa· 
risliler .. Bua"ya akm ediyorlar. 

Boydan boya uzanan iki gölcüğün 
kenarındaki &Unetli yerlerde, günlük 
kirası bir kaç kurufu geçmiyen san
dalyeler dizili duruyor. Bunlardan i
ki veya üçünü kiralayarak Şezlong ya
pıp üzerine uzananlar az değildir. 
Gölde küçük sandallarda dolapn çift
ler, eaıhil boyuna dizilen seyircilere 
epey eğlenceli manzaralar yaratıyorlar. 
''Bua"nın iç tarafında, ark ağaçlarla 
çevrilmit daracık yollarda, kuytu ve 
sapa yerlerdeki yeıilliklerde, çimen
lerde ve bahar çiçekleri altında aık 
melikesi hüküm sürmektedir. Seri>eı· 
ti ve azadelikleri yabancılar için bir 
sürpriz teşkil eden qık çiftler, bat 
bata vermif, kol kola girmit dolatı· 
yorlar. Zaten bunlarsız bir "Bua" ta· 
savvur bile edilemez. Hele hafta so-Bu iki koruluk Pariain ciierleri me

sabesindedir. Vensen ptosunun ya- nunda! 
nmdald Bua dö Venıen, Pariain do-
ğuaundaki itçi mahallesinin halkma 
günete çıkıp rahat bir nefes alınak 
imkinmı vermektedir. Bua dö Bu -
lonya ise, kibar Pariain teferrüç yeri
dir. O, bu huı1.191 vuiyetini, Pariıin 
doğusunu teıkil eden Otöy, Pni ve 
Nöyi gibi kibar mahallelere borçlu-

MA~RUR ADAM 

dur. Avenü dö la Grand Arme ve A- Hollandalı kadm muharrir Koren 
venil F09'dan geçildikten sonra. Şan- Bran80n'un doğrudan doğruya franaız 
zelize'nin tabit bir devamı olan .. Bu- diliyle yumlf oldutu "Mağrur adam" 
a" ıelmektedir. isimli aabne eseri Yapr Nabi tarafın· 

Pariıin, 1890 dan 1910 taibine ka· dan türkçeye çewilerek Vadık ne,· 
dar kibar &lemini tawir etmit olan riyatı aerielnln g uncu aay11mı tetkll 

etmek O.re netredllmiftir. 
vaka nüvi-, Marael Pruıt •i olu da, • 
AvenU dea Akaaiya'yı bir göne: Bu- "'Yaradan, ıeni affettim" wimli bir 
gün artık faytonlar kalmadı. Fakat piyesi DarUlbedayi tarafından oynan
kocalarının lükı otomobillerinde di· mi'§ ve çok muvaff akiyet kuanmıt o
rebyona geçmiı olan bayanlar, Mar- lan Koren Bran10D, bilbaua peikolo
ael Pnıst'un o c:leYiıde tanir ettiği jik tabayyiıtleri çok kuvvetli olan bir 
.. Madam"larm kızlarıdır. Bugünün muharrirdir. En gilzel eaerlerinden 
P..til ~ da. anıeleri ~ayal bltl o1aD "Jla&nu ad8m" polltBE .-. 
cm-' Ye b) .. tık1a 1111• ~ in1ert1e ppc .............. polltltı: .. 
Çin pinçer'lerini eskiden olduğu gibi ğil, fakat psikolojik bir tez taşır. 
gezdiriyorlar ama, ne de olsa bir de- Mevzuun hangi memlekette geçtiği 
ğifiklik var: taarib edilmemittir. Edmon Verniye 

• .. iemlnde ,..tı bir muharrir, müfdt 
. Pruıt'un !amanmda kocalarıyle a- tol cenah partilerine milaharet eder 
ıle dostları ten~ bir klSfede bat ba· ve dinsizdir. Henlb on yqlarmda o
ta verip derdleıırken, yahud geçen lan küçi1k \ocutu da onun temayiille
kadınlarm arkalarından bakarlark~ rine baih olarak yetipektedir. Hal
bayanların çotu çocuklarını gezdlrı- buki Vennlyenln mutekid olan genç 
yorlardı. Fakat bugün bu Avenüye ve gii.zel kar•ı için, laocuınm küfilr 
sadece, dadıl.ı çocuklar geliyorlar. teWdd ettiii halleri daimi bb: azap 
Buna mukabil, bayanlar çocuklarını telkil etmektedir. Çocuk menenjit 
yanlarma almıyorlar ve burada kendi- haatalığına tutulur. Blltün ailenin ihl· 
lerine refakat edenlerin kocaları ve tüne titremeeine ve tedavi için yapı
battl aile do9tlan bile olmadıkları he- lan büyWt ıayretlere ratmen h•tahk 
men belli oluyor. fiddetle dewm eder. Karıaı, Vermiye-

AvenU dee Akuiya'dan eoma, Port den, yavrulanmıı iyilCJ1DC8i için Al
Mayyo Uzerinden Lonpn'a varılmakta taba yalvannMmı rica eder. Fakat 
dır. Buruı pk Parla aoayeteainin bu· ianmayan mütefekkir, bir riyaklrlık
luttufu bir yer olarak kalmıttır; fa- tan bqka bir fCY olmayacak bu hare
kat burada c6rillen deiltlkli.k de, keti reddeder. Çocuk almez, kurtulur, 
barb IOftrll9ı Pariılnin geçirdili deği· fakat aklını kaybetmittlr. ömrlınUn 
pklili ,a.tennektedir. 110nuna kadar bir ahmak ve 'uurauz 

(ekoslOYIQI Mzdinde 

yapllın teıellbüsler 
Prag, 8 (A. A.) - Franıız ve lngi • 

Uz elçileri tarafından Çekoelovakya 
Hariciye nazm Krofta nezdinde bu
ıün yapılan tetebbU.ler hakkında aa
l&hiyettar mabafilde beyan olundu. 
tuna göre, elçiler kendiıine Londra 
konuflD8larının neticesini ıifahen an
latmıılar ve ekalliyetlerin muhik ta
leblerinin iaaf ı b.uıuaunda bilkümet· 
teri namına dostça tavsiyede bulun
mutlarcbr. 

kuvvetlidir. Fakat aramızda yq far- Parialilerkı .. Bua"daki o eıki haya· 
kı olduğu için heyecanımız sizinki tma, bugün ancak balkm münzevi bir 
kadar olaınaz. Hocalarmıı:a kartı ıa.. &nilr atlren kıamında rastlanılmakta· 
terdiğiniz ıayıgıdan dolayı sizi tebrik dır. ••Jardan d'aklimataayön "da, en 
etmeyi bir vuife bilirim. Hayatta mu çok, çocuıklar dikkati üzerilerinde 
vaffak olmanızt'" nqenln dalma si- toplamaktadırlar. Annelerinin bUyilk 
ı:i takib etmesini temenni ederim. bir itina ile giydirip kupttrkları bu 

olarak kalmaya mahk<Undur. Bu esna
da mllfritler iktidara pçmit. Vermi
ye de, zararlı bir r1yaklrlık tellkki 
ettiği din adamlariyle möcadeleye 
geçmek emeliyle nasır olmuftur. Fa
kat kar•ı. bütün dualarına, yalvarma
larına ratmen. kendiıine çocuğunu 
balqlamayan Allahına isyan eder ve 
bu derece habızbk yapacak bir tann· 
nm mwcud olamıyacalmı a8yliyerek, 
kocamın yanmdan kaçar ve aevdiği 
gence iltica eder. Vermlye lae, çocu
ğunun ufradıfı feci akibetkı, kendi
ıine semanın bir lbtan olmuından 
endite etmektedir. Şllphe ile bidikte 
kalbinde iman da dofmuftur. Roller 
değiımiJtir, anlıyoruz kl artık Vermi
ye bir mutekid, karl8ı da bir dlnaiı: 
olacaktır. Muhardr, iman ve itikadın, 
tuurdan ziyade ne derece blelerlmne 
kıldyad ettiflnl anlatmak letemlftir. 
Vm battan sonuna kadar IBrilkleyi
cl ve heyecanJıc:br. Mubarrirhı kuv· 
vetH ve canlı tlalilbu mltterclm tan· 
fmdan dllhnbe muvaffald.yetle nak
lecUlmlftlr. 

Krofta verdili cevabda ekalliyetler 
atatUıünUn tanzim edilmekte olduğu
nu bildirmit bu yeni ıtatünün mınta
kn! ademi merkeı:iyetler ibdu eden 
tarzda idare tepilitlarmın tadilini 
derpit eyliyeceğini ıöylemi1tir. 

Diler taraftan öğrenlldiiine göre 
bütün nezaretlere aid zat itleri erki
m toplanarak Çekoslovak mıntakala· 
nndaki alman memurlarm ıeri alm· 
maaı meaeleaini tetkik etmeye hafla· 
IDJttır. 

ının~~·;:;;:,:;mııııııııa111111111111 

Türkiye, ıelıeri en ucm: yi. 
yen memldetlertlen biri ol· 
da. 

Tiirlıiye, aynı mmanda 
,.,idli y.mif meml•lıetilir. 

Şelı• H yeİnifin isdioo
cından reç.Z H pmıp dafar. 

Ta. Y•mİf nM08İmini lra
pmttıy1na/ 

Vluol Elıonomi o• Arttırma 
Kıırrunıı 

Arkadatun Aru'ın ne aöyliyeceibıf tirin franaız yavrulan, daha mini mi· 
bilmiyorum.,, ni iken nezaket jeatlerinl, zarif .c>z· 

Bapekilin her cümlesi alkıtlarla ler talemeaini öğreniyorlar. Babai•· 
keailmit ve ıöz ıöylemeai için Rilfdl rmm ihtlınamla tqıyıp getirdikleri 
Araaa hazırladığı lilrpriı: tqkm bir küçUcllk sandal ve yelkenlilerle ha· 
nete ile kartıl•nmıttır. tus bafmda cıvıldafUak oynuyorlar. 

Hariciye Vekilimiz, ber amanki lnun burada dar veya geniı 
tebesıümU ile f(Syle konUflllUftur: bir yola bir ıöı: atınca, Sanki. 

- Çoktanıberl mealekclatlar arasın- '" Bua " ile ıOnetln ani çocuklar 
da aöı: ıöylemekten mahrum olan ba- için yaratılmıt olduluna hülanede
na, bu fırsatı verdikleri için muhte- celi ıellyor. Koruluğun iç tarafla· 
rem Bqvekilime çok minnettarım. rında da çocuklara tahaiı edilmlt o
Hakikaten bu meslek, bayat yolund yun yerleri var: Kanapenin birine o
insana dalma, objektif vermeyi öğre· tunnuı el itini yapan ve etrafını, bir 
tiyor. Yıllar var ki, meılek haricinde biçJnıde giyinmit yavruların zııplaya
çalıtıyorwn. rak, oynayarak çevirdikleri bir anne; 

Fakat ona otan muhabbetimden biç blru ileride, renç anne ve bPbal•r, 
bir teY kaybetmedim ve gene doktorlu- bir arbdat ribi lftirak ederek çocuk· 
ğun ııarı olan memlekete bimıet vui- ladyle birlikte top oynuyorlar. Bil
feaini yapabilmek içindir ki Büyük Şe • huaa cumartesi ve pazar ıUnled 
fin emrile pmctiki vazifemi rörUyorum. '"Bua"daki bu bayat çok canlı bir te-
Ve doktorluiun IÖlterditf objektif zih _._ __________ _ 

niyetile çalıpyorum. Huretinl çekti· 
iim doktorluk mealeiinde ıiz arka· 
dqlarm ayrılmadan denm etmelerini 
temenni edıarim.,, 

Dr. Aru'ın bu sözleri y(lslerce ren· 
dn allatlarile karplanaqtır. 

Bundan aonra Bqveldl" Hariciye 
Vekili büfeye davet edilmltler ve ora • 
da bir çok ıençlerle bubiha11erde bu
lunmutJardır. B. Celil Bayar, ıenç 
bir tıbbiyeliye tayle demi9tir : 

- Siae ............ bir --.... 

)'Oruz. Fakat, aizin vulfenb bitmit de
ğil, daha yeni bap•mıpr. Köylerimiı: 
ve köylillerimiz, sizin aibl, genç ve kıy 
metıti elemanlara muhtaçttt. Bu memle 
kete hizmet için çalıpnaıya enell ldSy
den bqlayıım I." 

Balo, Abaha kadar çok gmimt bir 
bava içinde devam etmif, birçok milJt 
oyunlar oynanqtır. Bafvekilimis ve 
Dr. Al'M, avdettlerinde de ba,ıtl ktaa • 
birada u1m48rım 11':!!'dıı. 

30 kurut fiatla satılan bu eaeri o
.kurlanmısa tllnlye ederiz. 

Eo lıadutlanl 
Tao yemiılrin r.,..mdm 

H aitlerintlen manilıiirlii 
tırnalılannuı korumalı .. 
ter...U .U...UU. ince la.. 
tilı elJioen talnnal 

M anilıiir, Nfiel .,. parıp 
yapmtıfa mani dflfildirl 

Vlmol Elıonoml H ~ ... 
Kmmw 

f!!~~~~~~~~u !"<i~~] 
Sulann dibinde 

define arayanlar 
Batmıı bir gemiyi çıkarmak 

için mUteahhid bulamıyorlar 
Pariateki ilin sutilnlarında, bir çok 

illnların arasında. Sen nehrinde bat
mış olan bir geminin, battığı yerden 
çıkarılıp yiUdürUlmesi ile al!kalı bir 
ilan vardır. Bu ilinda, bu iti bapr
mak isteyen biri aranmakta olduğu 
kaydedilmektedir. 

.. Telemak" adındaki gemi, 1790 son
k&nununda batmıttır. Bu ahf&P tek
nede aakh olan aervetia derecesini 
kimse bilmiyor; belki de çok kıymetli 
§eylerle ve ihtimal ki sadece tüccar 
malı ile yüklü olduğu halde batm.19-
tır. Şayed sadece tüccar malı ile yük
lenmiı ise, tabU bu kadar uzun müd
det su altında kaldıktan sonra, hepai 
de değerini kaybetmi9tir. 

Hükumet, timdi bu iti baprmak 
için sermaye koyacak birini aramak
tadır. Bu fedaldrlığın karıılığı, bazı 
fBrt ve kayıdlarla, Sen nehrinin dibin
den çıkarılacak olan gemideki efyaya 
sahib olamaktır. Her halde bu ite gi
ri9ecek olan kimse, kumar oynuyor 
demektir. Çünkü, büyük bir ıermaye 
kaybetmesi ihtimali dahilinde olduğu 
gibi, çok büyük bir kazanç da kendi
ne temin edebilir. 

Hük<tmetin ileri ıürdüğü ,artlar a
rasında şunlar vardır: 

Çıkarılacak olan gemide bulunacak 
eşyanın değeri üç yüz milyon frangı 
agmadığı takdirde, hepsi, bu ite girif
miş olana terkedilecektir. Uç yiiz mil
yon frangı qan mikdardan, hük6met 
yüzde 20 alacaktır. 

Yüksek delerde mllcevherler, çu· 
buk halde altınlar ve gUmUıler veya 
paralar ve tarihi deleri olan her tiklil 
e9ya Userinde bOkametln hakkı mah· 
fuzdur. BqUne kadar bu itin istek· 
lisi çıkmamtftır. Çıkacağı da ıU.plıell. 
Çünkü prtlara bir büılıraa, evvel&, 
bir parmak bal, arbundan kolay JııD. 
lay bazmedllemiyecek maddeler 1 

Budapeste sehri 
" çiçekleniyor ,, 

Budapette, bu yıl bir çok koncrele
rin merkez noktasını tefkil eden bir 
,ehir olmuttur. Uzun yıllardanberi 
mevcud olan .. tehir ve kı&ylerin çl
çeklenmeıi" adındaki cemiyet, kendi 
adındaki pyeye vannalc için büyillı: 
bir faaliyet g&termektedir. Tunanm 
bu en güzel ,ebrl, illı:babarla mUtena
sib bir ölçüde çiçekle donanmıt ola
caktır. 

Bu makaad uğrunda çal1'8Jl cemi
yet, tanınmıt pbsiyetlere hemen he
men her ıOn mektublar yazarak, pen· 
cerelerini taze ve diri yetfllilderle ve 
ber renkte siçelderle eGalemelerini 
kendilerinden rica etmektedir. Hattı, 
cemiyetin bu tetyikine kartı alika 
gösterenlere, bizim paramızla otuz, 
otuz bet kurut mukabilinde bir sandık 
dolusu taze çiçek verilmektedir. Ne 
mutlu onlara! 

60 sen sonra 

Blrlblrlnden ayrllmak 
lstlyen karı ko<a 

Yakm bir zamana kadar İnıiltere
de evli çiftten biri çıldırmıt bile ol· 
sa, diferinin ayrılması mUmlriln de
fildi. Fakat, bu hUkmil deiittiren ka· 
nun nqredildiği ıOndenberl, tedavl
•inden artık Umid keıilen evlilerin 
birbirlerinden ayrılmaları için müra
caatlar epey büyük bir ölçüyü bul
muttur. 

İngiliz pzetelerinin haber verdik
lerine gCSre, bu müracaatlar arasında, 
akıl haatuı olan karwından ayrılmak 
isteyen Sir Frank Svetenlunnda var
dır. Sir Svetenbam. lncflterenin sö
mür~ itlerinde tanmmıt bir f&haiyet· 
tir. 88 yqmda olan bu zat, bundan 60 
yıl evvel evlenmlttir • 

Kanun, bet yıl lilren dfl'\'amlı bir 
tedaviden aonra lyiletmeyen bir kim
seyi etinden ayırmakta oldufu için 
Sir Svetenham ile karııı anaındül 
aldd de feabedllecektir. 60 yıl aonra 
ayrılıyorlar : ne 8Cı tecelll? 1. 

Altı ay hapse 
malolan bir 

öpücük 
haibnede iefild m±t dıdDr 

den biri, bir kadmı milaaadesiz &pen 
bir adamı altı ay kürek ce&a11na mab
kQm etmiftir. 

Şefidde seyyar •tıcıhk eden Hami 
James'i tanımayan yokmut- Jamee, 
eT ev, kapı kapı dolatarak, hem ucas 
ve hem de kalitece iyi olan mallarım 
göıterib aatıyormuı. Gllnün birinde 
Mod Turner admda bir bayanın kapı
sını çalmı9 ve mallarmı ptermeık 

için bayanı dıtarıya davet etmifo T& 
h diller dökerek, iltifatta bulunmap 
ve bu suretle kadına malmı aatmağa 
çahpnıf. Bu arada daha iyi bir teair 
yapmak için, kadının ölen karıaım 

beıuediğini ve onun kadar pel o&. 
dutunu söylemit ve kendini ı:aıptede
miyerek bayan Tumer'i &pmtlf. ~ 
uğradığını Pflran kadın, imdad di
ye bağırmağa batlamıt: konu kaDf11 
yeti~rek atıcıyı polise tealim etmif. 
Mahkeme limuruna çıkan Jamea, p 
yet aaf bir eda ile, kadını ~perba. 
içinde biç bir fenalrk bealemedifial 
aöylemit ama, böim, satıcıyı altı ar. 
kilrek cesasına mahldUn etmif. 

Karlı bir iı 

reslmlerlıl -.. 
TIDllMl'lf ,.mlyeıtlere ald n.ilde

riıı baJI. eeve 8"e aatuı almme'lıta cıi

dulunu, bu ıfbl r•lmleri buıtxJP aa.
tm J'rama mllıU müıseainin n8fnttlil 
entereun bir latMlaıtlk aıl*c=n•e 
dir. 

Ba ll•tletlle a&-, mılbe blr 711 i
tinde ISO 000 re.im H' • ,.es; .....__ 
simler yan yana dizilmi§ olu, boyu 48 
mil yllllıud 350 ldkııınetreri bulur. En
tereaan olan difer bir cihet de, hangi 
flllbaiyetlerin re.imleri en çok iMenil
mektedlr: !ılüaeden en Sok iatenilen 
ve ıatılan recim Napoleon'un re.mi i
mit- Ondan IOIU'll Volter geliyormut: 
üçUncUlüğU Göte, dıördüneülUğU Han
ri Stendal, befinclılfıli de Beııjameıı 
Fraolclen alıyonDUt. . . 

Japonya Sovyetler 

birliğinden korkuyor 
Tokyo. 8 (A.A.) - Hariciye mcıa 

B. Hlrota baıcUn aöyleliii bir n•tMa. 
J aponyanın Çankanek hlMrılimeıtiyk 
aaJa nriisakerelerde buluDMDl)'8caiml 
kaydetti.kteo aonra demiftir Jrıi: 

.. _Japonya, ÇılD ihtilifı bitinceye 
kadar daha pek gole fedakarlıklara kat
lanmaya mecıburdur. Buna llebeıb lııll
haeaa enternMJODal mUfldlJMtx. ıı.. 
kat bu entıernaayonal mUflrillit da .
lak surette bertaraf edilecektir. 

Japon bWrümeti dtlnyanm tClllkin i
çine yardım uzu.undadır. Ancak ı. 
cllterenin, Ameriıka:nm bilhaua S.O.. 

yetler birlifinin haıttı barebtindell 
endi,e etmektedir. Çünkil Sovyetler 
birlıiği Çine diğer devletlerden ziyade 
yardımlarda buhınımktadır. Japonya 
Sovyet hükümeti ne.zıdinde Çicıe aiiah 
verilmesini ıiddetle porteatıo etmif
tir.,, 

ManlSldı yeni 8$111er 
Manisa, (Huaual) Şehrimizde 19 

mayıa gençiik bayrmnma hararetli 
bir hazırlık var. Bundan bqka bay
ram gilnil bir çok yeni binaların açıl
ma d;reni yapılacaktır. 

İnpatı tamamen bken ve ,ehre mo
dem bir bina lruandırmıı olan ku
lüp, halkevi babçeıinde yeniden yap
tırılan tenim ft blılıketbol a+•rı, 
mftlremmel bir tarsda tartı ve tanzim 
edilen Hallrevi çmnlrk babçeel ba • 
radadır. 

Aynı umanda bOyilk bir otel ve 
tehir ihtiyacını tamaımen Irartıbya
cak bir tekilde ıinema bhıalanmn 
temel atma törenleri de bu meeud ...,.....,., ...... 
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JSTIRAP, 
E i~K·JRl•X•DEi 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk ve Sakarya 
Salı : E&'e ve Çankaya " 
Çarpmba : Sebat ve Yenişehir ,. 
Per~embe : İstanbul eczanesi 

.- ...... -......... ........ Kemal Zeki Gençosman Cuma : Merkez 
Cumartesi : Ankara .. 

nALK ve YENi 
SİNEMALAR 

Seans saatleri 

YENİ 

1+.45 
16.45 
18.45 

'YENİ 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

YENİ 

11 

Her gün 

Cumartesi günleri 

Pazar günleri 

HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

11 
13 

{4.30 
16.30 
18.30 

13 
14.45 
16.45 
18,45 

Geceleri saat 21 de 
Lüzumlu Telefon 

Numaraları 
Yangın ihbarı: (1521). - Tclefo~ mtira

caat şehir: (1023-1024). - Şehırlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Anza Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
$ehir Anbarı: (3705). - Taksi Te
lefon nwnaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645 1050, 1196). - Samanpazarı civa
rı: (2S06, 3259). - Yeni:ıehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323} - Havuzbaşı: 
GUven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi. Ulus taksi: (1291 ). 
Otobüslerin ilk ve son 

Seferleri 
Sabah 
llk 
sefer 

Akşam 
Son 
sefer 

O gece otele geç dönmüştüm. lç.im- ı sini düşünüyor: 
de hala gezmek, bu güzel geceyi dört - Çok doğru söyliiyor, diyordum, 
dıvar arasında geçirmemek için uzun 1 elem, bizim hayatımıza zorumuzla gir 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Cankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 yolları bir daha arşınlamak ihtiyacı miştir. 

yanıyordu. Fakat artık yorulduğumu 
his ediyordum ve sabahley in de erken 
kalkmak istiyordum. 

Kapıcı uyumuştu. Zilin sesini bir 
tü rl u duyuramıyordum; ve böylece 
bu giızel gecenin yarım saatini otelin 
k .. ıJısmda, ayakta geçirdim. Yorgun
l uı:;umu daha yenı yeni duyuyorum, 
u .... eııuıue adam akıllı bir bitkinlik 
var. 

Merdivenleri trabzanlara tutuna 
tutuna çıktım. Koridordan gürültü
süzce geçtim. Otelin en güzel odala· 
rından birinde oturuyordum. Genıı 

pencerelerim şehrin en güzel tarafla
rına nazırdı. Arkada dik ve çamlarla 
Örtülü bir dağ görünüyordu. Sabahları 
bu ç.amlık sisten bir bornüzc bürünür 
Ye öğleye doğru gerine gerine mah
murluğunu ge~irirdi. B enim gibi, neka 
hat devresinıi geçiren it16anlar için 
bundan daha güzel, daha cöımerd bir 
tabiat ve daha şiirli bir manzara o
lamazdı. Yirmi gündenberi misafiri 
bulunduğum otelde benim gibi 50 ye 
Yakın müşteri vardı.Bunların çoğu din 
lenmek iç.in gelmişlerdi. Biribirimizi 
ilncak yemek salonunla görürdük ve 
Pek az konuşurduk. Buna rağmen gü
.zeı tabiat bizim aramızda samimi bir 
bağ olmuştu; kıonuşmayan dostlar gi
biydik. Yalnız bir tesadüf bunlardan 
ikisiyle aramızda daha canlı bir arka
daşlık kurmuştu. Bir ressam ve bir 
muharrirle... İki.sini de başka başka 
günlerde çamlıklarda çalışır iken 
görmüştüm. Ressam, bu çok güzel de
kordan peyzaj'lar topluyor; muharrir 
de "hayatta ıstırab yoktur,, adlı eseri
ni tamamlamaya çalışıy.ordu. Beni da
ha ziyade muharrir aHikadar ebnişti. 
Onunla, kır yollarında saatlerce bera
ber ge~iyor, aşktan, güzellikten kadın
dan ve bunların hepsini kucağında ya
şatan tabiatten bahsediyorduk. Mu
harrir, genç ve heyecanlı bir arkadaş
tı: 

- Hayatta ısırap denen bir mef
hum yoktur ,dostum, diye söze başlar 
ve inanmış insanların ikna edici haliy
le şöyle devam ederdi: 

- O ıstırab denen laneti hayata biz 
kendi elimizle ve kendi zorumuzla 
sokmuşuzdur. Hayat işte bu gördüğü
müz bakir tabiatin içindedir. Reçine 
kokulu çamlar, parlak sulu dereler, le
kesiz bir gök ve yem yeşil bir saha. ... 
ıstırab, bu atmosfer ve bu dekor için
de yaşayabilir mi? 

*** 
Doğru düşünüyordu; doğru söylü

yordu. 
Yataauna girmeye hazırlanırken, 

muharrir
0

arkadaşım aklıma geldi. İki 
gündür onu göremiyordum. Halbuki 
onunla her giın bir ıkı saat konuşmay" 
alışmıştım. Bu; iki ~aat sonunda ?~!a
tı daha güzel buldugumu ve sevdıgımı 
his ederdim. Sonra o eserine ilave etti
ği satırları o kadar, onl~r üzerinde dü
şünür, münakaşa ederdık. ~ 

- Yarın sabah odasına ugrayayım, 

dedim. . 
Fakat gözlerime bir türliı uyku 

. . d Pencerenin yarı açık per-
gırmıyor u. 
desinden gök görünüyordu. Ben yıl-
dızların o geceki kadar parlak old~
ğunu hiç görmemiştim. Yataktan dog-

ruldum. 
_ Terasa çıkıp, biraz hava alayım. 

Belki ondan sonra uyuyabilirim, diye 
düşündüm ve Rob dö Şambr'i~e b~
rünerek cıktım. Bir hasır kc>ltuga go
müldüm. ~Semayı seyrediyordum. Mu
harrir arkada~ın gül penbe felsefe-

*** 
Bir aralık kulağıma gi\\rib bir ses 

geldi. Hafif bir rüzgar vardı: 
- Anlaşılan rüzgar, otelin bahçe

sindeki ağaçları hışırdatıyor, dedim. 
Fakat kulak verince anladım ki bu 
duyduğum rüzgar sesi değildir. Daha 
çok bir hıçkırığa benziyor. Kesik ke
sik duyuluyor, arada bir duruyor, bi
raz sonra gene ayni şekilde titreye tit 
reye havaya yayılıyordu. 

Gecenin bu saatinde kim, niçin ağla
sın? Diye düşündüm. Her halde yanıl
mış olmalıydım. 

- Adam sen de, der gibi omuzları
mı silktim. Hasır koltuğa yeniden ku
ruldum. Hakikaten bu kadar sihirli 
bir geceyi ömrümde ilk defa seyredi
yordum. Onun bu güzelliğinden azami 
istifade etmeliydim. Geniş geniş ne
fes alıyor, sanki bu temiz dağ havası
nın hepsini birden ciğerlerime dol
durmak istiyordum. 

Fakat hayret, deminki sesleri şimdi 
daha vazıh ve daha şiddetli olarak du· 
yuyordum. Bu muhakkak hıçkırıktı ve 
terasta biri ağlıyordu. O tarafa doğru 
dikkatlice baktım. Palmiyeler ve li
mon fidanları birer silüet halinde kı
pırdıyorlardı. Dağınık bir halde hasır 
koltuklar ve masalar vardı. Fakat in
sana benzer bir · .ayal göremiyordum. 

Tecessüsümü yenemedim. Yavaşça 

kalktım sesin geldiği tarafa doğn.ı 
yürüdüm. Hıçkırıklar şimdi daha iyi 
belli oluyordu. Olduğum yerde dur
dum: Biraz dinledim. Hiç konuşmu
yor, yalnız ağlıyordu ve ses bir kaıdm 
sesiydi. 

Ayakta bir an tereddüd ettim. Bu 
kadın kıomşularımdan biri olmalıyd;.. 

- Acaba gidip konuşsam mı? Bir 
yardımım olabilir mi? Diye düşün

düm. Fakat sonra, kendi kendime: 
- Buna hakkım yok ... Lüzumsuz ve 

belki de kabaca bir müdahale olur, de
dim. 

Odama dön~eğe hazırlanıyordum. 

Ancak içimde bu kadının yanına git
mek ve derdine ortak olmak ihtiyacı
m yenebilseydim ... 

- Belki, diye düşündüm, bir yardı
mım dokunabilir, hiç olmazsa teselli 
ederim. Ve, bir skandalı bile göze ala
rak yaklaştım. Fecir yavaş yavaş sö
küyor, ortalık aydınlanmaya başlıyor
du. Evet, tıir kadr:-dı. Yuksek bir pal
miyenin dibinde, hasır i<oltuğa gömül
müş ağlıyordu. Saçları darma dağı
nıktı. Yanma yaklaştığunın farkına 
varmadı bile ... Hıçkırırken omuzlaı ı 

kalkıp iniyor, ince sabahlığının altın
dan mermer gibi iki güzel kolu görü
nüyordu. 
Hıçkırıklarda acı bir ahenk vardı. 

Sanki ~çini söke söke, parçaJaya par
~a!Gya, kana kana ağhyurdu. Bütün 
cesaretimi toplalım. 

- Afe edersiniz bayan, dedim. F<:.
kat cümlemi tamamlayamadım. Çün
kü, dağınık saçlı baş doğrulmuş, ve 
perişan bir yüzle karşı karşıya gel
miştim. Çok muntazam bir yüzde sim 
ıüyah ik: göz seçebiliyordum. Bu göz
ler, yarı korku ve yarı hayretle gözle
rime dikilmişti. Fakat bir şeyler söyı
lemek lazım geldiğini anlıy~rdum. O 
bana vakıt bırakmadı. Hıçkırığının biı 
başka türlüsü titrek bir sesle, 

- Siz kimsiniz, benden ne istiyor
sunuz? Diyebildi. 

Ne söyliyeceğimi şaşırmıştım. Öyle 
ya kimdim ve ne istiyordum. Ben de 
onunkine yakın, yarı anlaşılır bir ses-

Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 19.30 
Ulus M. dan Keçiören'c 6.30 21.00 
Keı;iören'den Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUlus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 
Y enişehir'den Ulus M. na 7 .00 23.00 
Ulus M dan Yenişehir'e 7.10 23.00 
S. paza;:ı'ndan Akköprü'ye 6.45 7.30 
Akköprüden S. pazarı'na 8.00 9.45 
!i U. Meydanı ile lstasyon arasında her 

beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

~ U. Meydanı ile Yeniıehir, Bakanlıklar 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat S 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da. 
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamlan Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına donüşleri sinemaların dağıhş 
saatlerine tabidirler. . 

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

Tren Saatleri 
Haydarpa;ıa'ya : Her sabah 8.20.Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de pazartesi, perşembe 
cumartesi Toros 

Samsun hattına sürat.) 
: Hcrgün 9.35 (Kayse

ri, Sıvaa, Amasya bu 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakrr hattı : Hereün 9.35 
Zonguldak hattı : ., 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüa .. 16.05 

GUNDELIK 
Hicn - 1357 
Rebiiil'evvel: 9 

S. D. 
Güneş: 4 48 

Rumi-1354 
Nisan: 26 

s. lJ. 
Akşam: 19 14 

- Bitişik komşunuzum, diyebildim, 
ve ilave ettim: 

- Bu hareektim belki de bir saygı
sızlıktır, fakat çok müteessir olduğu
nuzu görünce saygısızlığı göze aldım. 
Acaba size bir yardım bir teseUide bu
lunabilir miyim? Diye düş~ndüm. 

Hiç sesini çıkarmadı. Yalnız gözle
rini göstermemeğe çalıştığını his e
diyordum. Başını palmiye tarafına çe
virdi. Şimdi hıçkırıklar durmuştu. Fa
kat bu güzel kadının için için ağladı· 
ğını his ediyıordum. Böylece iki üç da
kika geçti, sonra derinlerden gelen bir 
inilti gibi şu sözleri duydum: 

- Teşekkür ederim, hiç bir şeye ih
tiyacım yok. Yalnız bir üzüntü .... 

Fakat, "ihtiyacım yok" diyen seste 
yardım isteyen bir eda, açılmak, derd· 
leşmek için arkadaş arayan bir ahenk 
vardı. Bu arkıadaş ben olamaz mıyım? 
Bu kamı ilk defa görüyordum. Fakat 
ne zarar var .... Bende de derd dinleme
sini bilen ve derdden anlayan bir kalb 
yokmuydu? En temiz bir insanlık his
siyle, bir hasır koltuğa da ben otur
dum. Ve hiç sesimi çıkarmadan, bek
lemeğe ba§ladım. 
Hıçkınklar artık durmuş, dağınık 

saçlı güzel kız, sakin bir hal almıştı. 
Gözlerini bu sefer de yıldızlara dikt_i. 
Yüzünü şimdi bütün hatlariyle seçebı
liyor ve içimden: 

- Bu kadar güzel bir insana ağl~ 
mak hiç yaraşmıyor, diye düşünüyor
dum, gözleri hala buğuluydu. Sessizce 
onu te1ôelli ettiğimi his ediyordum; 
yalnız derdini soruşum ve alakadar 
olutuml.l bile faydalı gelmişti. Sözü 
ben açmak istedim. .• Hem, öyle icab e
diyordu da ...• Tatlı ve hafif bir sesle 
sordum: 

- Çok mu muztaribsiniz? 
Son kelimeyi duyunca, bir ürperme 

geçirdi. Acaba fena mı yaptnn bunu 
sorduğuma, diye ben üzülmeye başla
mıftnn. Fakat o, gözlerini ylildızlar
dan avırmatlan .~ini çekti v.e bir ne-

Henlaynin istedikleri 
Çekoslovak hükumetince 

lt.alyan ·alman dosıluğunu.n 
sağl.amlığı 

Alman gazeteleri, Hitler ile M usoli
ni arasında teati edilen nutuklardan 
büyük bir heyecanla bahsetmektedir. 

kabul edilebilecek mi? 
Gazeteler, Roma - Berlin mihveri• 

nin sağlamlığını tebarüz ettirmek için 
uzun sütunlar neşretmektedirler. 

Fölkişer Bebahter diyor ki : 
"Bu nutuklar iki memleket arasm

daki mücadele devresine katt surette 
nihayet vermiştir. Hitler ile Musolini, 
bütün nesillerin hatalarını tamir et
mek cesaretini göstermişlerdir. Bu
nun neticesi olarak Sen J ermen mua
n • :. t~ : y l•r !mıştu ,. 

Mançester Gardiyan g·azete'Sinden: 
Alınanlar, lord Londonderinin de 

son kitabında intişar eden bir mektu
bunla kabul ettiği giıbi "pek çetin,, kim 
selerdir. 

Avusturyanm Almanya ile birl~me
sinden sonra, hiç bir hükümet Çek hü
kümetıinin südet almanlarma karşı 

gösterdiği sabrı, müsamahayı iyi mu
ameleyi gösteremezdi. Bu cümleden 
olarak bir takım mahkumlar affelil
miş, siyasi durumda müsaadekarlık, 

azlıklara imtiyaz vadedilmiş, yeni bir 
belediye seçimi hazırlığına başlanmış
tır. Başlıca çek nazırları bu hususta 
söyledikleri sözlerde gayet güzıel ke
limeler kullanmışlardır. 

Bütün bunlara karşı bay Henlayn 
Karlsbadda toplanan bir südet kongre
sinde söz söylerken yaptığı şey, daha 
fazla bir çok şeyler istemek olmuştur. 

Henlayn'in "asgari dileklerinin" ne 
olduğu pek vazıh anlaşılıyorsa da en 
müsaid tefsir ile bile bu istenen şeyle
rin çek hükümeti tarafından yapılamı
yacak şeyler olduğu anlaşılmaktadır. 

Bay Hitlerıe yaslandığı anlaşılan Bay 
Henlayn, südet alınanları için tam bir 
muhtariyet istemektedir. 

Bu taleblere göre Çekoslovakyada 
bulunan bütün alınanlara, nerede otu
rurlarsa otursunlar, tam bir muhtari
yet vermek, yani hükümet içinde hü- ' 
kümet kurmak lazun gelecektir. 

Bu, arada bir anlaşmanın imzasın
dan önce Bay De Valera'nm lngiltıere
nin her tarafında bulunan irlanlalıla
rın irlandalılardan mürekkeb mahalli 
komiteler tarafından idare edıilmesini 
israrla istemesine benziyor. 

Çek'lerin yaptıkları müsaadek.arlık
lar, Henlayn' in sözlerinde hiç bir yan
kı bulamamıştır. O, "azlıklara vadedi
len imtiyazların" ta başlangıcında if
las e1ıtniş olduğunu söylemiştıir. 
Eğer bu adam, gerçekten böyle dü

şünüyorsa o zaman Berlinin de buna 
muvafakat ettiği anlaşılır ki bu ihti
mal, durumu k.aranlıklaştrrır. 

feste: 
-Çok .... Dedi. 
Ben ömrümde bu bir heceli kelime 

kadar manalı ve bunun kadar samimi 
bir söz duymamış.tun. Meçhul muzta
rib, bu bir kelimenin içinden sanki ba
na bütün hayatını anlabnı:ştı. 

Ve yüzünü bana döndürdü. Kelime
nin üstünde durarak: 

- Çok pek çok muztaribim, diye bir 
daha tekrar etti. 

- Niçin bu ıstırab, diye.bildim. da
ha genç, hem pek genç.siniz ... 

Ben bu sözleri teselli için söylemiş
tim. Fakat o, çok ciddiye aldı ve çok 
acı, ezici bir gülüşle, fakat çok saf: 

- Yaşım genç, ben ihtiyar .... Diye
bildi. 

O akşam fazla konuşmadık. Fakat 
artık buhranı dinmişti. 

*** 
Sabaha kadar uyumadım. Hep - a-

dını bile öğrenemediğim komşumun 
halini ve muharrir arkalaşımın gül
penlıe felsefesıni düşündüm. Onunla 
p(.k az konu:lmıış, fakat çok iyi anlaş
mıŞ:tık. Kimoilir, belki benim hayatım
da da bilmediğim bir ıstırab sebebi 
vardı. Belki, taliimiz biribirine benze
mişti. Bunları bilmiyorum. Fakat o 
gece biriıbirimizden çok eski ve çok i
yi dostlar gibi ayrılmıştık Birıibirimi
zin adını bile öğreruneğe lüzum gör
meden, aramızda bir duyuş birliği te
essüs edivermişti. 

Ve o günden sonra hemen her gün 
konuşmaya başladık. Onu görmediğim 
zamanları kayıbedilmiş saatler sayı
yordum ve zayıflıyordum. 
Nekaıhat devresini bir ay daha uzat

tun; ve arkadaşlığımız artıık biribiri
mimen ayrılamıyacak kadar kuvvet
lenmi~i. 

* .. * 
Dostum sözlerini bitiremedi. Oda-

nın kapısı hızla ardına kadar açıldı. 
İçeriye ç.ok güzel bir kadın girdi. Kı
vırcık sarı saçlı güzel bir çocuık dostu
mun kucağna atıldı: 

- Babacığım, görme annem bana 
neler aldı, neler, diye onu öpmeğe baf
ladı. 

Ve dostum bana döndü: 

Fakat eger bu talebleri çek hüıküme
ti red edecek olursa o zaman Berlin, 
cihan kamoyu önünde bir müdahale 
yapmak için bahane ve ı:qazıcret bula
mıyacaktır. 

Almanya 
Çekoslovakya meaelesi kar§ılın

da ltalya ve Almanya 

Göring'in fikirlerini neşrettiği söy
lenen l:!:ssen'de münteşir Nasyonal 
Zaytung, Hitlerin İtalya seyahati 
hakkında tıefsirlerde bulunarak ez
cümle şöyle yazmaktadır: 

"SüdeHer meselesi hiç bir zaman al
ınanları ve italyanları alakadar eden 
bir mesele haline gelmiyecektir. 

Führer Musoliniye gönderdiği bir 
mektubla Brenner hududu hakkında 

teminat vermiştir. Buna mukabil Ak
deniz bir alman menfaat mm takası de
ğildir. Bu sebeblc Berlin italyan - in
giliz anlaşmasını memnuniyetle kar
şılamıştır. Bedin ile Roma devlet 
bloklariyle askeri ittifaklar vücuda 
getirilmesini arzu etmemektedirler. 
Çünkü bu kombinezonlar daima harb
çı temayüller gizlemektelirler." 

Ç ekoalovakyad aki hiid iaeler 

Bütün gazeteler son günler zarfın
da Bohemyada çeklerle südet almanla
rı arasmda cereyan ettiğini iddia et
tikleri hadiselerden hiddetli bir Iisatı
la bahsetmektedirler. Bu münasebetle 
gazetelerde çıkan b.ışhklar şunlardır: 
Fölkişer Beobahter'den: "Çek poli

si südet almanlarını mütemadiyen so
palarla döğüp öldürüyor. Askerler bu 
t c.hrikata iştirak eliyorlar." 

Berliner Tagelblatt'dan: "Hadise
ler gittilcçe çoğalıyor." Lokal Anzei
ger'den: "İşitıilmemif tahrikat. Südet 
alınanlarının kayıdaızca çeklerin key
fine terkedilmif bir şikar oldukları 

devir geçti." 

Dünyanın en acaip 
koleksiyonu 

. ~ngilizlerin koleksiyon yapmak ip
tilaları meıpıurdur. Güzel bir tablo 
bir pul, eski bir para satın alrp sakla~ 
mak, daha doğrusu kolek:siıyıon yap
mak insa?a acaip gelmiyor. Fakat, öy
le koleksıyoncular var ki ,bunların 
topladıkları şeyler, insan kırk yıl dü
Ş;linse aklına gelmez. 

Bu tiplerden biri lngilterenin Tor
kv7y şehrinde yaşayan bay Oliver'dir. 
Olıver, ga.ıetelerin makalelerini değil 
de, başlıklarını toplayıp koleksiyon 
yap~~kta _im!!·. Fa.kat bu koleksiyon 
da hızım bLldıgımiz şekilde bir kolek
siyon değildir. Bay Oliver bu makale 
başhkl~rı~ı, oda dıvarlarrna yapıştır
makta ımış. 

. Ç~çes.t~r'de yaşayan Taylor adında 
bır ıngılı~ ~de Portakalların sarıldığı 
markalı kagı~ların kıoleksiyonunu ya
pıyormuş. Bır ingiliz de muhtelif 
memleektlerdeki sakal modalarınm 
koleksi~onunu yapıyormuş. Bayan 
Taylor ıse bütün bu acaip koleksiyon· 
culann isimlerini tesbit ederek sicil
lerini hazrrlıyormuı. 

Ev kadınlarl! 
Eaki kiler ananemizi bu

günün şartlarına uyduralım. 
Bugünün kileri, reçel, §U· 

rup, ve tur§u ki/eridir. 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
Kurunm 

İzmir Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

. 

Bu gazete, bu nutukların Amerika 
harbiye nazırı Vudring'in otoriter 
devletlere karşı yaptığı beyanata bir 
cevab teşkil ettiğini ilave eylemekte- . 
dir. 

Berliner Tageblatt ga.ıatesi şöyle 
yazıyor : 

"Duçe ile führer sarsılmaz bir dost
luk ilan etmişlerdir. Alp hududlaa 
taarruzdan masundur.,, 

İtalya 
Rl'ma nutu~ları etrafında 

tefsirler 
B. Hitler ile B. Musolini'nin söy -

lemiş oldukları nutuklar milnasebetile 
Ciornale Ditalya başyazısında bu nu
tukların Führerin İtalya seyahatinin 
tevlid ebniş olduğu hissiyatı doğru
dan doğruya aksettireceğini ve iki 
millet ve bütün dünya için iki müstes
na adamın ve onların aded, irade ve ve• 
sait itibarile satvetli olan milletleri
nin telakisinde mündemiç bulunan si
yasi cevheri irae edeceğini yazmakta 
dır. Bu nutukların iki şefin ve millet 
!erinin düşüncelerini yeni ve büy.ük 
bir vuzuh ile tenvir etmiş olduuğna 

muhakkak nazarile bakılabilir. Bu iılrl 
millet, yeni hayat ve medeniyet tarz
ları ibda etemeğe ve dünyadaki adili.
ne imkanlar dahilinde terakki etmcğc 
çalışmak istemektedirler. 

Bu ki millet, kendilerinin yeni ve 
daha ileri olan medeniyet şekillerini 
hala kendisini göstermekte olan ya.. 
hancı tecavüzlerinin tehdidine karş:ı 
müdafaayı da kendilerine gaye edin -
mişlerdir. Bu sebebden dolayı iki mil• 
letin, inkılablarmın bizza.t esası dola
yısile, diğer milletlere karşı hiç bir 
temas ve teşriki mesai yolunu kapat• 
maksızın beraberce yürümekte bedihi 
bir hayati menfaatleri vardır. 

Dünkü çapraz kc1imc1erin 
halledilmi~ şekli 
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Soldan sağa, yukarrdan aşağrya: 
1- Çorba konan kab - Çocuk yemeği 
2· Büyük bir yılan 
4- Bir nevi kıt sebzesi 
5- Elbiselere kızdırılıp sürülen alet 
6- Kazalardaki maliye müdürü 
8- Çekmek 
9- Bir erkek ismi _ Meşhur. 

Mevlidi Nebevi 
Diyanet itleri Reisliğinden : 

- İşte, dedi, o g~eki his birliği, 
sonra bir fikir birliği oldu ve o meç- j 
bul komşum şimdi güzel çıocu~umun 

annesidir., dedi. ,._•••••••••••• " 

Rebiül'evvelin ilki ı mayıs 938 tari
hine tesadüf eden pazar gününden 
tesbit edildiği cihetle 11 mayıs 938 
çarşamba akşamı "yani perşembe ge
cesi" Mevlüdü nebi olduğu ilan olu-
nur. (1369) 2737 
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RESMİ İLANLAR 
, M. M. bakanhğı 

Askeri Okullara 
talebe ahnıyor 

Kundura alrnacak 
M. '1. Vekaleti Satm Alına Ko

misyonundan : 
1 - (14880) on dört bin sekiz yüz 

seksen çift dahill ve (7665) yedi bin 
altı yüz altmış beş çift harici kundu
ra kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Harici kunduranın beher çifti 
(450) dört yüz elli ve dahili kundura· 
nın beher çifti (550) beş yüz elli ku· 
ruş tahmin edilmiştir. 

3 - İhalesi 27 mayıs 938 cuma gü· 
nü saat 11 dedir. 

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

2 - Kayıd ve kabul için müracaat 
zamanı 1 haziran ile 25 temmuz ara 
sındadır. Talebe hangi okula girmek 
istiyorsa bir dilekçe ile doğrudan doğ 
ruya o okul müdürüne müracaat ede
cektir. Dilekçeye iki fotoğraf ile bir 
tane fi kuruşluk posta pulu iliştirilmiş 
bulunnı;tlı ve mensub olduğu askerlik 
şubesi, babasının adı ve mesleki ile 
kendi adı, okuduğu okulun ismile han 
gi sınıfta bulunduğu, yabancı dil o
kuyorsa hangisini okuduğu ve okulun 
daki kayıd numarası, boyu, yaşı, ağır
lığı ve oturduğu yerin adresi vazıh o
larak yazılmalıdır. 

4 - İlk teminatı (7066) yedi bin 
altmış altı lira 63 kuruştur. 

5 - Evsaf ve şartnamesi (582) beş 
yüz seksen iki kuruş mukabilinde M. 
M. V. satın alma komisyonundan alı
nır. 

3 - Mekteplerin bulunduğu şehir -
ler haricinden müracaat edecek tale -
beler ayrıca ikinci bir dilekçe ile de 
askerlik şubelerine baş vuracaklar
dır. Askerlik şubeleri sıhi muayenele
rile lüzumlu kayıd ve kabul kağıdları 
nı ta"Uamlattıracaklar ve 1 temmuzda 
talebenin gireceği okul müdürüne 
yalnız :0-iğıdlarını gönderecekler ve 
talebeler mekteb müdürleri tarafın
dan çağrılmadıkça mektebe gönderil
miyecektir. 

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

Yol silindiri ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 
1) 6 Adet dizel motcrlu yol silin

diri kapalı zarfla eksiltmeye komnuş 

tur. 
2) Tahmin edilen bedeli 39000 lira 

olup ilk teminat paraaı 2925 liradır .. 
3) !halesi 25-haziran-938 cuınartesi 

günü saat 11 dedir. 
4) Şartnamesini 195 kuruş mukabi· 

linde M.M.V. satın alma komisyonun 
dan alınabilir. 

5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
saydı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle teminat ve tek
lif mektublarmı ihale gününde en geç 
bir sat evveline kadar M.M.V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(1350) 2757 

Kaputluk kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komis· 

yonandan: 
1 - Beher metresine (575) beş yüz 

yı:tmiş beş kuruş olan ihale bedeli 
vekaletçe bahalı görülen (20.500) yir· 
min bin beş yüz metre kurşuni kaput 
luk kumaş yeniden kapalı zarf ile ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Şartnamesi (646) kuruş bedel 
mukabilinde M.M.V. sattın alma ko· 
misyonundan alınabilir. 

3- İlk teminatı (7.707) yedi bin ye 
di yüz yedi lira 50 kuruştur. 

• - İhalesi 25-mayıs-938 çarşamba 
günü saat on beş buçukta yapılacak

tır. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
derinde yazılı vesikaları ilk teminat· 
!arı ile birlikte teklif mektublarını 
ihale saatinden en az bir saat evvel 
M.M.V. satın alma komisyonuna ver
meleri lazımdrr. (1331) 2755 

Muhtelif ampul ah nacak 
M. M. Vekaleti Satmalma Ko. 
1 - 3680 aded muhtelif vatlık elek

trik ampulleri pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - Pazarlığı 10. 5. 938 salı günü 
saat 11 dedir. 

3 - İstekliler belli gün ve saatrnda 
M. M. V. ntlll alma Komisyonuna 
gelmeleri. !~326) 2666 

... Sahhk köhne ıfotinler 
\ 

M. M. Vekaleti Sabn\ Alma Komis· 
yonundan: 

1 
Köhneye ayrılan 315 çift Erat fotini 

13. Mayıs - 938 cuma günü saat 10 da 
M. M. V. satın alma Ko. da arttırma su 
retiyle satılacaktır. Fotinleri görmek 
istiyenler M..M.V. daire Md. ne ve art
tırmaya girecekler arttırma gün ve sa· 
atinde M. M. V. sitm alma komisyo-
nuna müracaatlar. (1328) 2692 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en az behemehal bir saat e
vel komisyona vermeleri. (1261) 

2582 

Tamirat yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Müteahhid nam ve hesabına !s

tanbulda Haydarpaşa hastahanesinde 
yaptmlacak tamirat işleri açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (192.583,40) yüz 
doksan iki bin beş yüz seksen üç lira 
kırk kuruştur. 

3 - Eksiltme 3 haziran 938 cuma 
günü saat 15 de Ankarada milli müda
faa vekaleti satın alma Ko. da yapıla
caktır. 

4 - tık teminat (10.879,17) on bin 
sekiz yüz yetmiş dokuz lira on yedi 
kuruştur. Keşif, proje ve şartnameler 
(963) dokuz yüz altmış üç kuruşa M. 
M. vekaleti inşaat şubesinden alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3. üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
müteahhidlik vesikaları ile birlikte 
eksiltme gün ve saatinde Ankarada 
M. M. V. satın alma komisyonunda 
bulunmaları. (1288) 2584 

Bir mimar aranıyor 
M. M. V. Hava mÜ§t~bğ'ID.da.n: 

Hava müsteşarlığmm göstereceği 
yerde çalıştırılmak üezre 210 - 165 li
ra ücretle bir mimar alınacaktır. İs~ 
teklilerin aşağıda yazılı evraklariyle 
Ankarada M. M. Vekaleti Hava müste 
şarlığına, lstanbulda hava aktarma an 
barı müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

Talip fazla çıktığı takdirde müsaba
ka imtihanına tabi tutulacakları ilan 
olunur. 

1 - Türk olmak, 
2 - Mimarlık diplomasını haiz bu -

lunmak, 
3 - Askerliğini bitirmiş ve diğer 

Vekaletlerle ilgisi olmamak. 
4 - Ecnebi kadın ile evli bulunma

mak. 
5 - Sağlık durumu yerinde olmak. 

6 - Hüsnü hizmet ve hüsnü hal ve
sikalarmı hamil bulunmak. 

7 - Uç adet vesika fotoğrafı. 
(1264) 2554 

77,000 Mendil ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 77.000 tane mendilin eksiltme 

gününde beher tanesine teklif edilen 
15 kuruş 34 santim fiyaa vekaletçe 
gami görülerek tekrar kapalı zarl 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - !halesi 16. 5. 938 pazartesi gü
nü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (885) lira 89 ku
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesini almak 
ve görmek isteyen bedelsiz olarak her 
gün öğleden sonra M. M. V. satın al
ma Ko. nuna müracaat. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatinden en az bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (1238) 2479 

Deri eldiven ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bir çiftine tahmin edilen fiyat 

(180) kuruş olan (6285) çift deri eldi
ven kapalı zarf usulü ile satın alına
caktır. 

2 - Şartnamesi her gün M. M. V. 
satın alma komisyonundan parasız a
lınabilir. 

3 - İlk teminatı (848) sekiz yüz 
kırk sekiz lira 50 kuruştur. 

4 - İhalesi 11 mayıs 938 çarşamba 
günü saat on birde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek isteyenle
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılr vesikaları ilk tc-

minatlariyle teklif mektuhlarmr ihale 
saatinden en az bir saat evvel M. M. 
V. satm alma komisyonuna vermeleri 
lazımdır. (1153) 2368 

Baymdırlrk Bakanhğı 

Bakırçay ovası ve nehir 

islôhatı ameliyatı 
Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Bergamada Bakırçay ovası ve 

nehir ıslahatı ameliyatı, keşif bedeli 
(1.564.863) lira (86) kuruştur. 

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

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

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (60.696) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve (500) bin liralık 

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

ikinci maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde verme
leri laznndır. 

Postada olan gecikmeler kabul e· 
dilmez. (1343) 2756 

Ankara Valiliği 

Göcmen evleri yapflnlacak 
Ankara Valiliğinden : 
1-Haymana kazası dahilinde mu·h· 

telif dört mevkide yapılacak 200 göç
men evinin beheri 481 lira 51 kurut" 
tan 96302 lira keşif bedeli üzerinden 
açı:k ek:silt:m.cye konultnuş.tur. 

2 - Bu inşaata mahsus olmak üzere 

1262 metre midrabı gayri mamul çam 
ağacı karar mucibince müteahhidi ta
raf mdan Kızılca hamamın kara kısrak 
ormanlarından kesilebilecektir. 

3 - Teminat akçası 6065 lira 10 ku
ruştur. 

4 - İsteklilerin plan ve şartnamele
rini Ankara is.kan müdürHiğünde ve 
Haymana kazası kaymakamlığında 
görebilirler. 

5 - 25.4.938 gününden itibaren 20 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

6 - Talihlerin 16.5.938 gününe ka
dar pazartesi, ve perşembe günleri sa
at 15 de vilayet makamında toplanacak 
komisyona malsandığına tevdi edecek
leri teminat makbuzlariyle ticaret o
dası vesikasını hamilen müracaatları 
ilan olunur. (1224) 2459 

Kültür bakanhAı 

Orta okul öğretmenliği 
Kültür Bakanlığından : 
4, 5, ve 6 sınıflr öğretmen okulları 

mezunlarından orta okulların, a) 
Türkçe, b) Tarih, coğrafya, c) Mate· 
matik, d) Fizik, kimya ve Tabii ilim
ler gruplarından birinin öğr-etmenli
ği sınavlarına gireceklerin yazılı ve 
sözlü smavlarmın hangi derslerden 
yapılacağı aşağıda gösterilmiştir: 

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

a) Liselerin son sınıflarının edebi
yat kolu türk edeıbiyatı tarihi müfre
datz, 

b) Türkçe modern bir edehl met
nin izahı. c) Türkçe bir kompozisyon 

d) Sınava girecek öğretmen orta
okulda bir · türkçe dersini talebeye 
verecek veya o ders için hazırlıyaca
ğt plnı sınav heyeti önünde izah ede
cektir. 

Il • Tarih ve C<>ğraf ya grupu öğ
retmenliği için yapılacak yazılı ve 
sözlü sınavlarda: 

a) Orta okullarla lis-elerin ikinci 
devresinde okutulan tarih ve coğraf
ya müfredatı. 

b) Harita tersimi. 
c) Orta okulların yurd bilgisi müf

redatı. 
d) Lise ikinci devresinde okutulan 

sosyoloji müfreıdatr. 
e) Sınava girecek öğretmen, orta

okulda tarih, coğrafya ve yurd bilgi
si mevzuları hakkında talebeye üç 
ders verecek veya bu dersler için ha-

zırlıyacağı planları sınav heyeti ö
nünde izah edecektir. 

III - Matematik grupu öğretmeoli
ği için yapılacak yazılı ve sözlü sı
navlarda: 

a) Orta okul matematik müfrelatı 
b) Lise ikinci devre birinci ve ikin

ci sınıflarında okutulan cebir ve ge
ometri müfredatı. 

c) Lise ikinci devre üçüncü smıfm 
edebiyat kıolunda okunan cebir ve 
kozmoğrafya müfredatı. 

d) Sınava girecek öğretmen, orta
okulda aritmetik ve geometri mevzu
ları hakkında talebeye iki de~ vere
cek veya bu dersler için hazırlıyaca
ğı planlan sınav heyeti önünde izah 
ed~cektir. 

IV - Fizik, kimya ve tabii ilimler 
grupu öğretmenliği için yapılacak 
yazılı ve sözlü sınavlarda: 

a) Lise ikinci devre birinci ve i
kinci sınıflarında okutulan fizik, 
kimya müfredatı ile üçüncü sınıfın e
debiyat kolunda göSterilen fizik ve 
kimya müfredatı. 

b) Lise ikinci devrede <>kutulan ta
bii ilimler müfredatı. 

c) Sınava girecek öğretmen, orta 
okul fizik ve ta-bil ilimler mevzuları 
hakkında iki ders verecek, bu ders
lere aid tecrübeleri yapacak, veya lıu 
dersler için hazırlıyacağı planları sı
nav heyeti önünde izah edecek ve bu 
derslere aid tecrübeleri yapacaktır. 

(1357) 2711 

Bir daktilograf ahnacak 
Kültür Bakanlığından : 

Yayın Direktörlüğü kadrosunda üc 
retle çalışmak ve eski eserlerin istin
sahı işlerini yapmak üzere bir dakti
lograf alınacaktır. En az orta okul 
mezunu olması, eski metinleri doğru 
şekilde okuyup yazmayı başaracak 
bir kudrette bu metinlerle istinas sa
hibi olması şarttır. İsteklilerin tahsil, 
ehliyet vesikaları ve çalıştıkları yer
ler hakkında kısa bir malilmat hulasa
sı ile birlikte 13 mayıs 938 cuma günü 
akşamına kadar şahsen veya yazı ile 
Bakanlık yayın direktörlüğüne müra
caat ederek adlarını kaydettirmeleri 
lazımdır. Müsavi şartları haiz olanlar 
arasında lüzum görülürse müsabaka 
sınavı yapılacaktır. (1356) 2710 

Demiryolları · . 
Sirkecide tahmil ve tahliye 

ücretlerinde tenzilat 
D. D. Yollan Umum Müdürlüğün

den: 

15 mayı.s 1938 tarihinden itibaren 
Sirkeci istasyonu hududu dahilindeki 
tahmil ve tahliye işleri, idare teşkilatı 

tarafından yapılacaktır. Yüz metreden 
fazla mesafelerde iki misli alınmak üze
re beher ameliyeden ton başına (20) 
ve ambarlarda tesl~m veya tesellüm e
dilen hamulenin ambardan arabalara 
tahmili veya arabalardan ambara tah -
liyesi için ton başına (25) kuruş ücret 
alınacaktır. 

Vinçle yapılan işlerin ücreti, vinç 
tarifelerine göre hesap edilir. Vinçlerin 
yetişemediği mahallerde hususi alat ve 
edevat ile yapılacak işlerin ücreti iki ta
rafın nzasiyle tesbit edilir. 

Vagonlar içinde nakledilerek yapıl
ması lazım gelen işlerde, kullanılan va
gonun beher dingili için maktuan (60) 
kuruş alınır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara mü-
racaat edilmelidir. (1358) 2712 

Kaym ağae1 ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 

Muhammen bedeli 17920 lira olan 
16000 kayın ağacı 18-5-938 çarşamba 

günü saat 15.15 de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1344 lira 
lık muvakkat teminat ile kanunun ta -
yin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteah
hitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.15 e kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa· 
da tesellüm ve sevk şefliğinden, İzmir 
ve Eski§ehirde idare mağazalarından 
dağıtılmaktadır. (1256) 2552 

(am kerestE ah nacak 
D. D. Yollan Sabn Alma Komiıy°" 

nundan: 

M tre mikabı muhammen bedeli 50 
lira olan takriben 95 metre mikabı çam 
kereste 12.5.1938 perşembe günü saat 
15.30 da açı keksiltıme usulü ile An.ka
rada İdare binasında satın: alınacaktır. 

Bu işe gitmek istiyenlerin (365,25) 
liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesikalan ile aynı gün ve 
saate kadar komisyon reisliğine gelme
leri lazımdır. 

Şartname Ankarada malzeme daire 
sinde ıörülebilir. ~1332). Z69S 

A. ·Levazım Amirliği . 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komiıyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 92.000 kilo sade yağın 
kapalı zarfla eksiltmesi 20. mayıs. 938 
saat 15 de Ankara Lv. amirliği Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 90160 lira ilk 
teminatı 5758 liradır. Şartnamesi 451 
kuruş mukabilinde komisyondan alı
nır. Kanuni ve ticaret odası ve şart
namesinde yazılı vesikalarda bulunan 
teklif mektublarının saat 14 e kadar 
komisyona verilmesi. (1184) 2430 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levaznn Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 200.000 kilo koyun eti
nin kapalı zarfla eksiltmesi 23 mayıs 
938 saat 15 de Ankara Lv. Amirliği Sa. 
AL Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 90.000 lira 
ilk teminatı 57 50 liradır. Şartnamesi 
450 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınır. Kanuni ve ticaret odası ve şart- · 
namesinde yazılı vesikalarda bulunan 
teklif mektublarının saat 14 e kadar 
kcmisyona verilmesi. (1183) 2429 

Çayır eksiıtmes• 

Ankara Levazım Amirliği Sotm 
Alma Komisyonundan : 

1 - ldareleri amirliğe bağlı birlik 
ve müesseseler hayvanatının çayırla
tılması için 614 dönüm çayırın açık 
eksiltmesi 14 mayıs 938 salı saat 11 
de Ankara Lv. amirliği satın alma kçı
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2456 lira ilk 
teminatı 184 lira 20 kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonda görülür. 
İsteklilerin eksiltme gününden evvel 
çayırlarını amirlik muayene komisyo
nuna muayene ettirerek mevki ve sıh
hi vaziyetinin muvafık olduğuna da
ir alacakları vesika ile belli gün ve 
saatte komisyonda bulunulması. 

(1236) 2478 

Ankara Belediyesi 

hrıkı matbua münakasası 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işlerine bastırılacak 18 adet 

evrakı matbua on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Muhammen bedeli (1000) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (75) lira
dır. 

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

2636 

G~mrük ve inhisarlar B. 

Sömi kok ahnacak 
Gümrük ve İnhisarlar Vekiıtle. 

tinden : 

1 - Vekalet kaloriferleri ihtiya« 
için 38 ton mikdarın<ian (Sömikok) 
pazarlık usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Beher ton için 26 lira bedel 
tahmin edilmiştir. Muvakat teminatı 
74 lira 10 kuruştur. Bu i.şe aid şartna
meler vekalet levazım müdürlüğünde 
her gün görülebilir. 

3 - Pazarlık 10. 5. 938 sah 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.-
lan şarttır. (1363) 2733 

· · .: Polis" · 
Eldiven alınacak 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

1 - Elde mevcud nliınunesine ve 
şartnamede yazılı vasrfları dairesinde 
zabıta memurları için azı 1400 çoğu 
1500 çift eldiven 20.5.938 cuma günü 
saat 15 de açık eksiltme usuliyle sa• 
tın alınacaktır. 

2 - Beher çiftine 245 kuruş fiat bi
biçilen bu eldivenlerin nümunesini 
görmek ve şartnamesini almak iste
yenlerin komisyona müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenle
rin 275 lira 65 kuruşluk teminat mak
buz veya banka mektubunu ve 2490 
sayılı kanunun 2 • 3 cü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte eksiltme gü
nü saat 15 şe kadar komisyona teslim 
etmeleri. (1316) 2635 

4 ev yıktırılacak 
C. H. P. Genci SE"kreterliğinder.. 

Cinsi Kroki No. Kendi No. Muhammen keşif Muvakkat teminatı 

Hane 
Hane 
Hane 
Hane 

1 
2 
3 
..,. 

2 
32 

30 .. 

1 

bedeli Lira K. Lira K. 
570 93 42 
635 ı . 47 
556 53 42 
488 65 36 

1 - Parti merkezi kurağı yapılmak üzere Parti adına vakrflar 
idaresinden satm alman Büyük Millet Meclisi caddesinde Gökçe
oğlu mahallesinde kain yukarıda gösterilen mevcud 4 hanenin 
yıktırılması ve enkazının belediyece gösterilecek mahalle kaldırıl· 
ması ayrı ayrı veya birden açık artırma suretiyle ihale edilecektir. 

2 - Yıkma ve enkazının nakil işine aid keşif bedelleri ve muvak
kat teminat mikdarları hizalarında gösterilmiştir. 

3 - Açık artırma mayısın 20 inci cuma günü öğleden sonra saat 
15 de Parti Genel sekreterliği muhasebesinde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat akçelerini ihale günü saatin
den bir saaat evvel Parti muhasebesine yatırmaları şarttır. 

5 - İhale parası ihale gününden itibaren nihayet üç gün zarfm
da Parti muhasebesine nakid olarak tamamen ödenecektir. 

6 - Yıkılacak binaların partice isteklisine teslimi tarihinden 
itibaren nihayet bir ay zarfında yıkılmaaı ve enkazının kaldırılma-
sı meşruttur. 2682 

2 ev yıkt1rılacak 
C. H. P. Genel S("ic:reter.iğinden: 

Cinsi Kroki No. Kendi No. Muhammen keşif Muvakkat teminat 
bedeli 

Hane 5 28 894 60 67 
Hane 6 6/ 4 1196 77 90 

1 - Parti merkezi kurağı yapılmak üzere Parti adına vakıflar 
idaresinden satın alınan Büyük Millet Meclisi caddesinde Gökçe
oğlu mahallesinde kain yukarıda gösterilen mevcud iki hanenin 
yıktırılması ve enkazının belediyece gösteriİecek mahalle kaldırıl
ması ayrı ayrı veya birden açık artırma suretiyle ihale edilecektir. 

2 - Yıkma ve enkazının nakil işine aid keşif bedelleri ve mlılVaık
kat temina~ ~ikdarları hizalarında göeterilmiştir. 

3 - Bu ıkı evde bulunan kalorifer tesi9atı yıkıldıktan sonra ta
mamiyle Partiye bırakılacaktır. 

4 - Açı~ artırma mayısin 20 inci cuma günü öğleden sonra saat 
15 de Partı Genel sekreterliği muhasebesinde yapılacaktır. 

5 ---:- İsteklilerin muvakkat teminat akçelerini ihale günü saatin
den bır saat evvel Parti muhasebesine yatırmaları şarttır. 

6 - İhale parası ihale gününden itibaren nihayet 3 gün zarfında 
Parti muhasebesine nakid olarak tamamen ödenecektir. 

7 - Yıkılacak binaların partice iıteklisine teslimi tarihinden 
itibaren nihayet bil' ay .zarfında yıkıbnası ve enkazının kaldırılma-
sı meşruttur. 2681 



1.600 (ifl kundura ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutanlık 

Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel komutan

lık kıtaları ihtiyacı için 1600 adet çift 
kundura kapalı zarf usulü ile ihalesi 
20.5.1938 cuma günü saat 15 de Anka
rada Yenişehirde komutanlrk binasın
daki satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 7040 lira mu-
vakkat teminatı 528 lira. 

3 - Şartnameler hergün parasız o
larak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri ilan olu-
nur. (1311) 2633 

P. ·T~·· T. 
Bakar tel ali nacak 

P T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1) - İdare ihtiyacı için 43 ton 3 

M/M, 61 ton 4 M/M,I ton 1,5 M/M ki 
cem'an 105 ton bakır tel, kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2) Muhammen bedel (105,000), mu
vakkat teminat (6500) lira olup eksilt
mesi 23/ mayıs/ 938 pazartesi günü 
saat (15) te Ankarada P. T. T. Umum 
Müdürlük binasındaki satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat mak 
buz veya banka mektubunu, kanun! 
vesaikle beraber müteahhidlik vesika
sını ve teklif mektubunu muhtevi ka
palı zarflarını o gün saat (14) e kadar 
mezkur komisyona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
Levazım, İstanbul ~eyoğlunda P. T. 
T. Ayniyat şube Müdürlüğünden 525 
kuruş bedelle verilir. (927) 1919 

Kurşunlu kablo alınacak 
P T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1) - İdare ihtiyacı için 13 kalem

de muhtelif devreli kurşunlu kablo ka
palı zarfla eksilmeye konmuştur. 

2) - Muhammen bedel (25000), 
muvakkat teminat (1875) lira olup ek
siltmesi 24 mayıs 1938 (salı) günü sa
at (15) de Ankara P.T.T. Umum Mü
dürlük: binasındaki satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu, kanu
ni vesaikle beraber müteahhitlik vesi
kaunı ve teklif mektubunu muhtevi ka 
palı zarflarını o glin saat (14) e kadar 
mezkur komisyona vereceklerdir. 

4)-Şartnameler, Ankara P.T.T. 
Levazım, İstanbul Beyoğlunda P.T.T. 
Ayniyat Şube Müdürlüğünden parasız 
verilir. (928) 1920 
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KANZUK 

En hoş meyva tuzudur. Inkibazı 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz-
mı kolaylaştırır. 596 

İngiliz Kanzuk eczaner-1 

Kundura ah nacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğünden: 
1 - Türkkuşu öğretmen ve talebe

leri için 50 • 60 çift dahili ve 50 • 60 
çift harict kundura yaptırılacaktır. 

2 - Muhanunen bedel olarak da· 
bili kunduraların beher çiftine 400 ve 
harici kunduraların keza beher çifti
ne 500 kuruş kıymet biçilmiştir. 

3 - İhalesi 20 - 5 - 1938 tarihine 
tesadüf eden cuma günü saat ıs de 
yapılacaktır. 

İlk teminatı 40 lira 50 kuruştur. Nü 
muneler, şartname ve mukavele müs
vettesi her gün kurum binasında gö

rülür. 
't - İsteklilerin muayver. glin ve 

:;aatte vesaik ve temi.,:ıtlariyle bir
likte hazır bulunmaları. 2752 

Vilôyetler ;. 

Çift öküzü ahnacok 
Kırklareli lıkan Müdürlüğünden : 
Vilayet çevresinde iskan edilen 

göçmenlere tevzi edilmek Uzere 1011 
baş çift öküzü açık pazallıkla mliba· 

yaa edilecektir. 
Eksiltme 12 -may• 1938 perşem-

be günü saat 14 de vilay.et !skan ~ü 
düdüğünde toplanacak ıskan komıs
yonu huzurunda yapılacaktır. 

Taliplerin %7,5 muvakkat teminat
lariyle ve ticaret odaları vesikalarfy

le birlikte yukarıda yazılı gün ve -.ı. 
atte komisyona mUracaat etmelerı 
Şartnameler parasız verilir. 

(2642) 2759 

Bebek - istinye asfallr 

Yol inşası 
htanbul Belediyesinden : 
25-5-938 çarşamba günü saat 15 de 

İstanbul vilayeti ve belediyesi daiml 
encümeninde 400.000 lira muhammen 
bedelli Bebek - İstinye arasında ya
pılacak beton asfalt kaplamalı yol 
ve teferrüatı inşaatı ka.palı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Muka
vele, eksiltme bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, hususi ve fennt p:rtname 
leri, proje keşif hülasalariyle buna 
müteferri diğer evrak 1000 kuru~ mu 
kabilinde nafia daireEıinden verilecek· 

tir. Muvakkat teminat 19750 liradır. 
!eteklilerin teklif mektublarx ve en az 
150.000 liralık asfalt kaplamalı yol 
yaptığına dair vesika ve nafia veka
letinden almış olduğu 938 yılına aid 
müteahhitlik vesikasiyle 938 yxlma 
aid ticaret odası vesikalarını havi ka
palı zarflarını 25-5-938 günü saat 14 
de kadar İstanbul vilayeti ve beledi
yesi daimi encümenine vermeleri. Bu 
sarten sonra verilecek zarflar kabul 
olunmaz. "İ" "2610" 2758 

Pazarhkla granit parke 

ta~ı satın ahnacak 
Zonguldak Urbaylığından : 
1 _ Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

konulan (100.000) adet granit parıke ta 
~ına talip zuhur etmediğinden bir ay 
içinde pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 16 mayıs 1938 pazarte
si günü saat (15) de Zonguldakta be
lediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler şartnameyi parasız o
larak Zonguldak belediyesiınden ala
caklardxr. Şartname münderec.atı hak
kındaki sorgular ihale gilnünden evel 
sorularak halledilmek lbımdır. 

4 - Muhammen bedel (7500) lira
dır. 

5 - İsteklilerin (562) lira (50) ku
ruşluk teminat mektuplariyle muay
yen günde pazarlığa katılmaları ilin 
olunur. (1309) 2631 

Şose yaptırılacak 
Konya Ereğli Belediyesinden : 

ğinden : 
1- Kasabanın Hacı Mustafa roahal 
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- -§ Sümer Bank Kayseri Bez f abrikısı MüdürlüGünden : - -SHalkın sağlam ve ucuz bez ihtiyacını temin maksadiyle imal ~ 
§ etmekte olduğumuz XIV tip anahtarlı kaput fiatları: § 
- -~ 85 santimlik topu 778 kuruş § -

75 santimlik topu 710 kuruş 
Satı~Ianroız fabrika teslimi ve peşindir. § 

fiatlar asgari bir balya içindir E -

----------

-------
Bu fiatlara yüzde 2 zam suretiyle bir topa kadar perakende § 

satış yapılır. : -
------- -- ------
---- Balyalar 20 top 720 metredir ve 
- -= s· arisin bedeli fabrikamıza vasd olmadıkça = = ıp ~ k dil 6+4 = : sipariş tediye ve sev e mez -
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lesi şosesinin bozulan (200) metre tu
Iindcki kısmının yeniden intaası mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - İnşa bedeli (1597) lira (44) ku
ru9tur. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 120 
liradır. 

4 - Bu babtaki proje ve fenni şart
name ve sair evrak Ereğli belediyesi 
yazı i9leri kaleminden parasız alma
bilir. 

5 - !halesi 13-mayıs-938 çarşamba 
günü saat on dörtte belediye meclisi 
salonunda belediye encümenince yapı
lacaktır. 

6 - Teklif ~ktublarmm ihaleden 
bir saat evevline kadar verilmiş olma
sı lazımdır ... 2575 

Kapalı zarf uauliyle 

eksiltme ilam 
Manisa Şehri Elektrik T eaisat Bir. 

liğinden : 
1 - Nafıa vekaletince mu.saddak 

projeleri mucibince Manisa şehrinde 
yeniden tesis edilecek 14420 lira keşif 
bedelli (santral muhavvilesi ve şehir 
dahilinde üç adet muhavvile merkezi 
ve yüksek tevettürlü yer altı kaıblosu 
ve bunların montajı) ile 17422 lira ke
şif bedelli (alçak tevettürlü elektrik 
şebeke malzemesi ve bu malzemenin 
montajı ve birlikce müteahhidine tes
lim edilecek olan demir direklerin di
kilmesi ve montajı) işleri kapalı zarf 
usuliyl ayrı ayrı eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Bu işlere aid şartname ve ev
rak: Eksiltme ve fenm )'artnameleri, 
mukavele ve tesisat projeleriyle plan
lardan ibarettir. 14420 ,ira keşif be
delli işe aid evrak 72; 17422 lira keşif 
bedelli i' eaid evrak 87 kuruş bedeli 
ınukabilinde (Manisa şehri elektrik 
tesisat birliğinden ve İstanbul Taksim 
Şark apartırnanında birliğin kontrol 
müheidi.si Hasan Hale: !şıkpınardan) 
alınır. 

3 - Her iki işe aid eksiltmeler ayrı 
ayrı olmak üzere 27 mayıs 938 tarihine 
rastlayan cuma günü Manisa belediye 
dairesinde toplanacak olan 'oirlık en
cümenince saat on altıda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 14420 liralık~ için 1081 lira 
50 kuruş; 17422 liralık diğer i~ için 
1306 lira 65 kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve bundan başka aşağıdaıd 
vesikaları getirmeleri lazımdır. 

A - Nafxa vek5.letin.den alınmıt e
lektrik tesisatı müteahhidliği vesikası 

B - 938 scneaine aıid ticaret odası 
vesikası. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat 
mühendis olması veya bunlardan birı
nin fenni mesuliyeti altında işin yapı
lacağını ve tesisat müddetince işin ba
şında bulunduracağını teahhüd etme
si. 

6 - Her iki işe aid teklif mektubla
rı yukar:ıda 3 üncü maddede yazılı sa
atten bir saat evveline kadar Manisa 
belediye binası dahilinde hususi dai
resinde toplanacak olan elektrik birli
ği reisliğine makbuz mukabilinde vc
rılecektir. Posta ile gönderilecek mek
tub!arın nihayet 3 üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmit olması ve dı§ 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mış bulunması şarttır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

7 - Her iki tesisat 15/Tesri-

nienel/1938 de işler bir hal· 

de teslim olunacakhr. 
2619 

102 cilt koşum öküzü ah nacak 
Bursa Sıhat Müdürlüğilnde iskan 

Daireai Satxn Alma Komisyon'1lldan 
Muhacirlere te'l/zi edilmek üzere a-

lxnacak 102 çift koş.um öküzü 13.5.938 
cuma günü saat 15 de vilayet dairesin
de Sr.hhat Müd<ürlüğiinde ihalesi yapıl 
mak üzere 29 - nisan - 938 tarihinden 
iHbare.n 15 gün müddetle kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

Şartnameler Sıhhiye müdürlüğün

de görülebiLir. Tahmini bedeli 10200 
liradır. Taliplerin (% 7,5) yüzde yedi 
buçuk teminatı: olan 765 liralıık mak
buz veya teminat k.ağrtlariyle eksilt -
meden bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını mezkOr komisyona ver-
meleri. (1287) 2569 

Halkevi ve parti binası 
yaptnllacak 

C. H. P. Seyhan llyönkurul Ba§
kanlığmdan : 

1 - Yapılacak iş: Adanada inşa e -
dilecek halkevi ve parti binası inşaatı 
(117468) lira bedelle eksiltmeye ko· 
nulmuş ve istekli çıkmadığından müd 
deti uzatılmışsa da gene istekli çık -
mamıştır. Keşif üzerinde yapıla? tetl
kikatta bedeline zam olunan bu ınşaat 
(121261) lira yüz yirmi bir bin iki yüz 
altmış bir lira bedel ile tekrar pazar -
lıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler bu işe aid keşif dos
yasını (1) lira bedel ile İstanbul, An· 
kara ve Adana nafia direktörlüklerin· 
den alabilirler. 

3 - ksiltme 13/ 5/ 938 tarihine mü 
sadif cuma günü saat (17) de Adana
da C. H. Partisi binasında toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

Satılık : 

Sablık - Yeni§Chir Cebecide XGçük 
çapta satılık infaata elveri§li analar. 
Telefon 2406 2427 

Sablık - Yenişehir Cebecide irat 
getirir satılık apartnnanlar ve evler Te-
lefon 2406 2428 

Sablık, kiralık yalı - İstanbulda 
Sanyerde piyasada en güzel mevkide 
B. Hasib yalısı. 12 büyük müzeyyen o
da. Yanındaki 53 No. ya müracaat. 

2473 

Satılık •eniı arazi - Metre 20 K. 
Yenişehire otomobille beş dakika. Yu
kan Ayrancı, Aşağı Öveç. Emniyeti U· 

mumiyede tercüman Şefik. 2577 

Satılık - Cebeci Süngü bayın soka· 
ğınm nihayetinde bir arsa acele ve u
cuzca satılıktır. Mezkur sokak No. 15 
de Bay İbrahime müracaat. 2fön 

Acele sablık bağ .ı.... Büyük Eııatta 

gayet havadar 2 oda bir mutbak 1 ahır 
içinde kuyusu 7 dönüm bağ ve 50 adet 
meyva ağacı vardır. Keresteci Hacı Ha
lil ağaya müracaat. Tl. 1749 2703 

Satılık ev - Yalçın kaya mahallesi 
Bilginler sokağı 24 ve 26 numaralı iki 
taraflı kapıları ayrı ev sattlktır. İçinde-
kilere müracaat. 2718 

4 - Eksiltmeye girebilmek için Acele sablık - Çankaya mevkiinde 
(7313) lira (5) kuruşluk teminat ver~ Küçük Esat yolu üzerinde 4 yol ağzı 
mesi ve bu işi yapabileceğine dair ell 5500 metrelik bir yer Bankalar caddesi 
bin liralık vesika ibraz etmesi lazım- terzi Atamer. 2724 
dır. İsteklilerin 13/5/938 cuma güniı 
saat (17) de Adanada C. H. P. bina
sındaki komisyona müracaat etmeleri 
ilan olunur. (2423/1275) 2531 

Kapalı zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Trabzon - lran Transit Yolu ikin
ci Mıntaka Ba~müdürlüğünden : 

Kiralık : 

Kiralık - 4 oda, l hol mflstakil ant
reli birinci kat. Yenişehir Adakale 18-1 
Rusçuklu Fahri TL 37 53 2413 

Devren kiralık apartmıan - 5 oda. 
banyo, ehven şerait; Yenişehir Kaı-an -
fil sokak No. 9 2585 

25 mayıs 938 çarşamba günü saat .on 
beşte Erzurumun Mumcu mahallesın- latanbulda mevıiımlik ev anyanlara
de lran Transit yolu ikinci mıntaka Osman bey tramvay istasyonunda Ko
başmüdürlüğü binasında teşekkül e- ket apartmanında 3 numaralı v~ tam 
den eksiltme komisyonunda (66686) konforlu beş odalı daire mobilyeaiyle 
lira (80) kuruş keşif bedelli Trabzon- kiralıktır .• İçindekilere müracaat. 2641 
İran Transit yolu üzerinde ve Erzu-
rum vilayeti dahilinde Kopdağı mın- Kiralık - Apartman daireleri. Yeni· 
takasında ıo + 474 kilometrelik tes- gehir, Atatürk Bulvarı Bakanlıklar oto
viyei turabiye ıslahatı ve şose esaslı büs durağında Çiftçi İaen apartmanı. 
tamiratı ile sekiz aded büz inşası ve 2661 

iki aded menfezin betonarme tabliye- Kiralık- Kayaşta bahçeli kahve ica
ye tahvili işinin kapalı zarfla ihalesı ra verilecektir. Yenihal de Altın Kay -
yapılacaktır. nak Su deposuna müracaat. 2683 

Muvakkat teminat mikdarı (4585) 
liradır. Kiralık kat - Kavaklıdere fransız 
Evrakı keşfiye ve mukavelename sefareti karşısında 4 oda elektrik; au, 

projesiyle eksiltme şartnamesi ve bu- hava gazı vardır. Telefon 3843 2700 
na aid diğer evrak Ankarada şose ve 
köprüler reisliğinde, İstanbulda Na· 

Küçük ilôn ;:·;;;~~;""!: 
Dört satırlık küçük ilinlardan : 
Bir defa .için 30 Kuruıı 
İki defa için 50 Kuruş 
'Oç defa için 70 Kuruş 

:Dört defa için 80 Kurus 

ID. evamlı küçük ilanlann her defası için 
ıo kuruş alınır. Mcııeli 10 defa neşredi· 
lecek bir itan için 140 kuruş alınacaktır. 
Bir kolıyhk olmak üzere, her satır, ke
lime aralanndaki boşluklar müstesna 

1

30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır" 
Dört satırdan fa:Ua ber satır için ayrıca 
10 kuruş ahnır. ................................ 
Kiralık-Aşağı Ayrancıda Vekalet

lere çok yakın. Altı oda, mutfak, ban,
yo ve hol. Elektriği ve suyu vardır. Fı-
atı 40 lira. Tel. 2901 2719 

Kiralık - Aile nezdinde oda. Koope
ratif arkası Ağaoğlu apartnnaru kapt: 

numarası 8 kat 2 ye müracaat. 2721 

Kiralık - Kavaklıderede Çekoslo
vakya sefareti karşısında Yeşil apartı -
manxn konforlu orta katı 6 oda hizmet
çi odaları. İçindekilere müracaat. 2723 

Kiralık - Yeni şehir otobüs garajı 
karşısı Ersoy apartımanı telefon 3654. 
3710 2748 

Kiralık - Yenişehir Atatürk uranı 
Ökmen apartımanı konforlu 2; 3 oda 
möbleli; möblesiz 5 ay kiralıktır. Saat 
10 - 12 müracaat. 2749 

lş verenler : 

Pedalcı ve mücellit - Alınaca.ktrr. 
İyi ücret verilecektir. Kınacı han Çan
kaya matbaasına müracaat. 

2605 

lş arıyanlar : 

Her türlü muhasebeyi tanzim .e 
fransızca muhaberatı temin eylyen te~ 
rübeli bir muhasib vazife arıyor. Refe
rans vardır. Ulus'da M. 2649 

Viyanalı bir matmazel - Mürebbi -
yelik aramaktadır. Çankaya matbaasın
da Bay Namık'a G. R. rumuzu ile mek-
tupla müracaat. 2729 

Viyanalı bir matmazel - Kasiyerlik 
aramaktadır. Çankaya matbaasında 

Bay Namık'a G. R. rumuzu ile mektup-
la müracaat. 2 728 

İnşaat ve sair planlar tanzim her yer· 
den temiz tersim en krsa zamanda tes -
lim edilir. Mektupla posta kutusu 321 
Ankara. 2730 
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~r!~ § Türk Hava Kurumu § 
tık taahhüde girebileceklerine dair := := 
:~:;e:e:1~:::1a~a~~~i~e~~::ik:~::::x ~ 25. ci tertip 5 
havi kapalı zarflarını ihale günü saat S: = 

on dörde kadar komisyon riyasetine= Bu·· yu·· K Pl.YANGOSU = makbuz mukabilinde vermeleri ilan := =: - -olunur. (1242) 2480 , :E = -
--

5 Büyük ikramiye: 40.000 liradır ... ~ 
Zayi - Ankara birinci orta okulun- := = -dan 936 senesinde aldı,ğım belgeyi zayi := Bundan ba9ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık =: 

ettim. Yenisini alacağımdan hükmü ol· := ikramiyelerle ( 20.000 ve t0.000 ) liralık iki 5: 
matlığı ilan olunur. 2. D. 553 numaralı := adet mükafat vardır • • • 2 

Zayiler .: . 
-----

------ BiRiNCi KEŞiDE: 11. Mayıs - 938 dedir 

Ekrem Bozüyük 2760 1 ~ Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden bu piyangoya = 
--------------------------- = iştirak etmek suretiyle ıiz de taliinizi deneyiniz. : 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııji?' 

I BUGÜN·KUMBARANlzA·ATACAGINIZ· 5· KURU$ 

- - -- - --

l' J·'·· • , ,, 

• J ··!,....·, 

YARl.N • .. KURACAG 1 N iZ,.· EVİN ·tEMELİ DİR =-,• 
T.G. 

ZiRAAT MNKA:SI 

Malatya Bez ve İplik Fabrikası 

T. A. Şirketinden: 
Şirketimiz Adana Fabrikası Mamulatı: 
Kaput Bezi Fiatları; 

Tip 

2 
14 
14 

Genişlik 

75 
85 
90 

Top metre 

36 
36 
36 

Fiatı 

725,-
751,-
784,-

Ayrıca elbiselik grizet ve dikişsiz Torba siparişleri kabul edilir. 

İplik Fiatları: Paketi 

Vater Numarası 

"' .. .. 
• "' 
"' .. 

4 
6 
8 

10 
12 

Fiatlar :fabrika tealimidir. 

295,-
315,-
335,-
335,-
395,-

Siparifler doğrudan doğruya Adana fabrikamız mtidür1üğüne 
veya Ankarada Yeni~hirde Atatürk alanında Şirket İdarei merke
ziyesine yapılabilir. 

Siparif!cr Banka garantisi mukabilinde 91 gün vade verilebilir. 
856 



----·nnefa şimdiye kadar görülmemiş 11e1tzluk sergisi açlldı 
Bilmnum ıiıitn ihrlyaemm aon derece uc'lz &atlarla temin edeYinink. ~l•arla•a elbise be§enditımek IGffiyle yaptltr.> 

Sinser Dikit M•kinui K-.. DJUı Anonim Şiıketinden: 

Sayın müşterilerimize, 
Singer fabrika markalarına dikkat 
Fabrikalarımum mam61ltuun cilwıfümul ,ahretinden istifade ederek 
taklit ipe ve yedek parçalarm Singer FabrikHınm mam6lltıdu 

diye piyauya ıürülmekte oldupnu lSirendik. 
Hakiki Singer Dikit Makineleri, Yedek Parçalan, lineleri 

Yalnu Singer aatıt maiualarında ve milmeuillerinde satılır .. 
Singer fabrikalarmın mamQlitı olan dikif makinelerinin kol kı

sımlarında resmen tescil edilmit a,aiıdaki fabrika markası bulunur. 
VE 

Tela Si-.r TehSlnger 

Manufadurina Mania 

ComPIQ Co. 
İbaresi yazılıdır. Hakiki Sincer yedek parçaları ve iplerinin \be
rinde reamen tescil edilmif olan SİMANCO markası bulunur. 

St MAN CO 
StNGER MANUFACTURİNG COMPANY 

İt.resinin kısahılmıt bir kelimesidir. Sayın mUfterilerimbden li· 
ne ve yedek parçalarmusm üserinde (SİMANCO) markaıını ara
malanıu ve dikit aııülnelerimisin Oserlerinde1d fabrika markamın 
dikkat etmelerini ehemiyetle rica ederiz. Smcer Diıldf Makineleri 
Kumpanyaeı Anonim Şirketi 

Yalnu 

MlZOI MEYYA rum 
Hakikaten müeuirdir 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

Mide 
Ektilik, tifkinlik .,. yu
malarmı pderir. Mide w 
banak1an alqt:ırmu. A· 
iudald fena kokuyu. tat
aıslıtı ,,. dildeki pMhlıiı 
defeder. 
Sem derece tebif edilmlt bir 
tas olup milpbih iaimll .... 
tabarlarla la7aa kabul etma. 
Boroe marbama dildrat. 

2200 

Kirahk daireler 

KOÇAK HAN 
mda 

Resmi Ye husual mileueaelerle tir
ketlere çok elveritli daireler vardır. 
Bilyük milenneler için kat halinde 
de kiralanabilir. AIBJ19Ör, kalorifer 
ve her tflrlil kolaylıfı havidir. 
Altındaki Burla biraderler map-

suma mBracaat. Tel: 1780 2484 

..111111111111111111111111111111111111111~ - -
§ Dr. Bôsıt Ürek § - -- -5 C.eheel Merkez Hutanesi 5 
5 iç Haatalıklan mütehauuı 5 - -5 Her sün hutalarmı Y enife- 5 
5 bir Metrutiyet caddeai Orek$ 
i apartmanmda aaat 13 den! 
i t0ma kabul eder Tel: 1694 5 - -~•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı-

NEOSTERIN 
AP, bofu, burun yollariyle 

riicuda pren nesle, kısamık, kı
zıl, grip gibi bulapcı hastalık

lardan korur, ditleri ve dit eti• 
rlni temizler, kuvvetlendirir. Ec
zanelerde reçeteals atılır. 483 
~ .................. .,, 

HASAN MEYV A ÔZÜ 
İlfallsızhk Mide bonkllil 
lllzımsızhk Banak ıtlleli 

Jllkinlik 
. 
inkıbaz 

Eqillk Sarıllk, safra ...... 1.-•iier 
&iz. 11111 Sıkllllı, SİIİr 

Dil 1111111• 11or1.-
ve bGtün mide ve banak rllıatmsbJi. 
larmda mutlaka Hasan Meyva Ori 
istimal ediniz. Mide için her yemek
ten sonra 1·2 tatlı kqrtı yarım bar· 
dak •u içinde ve banak haıltahkların
da her uıt.h veya gece yatarken aç 
kamına 1-2 çorba kafıiı yvım bar
dak su içinde köpürterek içmelidir. 
H ... n Meyva Ori meyvalardan ve 
meyvalarm örlerinden yapılmıt bir 
har)kai aan'attir. Avrupa ve bilha ... 
İngiliz meyva tuslarmdan deha yük-
sek olduğu katiyetle ubittir. Buna 

raimen Avrupa meyva özlerinden' bet milli daha ucuzdur. Hasan Meyva Ozii yalnız bir türlü olup tekeraidr. 
Ve çok köpürür. 25 • 40 - 60 - 100 kuruttur. 

HASAN GAZOZ OZO 
LIMON-PORTAKAL-MANDALINA-çh.EK-ACAC çh.'1Ct-MUZ
ANANAS-FRENK OZOMO-slNALKO-ŞFFrALl-KA YISl-ARMUD 

nevilerinde olup tekerlidir. Ve meyvaların özlerin11.en yapılmJttır. Hasan Meyva Oziiniin bütiln eveafma malik 
olmakla beraber mide ve banak rahatıızlıklarma çok iyi gelir. 

~lllllllllHHjHllllllllllllllllllllll~ Şampanya ve en nefiı guoslar gi.bigayet leuetli olup evlerde ve Avrupada kuinolarda temizliii ve koı.,.. 
5 Dr. ~Dil ffÜSIÜ l•IY i ~";~~~~sebebiyle kullanılır. İncilb: ve italyan ıerbetlerine tamamile benur ve onlardan daha yiibek 

- -: Cebeci batabaneaı : Yum aıcak r:\lnlerinde harareti engüsel teskin eder. En albht bir mayidir. Mideyi bozan ,erbetıler yerine 
5 Kulak, banın, botu mtıtebaa191 ! mutlaka Haun Guoz Ozii içiniz. Şitai kaıvanoz halinde 25 - 40 - 60 • 100 kuruttur. 2747 
5 Adliye arayı kefeai Saraf Hakkı i -=--------------~---------------------= apart. No. 5 Tel 3912. - .., 1279 5 Hafiflik - Rahatltk = Saat3-7. = 
:111111111111111111111111111111111111111: 

taJarmı kabaJ ve tedavi eder. 
Aclli~ Sua,ı ,.....da s.n.f 

IWda A,atwwa • 1 

Bay ve bayan 
Bir ecnebi aile 4-5 ay müddetle 

mefrut küçük bir apartmm kinıJamlk' 
veya bir aile nudincle panaiyon ol
mak istiyor. Allkadarlann her gUn 
Atatürk bulvarı Koçsade apartmanı 
No. 3 e veya Ankara TL 1822 ye mtı~ 
racaat. 2606 

..111111111111111111111111111111111111111~ - -

ULUS- lt. uncu :pıt.- No: 6024 
lmtlyu llhibl 

,. ...... Kimli ... 
Umumi Nefl'iyatJ idare eden 

Yuı itleri Mildilrll 
Mimtaa Faik Feails 

Vlm Barımm: Aabn 

~--REÇETELERiNiZi--~ 
(Sakarya eczane) sinden yaptmnu. 11er .... 

ilnis ,.ru " AfttlPll ~ balaau. a-ı ..._. mee.. 
aeata aaml kolaylık g&terilir. Balık yata kDaea U -..tez. 
Ulus, Halk ıinemaıı ıırumda. Telefon 2018 1-613 

Lise ve ticaret mektapleri mezuaa 50 

mea111r ahnacoktar 

Bankanm tetkilltmda ...e fllbriblarmda iltibd•ı 
lmtibanla memur alınac:akac. 

ŞARTLARI 

. 
1 - Tilrk olımk. 
2 - Aüerliğini yapmıt bulunma)[,' 

3 - Liae veya liıe m114dili ticaret mektebi memnu cıılmU. • 
4 - TamUııbha olmak. 
5 - 30 yqmdan yakan olmamak, 

imtihan 25. may•. 1938 aut 9 da lstanbul ...e Ankarac1a 
manda yapılacaktır. 

imtihanda muvaffak olanlara munffaldyet derecelerine w ne1 ' 

it vaziyetlerine göre maq Terilecektir. 

Taliplerin qağıda yasılı evrak ile U5 ...,ıa Üflmma &dar 
karada umumi miidüdüiilmüze; latanbulda Sümer Bank pabea 
müracaatları lbımdır. 

ı - Nüfuı teskeresi 
2 - Mekteb ,ahadetnameal, 
3 - Sihbat raporu. • 
4 - iki adet vesib fotoirafı. • i KİREC i 

------------------------ : En eyi cim clamanıs halla mer-: = merden yapılaq Karak8y çalı 1d-5 ---------------------= reçlerinl 2791, 28tU, 1446 ve 3300$ 

Satıhk bos gaz, benzin, yaA 
tenekeleri ve çimento çuvalları 

= telefonlardan araynm. 2093 = - -~•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı- YENi SİNEMALAR HALK 

lluıhammen bedeli 10 kunıt olan takriben 6000 adet bot ps ve ben
%İn tenekeei ile 3000 adet bot yat tenekeli ve muhlmmen bedeli 7,5 
kurut olan takriben 7500 adet bot çimento ç\lftlı al mayu. 1938 
pertembe gilııil uat 15 de Kanıbilk'te fabrika anbularmcSa asık ar
tırma ile satılacaktır. Taliplerin muk6r tarihte Saat 14 de kadar 
%7,5 teminat akçeei ile büro mlkl41rltlline müracaat dmeleri ilin 
olunur. - lllldliriyet 2'115 

Terzihane nakli 
Lonc1ra Milüetir ıbdemiıiadea 

Terzi 
Talat Akar 

Beki bahmdulu yerden bu defa A· 
nafartalu c:addeünıde Yeni alnmlll 11-
r19mdakf 45 namanh malMaya DÜ• 
letmifth'. LoaclncllD ,_ı ptirtıtllf 
k•••""1vı &&mü here muhterem 
mtlprileTin tqrlflerL 2Cm 

BU GJtCE SAAT 21 de 

Ankara RacHofoniık T.-il Qrupu 

tmaf mdan 

SBvtL BBB.BERI 

Komedi 4 penle 

Glndib: 2.45 • 4,45 ~alarmda: 

TAUUZ SBNtlf IÇtlf 

• 6,45 - , ... 

Yangın, hayat1 otomobi~, cam sigortoJarı 

........... - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -,. ...... 

BUGUN BU GECE 

Aft· Jl'edüirlık ve heyecan filmi 

NAMUS LBKBSI 

Ba, rollerde: Se.ue Rayalawa - Lise 
Delmmre 

Seanslar: 2,30 • 4,30 - 6,30 gece 21 de 
Saat 2,30 da temil&tlı matine 

Fiatlar: 40 - 30 • 20 

Raik Matinesi 12,15 de 
KARANLIK"l'A UÇUi 

1 faili Naci llıhcıoilu. Telefon: 1291 

Yap 1 1 r Aaafartalar cad. No. 111 Tel: 2089 
•...._ • ....._acırc,.. ust 


