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Edenin isti fası üzerine Avam kamarasında heyecan dün de devam etti 
lll ı ı ı ı ı ıı ıııııı ı ıııı ı ıı ı ı ııı ı ı ı ıııııııııııııııı ı ııı ı ıı ıı ıı ı ı ııı ı ıı ıı ııı ı ııı ı ııı ıı ııııııı ı ıııııııı ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıııııııııııııııııı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

ııııııı~mberlayna şiddetle hücum edildi! 

}'eni Kam ut.ay binasının cepheden umumi görünü§ii. 

Kamutay plônı müsabakası neticelendi 

Cörcil ve Loid Corc 
ağır sözler söylediler 

. . : "' . . ' . ·: "', 

ltalya ile müzakere hafta 
sonunda başhyor 

Ciımhurreisimiz hô.kem heyetinin 
teklifi üzerine hükümetin verdiği 

kararı tasvib etmiştir 

ITALYAN CEVABI EDENDEN GiZLENDi Mİ 1 

Kazanan plAn 
Kamutay, 11 ikincikanun 1937 ta-

'h r "mıi ikinci toplantısında kabul 
rı . -~ yb~r kanun ile, kcn disi için An-
ettıgı ı · - k 
karada yeni bir bina inşa etthı~kilm~gel ~-

. t' Bu kanunun u erı-rar vcmıış ı. . 
ıet aıvanı Kl!rarıyrıe r.;ammay :reıs ve-
kili Ba Fikret Sılaym ref•lffinde 
idare a~irlerindcn ınürekkeb olarak 
teşkil olunan komisyon tarafından ~a 
k b. ası idn enternasyonal bır amutay ın :s 

müsabaka açılmıştı. .. . · · 
Bu müsabakaya on dort mım~r ışt_ı-

rak etmiş, enternasyonal şöhre~ı haız 
. . müteşekkil komısyonca 

iiç mımardan . .. rojc _ 
talimatnameye göre seçılen .uç p 
den, Profesör Doktor Fahrı, Doktor 
ve mühendis Klemnis Holçmaystcr ta-

d ·ı · lanı Cumhu· rafından tanzim e 1 mış ~ . . 
riyet hükümctinçe •beğenılmıştır • Kazanan projenin •ahibi olduiu 

.. _ Abide mahiyeti taşıyan ~.inala- anlQfdmıf olan büyük mimar 
. • t nasyonal musaba- Holzmeiıter 

rın projelerını en er k bü ük ihti· ...-------------
kalar ararak hazırlatma • y .. t k"' 

:s • k en mu e ... 
•asları bir araya getıre~ b k mından 
ınil projeyi elde e~~ . a 

1 
ldu··r 

h . . ıcı bır usu · uzur ve ıtmınan ver . . ra _ 
B' "B " " k :Millet :Meclısı sa 

ız, uyu il . tihab ettik .. ., 
)'ı" inşasında bu usul ın . . 1 Uç projeden birinin beğenılmış 0 

-
. ·· sabakanın ne 

duğunu öğrenınce, mu . niha et 
suretle başlayıp ne şekılde y 
bulmu' oldug-unu, uzun zamanda~ ~e-

h ıçın-
ri itinalı bir mahremiyet av~sı · - ·miz 
de çalışmakta olduklarını bıldıgı k 

Yeni yttz 
liralıklar 

1 Mart tarihinde 
tedavüle çıkarıhyor .. h . 1 n vermi• olaca • nıute assıs mımar arı :s 

1 · 'ht' a etmekte bu- k b k an raporun nelen ı ı~ . .. a· Türkiye cumhuriyet Mer ez a~ a: 
lundug- unu bildirmesi rıcasıyle mu~ . 1715 numaralı kanunun 17 ıncı 

. k ·syonu reısı sı u.• U • caat ettiğimiz ınşaat omı . . . desinde yazılı salanıyete m ıtenı-
Bay Fikret Sılay suallerimizin.~ırıncı- ~a 30 kanunuevvel 1341 tarih ve 701 
•ine yukarıki çevabı vererek soze baş- n:~aralı kanun mucibbinlce baakı~~ıJ 
ladı; şöyle devam etti: 1 halen tedavülde u unan agı 

En nihayet işç i lerin takbih 
takriri ekseriyetle reddedildi 

ın 7 7 7Ji1 2l!Y ......_, ... PlJll.7 ... 

Ata türkün 
Halkevlerlne takdir ve 
direktifleri 
Halkevlerinin altıncı yıldönümü 

dolayısiylc bütün halkevlilerin aar•ıl
mu bağlılığını ve gonüldcn aaycıımı 
Yüce Şefe •unan telgrafla Atatürk'ün 
IUtfettiği cevabı aynen ncırcdiyoruz: 

Kamal Atatürk 
Cumhur Ba,kaaı 

latanbvl 
Yarattığınız bilyiik idealler içinde 

çalııarak göeterdiğiniz yüksek hedefe 
bir an evci varmak istiyen Halkcvleri 
bugün altıncı yıl dönümünü tezahü

Başvekil dün geldi 
ratla kutladılar. Bu güzel vesile ile de Batvekil B. Celal Bayar yanında 

büyük Şeflerine inan ve bağlılıklarını Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü A
hir daha coıkunluklarla tekrarladılar. r as ve Gümrük - lnhiaarlar Vekili B. 
Halkevlerimizin bu candan bağlılıkla- Ali Rana Tarhan oldufu halde dün 
rmı arzederken yüce tazimlerimin ka- Nbah latanbuldan ,ehrimize dön-
bulünü rica ederim. müttür. 

Dahiliye Vekili Batvekille refakatindeki vekilleri 
C. H .P. Genel Sekreteri ---- · 

Ş. K aya 
Şükrü Kaya 

Dahiliye Vekili ve 
C. H. P. Genel Sekreteri 

Ankara 
C. KUltür sahasındaki inkişafınuzda 

mühim bir vazife gören Halkevlerinin 
yıl dönümü münasebetile gönderdiği
niz telgraftan çok miltchaasis oldum. 
Teıekkür eder ve Halkevlerine ıuur
lu ve :ıurlu çalışmalarında baıarılar 
dilerim. 

K. Atatürk 
____... LVUJ\JltOIJl):J[ JFi!IL1UIW 

Ankua garmda tehrimizdek.i vekil

ler, mebuslar, vekal- tler erkanı ve 

kalabalık bir halk kütlesi kartıla
mıttır. 

Reamimiz istasyonda Baıvekil ile 
Vekillerin kartılanıımı röıteriyor. 

Romanyada yeni 
ana yasanın 

baılı<a prenslblerl 
Kral büyük kuvveti 
kendi eline alıyor 

Londra, 22 (A.A.) - Bu gUn avam 
kamarasında, harici siyaset müzakere· 
lerine dev3'n olunmuş ve ilk ıöz alan 
itçi mebuslardan Green Wood, bükü• 
met aleyhinde bir takbih takriri vere• 
rek ezcümle şu beyanatta bulunmut
tur : 

- lıçi partisi bu takriri verme~ 
vazifesini yapmamıı olacaJct, f..1

•• 

1938 de bir ingiliz başvekilinin agzın
dan nasıl oluppta bu gibi sözler çıkabi· 
leceğini düşündüm ve hayret ve deh
ıet iç.inde kaldım. Başvekilin metodu, 
barba sürükler. Baıvekil milletler ce
miyetinden ve kollektif emniyetten 
hiç bahsetmemiştir. Eden, bir iman 
müdafii idiı Chambcrlain ise kör bir 
iman tarafdarıdır. ltalyaya iıtikru 

(Sonu 6 mcı s:tyfada,,' 

_ İnşaat komisyonu, inşaat prog· 0 up (Sonu a. inci sayfada) 

(Sonu 1. inci sayfada)* * L------- - --------------------
Yınn pleblsff yapıllm 

(Ta/lfiliiı üçüncü aay/amısda) 

" • v-~- .,,ll'V bina ıımn ıerel antrui 
ı em D.1M•-ı1. 

Balkan antantı konıeyin:le R.o
manyayı tem•il edecek olan dıf 

itler müıtefarı B. Comnen 

Balkan konseyi 

Delegeler perıenbe 

aklamı Ankarayı 

hareket ede<ekler 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Balkan 

antantı konseyinin Ankarada yapacağı 
toplantıda bulunacak delegelerin lı
tanbula gelmeleri beklenmektedir. A • 

(Soııu 8. inci saylıdı). 

Cemberlayna şiddetle hücum 
edenlerden Loid Corc 

Dün Kaledibi cinayetinin m\fba"eırıllWtne l'llevam edilmiıtir. K;ıtil hı:a
ta oldufllnu iddia ettijinden muhakeme 1 marta bıralulmı~tır. Dava
nm t•failahnı ikinci Nyfamrzda bulacaksınız. YukM'.ıdaki resimde mu
hakemeyi takip için relen kalabalıfl &örüyoraunuz. 
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Edebi bahisler 

"BİR SÜRGÜN 
'' Romanına dair 

Müellifi, güzide edibimiz 
Yakub Kadri ile bir konuşma 

Yakub Kadri'nin "Ulus'' ta tefrika 
edilen ve yakında kitab halinde çıka
cak olan son romanı, "Bir Sürgün", 
daha inti~arı tamam olmadan, lstan
bul gazetelerinin bir kaçında bazı ten
kidlere uğradı. Gerçi bu tenkidler, e
debi bir eserde teferruattan addedile
cek ve büsbütün şekle aid bir küçük 
nokta üzerinde toplanmakta idi: fran
sızca kelime ve ibarelerin çokluğu. 

Fakat, biz, neşretti ğimiz eserde ku· 
sur telakki edilen bu noktayı da izah
sız bırakmamak için, şu son günlerde, 
Ankara'da bulunan güzide edibimiz 
Yakub Kadri'den bu husustaki fikrini 
sorduk. "Bir Sürgün" müellifi bize 
dedi ki: 

"- Eserinde yabancı kelimeler ve 
ibareler kullanan muharrirlerin ben ne 
ilki, ne sonuncusuyum. Bence, (yeni 
roman)ın piri olan Stendhal'den beri, 
hemen bütün romancılar ingiliz olsun, 
rus olsun, italyan olsun, yarattıkları. 

§ahısları ara sıra yabancı dillerle ko
nuşturmakta bir mahzur görmemişler
dir.Bilirsiniz ki, Moliere de, ulema he
men daima latince konuşurlar ve Tosl
toi'nin "Harb ve sulh" unvanlı büyük, 
tılvi ve emsalsiz eseri, çok defa fran
sızca ibare ve kilemelrle doludur. Hat
ta, dahi rus edibi, kendisine bu yüzden 
yapılan itirazlara cevab verirken der 
ki: "Niçin, kitabımda, ruslar da, fran
sızlar da kfih rusça, kah fransızca ko
nuşuyorlar? Bir rusça kitabta şahısla
rın fransızca konuşmalarına itiraz et· 
mek bir resımdeki gölgelere, tabiatte 
bunlar yoktur diye, ıtiraz etmeğe ben
zer. Eğer "portre"deki gölgeler, bazı· 
ları üzerinde, tabiattc mevcud olma
yan lekeler tesirini yapıyorsa, bu, res
sama her hangi bir suçun isnad edil
me ine vesile olamaz. On dokuzuncu 
asrın başlangıcına aid bir safhayı al
dığım ve o sıralarda yaşayan rus tip
lerini, Napoleon'u ve bazı fransızları 

Dır ue;-•Ş'Ck1r ~'yapüğ;ün'-HAzi"'lifımf: 
siyetlerle tebarüz ettirmeği lüzumlu 
gördüm. Çizdiğim "portre"lere koy
duğum gölgelerin doğru ve yahud 
yanlış olduklarının te11bitini başkala· 
rına bırakmakla beraber, gölgelerin 

konmasına tabiatte olmıyan lekeler 
gibi itiraz edeceklerin düşecekleri ga
rabeti işaret etmek isterim." Milnak
kidlerime karşı kendimi müdafaa için 
Tolstoi'nin bu sözlerine bir harf ilcive-
6ini zaid telakki ederim, eğer benim 
de, ayrıca buna ilave edecek bazı iddi
alarım bulunmasaydı ... 

.. Mesela Tolstoi, şah tarını Rus
yada yabancı diliyle konuşturmuş. 
Ben ise, en çok fransız olan şahıslara 
Paris'in ortasında, arada bir, fran
sızca konuşmak ruhsatını vermişim. 
Bunu, böyle yapmağa mecburdum. 
Çünkü, başka türlü, o muhitin ve ora-

&erlerinin kendi eliyle tashih ettiği 
franaızca tercümelerinde bir çok mü
kalemelerin italyanca bırakılmasını is
ter. Hem de bunlar, "Sorella mia", "a
mico dell mia alma" gibi fransızcaya 
pek kolaylıkla çevrilmesi kabil olduk
ları halde .... Niçin? çünkü, bu yürek
ten gelen seslerdeki ahenk bozulmasın 
diye .... 
"Eğer münakkidlerimin kültürüne 

hürmetim olmasa kendilerine bu hu
susta daha çok izahat verebilirdim. Fa
kat, umuyorum ki, bu kadarı kafidir. 
Ve gene umuyorum ki, romanım kitab 
halinde çıktıktan sonra, yaptığım ha
yat tablosunun çerçevesi veya gölgele
riyle meşgul olacakları yerde onun e-
5ası ve aslı ile me§gul olmak lütfunda 
bulunurlar. Zira, Türkiyenin kültür 
ilemine ve türk intelektül'lerinc şe
ref verecek münakaşalar ancak bir e· 
debi veya ilmi mevzuun ruhunu ve "ö
ı:ü"nü meydana çıkarmağa yarayan
lardır. Aksi takdirde, "şekil"e bu ka
dar bağlı kalırsak, "Muallim Naci" 
devrinden beri ileriye doğru bir adım 
daha atmamış bulunduğumuzu isbat 
etmiş oluruz." 

Havalar yeniden 
so§umağa başladı 

Dün §ehrimizde hava sabaha karıı 
hafif karlı, sonraları kapalı ve tiddet
li rilzgarlı geçmittir. Isı gece sıfırın 
altında 4, gUndü.z sıfırm üstünde 2 de
rece kaydedilmiştir. Dün yurdun Ege 
mntakasının cenub kısımları ile orta 
Anadolunun garb kısımları kapalı, di
~~..ıtı--1tllakalar }1!ğı lı &eçmigtir. Ya· 
larında yağmur diğer mmtakalarda 
kar teklinde olmuştur. Yağıglaruı ka • 
remetreye bıraktıkları su mikdarları 
Antalyada S5, IsUihiyede 22, Alaşehir· 
de 16, Mersinde 12, Muğla vo.Adanada 
10 Afyon ve Konyada 9, Gıresun ve 
N~zillide 7, Zonguldakta 4, İzmir ve 
Sıvasta 3, diğer yerlerde 1-2 kilogram 
arasındadır. 

DUn geceden beri yeniden yağmaya 
başlayan karın toprak üzerinde teşkil 
ettiği kiilınlık Erzurumda 30, Karsta 
25, Vanda 23, Sıvasta 9, Konyada 4, 
Kütahya ve Elazıg'da 2, Kırşehir ve 
Afyonda 1 santimetredir. En düşük 
ısı sıfırın altında olmak üzere Konya
da ı. Kastamonuda ve Eskişehirde 3, 
Kütahyada 5, Erzurumda 10, Karsta 
20 derecedir. En yüksek ısı da Edirne· 
de 5, lzmirde 8, Diyarbakırda 10, An
talyada 13 derecedir. 

Kazanç v.ergisi 
için bir karar 

Beyannameli milkellefler meyanına 
ithal edilmiş olan ithalat ve ihracat ile 
uğraşanlar, ticaret ve zahire borsası 
bulunan yerlerde bu borsalarda alınıp 
satılan mallar üzerine komilsyoncu
luk yapanların 937 mali yılı başında 
evelki mükellefiyet ıekillerine göre 
almış oldukları ruhsat tezkereleri 
harçlarının 938 ikinci kanun ayından 
sonra beyannamelerinin tabi olduğu 
harca iblağ edilmek istenildiğini yapı
lan müracaat ve gazete neşriyatından 
anlayan Maliye Vekaleti kazanç vergi
si kanununun ruhsat tezkerelerinin ne 
zaman alınacakları, bir mali sene için 
muteber bulunduklarmı ve muhtelif 
mükellefiyet şekillerine göre ruhsat 
tezkereleri harçlarının mikdarını ta
yin ve tasrih eden maddelerini hatır -
)atmıştır. 

Zaten yeniden beyanname usulüne 
tabi tutulanların 38 mali yılı kazanç 
vergilerinin evelki hükümlere göre alı
nacağı açıkça yazılıdır. Onun için mü
kelleflerin 37 mali yılında aldıkları ruh
sat tezkerelerinin 25 liralık tezkere teb
dili ve harç farkının istifası şöyle dur
sun, 38 mali yılı mükellefiyet şekille
rinin değişmiş sayılmasrna dahi imkan 
yoktur. Bundan dolayı kendilerinden 
gayri safi gelirli mükelleflerin tabi ol
dukları' tezkere harçlarından fazla 
harç alınmasına ve beyannameliler gi
bi 25 liralık ruhsat tezkere:;i verilmi
yecektir. Yalnız bu mükellefler 39 ma
li yılında beyannameleri üzerinden 
vergiye tabi tutulabilmeleri için 38 
takvim yılı başından itibaren kanunen 
tutmağa mecbur oldukları defterleri 
tasdik ettireceklerdir. 

Bu mükellefler 39 mali yılı başın
dan itibaren beyannamelerin tabi ol
duğu 25 liralık ruhsat tezkeresi almak 
mecburiyetinde olduklar:ından 37 mali 
yılı için evelki hükümlere göre aldık
ları ruhsat tezkeresi harçları ikmal e • 
dilmediği gibi ikmalen alınmış olan 
harç farklarının da derhal red ve ia
desi istenmektedir. 

39 mali senesinden önce işini terke
den bu gibi mükellefler adına 38 yıl 
başından terk tarihine kadar verecek
leri beyannameler lizerinden vergi 'l· 

lınması lazım geldiği halde bu vaziyet
lerde 39 dan evel tezkere harçları alın
mıyacaktır. 

idareler Hususi • • 
ıçın 

rnnnr 
İç Bakanlık, hususi idarelerin · vazi

yeti hakkında Başbakanlığa verilmek 
Uzere bir rapor hazırlamıgtır. Rapor bu
günlerde başbakanlığa verilecektir. Ra
porda hususi idarelerin daha rasyonel 
işlemesi tedbirlerinden bahsedilmekte 
hususi idarelerin kuruluşundan beri 
geçirmiş oldukları değişikliklerile 
bunların safhaları ve bugünkü vaziyet
leri izah edflmektedir. 

Emniyet men upları yardım ve 
bakım niznmnamesi 

Emniyet İşleri Genel diİ'ektörlüğU, 
Emniyet mensubları yardım ve bakım 
'8ndığı nizamname projesinin hazırlan
masına faaliyetle devam etmektedir. 
Nizamname projesinin en kısa bir za
manda yürürlüğe girmesine çalışılacak· 
tır. 

Fırka muhasebecilerinden BB. Mem
duh birinci piyade fırkası muh,asebe
ciliğine, Gediz malmüdürü Tevfik i
kinci kor muhasebesi mümeyyizliğine, 
ikinci Kor. muhasebecisi Akif 46 mcı 
fırka muhasebeciliğine, birinci suva
ri fırka11 veznedarı İbrahim dokuzu
ncu fırka veznedarlığına, dokuzuncu 
fırka veznedarı Kazım birinci suvari 
fırkası veznedarlığınn, Pınarbaşr mal
müdürU Cemil Bünyan malmildürlü· 
ğüne, Bünyan malmüdürü Galib Pı
narbaşı malmüdürlüğüne, Erzurum 
mesul mukasibliği şefi Bekir Malat
ya mesul muhasibliği şeUiğine, Bo
yabad eski malmüdürü Ahmet Datça 
malmUdürlUğüne; Haydarpaşa hare
ket şubesi yardımcısı Şerafettin Hay
darpaşa veznedarlığına, D. D. Y. Er
zurum mesul muhasibi Niyazi D. D. 
Y. muhasebe müfettişliğine, D. D. Y. 
maliye muhasebesi veznedarı Sıtkı bi
rinci sınıf memurluğa, muhasiblerden 
Said veznedarlığa, baş veznedar Os
man mildekkikliğe, kalem amirlerin
den Hidayet baş veznedarlığa, birinci 
sınıf veznedar Tevfik müdekkikliğe, 

varidat üçüncü şube müdürü Yekta 
tahrir şubesi müdürlüğüne, İstanbul 
belediyesi muhasebesi memuru 1bra
him İstanbul kazanç ve hcsab müte
hassıslığına, Kırklareli eski belediye 
reisi Şevket iki sayılı kazanç temyiz 
komisyonu raportörlüğüne, serbest a
vukatlardan Mazlum müşavir avukat
lığa, lisemezunlarından Feride hukuk 
ve Kemal müşavirlik muvakkat me
murluğuna, lisemezunlarından Faruk 
ve Fikret müşavirlik muvakkat katib-
1iğine, maarif yUksek tedrisat dosya 
memuru Sırrı tahsilat müdürlüğü ev· 
rak ve dosya memurluğuna, birinci pi
yade tümen mub,asebecisi Fahri İs
tanbul tahsiUit kontrol memurluğuna 
naklen ve yeniden tayin edilmişler
dir. 

On beş günlük zirai 
mücadele 

Ziraat bakanlığına gelen malQmata 
göre geçen ayın son on beş günü için
de muhtelif vilayetlerde 3035 yaban 
domuzu öldilrülmUştür. Ayni müd
det içinde Muglada 268 hektarhk sa
ha ve 93. 832 kilogram tiltün hastalık
larına kar§ı ilAçlanmıştır. 

..Mnlat Kıı:kı.aı:eli. ~Ka.ı. nu v 
hayvan öldlirülmUştür. Kastamonuda 
Karpakaspaya karşı 7137 ağaç temiz
lcnmi,, ekin kanbur böceğine karşı da 
6545 dekar arazi ilaçlanmıştır. Sam
sun, Tokad, Malatya, Anteb, Seyhan 
ve Aydın vilayetlerinde 115 hektar a
razide tarla faresi kesafeti azaltıl

mış 2268 hektar arazi de tarla faresin
den tamamen temizlenmiştir. Muğla 
vilayetinde 155 hektarlık arazi sü
rUlmek suretiyle çekirgeye karşı te· 
mizlenmiş bir hale getirilmiştir. 

Belediye imar heyeti 
toplnnıyor 

Ankara belediyesi imir heyeti cuma 
günü saat 17 ,30 da toplanacaktır. İmar 
heyeti bu toplantmnda Ankara yüksek 
mektebler sahası üzerinde meşgul ola
caktır. 

Muhakemeyi dinleme;ie gelen kalabalık 

"Kaledibi cin y • 
ı,, 

Davasının ikinci ce sesi 
Dün adli tabib dinlendi 

Katil 
Sıhi 

hasta olduğunu iddia ediyor, 
bir heyetçe muayene edilecek 

Kaledibi cinay ... tinin muhakemesine dün ağır cezada devam e 
dildi. Bugün müdafaa ve kararın verilme ihtimali, adliye sarayı
nı görülmemiş, bir kalabalıkla doldurmuştu. Yukarı kat koridor
larına varıncaya kadar her taraf da dinleyiciler göze çarpıyordu. 

Saat 9.30 da mahkeme heyeti reisi BB. Arif, azalar Hayrullah 
ve Lebib'den mürekkeb olarak yerlerini aldılar. iddia makamını. 
B. Zihni işgal ediyordu. 

Evvela iddia makamının Alinin ö
lüm cezasına çarptırılmasına ve Ay
şcnin beş sene hapsini istiyen iddia
namesi tekrar okundu. Reis, görülen 
lüzum üzerine adli tabibin dinleneee· 
ğini söyledi. 

Adli tabib doktor Behçet Kamay'a, 
Kezbanın elle boğulduğuna dair bir 
takım deliller gördüğünü söylemiş ol
ması dolayısiyle bazı sualler sorula
cağını söyliyerek dedi ki: 

rak iddia edemiyeceğim . • Yalnız bir 
mesele- var: Kezban, esasen zayıf vo 
kuvvetsiz bir kadındı. Her ne kadar 
iple boğma suretiyle işlenmiş cina
yetlerde bir kişinin bu işe kafi gel
miyeceğini ve öldürülenin elini veya 
kolunu tutacak bir yardımcının lüzu
muna ihtiyaç gösterilirse, ben bu ci
nayette, böyle bir yardım, ne Kez
banın, ne de onun ölümüne yardnn et
tiği söylenen Ay,enin üzerinde rast
lamadım. Nihayet bu hükmün bir de 

"- Suçlu Ali, Kezbanı elle öldüre- istisnası olabilir. Sonra şunu da unut
meyince elektrik kordonu kullanarak mamak lazımdır. Maktul, hem zayıf. 
öldUr<lüğünü söylemektedir. Bu hu- hem de gebe idi. 
susta ne dersiniz? Gebeliği, bir kadın zayıflığı için en 

Adll tabib, reisin bu sualine şu ce- mühim bir fakt5r olarak kabul ede-
vabı verdi: bilirsiniz. Aradaki kuvvet farkı bil-
"- Muhakkak olan şudur: katil, hassa bu sebebten ileri geliyor. Gebe 

maktul ile mücadele etmiştir. Katilin kadm, kendi vücudunda iki can bee
clindeki tırmıklar bunu öatermektc- le en insandır." 
ır ve canım lturtarmalC ıçin mücaae- ltarşr, Dır dıyecegı olup olmadığını 

le ettiğini, çırpındığını gösteren izle- sordu. Ali bir kişinin bir insanı boğa
re rastlamışızdır. Raporumda anlattı- mıyacağını söyliyerek dedi ki: 
ğım gibi, ölUm ani olmamıştır. Katil, "-Ben tek başıma, Kczbanı nasıl 
evvela kurbanının boğazını eliyle sı- boğabilirim? 
karak onu baygın bir hale getirmiı, Reis ona tekrar sordu: 
daha sonra iple boğazını sıkmak su- "-Pekala, kiminle beraber boğ-
retiyle öldürmüştür." dun? 

Kezban zayıf ve gebe idi: 

Bu sırada reis adli tabibe §U suali 
sormuştur: 

"- Diyorsunuz ki katil evveli Kez
banı eliyle boğazını sıkarak baygın 
bir hale getirmiş; sonra iple boğmuş
tur. Canını korumak için cabalanan 
maktul, katil ipi buluncaya kadar a
caba kendini kurtaramaz mı idi? 
"- Kurtaramazdı ... Çünkü çok bit· 

kin bir hale gelmişti. Katilin iki kişi 

tarafından vukua geldiğini kati ola-

Ali bu suali cevabsız bıraktı ve 
Kezbanı tek başına boğamıyacağını 

söyledi: 
"- Kadın ne kadar kuvvetsiz ve 

zayıf olursa olsun kendini kurtarmak 
için çabalar. Ben bu işi yalnız başıma 
nasıl yapabilirim? Doktorun söyle
diklerini kabul etmiyorum." 

Reis Aliye müdafaasını hazırlayıp 
hazırlamadığını sordu. Ali dedi ki: 

"- Kimseyi bulup yazdıramadım. 
Yalnız bir istida yazdım, onu takdim 
ediyorum." 

daki hayatın çeşnisini vermek vazife
mi ihmal etmiş olurdum. "Vazife"mi 
diyorum. Zira, bir romancı için, ilk 
hedef, karileri üzerinde "reel"in, yani 
"gerçek"in tesirini yapabilmektir. Ro
manımda Paris'in, muhtelif muhitlere 
ve sınıflara mensub insanlarını söyle
tiyorum. Bunların her biri, kendileri
ne mahsus bir şive ve hatta bir lehçe 
ile konuşurlar. Bu şive ve lehçenin 
türkçeye çevrilmesi çok defa imkan
sızdır. Buna rağmen, ben onlara yüz-
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Ali istidasında zaman zaman sinir 
buhranları geçirdiğini, bilmiyerek bir 
çok fena işler yaptığını, daima bir 
buhran içinde yaşadığını ve bu buhra
nın tesiriyle bu işi işlediğini anlatı
yord:u. Reis sordu: 

de bir kendi dillerini kullanmak imkfi.
nını vermişimdir. O tarzda ki mesela, 
hiç fransızca bilmiyen bir türk karii, 
bu mükalemeleri anlamasa da hikaye
den bir şey kaybetmez. Fakat, fransız
ca bilen karie, tiplerim - Tolstoi'in 
dediği gibi - resimlerine ilave etti· 
ğim bu gögeler sayesinde daha bariz, 
daha canlı bir surette görünürler. 

"Size, başka bir misal daha söyliye
yim. Mesela, bazı romanlarda, şahısla
rın argo konuştukları olur. Bu tarzın 
en karakteristik örneklerinden biri H. 
Barbus'ı.ın "Ateş" adlı romanıdır. Bun
daki mükalemeler, bir çok fransızlar 
tarafından bile zor anlaşılacak derece
de argodur. Bunun gibi, ben de, bir 
İstanbul külhanbeyi romanı yazsay
dım, ne yapacaktım? daha doğrusu, 

münakkidlerim bana ayni itirazda bu· 
lunacaklar mıydı? 

"Bir romanda şahısları yabancı dil· 
lerle veya hususi lehçelerle konu~tur· 
mak tarzının ne kadar "harcıalem" bir 
şey olduğunu bir kerre daha katiyetle 
ifade etmek\ için muterizlerimi 

"Dostoievski"ye, "Osear Wilde"e, 
.. Bourget"ye, ve Pierre Loti'ye bir ke
re daha göz gczdirmeğe davet ederim. 
Meşhur İtalyan şairi D' Annoncio, e· 

Daha ne yapabilirlerdi? 
Nssyonal sosyalistlerin doğrudan 

doğruya yahudi dü§manr olmasın
dan, ltalyanrn bütün yahudileri ol
dukları yerlerden çıkarıp - henüz 
mevkii belli olmıyan bir yerde -
müstakil bir devlet haline getirmek 
isteyişinden de anlS§ılıyor ki bütün 
fB§ist dünyası için bir "yahudi da
vası,, ile uğrB§mak bir moda ha/İne 
gelmi§tir. 

HattA A vrupanın en körpe faşist 
lideri olan general Franko bile e· 
linde bulunan lspanyol §ehirlerinin 
duvarlarına §Öyle bir yafta yapış· 

tırtıyormuş : 
"Gebersin yshudiler !,, 
Asi generalin askerlikteki kud

reti hakkında bir fikrimiz yoktur; 
fakat bu yal talar gösteriyor ki ken
disi Jspanya tarihini pek az bilmek
tedir. Eğer bilseydi, bu meselenin o
rada asırlarca önce kökünden halle
dildiğini hatırlardı. 

Sonra neden "gebersin yahudi
ler,, ? . 

Jspanyadski hükümetçi kuvvetle
ri arasında yahudilerin sil§h atrığı· 
na inanmak kolay değildir. Yıllarca 
8nce ispanyadan sürülen yahudile· 
re bu kadar kötü bir ikıbet temenni 
etmekte Frakoistleri haklı bulama
yız: Oradan sürülüp Türkiyeye sı
ğınan yahudiler, o kadar eziyet gör· 
dükleri eski memleketlerine bağlı· 
/ıklarım göstermekten geri kalma
dılar ki ...•. Ayol, bu kadar yıldır, ha· 
la, oranın dilini konuşuyorlar/ Daha 
/azla ne yapabilirlerdi I 

l' abancı dcvlcı adamları ve 

A vnıpada en iyi giyinen kadın
lar Franaada, en §ık erkekler de 
lngilterededir. 

Fransız kadınlarmm moda· 
larmı bir taknn K.reatrisler idare 
eder; ırk İngiliz eııkekleri ise bir 
takun meıhur adamlan taklid ede
rek giyinirler. 

Bundan bir, bir buçuk asır önce 
bir kaç yıl, bütün Londra meıhur 
ıair Lord Byron gibi giyinm.iıti. 
Bu tairin ne türlü tartlar altında 
memleketinden a~ılmak mecburi
yetinde kaldığını ve sonra yunan 
topraklarında genç ya§rnda öldü
iünü bilirsiniz. 

Bir zamanlar da taktığı yaka, 
bağladığı boyun bağmm rengi ve 
biçimi ile §ık İngilizlere giyinme 
yolunda önderlik eden eski kral 
sekizinci Edvarddı. O da bildiği
niz tekilde gönlünü tahtına tercih 
etti; §İmdi Britanya İmpaı:atorlu
ğunun sınırları dıtmdadır. 

Ondan sonra iyi giyinen ingiliz
ler, Bay Eden'.i kendiler.ine ömek 
tuttular: O da eTelki gün dı§ ba
kanlığmd n iatifaamı vereli. 

Acaba, lngilterede fazla ıık gi
yinip herkesin kıyafeti Üzerinde 
teair yapmak iyi mi olmuyor? 

Almanyada meaelc böyle olma
sa gerek. Çünkü üçüncü Rayh'ın üs
tüne batına meraklı en tık devlet 
adamı olan mareıal Göring iktida
rm en yüksek ba&amaklarındadır. 
Ve hala boynuna Biamark usulü 
dimdik ve kaskatı yaka takan Dr. 
Şaht vazifesinden affedilmiıtir. 

B Laval'in mevkiinde uzun müd
det kalamaması gösterir ki fran
aızlar da boyunbağı hususunda 
zevkaiz bir adama tehammül ede
memektedirler. Laval'in daima be
yaz ve acaib bir boyunbağı ta.ktı
ğuır, bilmem, hatsrlar mısınız 7 

Kışn dijnen bahar! 

Bundan bir hafta kadar önce ar
kamı ısıtan güneıin verdiği ilham
la amatör bir ıair gibi bir tiir de
ğil de, yıllanmıı bir gazeteci aıfa
tile bir fıkra yazını§, bunda gene 
"mülahazat hanesi,, ni açık bD'a
karak: 

- Aman bu turfanda bahardan 
sonra kı§ geri gelmesin! demq. 
tim. Dünkü Ulua'un HAVA ıütu
nundaki "havalar güzel gidiyor!,, 

baılığını sabahleyin erkenden gö
renler, gene sabahleyin erkenden 
ortalığa kar yağmıı olduğunu da 
gördüler. 

Güzel havanın reami hava rapo
runun üzerindeki başlıkta tesbit e· 
dildikten sonra gene ayaza dön
me&ni gören bir tanıdığun §Öyle 
diyordu: 

- Senin turfanda bahar, kendi
sini "zabta geçirttikten sonra., 
kaçıp, gitti. Galiba ha.har ve gü
ne§ de oyundan ho§lanıyorlar 1 

Çirkef! 

Okuyucularımızdan birisi, "yan
kılar sütunu muharririne,. adrc&i 
ile gönderdiği bir mektubda Cliyor 
ki : • 

''Kirli çamaşırlarımızı aırrımız
drr diye kimseye göstermeyiz; te
miz çııma§rrlarnruzı kirlenmesin 
diye dolaplarda, bohçalarda &ak
larız. Bunların hepai güzel itiyad
lar; .fakat r.ramızda bazıları var 
ki evl~ri:ıd:: yıkanan çama§ırlarm 
kirli suyu •• :.. :,ahçelerinden sokak
lara akıtırken hiç bir eza duym~
yorlar. 

Geçen akpam, bir apartmıanm 
kapısı önünde toplan.an bir çirkefe 
dalıyordwn. Hadiseyi size bildiri
yorum; bunun için, artık, ne ya
ZB.r$8.nız ya:ı::mızl" 

Mektubun bir parçasmı yukarı
ya nidan. Daha ne yazayım? Ça
ma§ır çir:kefinden de nükte çık

maz yaoa 

"- Yani deli olduğunu mu söyle -
mek istiyorsun? 

"- Hayır, deli değilim, fakat has • 
tayım. 

Reis, Ayşeye sordu: 
"-Müdafaanı hazırladın mı? 

"- Hayır, daha hazırlıyamadım. 
İddia makamı, maznunun ~uurunu 

kaybettiğini söyliyerek adli tıbba sev
kini istediğini işaret etti ve dedi ki: 

" - Şimdiye kadar devam eden tah
kikat afhalarında böyle bir şey müşa
hede olunmamıştır. Bu arzu, kuvvetli 
suç delilleri karşısında bir müdafaa • 
dır. Halbuki Ali bütün görünüşiylc 

normal bir adamdır. Müdafaasını ha -
zırlamak için vakit geçirmek gibi hal -
lerc baş vuruyor. Bu münasebetle ta· 
lebinin reddine ve müdafaasının ha
zırlanması lüzumuna karar verilmesi -
ni dilerim." 

J\lalıkemeııin kararı: 

Suçluların başka bir diyecekleri ol
madığından mahkeme heyetini müza· 
kereye çekti ve on dakika kadar devam 
eden bu görüşmeden sonra reis mah -
kemenin şu kararını tebliğ etti: 

İcabı düşünüldü; mahkeme Alinin 
tıbbı adli tarafından değil, Nümune 
hastahanesindeki sıhi heyet tarafından 
muayenesine karar vermiştir. O zama
na kadar suçlular müdafaalarını da ha· 
zırhyacaklar ve kendilerine müdafaa 
hazırlamak için yeniden mühlet veril • 
miyecektir. Muhakeme bir mart salı 
gününe bırakılmıştır. 
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DIŞ iCMAL .................................................... D ,Ü N Y A H A. B E R L E R i Size bu hafla 
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1 ngiltere - ltalya 
Eden'in ~ıtifa edip çekilirken, birçok 

Politikacıların yaptığı gibi, bahane o
larak hastalığını ileri sürmeyip de 
Chanıberlain ile arasındaki ihtilafı sa• 
lllİrniyetle İngiltere kamoyuna anlat· 
ınası. İngiliz - ltalyan münase~etle
tİnin mahiyetini tenvir ettiği gibı, Av
~pa politikasının bazı karanlık nokta· 
larını da aydınlabnııbr. 

Yeni romen anayasasının 
başhca prensibleri nelerdir? 

Sanat Sıhat 
TABiAT 
Spor Tarih 

Şehri olarak 

1 ngilterenin politikası 
SON POSTA'da Muhiddin Birge.q 

son hadiseler kar§mnda, İngiltere pol" 
tikaıının yeni vaziyetlere İntibak ol 
ıaımaz prenıibinin deği§mcmi§ oldu w 

nu kaydederek diyor ki: 
"lngiltere hükUınetinin ve bu hük • 

met siyasetinin istediği bir ıey vardı 
Dünyanın işlerini yoluna koymak, sul 
ve sükun. kuvvetler arasında ahenk v 
muvazene tesis etmek. İngiltere bun 
temin için herkesle konu§uyor, herke 
le anlatmak ister ve mesela, Fransa il 
dosttur ama Almanyaya da dütman de-1 
ğildir. ltalya ile mücadele halindedi 
ama. anlatmak ve dost olmak için mü 
cadeleden hali kalmaz. 

Avam kamarasında Eden ve Chaın
herlain tarafından söylenen nutukları 
\'e bunu takib eden münakaıayı dinle
dikten sonra İngiliz • ltalyan müz~: 
l'eleri etrafında geçen gün iıaret etbgı· 
...:_ • • 1. ka}lanı• ol· 
~ esrar perdesının erAen s ki 

Yarın plebisit yapılıyor 
BURSA 

yı takdim edeceğiz. Bu ila
vemiz için fotoğrafçımızı 
Bursaya yolladık; Uludağ 
ve ıehirden birçok resimler 
aldık. 

duğunu söyleyebiliriz. Anlatılıyor 
bliİzakerelere bqlamak teklifi l talya· 
darı gelmiıtir.1 talya büyÜk elçisi Gran· 
eli, ıubabn onuncu günü, lngiltere dıt 
J.~•-= • l ı · etrafında ---anı ıle spanya meıe eıı .. 
IÖrüıürken J tal yanın "bizimle muza· 
kereye ~de olduğunu bildirdi.'' 
Chaınberlain sözlerine §C)yle de~.': 
diyor: "Grandi müzakerelerin rnu~~ 
olduğu kadar geni§ tutularak bıttabı 
liabeı fütuhatının resmen tanınmasını 
"e fakat ayni zamanda İapanya.me
leteaini ihtiva etmesini .ırzu ethkle
titıi ilave etti.'' 

kili Chamberlain'e göre, hariciye v~ 
Eden cevab olarak, "Milletler Cemıye
tİnin sadık azası gibi harekete mecbur 
olduğumuzu bildirdi ve bizimle ltal~a
llll'l umumi yabımaya hakikaten hadim 
l klıw ~n 0 aca.k bir anlaf1118Y8 vanna gmu 

Demir muhafızlar 
kurumu dağıldi 

B"k 22 (A.A.) - 24 ıubat 1938 pertembe günü plebisite 
u ref, b ı · ı · 

arzedilecek olan yeni Romanya a·na yasasının &f ıca prensıp en 

aıağıdadır: k il .. ·· h. • k" · 
B. · · k mında Romanya ıra ıgının mutte ıt ve ın ısam 
ırıncı ıs ' .. l "k 

kabul etmez bir "milli devlet old~lğu, .Rom~?Yb~ldt~~ral gıkntınd~em ı 
b ı d . v "ni ve kolon ize edı emıyecegı ı ırı me e ır. ka u etme ıgı 

J . · k romanyalıların 1 - Ziraate ve el i~çiliğine mensub 
kıncı ısım, 
· f h klarmı tesbit etmek- olmak. 

vazı e ve d~ f k .. tm ek 2 - Ticaret ve endüstriye mensub 
te ırk ve ı·n ar ı goze em : 

1 
k 

' d h. t · f 0 ma ' te, herkese yur a ızme vazı esı 3 _ Entellektüel 
vermekte, sınıflar arasında fark ensub bulunmak, 
kabul etmemekte, .hüküv~~in. ~e m Şartiyle 30 yaşını geçen vatandaşlara 
devletin şeklinde hır degışıklıge verilmiştir. 
d · ·· I eya yazı ile tayialar aır soz e v . d Mebuslar ve senatoUır 

meşguliyetlere 

CUMARTESİ 
ilavemizi bekleyiniz. 

Mülahazalar 

Hangisi doğru? 

Hulasa lngiltere siyasetinin pren· 
sipleri yok değildir; fakat, bu prenıiP-: 
lerin her birinin arkasında ya bir "an-

ı 

cak", bir "fakat'' veya bir "ama'' geo' 
lir. Bu, ıırbnda ywnurta küfes= tqı
mayan bir adamın giditidir. J ı'tediği 
yerde oturur, istediği yerde kalkar ve 
istediği dakikada istediği gibi döner. 

~illetler Cemiyetinin ve bilhassa .~k
deniz devletlerinin hareket tarzlan uz~· 
rinde fÜphesiz eheıniyetli surette mu· 
eııir oalcagwını ilave etti." 

be ı·" "Ben ise'', diyor Cham r aın, .~-
Rnunu yatıımaya aınil olacağı t~b~ 
edince, ltaJyanın Habeşiıtandaki vazı· 
Yetinin tanınmasına taraftardım." 

yayılmasını, başkasına f aı .. sdr· Reyler gizli, mecburi ve tek isimli. 
vetin tevziini veya aını muca e- dir. lntihab daireleri meslek üzerine r-------- -------
lesinde bulunulmasını yasak et· temsili temin eder. 

Kıral Karol 

Aımanya oaşve1u11 .ı::u •• ı:r ln nutku 
her tarafta büyük merakla beklenmek
te idi. Ve bu nutukta büyük merakla 
beklenen kısımlardan biri de, hiç §Üp
hesiz Avusturya'ya aid olanı idi. Ana
dolu Ajansı nutku Berlin'den aldı ve 
gerek fransızca, gerek türkçesini ga
zetelere tebliğ etti. Hiç bir tarizde bu· 
lunmak için değil, fakat pek ehemi
yetli olan dış politika havadisleri me
selesini bir daha münakaşa sahasına 
almak ve onun kati surette halledilme· 
si imkanlarına yol açmak için, Hitlerin 
nutkundaki Avusturya'ya aid fıkrala
rın gazetelerimizde ne suretle intifar 
etmiş olduğu üzerinde durmak istiyo
ruz. 

Bu usul ile lngiltere dünyanın kartı· 
sında muazzam bir satranç oynamakta. 
dır. Bu satrançta onun §ah taıı filosu• 
dur. Bu filoyu her hangi bir hücum 
kombinezonuna karşı müdafaa için mü· 
temadiyen dikkat halinde bulunacak ve 
önündeki laflarla oynıyacaktır. Bu tq• 
lann kimi paytak, kimi fil, kimi ruhdur 
ve bunlann hepsi de birer devlet ve bi· 
rer kuvvettir. O bunlarJn oynayıp gidi· 
y°or. Eskiden hasnnlanna karıı birçok 
da taı çıkarırdı. Şimdi karıısındaki o
yuncular da hayli açmaz öğrendikleri 

için artık taı çıkarmıyor; fakat, bu mu• 
azzam oyunda hala ıampiyon kuvvetini 
muhafaza ediyor. O kadar ki onun kar. 
tısında bütün dünya dar, herkes ona 
karıı ve o da herkese kartı oynuyor da 
gene hala herkesle ::ıyn ayn bata çıkı
yor! 

mektedir. Mebuslar altı sene için seçilir. Mc- Birleşik Amerikanın 
Görülüyor ki Eden ile Chamberl~n 

arasındaki ihtilaf, yalnız müzakerelenn 

Teminat altına alınan · busların ve seçim dairelerinin adedi 
hürriyetler seçim kanunu ile tesbit edileceklerdir. deniz programı 

Bu oyunun İngiltere için ıimdiye ka· 
dar mükemmel neticeler verdiği mu• 
hakkaktır. Bu neticelerin ayni halde de
vam edip gitmesine mani olacak oyuncu 
çıkacak mı? Deniz ve kara teılihabnı 
artınnak için yeniden iki milyar türk Ji. 
raıına yakın bir para tahsis edeceği an
latılmakta olan Japonya, ''bu oyuncu 
benim!'' diye meydana atılmı! bulunu• 
yor. Bakalım, it neye varacak?" 

L_ d"W" t uıtılanmasına sıra gelip gelme ıgı e: 
rafında değildir. Eden Milletler Cellll· 
Yeti ve lngilterenin sözüne güvenerek 
arkasından yürüyen Akdeniz devletle
l'ini bir olub bitti karıısında bırakmak: 
·-- I.! • rL--a.....rJain İte, umumı '"41111 s:ea.ınınıf, ""'1AI•..,.. 

Papasların, ruhani otor~telerini po- Senatoda Uç türlü iza bulunur : 
litik propaganda maksadıyle kullan- Tayin edilen aza, hukukan aza ve 

Vaşington. 22 (A.A.) _Kongrenin Anadolu Ajansı tebliğinin türkçe-
si "ULU~" da şöyle çıkmıştır: 

tetkik etmekte olduğu yeni deniz prog- "Avusturya meselesine temas eden B. malan ve yahud kanunda yazılı olan- seçilmiş aza. Tayin edilen aza ile seçi
lardan gayri vaizlerde bulunmaları len iza nisbeti yarı yarıyadır. Sena-

törlerin müddeti dokuz senedir. yasaktır. . . 
Yabancı bir devlet hızm.~tıne v~- Nazırlar, siyaseten yalnız krala kar-

ramı 47 har:b gemisini ve 22 de muavin Hitler ezcumJe demıştir ki: 

gemiyi ihtiva etmektedir. Bu program 
takriben bir milyar dolarlık bir masraf 

A.Yrupa banıına yardımı olacak her te
)itı caiz olduğunu düıünerek bu nokta
ct. . dan tatmin ettikten sonra Ha• 

vıc mı . ti Fa 
l:ıeıistanı tanımaya karar vermıı r. • • "-t. Ch berlain Milletler Cenu· 

yahud yabancı askeri teşekkullere gı- şı mesuldürler. Yalnız en az üç nesil· 
ren her roman yalı Romanya vatandaş- den beri roman yalı olanlar nazır ola· 
lığını kaybeder. . . bilirler. 

Vicdan, iş, talım ve terbıye, basın, I lk 
toplantı ve birlik hürriyeti •e şahsi sıinaf mahkemeleri ka ıyor 
hilrriyet teminat altındadır. Eski adliyenazırları, kabineden çık-

İcab ettirmektedir. 

T ekirdağlımn 

"- J7 temmuz an/aşmasmm tatbikinde 
vukua .gelen guçlulıler bizi anlaşmazlıkları 
ve kati uzJaımaya mani olan enıe/Jeri da
ğıtmak içm bir gayrette bulunmağa sevk • 
etmiştir. Filbakika, müdafaa edilmez bale 
ıelen bir vaziyet bir gıin ister istemez çok 
miltb.iş bir felakete müncer olurdu. $ansö
liye $uınig'i davet ederken, dilıüncem ve 
gayem, nasyonal sosyalist fikir ve telikki • 
/erde bulunan Avusturyadakl alman mille
tine diğer tarafın b.aklaumn aynım temin 
suretiyle, iki devlet arasındaki münasebet-usta ~ . • \ı: .... .,' upws • ..ı,...;h~ 

.,.,..;,_ '\• &VA 0~ • ..._c:ak olan aranjmanın.. Millt~e~ C6" 
lbiy ü" • t d"kma an:edıleceğını ve e run as ı • • bö 
lllgilterenin, Milletler Cemıy~~~e ttaIY· 
le b. · d b Junabilmesı ıçın • ırtavaıye e u ., .... 

11 
.. ,, 

)llJtın bu arada hpanyaya gonu u 
IÖndennemesini bildirıniıtir. C~~ber· 
1-İn M"lltl Cemiyetinin muşkulpe
lentı··· ı. Mer ı·nı"nin gözleri önünde 

ıgını usso 1 - •• •• ku 
lallayarak ltalya diktatorunu k.or t
,.._,_ . t . . a· taraftan, Mılletler 
-·- ıs emıştır. ır d 
C-· • . · digw er taraftan a 
•uııyetını tabnın, I k . 

Pttussoliniyi uslu harekete bağ ama ~·
bi iki h d fi ·· önünde tutan bu dıp· 
1__ e e goz k' 
""lllasi manevrasına diyecek yo · 

Bütün bu izahattan çıkan neti_ce fU· 
dur ki artık J talya • İngiltere muz~e
l'eleri bqlaınış ve hatta müıbet netıce
Ye doğru hayli ilerlemiştir • .Esasen. 8?. 
laırna h .. akere runameıının h nın ru u, muz 

1 ~rlanmasındadır. Ruzname ha~r an• 
dıkt"- h "ki taraf da her nok· .... sonra, er l •w• •• 

lada karfı tarafın görüıünü bildıgı ıçın 
llnlaırnaya vannak zannedildiği kadar 
;or d"ğildir. Feri gibi görünen bu me~ 
e hakikatte esasa taalluk eder. Eden ıle 
Chaınberlain arasındaki anlaşmazlık da 
l'U;o;narnenin hazırlanması meselesinde 
Sd·.fll!ftır. 

Bu vaziyette lngilterenin Habeşis· 
lllJtdaki l talya imparatorluğunu tanı· 
ltıa.ıına artık bir o?ubbitti nazariyle ba· 
loı b" • d b'. a ılir. Propaganda meıelesı e ta ıı 
kendiliğinden ha!led:Jmif olacak: ltal
Y1t l"lldyolarının bundan böyle sömürge
lerde İngiltere idaresinin adaletinden 
baı.ıetınesi beklenir. On sekiz aydan 
beri ltalya radyolarını dinleyenler de 
b~ radyoların 0 zaman mı. yoksa §t~ 
dı l'ni doğru söylediklerine merak edıp 
d~rllcaJciardır. insanlar aldana aldana 
o eurııa,ır. 

cezası, kırala, kıralm aııesı erkahina, ttı~~eaıur ği~ı"'1~1ıeaaW,.t\tlh..i.~~i\: 
yabancı devlet reislerine suikasdler akdettikleri müesseselerin idare mec 1K1ncı maçı Anadolu Ajansının elimizde bulu· 

nan franıızca bülteninde Avuaturyaya 
aid metin fU idi: 

MiLLi MARŞA HORMET 

CUMHURIYET'te Abidin Da..-, 
' . 
''Genç denizciler, abideye çelenk 

koyduktan sonra bando muzika ile be
raber istiklal martını söylediler. Marıı 
dinlerken gözlerim, ileride, tramvay y~ 
lunun öte tarafında duran halk kitlesi
nin lllU'fl aelim ve hünnetle dinleyip 
dinlemediklerini tetkik ediyordu. 

gibi haller de barış zamanında nazır
lar heyeti kararı ile tatbik edilecek

!islerine giremezler. 
Romanya adliye sisteminden isti

naf mahkemeleri kaldmlmıttır. tir. 

Ortodoks klisesi hakim 
Yeraltı servetleri devletin malıdır. 

Devlet, ortodoks ve greko • katolik 
kliselerine ayni hüriyet ve himayeyi 
bahşetmektedir. Ortodoks klisesi ha
kim klisedir ve greko • katolik kliae
si de diğer bütün dinlerin üstünde 
yer almaktadır. 

Söz, yazı, resim ve ses ile fikir ve 
mütalaaların neşri hilrriyeti teminat 
altındadır. 

Sivil ve askeri memurluklara yalnız 
Romanya milletinin majoriter ve devle
tin kurucusu mahiyetini göz önünde tu
tan Romanya vatandaşlan girebilirler. 

Vçüncü kısımdaki esaslar 
Üçüncü kısımda, devleti~ teırii ~e 

. rai kuvvetlerinden bahsedılmektedır. 
ıc .. 

Teşrii kuvvet kralla millet mumes· 
sillerindedir. Kral kanunları redetmek 
hakkını haizdir. 

1nsiyativ krala aiddir. M~clisler a_n· 
k devletin umumi menfaatıne taalluk 

eda kanunları teklif edebilirler. 
e en ·1 • . K al t kuvveti krala ven mıştır. r 
bu ~~vveti hükumet vasıtasiyle kulla-

mr. · 1 • -.:ıe K 1 teşrii meclıs erı en az sencu 
ra ' . timaa davet eder. Kral bu 

bir kere ıç · b"l" 

Harbdan sonra köylülere temlik e • 
dilen topraklarla 923 kanunu eaaaiai • 
nin 133 üncU maddeaile tasdik edilmiş 
olan kararnamelere mUatcnid politik 
haklar mUkteaeb hak teşkil eder. . 

Bu kanunu eauiye muhalif olan bU
tün kanun ve nizamnamelerle 1923 ka· 
nunu esasisi millgadır. 

Kanunun memleketteki 
akisleri 

BUkreı, 22 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: Yeni ana kanunda ırk ekal
liyetlerine kartı gösterilen müsamaha, 
ekonomik ve mali mahfillerde olduğu 
gibi geniş halk tabakaları arasında 

mükemmel bir intıba huıl etmiıtir. 
Bütün halk bu müsamahayı fikirleri 
yatıştırmak ve Romanya imme hayatı
nı Avrupa fikir ve ruhu dairesinde 
sevk ve idare için en iyi çare olarak 
telakki etmektedir. 

Köylü partisi Plebisite iııirak 
eımiyecek 

Bükreı, 22 (A.A.)- Köylü partisi 
yeni ana yaaa için perıembe gUnU ya • 
pılacak plebiıite ittirlk etmemelerini 
kendi tarafdarlarına bildirmittir. 

Pehlivanımız Romanyalı Meh
med Arifi de 9 dakikada yendi 

00Lt11 dillicultiı qu/ •ont lnternaues danı 
l'eıecution de l'accord du ll/7 nous ont 
obli61S i entreprt1ndre un ellorı d•as le 
but de dluiper deı malentendm 11t de /11ir11 
dispar•ltr11 111• obst•cl•• f/Uİ •'oppos11it1nt 
j un• rlconcili•tion dllinitİY•. il ltait, en 
ellet. clair f111°WJe situation dt1venut1 inte
n•blt1 en soi, dev•it coaduirt1, un Jour ou 
r1111tre, volont•iremt1nt 011 irıvolontaire
ment, i une triı 6r•v• cıtıstropb.e. En in
vitant le Cbancelier Schuschnig6. ma pen
se• fit mon but etıient de realistr une 
dttente dını le• relations deı deuıc etatı en 
asıurant i la partie du Peuplt1 Allemand 
autricb.ien professant des ideeı et ayant 
deı conct1ptionı nationales·sosyaliıtes les 
memes droits qu'j l'ıutre pırtie, et ceci 
danı le cadre des loiı e:ıtiıtanteı. 

Le Fıibrer remerciı ici le Cbancelier Fe
deral autricb.ien de s'itre ellorci de trou
v,~r av!c lui un moyen ripondınt, ıutant i 
I ınte.ret des deu:ıc pays qu'i l'interet de la 
totalıte du Peuple Allemand, dt1 ce Peuple 
Allem~rıd dont nous ııommes tous Jeı lils, 
ou qw l'!t ~otre be~c_eıu. /e crois

0
que aouı 

avı;ıns aınsı fournı une corıtribution .i la 
paıı europeenne." 

. Fransızca La Republique gazete· 
sınde Avusturyaya aid metin şöyledir: 

Yalnız bir iki s:ılanamıı ppb gözü. 
me battı, o kadar •.• içimden. IU milli 
marıa hürmet etmeği bilmiyenlerin ya• 
nında olsam da, vazifelerini ihtar et• 
sem, diyordum. 

Meydanda halkın ortasında bir husu• 
si otomobil duruyordu. Şapkıw bafın• 
da istiklal mar§ı dinleyenlerden biri de 
bu otomobilin bir adım önünde idi. C
tomobilin kapm açıldı. içinden bir kol 
uzandı ve bu milli terbiyesi noksan ada· 
mın bafından ıapkaıını uçurdu. Adam, 
yerden ıapkasını aldıktan sonra, sert 
bir hareketle otomobilin kapısına doi· 
ru yürüdü. Otomobildekilerden lazım-
gelen cevabı almıı olacak ki döndü ve 
batı açık, martı dinledi. Bunc!an sonra, 
biraz ötede duran ikinci bir ıapkanın 
da kendiliğinden çıktığını gördüm. 

"Une foule de malentendus etaient nes 
de l'enterıte precedemment conclue avec 
l'Autricb.e. Leur continuation pouvait creer 
des catastropb.es. Je suis beureuıc de dire Otomobildekilerin bu hareketi ho
que le. chancelier Scb.uscb.rıigı avec qui ie ıuma Bitti, dersem doğru söylemi! olu· 

T k . J l ~e •u11 ı;ntretenu 11 eu le couraıe d'appre-
e ır ağ ı cıer la sıtuation et d'ecarter ainsi /es ma- runı. Gerçi, bir adamın fapkasını batın-

• lentendus du jour au lerıdemain. Les naıis d ak 

Demir muha/ıaların teli aiymi 
hayattan çekiliyor 

Parıa, 22 (A.A.) - Hususi muhabi- ont pris posseuion du Cabinet. L'Autriche dan us:urm nezakete ve muqerat a-
rimiz bildiriyor: a accor~e une egalite politique complete abma uygun değildir ama, bir vurdum 

. auı na~ıı et urıe amnıstie generala a ete duymaza vatani terbiye ve vazifesini Tekırdağlı dün ikinci maçını Roman- decretee. . . • t"maına nıhayet vere ı ır. 
meclıslerın ıç ı 

. 1 b tarihten bir sene sonra, e-
Meclis er u . . w 1 
v müddet zarfında ıçtımaa çagrı • 
ger bu k diligw inden toplanmak 
mamışlarsa, en 
hakkını haizdirler. 

Bükreı, 22 (A.A.) - Demir muha • 
f12lar rciıi yüzbaıı Cadreanu tarafdar
larına gönderdiği bir tlmimin ıureti • 
ni gazetelere vermiıtir. 

ya türklerinden Mehmed Arifle yaptı E_t Perıdant que tout en allirmınt ·leur oğretmek ve hatırlahnak için göıter
S h ·· b · desır de paiıc les autres se preparent i la dikleri bu asabi hareketi de otomobı'IJ....._ por sarayı enuz uraca töhretini te- gu~rre, '!ous avons /ait oeuvre de paiı uı..-
min etmemiş olan Tekirdağlı için değil, f,~le. !Jesormaiı nous col/aborerons avec ki delikanlılann milli heyecanına ba-
fakat Fransız şampiyonu meıhur deg utrıcb.e pour lı pıiı." iıılamak lazundır. 
lane'nin Amerikalı İtalyan Savoldi ile. . Dıf meselelerin fevkalade nazik 
1 'k" hır safhada olduğu, ve Türkiye halkı· Ne yalan aöyliyeyim, sancak geçer 

o an ı mci çarpışmasını seyre koşmu" h k"k veya milli marı ralınırken selam ve 
b. ı -s mn a 1 atten ancak ve yalnız o 1 • "" 

olan ın erce meraklı ile dolmuştu d u ğ . b . hürmette kusur edenlerin fapkalarını 
Kralın saliihiyeıleri .. 

1 tayı. n ve azleder ve ıki 
Kral nazır arı d 

.}sPanya meselesine gelince; ltal~a 
-fllphesiz gönüllülerini geri Ç~~.mege 
?1u\'afakat edecek ve i11aJ ettigı Ma
J~rka adasını lıpanyolfara geri verecek· 

' d . arasında, sonra an arlamento evresı 

fasdik edilmek üzere, kararnameler çı-

Sansür bu tamimin neşrine müsaade 
etmiştir. Çünkü yüzbaşı Cadreanu hiç 
beklenmediği b uıırada siyasi hayattan 
çekilmek fikrinde olduğunu bildirmek· 
te ve tarafdarlarının kendine yapmış 
oldukları sadakat yeminini çözmekte· 
dir. 

Maç baştanhac:.a tu"'rkı"ye şampı"yonunun u g ı ı haberdar edilmesi la- ell . k 
ıı zım ld - b erme verme , her zaman, benim de o ugu ugünlerde havadislerin 

kahir hakimiyeti altında geçti. Tekir- ?e.şir kaynaklarının ve tarzının daha aklımdan geçer, fakat kendimi zor tu-
dağlı Paris'de kendini türk şampiyonu ı~ı .tanzim edilmesi mUnasib olacağı tarak, yanı hatunda iseler, ihtarla iktifa 
olarak ilan etmiş olan Arife karşı hid- fıkrındeyiz. ederim. Milli mukaddeıata hürmet bah
detli olduğu için hasmını zerre kadar Hitler'in söylemiş olduğu söz ola • sinde hepimiz titiz davranmalı, bilme. 
acımadan yerden yere çarptı. Buna kar- rak ~utukta: "Les nazis ont priı pos- yenlere öğretmeli, dalgınlara ihtar et. 
§1 Arif sıkıştıkça tekmeler ve yumruk- ıeasıon du Cabinet.'' ıözU var mıdır? meliyiz. ltdyle yaparaak kısa bir za. 
larla Tekirdağlının çelik pazusundan Hayır 1.. ınan sonra, otomobildeki gençlerin 
kurtulmaya çalışıyor ve yaphğı favul- Belki de tercüme hataları yahud yaptıkları ıapka uçurmaya ihtiyaç kal. 
ler ahalinin ıslıklarını hakemin de bir- radyodan İfitiş kuıurları "Avusturya rnaz. 

tir. Fakat böyle bir vaziyetin, FrankC: 
11.~11 n>uzaffer olmasına mani olacagı 
fUph ı· · k • un muzaf· e ıdır. Esasen f ran o n . 
fer olma b .. belki Jngılte:-e de . sını ugun 
11tİYor 

ı:-d . · · d çekil· 
• .ı:. en İngiltere kabınesın en • 

dileten ..... "d kalanlarla otorıter d -unra gen e ek .. 
.~vletıer arasında meydana gelec go-

karır p 1" "k . b barış ilan eder. o ıtı Kral har ve 
k ' - muahedeler, ticaret mukave-

ve as erı dahil . . akteder. Bunların • 
Jelerı ve saıre . 1 • 

k etini alınası meclıs enn de kanun uvv 
tasvibine bağlıdır. . 

b 1 devletle ve belediyelerle Me us ar, 
1 1 akteden müesseselerde mukave e er 

idare meclisi azası olamazlar. . 
Meclis için filen rey vermek hakkı· 

Hadise büyük bir heyecan uyandır
mI!tır. Bu tamim Uzerine demir muha
fız dağılmış bulunuyor. Partinin mer
kezi kapanmıştır. 

çok ihtarlarını üzerine celbediyordu kabinesinin naziler eline geçmiş oldu-

A 

l'U! b' Ji • . ı .. naıebetle-. ır gı enternaııyona mu 
l'in d" ~ ı maya va· ıger sahalarında da an ~ 
l'ıl ..... , _,_ fakat bu· 

·--'-ına dayamıtbr. Otoriter dev· yet mı-- S 
1 tlerle anlaıan İngiltere, Fransayı ov· 

Plepi&t günü daireler ıaıil 
Bükreş, 22 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: Yeni kanun eııaaı hakkında 
plebisitin icra edileceği 24 ıubat per
şembe günü biltün daireler kapalı ka. 
lacak ve muhakemeler de bafka bir gü
ne talik olunacaktır. 

Nihayet şampiyon 9 dakika 15 sa~i- ğu" tarzında yanlı91ıklara ıebeb ola • 
yede Arifi enfourchement denilen bir bilir. Fakat eğer bu metinler meaul 
oyunla yere serdi ve ahali tarafından ajansın türkçe ve fransızca bültenle· 
şiddetle alkışlandı. rinden aynen alınır veya hulba edilir-

Asiler T eruele 
.:· ... ıını kolaylattıracaatır. . 

~~n bütün gözler Fransa üzerıne ~~v· 
~lrniştir. Acaba İngiliz siyaseti yen• ıa· 
~~~'l:ıet talıib etmeğe ba~ladıktan sonra 
l'a:ıa~-:ıın vaziyeti r.e olacak? H~~~ 

~Phesi h!!'- A .. t; iktidara geçtıgı .. ı.uı;um n .. 
~ndenberi, Fransa mukadderatını on· 
Cfl lngiltere dostluğuna, sonra da Sov· 

e tlerden ayırmak için tazyik eden de 
~e ansız hükG.meti, İngiltere ve Sovyet 
d r tluklarmdan birini tercih etmek 
~buriyetinde kalırsa, nasıl bir yol ~
kib edecektir? itte bugünün en ehemı· 

yetli suali •· 
A. Ş. ESMER . 

Plebiaite ittirak mecburidir. Vatan
daşlar, reylerini o gün bulundukları 
yerde vereceklerdir. Neticeler mahke
meler tarafından toplanacak ve Bük -
reşte adliye nezaretinde temyiz hala· 
rından mürekkeb bir komisyonda san
traliı:e edilecektir. 

Tekirdağh Parisde türkiyede olduğu se hiç de böyle feylere mahal kalma
gibi atılgan sert ve hasmına nefes al- mıı olur 1. 
dırtmayan bir oyun tatbik etmektedir. --:-1-b---.----------

~aç a . u yen~ oyuna tamamen alıımaaı 
Yaptığı serbest güreş değil, Amerikalı- ıle kabıl olabılecektir. Her halde Te-
ların "catch as catch can'' dedikleri bir kirdağh daha §İmdiden dikkati celbet
oyun olduğu için şampiyonumuzun tam meye başlamııtır ki Paris için çok bU
randımaruru verebilmesi daha bir kaç yük bir şeydir. 

girmişler 
Burgos, 22 (A.A.) - Res

men bildirildiğine göre Franko 
kuvvetleri Terucli tamamiyle 
iğgal etmişler \'e birçok esir al
mışlardır. 
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lllaplar ar sındı RADYO 
idaresinin sarfettiği birçok gayretlere 1 
rağmen hiç bir zaman Suriyenin ikti
sadi faaliyetiyle müşterek bir iş ha· 
yatı tesisine muvaffak olamamıştır. --------------:' 

Aııkara: 

INGİLİZ ZABİTİ 
Hatay coğrafyası ve 

Hatayh Faik Türkmen 

Ve günden güne fakirlefiip gerilemiş· 
tir. Bir zamanlar tabii zenginlikleriy
le civar mıntakalar arasında çok 
mümtaz bir mevki kazanmış olan Ha· 
tay ili bugün kendi tabii zenginlikle· 
rinden istifade edememektedir. Bu
nun sebebini şu iki noktada gösteri· 

üğle Neşriyatı: 12.30 muhtelif plil 
neşriyatı - 12.50 Plik: Turk musikiıi 
halk şarkılan - 13.15-13.30 Dahili ve bati' 
ci haberler. 

Yazan: Çeviren: 
Y üzb0$ı F. W. von Her bert Nurettin ART AM yor : 

Sekiz aydır beraber bulunduğum iki 
sevgili arkadaş sekiz dakika içinde 
şehid düştü: Tereb ve Jack Seymour! 

Hatayın coğrafyası, tarihi, içtimat hufreler dahi derinliğini kaybeder ve 
ve lengüistik durumu hakkında vUcu- fimale doğru Toroeun ilk iltivaları 
de getirilen bu eser dikkat ve alaka kendini beJli eder. Diğer iki mıntaka
ile tetkike değer bir kıymet ve mahi- da hakim olan arazi şekli ile bu ilti
yettedir. Daha geçen yıl bu ~erin vaların karşılaşması arazinin yekne· 
Popularfae edilmek suretiyle Cum- saklığını bozmakla beraber bu mınta
huriyet gazetesinde hulasaları neşre- kanın avarızını daha ahenktar bir 
dildiği vakit bu alaka ilim muhiti- şekle koyar. Ve cenubu garbiye mü· 
mizi sannı1 ve bu yazılar hakkında mU teveccib vadiler açar. Hulasa diğer 
him mütalaalar neşredilmişti. Mahal- mıntakalarda görülen üç arazi şekli 
linde yapılan tetkikler neticesi topla- burada yumuşamış, birbirine girmiş, 
nrp, ilim dili ve ilim metodiyle izah birbirine kaynamıştır ve şimali Suri
edilen kardeş Hatay ilinin coğrafya- yeyi kolayca girilebilir, geçilebilir 
sı hakkında ben de, bazı görüş ve dü- bir hale getirmiştir ki etüdümilzün 
şünüşlerimi şu satırlarla hulasa et- tarihi kısmr bu geçidler vasıtasiylc: 
mek isterim : cereyan eden büyük tarihi hadiseleri 

1 - Gerek ziraat gerekse ziraat sa
nayii için tazımgelen devlet himaye· 
sinin yokluğu, 

2 - Ötedenberi Hatayın gerek zi
raat gerekse ziraat sanayii istihsala· 
tının müşterisi olan Anadolunun hu
dud haricinde kalmış olması dolayı· 
siyle istihsatatın mahreçsiz kalması. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Jıtubtelif pi 

neşriyatı - 19.00 Turk musikisi ve ha 
şarkıları (HaH1k Recai ve arkadaşları) ~ 
19.30 Saat ayarı ve arabça ncşri1at-: 19. 
Türk musikisi ve halk şarkılan (Nezıh~ ~ 
arkadaşlan) - 20.15 P!Skla dana musıkı 
- 21.00 Ajana haberleri - 21.15 Stüdyo t'1 
!on orkeatrnsı: 1 - Fuccini: Manen Leıc" 
ut operasından parçalar, Le Villi ooeraa 
dan bir parça, La Boheme operaundan ~~ 
parça, La fille du Far - West o~erasınloaoı 
bir parça - 21.55 - ZZ.00 Yannkı proı 
ve İstikllil marııı. 

Bizim taburdan baıka bir bölükle 
ve birinci fırkadan iki takımla karı -
§ık bir halde bulunan bölüğüm, sekiz 
parça topu bulunan bir rus batarya
sının arasındaydı Düşman topçuları 

ürkmÜ§ ve toplanmıı olan atlariyle 
b.ı toplarını çekip gotür:meğe mu
vaffak olmuşlardı. iki tanesini de el 
ile çekip götürüyorlardı. Bir tanesi 
de bizim elimize dü§müıtü. Düşmanı 
kovaladrk ve bir müddet sonra top -
taktan yapılmı§ bir takım kulübe
lerden ibaret bir labirent içine gir • 
dik Bu kulübelerden her biri için ay
,-ı ayrı dövüşmüı, hepsini böylece ele 
geçirmiştik. Nihayet ,ortada hiç rus 
kalmamıştı ve biz onlardan zabtetti
ğimiz siperlerde mevzi almııtık. 500 
yarda geride ise daha kuvvetli bir 
ikinci hat vücuda getirilmiıti. 

Askerlerimi topladım; bunlardan 
60 kiti bulabildim. Tereb'i ortalıkta 
göremeyince sordum. 

Taknnınm onbaıuu bu sualime 
kartı sessizce clile bir kaç yarda ile
ride kan deryası içinde yatan cansız 
bir cesedi İ§arct etti. Oydu; alnından 
bir kurıun yemi§, omuzundan bir ya
ra almı§tı, yüzü koyun yatıyordu. 

Sekiz aydan beri geceli gündüzlü, 
he§e ve felaket demlerimizi bir ara -
da geçirdiğim iki arkadaıon sekiz 
dakika içinde gidivenniılerdi. Fa
kat o dakikada i§İn fecaatini takdir 
edecek halde değildim. 

O gün geç vakit, kendime geldi
ğim zaman ikisine de gıpta ettim. 1 -
kisi de bir insanın ölebileceği en ıe -
refli bir ölümle, düpnana kar§ı atı -
lırken ölmÜ§ler, toprağa dütmüıler -
di. 

Zannedersem, ruslar otuz dakika 
kadar bir müddet sonra mukabil hü
cUnıa kalktılar. 

- Hücıim bonuunu Ç'aldılar. Aa

harb naraiar~ atarak heplımz en ya
kın dütman siperi üzerine 58.ldırdık. 
Ölüm saçan bir piyade ate§İ bizi kar
tıladı. Birinci taknnm askerlerin
den yarısı yere yuvarlanmıılardı. 
Birden bire yanı batımda bir botluk 
hissettim. Geriye döndüm; baktım 
ki Jack, yere yuvarlaıuruttı; iki elile 
göğsünü tutmuştu, sızan kandan 
parmaklan kıpkırmızı olmU§tU. Be
nim durup geriye döndüğümü gö
rünce bir elini bana doğru uzattı. 

Gözlerinde o kadar hazin bir bakıt 
~ardı ki, Allahm bana bu kadar 
acıklı bir manzarayı bir daha gös
termesini istemem. 

Bu sırada birinci takım, bensiz 
ileri hareketine (fakat bütün bunlar 
o kadar kısa bir zamanda oluyordu 
ki hikayesini okuyan okuyucularun, 
her halde daha fazla zaman sarf e -
derler.) devam etmif, ikinci takım 
da benim yanımdan geçmi§, ilerle
miıti. Tereb, kulağıma bağırdı : 

- Allah rahmet eylesin! Ve beni 
kolumdan tuttu. Bir daha geriye 

baktım; fakat duman ölmekte olan 
arkadaıımı benden gizlemişti. 

Kendi kendime dedim ki : 
- Artık her ıey bitti, dedim, böy

le bir yara alan bir insan daha kaç 
dakika yapyabilir ! 

Önümdeki takıma ulapnak için 
ko§tuın. Beynimin içinde ölüm kasır
gaları esiyordu. 

lnanılmıyacak kadar kısa bir za
man içinde birinci siperleri, biraz 
aonra ikincileri, daha sonra üçüncü -
leri ele geçirmi§tik. Daha vaziyetin 
farkında olmaksızm kendimizi rua 
toplannm arasında bulmuıtuk. Çar
pı§ıyor, boğu§uyor, tüfek dipçikleri
ni, kılıçları ,tabancaları, süngüleri 
kullanıyorduk. Her iki taraftan atı
lan gülleler ıslık çalarak b&§anızm 
Üzerinden geçip gidiyor, cehennem
den nı§an veren bir l."ırtma, bir kurr
ga uyandırıyordu. Kargaıalık deh· 
ıetli idi. Dwnanlar içinde düımanla 
dostu bile biribirinden ayırdetmeye 
imkan yoktu. Gürültü kula.klan aa • 
ğır ediyordu. Avazım çıktığı kadar 
askerleri te§vik edecek sözler aöylü
yordum: Fakat bu sesleri kendi ku
lağım bile duymuyordu. lıuan dal· 
galarmın bu kadar çılgm, köpürmÜf 
bir halde kaynaımasını tasvir etme • 
ye imkan olamaz, 

Niabeten sükunetli geçen bu fası· 
la eşnasında iki tabur, açık yerleri

ni arabalar, direkler ve ölülerle ka

payarak bu siperlere yerle§mİf ve 

müdafaa tertibatı almııtı. Seyyar 
tabur tam vaktinde timale yet:İf

mİ§ olduğundan aağ cenahda da bu 

türlü tertibat almmrfh. Biz o taraf

daki askerlerin hareki.tmı bulundu
ğumuz ~den görebiliyorduk. Top
lar, topraktan yapılnuJ istihkamla
nn arkuma yeri~ v~ düı· 
tı. Elimize geçen rua topuna bir ta· 
rapnel isabet ettiği için ite yaruna.z 
bir hale gelmitti. Biz de onu biilbü
tün sökerek batka itlerde kullan· 

dık. 

Bugün coğrafyanın kültür ilimleri hulasa edecektir." (1) Diyen müellif, 
arasındaki önemli yerini pek iyi an- iddiasını güzelce kavramış ve iyi bir 
lamış olan genç müellif, Hatayın ta- tarzda anlatmış oluyor. 
rih, içtimai durum, lengüistik durum Fiziki coğrafya kısmı bu ana hat
ve nihayet bugünkü Hatay davasını lar üzerinde yürüdükçe hem bir ta· 
izah etmezden evvel mıntakanın coğ- raftan müellifin iddiası bizi sarıyor, 
rafyasını yapmağı zaruri bulmuş ve bir taraftan da bize mıntakayı tabii 
bütün bunlardan bahseden bu derli coğrafya bakımından tanıtıyor. 
toplu kitabında en evvel kardeş ili- Beşeri coğrafya kısmına gelince : 
nin coğrafyası ile söze başlamıştır. Kitabın bu kısmı tabii coğrafya bö· 

Eser, evvela, mıntakanın tabii coğ· tümünden daha uzundur. Faik Türk· 
rafyasını hulfisa ederek iklim ve ne- men, doğup büyüdüğü bu mıntaka 
bati çehre hakkında muhtasar malü- hakkında bize zengin maliımat ver· 
mat verdikten sonra beşeri ve iktisa- mektedir. Mahallinde yapılmış olan 
di coğrafyaya geçmektedir. Fiziki bu müşahedeler coğrafyacı diliyle gü· 
coğrafya kısmında müellifin ileri zel izah edilmiş ve derli toplu bir ha. 
sürdüğü tez, Hatayın Suriyenin de- le getirilmiştir. Bu kısımdaki ana fi. 
ğil Anadolunun bir parçası olduğu kir de şudur : 
meselesidir. Mıntakanın morfolojisi, nasılki 

Filhakika; "fiziki coğrafya bakı· Hatayı Suriyeden alıp Anadolu ya 
mından bütün Suriyeyi, bazı coğraf- bağlamış ise, insan emeği de bu hadi· 
yacıların yaptığı gibi, garb, vasat, seye nazire olabilecek bir manzara ar· 
şark diye üç mıntakaya ayırmak zetmektedir. Müellif bize burada şark 
doğru değildir. Umum Suriye daha Anadolusunun hayvan yetiştirme fa. 
ziyade, şimal, orta, cenub diye 3 e aliyeti için Amik ovasının {Hatayın 
ayrılmalıdır. alçak kısmı) mühim bir rolü olduğu-

Çünkü, nu anlatıyor : Şark Anadolusundan 
a) Cenubi Suriye (Filistin) gittik- sürüler yazın bu ovaya inerler ekin· 

çe alçalan kademeler halindedir. leri biçilmiş geniş tarlalarda ve Amik 
b) Yalnız orta Suriye, hakikaten gölü kenarlarındaki zngin çayırlarda 

Ana fikirlerini şu birkaç satırla 
hulasa ettiğimiz bu eserin metodu 
hakkında da birkaç söz söyliyelim : 

Müellif Hatayın gerek ziraat haya· 
tını gerekse ziraat sanayiini anlatır· 
ken bunları Anadoludaki benzerleriy· 
le mukayese ediyor. Buradaki maksad 
aşikardır. Bu müşabehetlerin netice
sinde Hatayla Anadolu arasındaki e
saslı münasebet bulunmuş oluyor ki 
kitabın gayesi de budur. 

Müellifin bu mukayeselerini yap
mak için mevzii coğrafya etüdlerini 
okumuş olduğu anlaşılıyor. Faik 
Türkmen coğrafyasında, Hatayı Ana· 
dolu vilayetlerile mukayese ederken, 
bu mevzii coğrafya etüdlerinin kul
landığı metodlarından da uzaklaşmağa 
gayret etmiştir. 

* Şu bir kaç satırla incelediğimiz bu 
eser, kendi sahasında atılmış olan ilk 
adrmdır. Hatay milli davamız için is· 
tifadeli bir eser olan bu kitab bilhas
sa türk gençliğine !-hayın coğrafi du
rumunu anlatması itibariyle de çok 
şayanı dikkattir. Ciddi bir mesai ve 
uzun bir emekle meydana getirilmiş 
ve ilmi esaslar dahilinde hazırlanmış 
olan bu kitabdan dolayı genç müellif] 
takdir ve tebrik eder kendisinden bu 
sahada milli kütüphanemize daha bir
çok eserler hediye etmesini bekleriz. 

Faik Sabri DURAN 

Dorian Gray'in portresi 
garb, vasat, prk diye vazıh ve yek- otJandıktan sonra sonbaharda, ovanın İngiliz edebiyatının en talisiz, fakat 
nesak üç mıntakaya ayrılabilir. pek yakınında bulunan İskenderun en büyük simalarından biri Oscar 

c) Şimali Suriye ise orta Suriyede· limanı vasıtasiyle harice scvkedilir· Wilde'dir. 
ki fiziki coğrafya vasıflarındaki vah- lerdi. Ahlaki bir suç yüzünden hapse gir
deti kaybe<ierek geçid veren yüksek 1918 Fransız işgalini müteakib çizi- miş, eseri tngilterede menedilmiş, ora
bir yayla halindedir. Yani orta Suri- len gayri tabii hudud (21 birincikA- da duramadığı için Fransaya kaçarak 
yedeki yeknesaklık burada yoktur. nun 1921) ıHatayı ana ıvatandan ayır- son günlerini bu memlekette geçirmiş 
Filhakika Lübnan ve Anti Lübnan dıktan ıonra ger!k şark Anadolusu- olan Wilde • .muzdarip n bedbjn ruhu
irtıfalarınaan çolCkaybeöeTler~-A'rllF l"t".rtuym" ilttısam OUfüftlünba Oatnır oı e, peK ço sanat şıklarına, ıçındekı 
nin bu alçah,ı Antakya mmtakasında müşkilAt baf göstermiştir. sönmez ateşin kıvılcımlarını sıçratma-
kendini bUsbUtUn belli eder. tskende- Muellif, kitabında, buna benzer da· aını bildi. 
run mmtakasına yaklaştıkça bUyUlıt h~ birçok mis~lle~ zikre~~edir. Ve Garabetleri, nükteleri ve tezadlariy
dağ maniaları büsbütün ortadan kal- goste!".mektedır kı Hatay ılı, Fransız le de meşhur olan bu muharrir, kolay 
kar. Dağlar geçid veren silsileler ve anlaşılmadığı için hakiki kıymeti ken-
dar yaylalar haline gelir. Şimali Suri- (1) Faik Türkmen, Mufassal Ha- dinden sonra daha iyi takdir edilebil
yec:Y diğer iki mıntakada gözüken tay, birinci cild, fiziki coğrafya faslı. miştir. 

Şimdi artık, hüc~ • zamanına 
kadar içinden yalnız hızım taburla 
sağımızdaki tabur nehri geçmif o
lan ikinci fırkanın gelmesini dört 
gözle bekliyorduk. Mütirin pli..nına 
göre onun da timdiye kadar geçmit 
olması lazım geliyordu. Bekleyiıi
miz bota çıktı. Yalnız aai kıyıda bir _ 
takım muharebe alametleri gör- = 

Pek fazla takdir görmüş, dünyanın 
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N 8 - gençliğin hayranlığını kazanmış olan Y az;an: Alexiı T olıtoi 0 : : · 1 _ bazı küçük hikayelerine ve çok giıze 

-
: piyeslerine rağmen Oscar Wilde'in a· -: sıl eseri, büyük eseri, ismini yaşatacak 

dük; ıu halde gerimiz aıkıtık bir : -vaziyette idi. _ -
: eseri Dorian Gray'ın portresi başlı· 
E ğını taşıyan romanıdır. 
_ Karışık ve kompleks ruhi haletlerin 

1 tanhul: 

Oğle Neşriyatı: 12.30 Pllkla~ 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 P 
tıirk musikisi - 13.30 - 14.00 Muhtelif 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı ;17 .oo İnlullb derli'1 
Üniversiteden naklen Yusuf K~. ~~ 
ırirııenk - 18.30 Plakla dans mwııkw 
19.00 Radife ve arkadaGları tarafındaıı_~ 
musikisi ve halk ııarkıları - 19.30 Emu
nıi halkevi costerit kolu tarafından bir ..... 
sil - 19.55 Borsa haberledi - 20.00 N~ 
meddin Rıza ve arkadaşları tarafından t~ 
musikisi ve halk şarkıları - 20.30 Han rr 
ponı - 20.33 Ömer Rıza tarafından aral»ÇI 
soylev - 20.45 Nezihe ve arkadaşları tarl' 
fından turk musikisi ve halk şarkıları (Si' 
at ayarı) - 21.15 Fasıl saz heyeti: okuyaO' 
lar lbrahim Ali, küçuk Safiye, kanun Mır 
ammer, klarınet Hamdi, ut Cevdet Koza; 
tanbur Salahaddin, keman Cevdet - 21. 
ORKESTRA: 1 - Boito: Mephisto,Phel• 
fantaisie. 2 - Zibulka: Adam - valıe. 3 • 
Kalman: Da& War'n noch Zeitcn. 4 - ChO' 
pin: Prclude. 5 - Berger: La faute des RO' 
ses - 22.45 Ajans haberleri - 23.00 Plik• 
lan sololar, opera ve operet parçaları -' 

23.20 • 23.30 Son haberler ve ertesi gunUO 
proırramı. 

Avruı>a: 

v. -··•\ ve OPERETLER: 9.30 Beri"• 
- 14.10 Laypzlg - 19.10 Frankfurt - 19,.,ıJ 
Budapeıte, Prağ - 21 Roma - 21.30 Lil"" 
24 Frankfurt. 
OI<K.ı:;STRA KONSERLERİ VE sıı:tl

FONlK KONSEJ:{LE.k: 14 ~trazburı.,.. 
16.30 Kolonya - 19 London - Regıonal.,.. 
19.10 Kolonya, Konıgsberg - l!il.l:ı ı/ıyıı~ 
- l!i.4!1 .1$erun - 20 .>tokholm - 21.15 .lJrO" 
ıtwıcn - 21.30 Strazburg. 

ODA MUSİK1S1: 15.25 Hamburg - lf 
Bruksel - 18.20 Laypzıg - 20.15 Frank• 
furt - 20.20 Bukreı. 

SOLO KONSERLTRİ: 14 Prai -14.~ 
Frankfurt - 16.20 Beromünster - J 
Frankfurt - 17.15 Varı;ova - lS.15 JCÖ
nigsberg, Paris - P.T.T. -18.30 Br~la• ..-
20.15 Keza - 20.25 Beromiinater - 21 Vat'" 
şova - 21.30 Laypzig - 22,15 Milano"""' 
22.85 Prağ. 

NEFESLİ SAZLAR (Marı 11. a.): ..r: ~- A--.0 Br..tav l.a""""-~ . 11 

HAFİF M0Z1K: 6.30 KolOD}"ll - ıo.31 
Frankfurt, Hamburg - 12 Breslav, Haıo
burg, Frankfurt, Munih, Stuttgart - 13.15 
Kolonya - 14 Breslav, Stuttgart - 14.15 
Berlin, Kolonya - 15.35 Berlin - 16 
Frankfurt, Laypzig - 16.35 Konigıberı -
17.10 Munih - 18 Berlin - ıs.ıs Haıuburl 
- 19.10 Munih - 19.30 Stokholm - 19.45 
Stuttgart - 21.30 Münih - 22.40 Konip 
berır - 23 Frankfurt - 23.10 Münib. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttgart -
22.30 Keza, 

DANS M0Z1ô1: 21.30 Brcalav - 31 
Floransa - 23 Krakovi, Lemberır, Milano. 
Viyana, Vilna - 23.10 Kolonya, Budapeıt• 
- 23.25 London • Regional - 23.30 Pesli 
- Parisien - 23.45 Parla - P.T.T. - 23.45 
Pariı - P.T.T. - 24 Droitwich, LükıelD" 
burır. 

Gerçekten, o sırada Plevnenin ve : 
bizim eski ordugahımızm büyük bir E 
kısmı düıman eline geçmif bulunu- : -yonnuı. : 
Durduğum yerden, birinci fırkada : 

neler olup bittiğini göremiyordum. E 
Merkezinde ve aol cenahında mu- : 
harebenin faaılaaız bir surette de- : 
vam ettiği anlatılıyordu. -

: tasvirini yapan, beşeri bir hakikati bir hikayeleri de pek çok defalar dilimi:• 
: sembolle ifade eden bu güzel eserin çevrilmiştir. Fakat asıl büyük eseri o
E her sayfası, bir şiir kadar işlenmiştir. lan Dorian Gray'm portresi, anı:ak tilll 
: Oscar Wilde'in şimdiye kadar Salo- di Ferhunde ve Orhan Şaik GökyaY 
: me'si dilimize birçok defalar çevril- tarafından dilimize çevrilerek Remli 
: miş, son defa olarak Nureddin Sevim Kitabevinin tercümeler serisinden 2J 
: tarafından çevrilerek neşredilmişti. üncü cild olarak intişar etmiftir. 
: Bundan başka De Profondis'yi Bur- Bu güzel ve zevkli eseri okurlarımı---(Sonu var) ----
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§ ı han Toprağın kalemiyle, ve muhtelif za tavsiye ederiz. 
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Hulôsa 
(Çiftliğinin demırbns koleıerinden ikisini 

çagırup bır arkadaıı ile bırh!tte bunların kı· 
zaklarına o.nerek Moskova'ya di&nı yola 
çıkan Vasııı Volkov ısminde bır boyar, ken· 
dısine kole olarak ı;aulmış bulunan Alyoş· 
ka isminde bir de çocuk beraber Moskova-
ya geldı. .. 

Hassa milislerinin yoklaması munasebe
tiyle Moskovaya çagırılmış olan boya~larla 
maiyetlerı, suvarilerın toplantı mahallı o!a· 
rak gosterilen Lubiyanka'da Volkov ılc 
u3akları atlara binerek yoklama heyetinin 
yanına gıderken Alyoşka kızaktaki koşum
ların çalınmış oldugunu gordu. Koştu, başı
na gelenleri babasına anlattı. Babası da onu 
bir tanıdıı;ına gondererek ondan bir binek 
atı istemesini emretti. 

Bu sırada çar olmuş ve yerine, küçük bir 
çocuk olan Petro, çar ılan edılmiştir . 

Danila'nın evine giden Alyoşka orada 
ev sahibinin, iki arkada~ı ile içki içerken 
çocuğunu dovduğunu gormuş, fakat vazife -
sinl hatırlıyarak Danila'nın ayağına kapan· 
mış, fakat sille ve tekme ile kovulmuştur. 
Alyoşka'yı Danila'nın oğlu Aleksaşka alıp 
sobalı bodruma götiıniyor ve orada iki ço
cuk konuşuyorlar.] 

Mcstlcrini çıkardılar. Odanın yarıs1 · 
nı işgal eden so!Janın üzerine çıktılar. 
Demin Aloşkayı içeri alan kız, soba bo· 
rusunun arkaı.ına sah.lanmış, gözlerini 
dört açmış, onları gözetliyordu. 

Aleksaşka mırıldandı : 
- Konuşalım, benim annem öl

dü. Babam hı;r gün sarh,,ş. Şımdi de 
evlenmelt istiyor. Üveği anneden kor
kuyorum. Zaten durmadan döğüyor. 
eger bir de evlenirse, ikisi bir olup le· 
şimi çıkarırlar. 
Alyoşka tasdik etti 

- Yaparlar. 
Sobanın arkasından. kız sümüğünü 

çekti. Aleksaşka devam etti : 
- Elbet! D•;n Serp\.·kof'un kapısı ..,. 

nünde bir sürü çingene gördüm. Ayı
ları da .,.ardı. Zuına ve dümbel~k çalı· 
yorlar, arkı söylüyorlar, oynuyorlardı. 
Ne der&ın ,o'll;ı,·ıd berfbeı gideJimn.i? 

- Çingeneler kendi karınlarını zor 
doyuruyorhr. Aç kal rız sonra. 

- Öyle ise bir esnaf ile anla§alım. 
Bize bir iş versin. Yaz olunca kaçarız. 
Ormandan bir ayı yavrusu yakalarız. 
Ben bir Posadeski tanıyorum, ayının 

nasıl yakalanacağını biliyor, bize öğre
tir. Ayıyı zincire vururuz, ben oynarım 
şarkı söylerim, sesim iyidir. Birçok dr. 
şarkı biliyorum. Moskovada benim 
kadar iyi oynıyan yoktur. 

Sobanın arkasından, kız bir daha 
burnunu çekti. Aleksaşka kıza bir tek
me savurdu : 

- Sus dedi, canımı sıkıyorsun!. ... 
Onu da beraber alalım mı ? 

- Kan mı? Bagımıza belli olur ... 

- Peki. .. Yaz gelince alırız. Mantar 
toplar. Ap'aldır :ıma mantar toplamaM 
sını bilir. Şimdi çorba içeceğiz. Sonra 
beni yukarı çağıracaklar. Dualar oku
tacaklar ve döğecekler. Daha sonra 
gelirim. Yatarız. Sabah olunca. erken
den, Moskovaııın kar§:? kıyısındaki Ki
tai'ye gideriz. Benim orada tanıdıkla
rım var. Çoktandır kaçmak istiyor
dum. Fakat arkadaşım yoktu. 

--- -- -- -- ----- -- -- -- ---- -- -- ------ ---- -- -- ---- -- --- -- -
Riiyiik Petro ve A lekslln<lr Menşikof 

Alyoşka teklif etti : 
- Çörek, pirohi satan birisini bul

sak da ona yardım etsek. 
Bu esnada bit' kapı hızla kapandı. 

Misafirler merdiven basamaklarını gı
cırdatarak gidiyorlardı. Danila'nın 

tehdidkir sesi Aleksaşka'ya yukarı 

çıkmasını emretti • 

-9-
Aleksaşka duadan sonra merha

metsizce dövüldü. Zar zor bodruma 
kadar süründü, yatağına yattı, örtün
dü, dişlerini gıcırdatarak sustu. Er
tesi sabah, Alyoşka, ona, sütlü it'mik 
getirdi. Uzun uzun teselli etti. Acın
dı: "zavallıyı ne hale getirmişler!" 

Bütün gün Aleksaşka sobanın ya
nından ayrılmadı. Nihayet dili açıl
dı: 

- Böyle baba, kazıklanıp çarka vu
rulmağa liyık vahşi bir hayvandan 

başka nedir ki? Alyo~ka, şuradan, 

kandilden biraz yağ alda kaba etleri
mi uvala. Yarın sabaha kadar belki ge
çer ve o zaman kaçarız. Bir daha eve 
dönmem. Bir çukurda geberip git
mek daha iy .... 

Bütün gece, izba'nın kalın divarla· 
rı arkasında rüzgar JSl!k çaldı. Baca
da bir takım sesler mırıldanıyordu. 

Ahçı kadının kızı, sık sık uyanıyor, 

korkudan ağlıyordu. Alyoşka rüya
sında annesini görüyordu. Kadın, o
danın ortasında duruyor, dumanlar 
içinde, gözlerini kırpmadan ağlıyor 
kollarını uğuşturarak dövünüyor -
du. Alyo,ka üzülüyor, anasına çok 
acıyordu. 

Şafakla beraber Aleksaşka uyandı: 
''Bu kadar uyku yeter ... artık kalka
lım. " Kaşına kaşına ayakları • 
nı giydiler. Bir tarafta bir ekmek par
çası bulup yanlarına aldılar. Köpek· 

leri susturup kapıyı aralayarak avlu
ya çıktılar. Hava sakin, nemli ve sisli 
idi. Dar ve karışık yollar henüz karan
lıktı. Ahşap şehrin arkasında, ufku 
kaplayan kızıl ve pusarık şafak, ya
kın görünüyordu. Bekçiler, geceleyin 
halkı serserilerden ve hırsızlardan ko
rumak için konulmuş manialar yollar
dan ağır ağır kaldırıyorlardı. Dilen
çiler, sakatlar, meczuplar, toapllaya 
topallaya, kavga edip küfürler savu
rarak klise kapılarının dibindeki yer
lerini tutmağa gidiyorlardı. Nikiçka
ya sokağı boyunca, böğüren hayvan 
sürüleri. Neglinaya ırmağına sulan· 
mağa götürülüyordu. Yol gübre izleri 
ile işaretlenmişti. Hayvanlar, bu iz
den ayrılınca, karınlarına kadar kar
lara gömülüyorlardı. 

İki çocuk, Borovitzkaya kapısının 
yuvarlak kulesine kadar sürünün ar
kasından gittiler. Ora<laki topların ö
nünde, tüfekli bir alınan nöbetçi u
yukluyordu. Aleksaşka: 

- Burada, dedi, dikkat etmek la
zım. Çar uzaklarda değildir! 

Neglinayanın üst kıyısından süp
rüntü ve kül yığınları arasaından 
İverski köprüsüne varıp geçtiler. Ar
tık ortalık aydınlanmıştı. Şehrin U
zerinde · kurşuni bulutlar dolaşıyor
du. Kremlin'in nemli koca divarları 
boyunca, derin bir hendek uzanıp gi
diyordu. Yeni yıkılmış olan su değir
menlerinin mertekleri hali görilnü
yordu. İlerde, - iki direk üzerine u-

zatılmış bir üçüncüsünden mürek
kep - dar ağaçları vardı. B~ 
birinde, ayakları Japçınlı, eHeri ac-ı.a
sına bağlı uzun bir adam Milanıyot 

ve iğri duran yüzünü ktlflar' .,..ır 
yordu. 
Aleksaşka: 

- Bak iki tane daha, dedi. - H_.. 
dekte, Üzerlerini yarı yarıya kar arv 
müş iki cesed yatıyordu. - Bunlat 
hırsız galiba. Hcsablarını gönnıiiıflerl 

Meydan, ta dibclc görünen m81J9-
rek Vasil klisesinin, bir tavus gilJi 
çeşid çeşid renkli kubbe&ine ucW 
bomboştu. Kurtarıcı kapısına doif" 
bir kızak yolu devam edip gidiyord.a. 
Kapının, altın yaldızlı büyük kartalS 
nm üzerinde, bir sürü ka~ga, yalftd 
olan ilkbaharı haber vererek, kaygılı 
bağırtılarla uçuyordu. Saatin siy ... 
minesi üzerinde akrebi sekiz rakaJ!lr 
na erişti. İrili ufaklı çanlann muciıe" 
li musikisi duyuldu. 
Alyoşka takyesini başından alıp İt" 

tavroz çıkardı, kuleye baktı. Kor~· 
muştu: "Aleksaşka, gidelim. Bizi y/I' 
rebilirler." dedi. 

- Ben varken korkma, küçük bd" 
dala. 
Meydanı geçtiler. Öte tarfta dilr

kanlar, aıı.,ap barakalar, hasır çadır
lar vardı. Dükkancılar asma kilitleri
ni kaldırmışlar, mallarını uzun sırrk" 
lara asıyorlardı bile ... Ettaftan ek" 
nıek Te çörek kokuları yükseliyoft 

(Sonu vu) 
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Ç~~·~kk~.j~""b~Öa%ının istridyeleri 
b" kuvvet ilacı olur. 

ta ls;~ridye denizde ~~ • otlarla 
d .•. den bol vıtamını vardır. 

beslen. ı~ınhelcimlerden bazıları is-
Onun ıçın dk 
. . e i ince ince kıydır ı tan son-

LUS 

il' ·u 
vrupa. L ozu 

1 

1 

' ıe 
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Bir risalenin ilham 
ettiği düşünceler 

Avrupalılar istiridye yetiştirmeği 
Öğrendiklerinden beri en iyi istirid
Ye olarak Portekiz cinsini gösterir
ler, halbuki Portekiz istiridyesi de
rıilen deniz hayvanı - isterseniz 0 • 

na da deniz yenıişi deyebilirsiniz -
Rerçekten istiridye değil ona yakm 
batka bir cins hayvandır. 

tırıdY y klara bile yedirirler. Zaten 
ra çocu .. . r n ıuk
. fridye yerken uzenne ımo 
:::k adet olduğ~dan bu da gene 

Yazan: H. Lechenperg 
Okumağa devam ediyorwn : 

-40- C eviren: Kerim Bükey 

Poatanm zaman zaman getirdiği 
riuleleri, batlığma §Öylece bakıp ki
tabJ.arımrz arasına, ve ek~iya ki
ild aepetioe atarız. Bu ha.~eketmuz
le ne kadar hak&rzlık ettiğimizi -
yakmdan tanıdığımı aandığun -
Ankara Halkevinin 1937 seneai ça
lrflll&larını anlatmak üzere tertib et
tiği küçük risaleyi tedkik ederken 
anladım. 

istiridyenin en kibarı bizim Ça
llakkale boğazından çıkan istiridye
dir. Ona bu kıibarlık, bir kere, en 
hüYiik Latin fa.iri Virijil'in metbu~: 

... Ostrifcri fauces tenten tur Aby . ı 
hıısram.a. gı·rerek en yüluek ed~ı-

1 . tır Yatta yer bulmasından ge ını! . · 
Sonra da, bilirsiniz ki, büyÜk f&~m 
IÖylediği Abidos bizim timdi Nagra 
bllrnu dediğimiz yerdir. lstanbulda
lti Kızkuleaine de adını vennit olan 

il Le elfsane kahramanı Hero kız e -
andros'un sevittikleııi yer ora~~ ?.1-
duğu gibi Key HuSl"ev'in buyuk 
Iran ord~u, daha sonra Süleyma~ 
Patanın kumandasında türk ask4;{'1 
0 rada Rumeliye ayak ba&mıtla.r ı. 
En sonra da İngiliz şairi Lord Byk 
l'on efsane kahramanı gibi yapm~ 
İçin, Anadolu kıyısındkll denize gı~
bıiş ve yüzerek Nağr.a burnuna çı -

d H • bu1amadı-lhış, fakat ora a ero yu . bo-
iından onwı uğrunda denızde 
Rulrnak terefini kaza.namamıf, sa
dece büyük bir yorgunluk duymut
tu ... Portekiz istiridyesi denile~ hÇay
"anların boylan ve enleri bizım a• 
llakkale istiridyelerinin boylar1ındkaln b .... k oma a \'e enlerinden daha uyu 
b . . k d meşhur vaeraber tarıhın o a ar a.kk le 
kala.rını gönnü• olan Çan .. ab. · " ··ı uşe ı-ıstiridyeleriyle nasıl boy 0 ç 
Ji,.ıer! b" .. 

Lezzet cihetine geline~, . u:~ 
diinyatıın en lezzetli istiridye en 
hizinı Karadeniz kıyılarından çıka
l"ılanlarla lstanbul boğazı kıyılarm
daıı çıkan lan istiridyelen:lir ... Bun~ 
&ad ece bir tefahür olarak soyleml 

· byvanıoYoruın. lr.tiridye denız a 
ltı&kla beraber biraz e!:1~eo:ı~ 
daha. ziyade sever. K . ak 
bn-akılınca derelerin denızlere : 
bkl lerde daha ziyade y~-

an yer . ,Karadem-
fir ve daha lezzetlı olur. . .. 1 da 
. 1 anbul boiazmnı IH&ları 

2:nı ve at La•ka denizlerin 
herkes bilir ki, ~ 

1 
__ _. On-

1 z tuz uuur. 
•uyımdan hay ~ • · ve İstanbul 
oa_ d Javw KaraueılllZ . • 

b . vitamin kaynagı olur. 
ır . . 'd • 9 gramı y.. gram ıstır.ı yenm 

tuzlu 1 5 gramı yağlı, 2,5 gramı 
azo , , di B dan 
d madenli maddeler r. un 

a . • b ti koskoca 
ba ka cüssesme nıs e e, 

J ' ul d - dan bu-b "r karaciğeri b un uguı_ı 
ı · · deki glikojer de maana '*:" 

nun ıçı~ Demek ki istiridyede bı
ker venr. - r· .. 
ze lüzumlu gıdalarm her tur usu 

vardır. 1 ·ı ından mayıs ayı
istiridye ey u. aly rde yenilebilir. 

kadar mevsım c . 
nao . in frenkler istiridyeyı yalnız 

nund ıç h f" bulunan aylarda ye-
adın a r ar 1 b b' ha-

k iz derler. Bunun se e ı . . 
~e ca e Hile kadar zaman ıstı
zırand~ Y urtlama mevsimi oldu
ridyenın ~-=t hem tadmm bozul
ğundan o vaıu 

h de dokunmasıdır. 
ması, em . birinci §Clriı 

istiridye yemelnın dır Biraz bile 
k taze o ması . 

onun pe d k ur Devlet de
bayatlaym~a o. un k .dar büyük iş
miryolları ıdaresı o a d ğuk 
Ieri arasında, bir kaçedtan~k e :°tmek 

al .. k vagonu t exı 
~~v ı yu bir gün elbette hatırlıya-
luzumunu d . 

kt O zaman Ankarada a ~un-
ca ır. . •. d yemek 
dikinden daha taze ıstın ye -
kabil olacak ve İstanbul bogazmın 
"stiridyeleri, böyle taze taze, uzak
ı . - ol bulurlarsa lara kadar gıtmege y . . .. -
burada da istiridye yetıştınnek mu 
him bir endüstri olacaktır. 

G. A. 

.................... ................................ 
Pek yakında 

"ULUS,, Gazetesi 
kendi karllerlne 

1938 
~il o ı- •- • A--·nah ışti-
~ • ...,;.,.lv.,,,..,rı w•~ i 
W...-~ ~ .... ·ed· 'ki ·~ -'en onlar kadar ·•ftlrllm ı erılKI ak'l b.. .. Ç nakkale boğazmd ı er 

parlak: en faydah, ~nv~a~lı .. -
tefrikasını verecektir 

Uyuk ve a 1 malda be-
tibi tarihte methW: odma daha )ez. 
l'aber onların hepıın en 
2:etli olurlar. bir nokta var-

y alnız taıılacak fmda istirid-
dır: Dünyanın her tara • 1 üh'm ı 

k h yhca kar ı m ı ı 
)'~ yetiıtinne ":, h ld tarihte o 
1> ... endüstri oldugu Ça ekkale bok.dar .. hr t' olan ana 
i. . ~o.de ienyle tabiatin hus~· 

zı ıatın ye .. Karadenız 
•i b·· • ..:~1- l .. tfunu goren .. 

u,.YA u . t' 'dyelennın 
•e lıtanbu1 boğaJıı il ıs. il'• bırakıl· 
hiiabütün kendi ha er)lle 

ŞiMDiDEN 
Eserin yalnız ismini haber ve

relim: 

Türk Çanakkale! 
ve muharririni hatırlatalmi: 

Türk askeri muharrirlerinin halk 
tarafından en tanınmış olanı 

M. Şevki Yazman 

Mi&ter Dawiı altı dakikada. bofanma davasını 
kazanıyor. 

Bu seneki hükUınet masrafları Amerika tarihin
deki en yüksek ma&raflar. 

Song on dokuz &aa.t ve krk beı dakika nutuk 
veriyor. 

Bir alim yedi yüz kırk tavıan öldürüyor. 
Bu sosyete hayatı mı, politika mı, ilim mi, yokla 

spor mu ? 

Amerikada her ıey ·rekor, her ıey heyecan, her 
ıey spordur. 

itte, bin bq yüz kilometreyi on yedi saatte alan 
bir trende oturuyorum. 

Amerika aonsuzdur. Amerikanın sporu sonsuz· 
dur •• 

• • 
''H. Lecheuperg" in bir Avrupalı gözüyle Ame

rikada spor kitabı burada bitiyor. 
Bilhaua Almanyada çok alaka uyandıran bu 

kitabm muharriri muhakkak ki büyük bir aporcu 
ve sporun bütün ıubeleri hakkında umumi ve tek
nik der.in malUınatr olan bir spor muharriridir. 

Evveli. fUDU kaydetmek li.znn ki Lecheuperg, 
belki Avrupada ikeın daha iyice bilmediği Ameri
kan sporlarım ve Amerikan ıpor zihniyetini yeni 
dünyada bulunduğu eanada - her halde bu kita
bı yazabilmek izin uzun zeınan Amer.ikaıda bulun
mll§ ve bütün vaktini spor qlerine ha.sretmit ol
malı - çok sistematik bir §ek.ilde tetki:k etmif ve 
Amerikan sponmu iyice kavramı§. 

Bu kitabın; bitaralf bir göriifle ve bilerek yazıl· 
dıiı muhakkak. Binaenaleyh, Amerikan aporu ile 
Avrupa sporu mukayeM edildiği zaman ıu esaalar 
mt!()'da.n& çıkıyor: Amerika.da spor Avrupaya na
zaran çok daha büyük mikyaata yapılıyor. Spor 
yapanların sayısı İn&aru hayretler iç.inde bırakı· 

yor. Seyirciler, daima anlatılmasına imkan olma· 
yan bir rekor tefkil ediyor. Bunmı için de, spora 
ve apor propagandasına çok; pek çok para ve e
nerji aarfediliyor. Mekteblerde spor en büyük pro
paganda vasıtaar olamkla beraber apordan kaza· 
nılan para taınamen ve aynen gene spOl'a yatırılı
yor. 

Amerikan apor aeyi.n:ileri sporculardan doğu

yor. Seyre gelenlerin ne bileyim belki yüzde d~-

k";da ~ g~ç olub da spor yapmayan yok gibi. 

Amerikada spor en ziyade mekteblerde ve ku
lüblerde yapılıyor. Mekteblerde spora o kadar e
hemiyet veriliyor ki, apora ayrılan zaman dene 
ayrılandan fazlıa ! Spor yapmak, yemek yemek ka· 
dar tabii bir hal olarak b.bul edildiğinden, her 
gencin zamanı eaa.HD bol bol apor yapa.bilecek 
bir tekilde takaim edilınİf. 

Amerikada apor adam adama mücadeledir. Pes 

yok. Sonuna kadar döiüfiilecek. 
Gene görüyoruz ki; Amerikan apor zi~eti 

A vrupanmkine nazaran çok farklı... Amerikalı, 
sporu apor yapmıı olmak iç.in yapmıyor! Her spor 
yapan genç behemehal bir rekor, bir mükafat ve 
muayyen bir gaye peı.inde koıuyor. Bunun IÇJD 

Amerikada durmadan re.korlar kuruluyor ve gün 
geçmeden kırılıyor. 

Amerikalılar adam adama çarpı§ID&dan, çeıkif
meden zevk alıyorlar. Büyük bahaları dünyaya, 
Amerikaya böyle gel.mitler, torunları da böyle gi
decek! Bu yüzden; içinde fazla hareket, heyecan 
ve kartı karfrya mücadele bulunan sporları bil
haua tercih ediyorlar. 

Muharririn kitabındaki listelerden ve umumi 
bahi&lerden Amerika.da en çok ehemiyet verilen, 
en çok yapılan ve en çok seyirci toplayan sporla
rın sıraaiyle: Amerikan fıaclbolu, Bueball, bok .. 
atletizm, yüzme olduğunu görüyoruz . 

Buna mukabil biliniz ki, A vnıpada aporu en iyi 
kavramıı olan lngilizler bile sporu sadece spor 
yapmıı olmak ve vücudca faydalanmak için yapı
yorlaı-. Ve gene biliniz ki, Avrupacla en çok raif>et 
gören aporlar aıağı yukarı aıra&iyle: Fıaclbol, -
ki Amerikada diğer sporlarla muıkıayeae edildifi 
takdirde çok geride kalr - bqta gelmek üzere. 
atletizm, yüzme, bolu ve giİrtıftİr. 

Avrupalı organizatörler, muharririn de orıani
zatörler bahsinde anlattığı gibi, Amerikadaki ae
yird kalabalığmı iPttikçe Amerikacla doimaddda
nna dövünmektedirler. Gene bu lcitabclan anlatıl· 
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spor seyircisi iseler de, bu muazzam kitleyi sürük
leyip apor aeyrettinneği ancak Ameribn orpni
zatörler:i kıvırabiliyor. Bütün bunLardan çrbrdıiı
mrz netice: Amerik.ada spor deyince alda selen ı 
Yüzde )'Üz spor yapan bir a-eaçlak, )'Üzde yüz spor 
aeyirclai bir millet r 

K•rim A. Bülı•y 
-SON-

Yakalanan eroinciler &lllfldln •lspreslenle de 
tenzilat yıpll1<1k 

1 ki lsveçli profesör 

lstanbulda 

Yakından tanıdığımı aanclığım ke
laneleri üzerinde durmalıyun: An· 
kara halıkevine tiyatro, konferan-. 
balo, hatta düğün gibi ve&ilelerle 
her zaman uğrerız. Ev'de vazife al• 
mıı aııkadA§larm çalıfJllA mevzuları 
hakkında, kendilerile temas ettikçe. 
az çok malUnıat ediniriz. Ve bu 8e

beble, Ankara Halkevi bahse kona
cak olaa, onun faaliyeti ha.kkmd& 
aaatlerce konUfAbilecefimizi aam
nz • 

Halbuki hakikat bu değildir: An.. 
kara Halkevinin elimdeki riaaleeini. 
her aayf ayı çevirdikçe artan bir ala
ka ile ve yeni yeni ıeyler öğrenerek, 
tetkik ettiğimi itiraf ederim. 

Risale diyor ki: "Halkevine 1937 
senesinde 1936 senesinden 90.968 
fazlaaile 475.692 kiti gekniftir.,, 
123.000 kitilik bir tehirde 475.692 
ziyaret, ankarahJarm halkevi ile ~ 
kadar ali.kalı olduklarmı anlatmaar& 
:yeter. Fakat ikinci bir nokta daha 
tebarüz ettirilmek lazımdır ki bu ela 
aliıkanm l'İttikçe ziyaıdelettiiidir. 

Şu neticelere bakarak ,öyle 
bir muhakeme silsilesi kurabiliriaı 
"1939, 1940 ve daha aonraki .......... 
de Halkm dolup t&.f&caktır. Halk .. 
vi binumm etrafmda yeni ilavelere 
müsa.id yer de yoktur. Acaba üniver
site mahallesi içinde kalacak olan 
bugiinkü binayı bırakıp Ankara 
Halkevi için - kamutay sarayı ya. 
pıJ.d.lktan aonra - ıimdiki kamutay 
binasmı tahsis etmek muvafık olma• 
mı? Y ahud ıehir nüfusunun en kesif 
oldufu taraflarda yeni Ye çok bü
yük bir bina inpaı lazım gelmea 
mi?" 

Riaa.Je bir baf.ka tarafında fUDU 
aöyliyor: "Çoiu senç olan kitabea.. 
ray müdavimlerinin sayısı 51.943 ki· 

•·• Ş~di b~u.~u iddia ile k&J'fılap 
nıı: 

-Bizdekita.b ...e gazete az okunu-

yor r ..ı:ı . ·nc1· bir r-11-
Biri rakanıa ve '" en ı ı •-· 

,. i.tinad eden bu iki mütıaleadaa 

da fU hükmü çıkannak kabil deiil 
aniclir 7 

- Gençler okuyor, fakat IUtah ve 
sazete pahalı olduiu iç.in istediii 
kllıdar aa.tm alamıyor. 

Bir bqka meaele: ''Gördük ki 
Kara,öa, halk terbiyeainde ıimdilik 
aahnıeniın yerini almaktadır.,, 

- Yinnıinci asırda Karagöz ? lhış olma.landır. . k dan düıün· 
latiridye, hangı b~ ımd dır Her 

ae • ··k el bır gı a · ruz, mu emrn .. ..k bir ittah 
leyden önce insana buyu . eceği 
•erir, inaan ondan ~~ikçe. ~:neyi~ 
telir, onun için istındyeyı ir otu-
deırnı d'' ·· le satarlar. B 

"". ' uzuney w kaddime o-
!'uıta - asıl yemege ınu . . "d e 
1-rak - otuz altı düzüne .~s~~~ı ~~ 
Yiyen zevk sahibleri bib goru m 

t Bu eser bütün teknik kıymeti
f ni muhafaza ederek, herkesin 
ı derhal kavrayabileceği bir tah

kiye ve üsICıb ile yazılmıştır. 

Çanakkale türktür 
H ele birkaç gün bekleyiniz. l .. ULUS" ,;,; hôç b;, zaman 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Emni
yet karrakçılık bürosu memurları Kum 
kapıda altı eroinci yakalamrşlardır. 
Tahtakalede de Murtazanın kahvesin
de yedi euarkeı tutulmuıtur. 

Kağulhancdeki terşih havuzla
n büyütülecek 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Havuz
lar idaresi Kiğıdhanedcki terşih ha
vuzlarını bir misli arttırmaya karar 
vermiştir. 

Devlet demiryolları ve limanları iş -
letme umum müdürlüğü iki aylık halk 
ticaret bileti ile seyahat eden gazeteci
lere sürat trenlerine mahsus munzam 
ücretlerden de yüzde 60 tenzilat yap • 
mıştır. 

.l(ıdem tablosu 
Iç Bakanlık, bir müddettcnberi ha

zırlamakta olduğu Dahiliye memurları
na aid 1938 kıdem tablosunun hazırlığı· 

İstanbul, 22 (Telefonla) - İsverrte· 
ki Upsalla üniversitesi profcaörlerin· 
den maruf dahiliyeci Berkmark ve ma
razi teşhis profesörü Sarakuı bu gün 
İstanbula geldiler. Üniversite rektö • 
rünü ve tb fakültesi dekanını ziyaret 
ettiler. Profesörler 1stanbulda birer 
konferans vereceklerdir. 

- Eftt, Karagöz. En ileri memle-
ketlerde kukla halk ter:biyeai vaaıt&
sı olarek muvaffakiyetle kullandı· 
yor. Bizde de Karqöa halkm maJı. 
dr. Ondan hakkile ütifade ebneii 
bilmek §&riile karagözü en müeaeir 
telkin vasıtası haıine getirebiliriz. 

Ankara Halkevinin 1937 senesi çabı
malanna dair nqrettiği risaleyi okuya
rak mürettiblerinin mütahedelerini in
tibahla kaydedebiliriz. - N. Baydar 

t .. 
ur. k k 

u · · · d otuz ır ırıer istiridyenın ıçın e d ' A de 
Rranı deniz suyu vardır. Bu a a 

:.-:.:~...::.:~:~.~ .... ~:~~.' ..... 

YEŞİL DEFTER 
Yazan: Marı!örit Ranclü 

"'~===============~~== = 7 ==':/ ~ k ' l t mamiyle Karamaskenin 
ber b~ ::et~d~ dairesindedi~ .. Cimmi kendini tutamadı: . 

- Amma da tafsilat vermışler, de
di. Ama her halde hepsi lüzum~.u ol:· 
cak, çünkü o hiç bir şeyi tesadufe b -
takzn 

az. ' Dedi Ney-
- Bu manasızlık da ne· ki 

lor. Niçin Hayd Park? Bir saat be e-

mek neden? . hile ihti
- ç·· k.. bu suretle bır un u o . uş olu-

Jnaline karşı kendisinı korum . 
1 dolu bır çan-Yor. Ona içi gazeteler e 1 tes 

"ka arı · ta Yerebilir veya size vesı h rla-
l' ' k"f lanı azı ıın ederken bir tev 1 P b kalara 
}'abilirdiniz, yahud da b~~direbi
banknotların nunıaralarını ı onu 
lirdiniz. Bu bir saatlik beklemeakta
biitün bu tehlikelerden kurtarın sa 
d d 0 parayı -
ır. Bu zaman zarfın a kolay-

Yıp yüz sterlinlik bankno~!arı da de
ca değiştirebilir; s~ç ort.a a~edikle
dektiflerin sizi takıb edıp c b' sa-
. . d" Bu ır tını tahkik edecekler ır. 

1 
bir 

. . · lüzumu atlık bekleme onun ıçın · ta-
d . . . 'k iz çetenın e bırdır. Fılhakı a, s 

0 
bütün 

rassudu altında bulunurken 1 
. . d kla nıcşgu elıllcrı ortadan kal ırnıa . Hiç 

1 • be t'rccektır. 
acak Ye izinı kay ~ 1 k bu nıa-
ir zaman randcv~ yerı oJara kla bera
lli intibah etınış olmama 

muta N apmak niyetindesınız 
- ey .. d .. 

. . b" lahza düşun u. 
Cımmı ır. ld onlara tesbit edilen 

Her ha e B 
- kl ·şe başlamalıyız. u 

Parayı verme e ı /:. 
kalamanın yegiine çare

kurnazları ya f" n tatbik et
si talimatlarını har ıye 

mektir. k"lde hareket edecek-
- Fakat neşe ı . e irdikten 

siniz? Vesikaları elımc g çk'b bey
bittikten sonra ta ı ve her şey k ı' 

hude ve neticesiz ol~ı~aca ~ . . 
- Ha işte burası muhım, .d~dı . ~ım
. . ette polisin takıbı hak1ka-

mı buvazıy . h b 
• . . kalırdı Polıstcn a er ten netıcesız · . . 

sızdığı vakidir. Sonra bır polıs n:ıe: 
kadar gizlense gene kcndını 

muru ne 1 w t d 
belli eder. Fakat benim a acagım .c -
birlerle, iş başka bir mecraya gırc-

cek. Peki ama nasıl muvaffak olac~k
sınız? Onları elden kaçırmamaya dık
kat etmeli. 

- Henüz projemi bütün tcferrua-
tiyle tcsbit etmedim. Bunu?la .bera
ber hissemizin planında zayıf bır ta
raf var. Gerçi bizi Merbl Ark'la Lan-

Geyt arasında kalabalıktan ukestr 

zaklaştırıyor ama ayni hareketle ken
di de bu vaziyete düşüyor. 

- Anlamadım? 

- Göreceksiniz. Bildirilen nokta-
dan, otomobille ancak iki istikamette 
uzaklaşabilir: Ya Marbl Ark'a doğru 
şarka, yahud da Lankcstr Geyt'e doğ· 
ru cenuba gidecektir. Ha 1 Bu iki nok
tadan birine varınca, sizi tarassuda 
memur olan suç ortağının gözünden 
kaybolacaktır. Bu itibarla da, adam
larımdan biri, farkına vardırmadan, 
onu takib edebilir. O bir şeyden şüp
helenmiyecektir, bu sayede biz izini 
ele geçirmiş olacağız. 

Neylor'un yüzü bir an için aydın
landr, fakat sonra tekrar karardı: 

- Pek ala, dedi. Fakat tehlikeli 
bir oyuna girişiyoruz. Adamlarınız 
hangi otomobili takib edeceklerini bi
lemiyeceklcr, çünkü bu kadar uzak
tan, benimkinin yanında duran oto
mobili farketmiyeceklerdir. 

- Merkezi noktaya bir adam koy
mak niyetindeyim. Hiç bir şey onun 
gözünden kaçmıyacaktır. 

- Güzel. Ya birbirlerini nasıl ha
berdar edecekler. 

- Doğrusunu söylemek liiım ge
lirse burasını henüz düşünmedim. 
Şimdilik beni sıkıştırmayın. Fakat 
h er halde bu adamların peşine düşme
nin yolunu bulacağım. Siz aade onla
rın talimatını takib ediniz. Bay Ney
lor. 

- Ala. latediğiniz gibi hareket e
din. Ama bu herifler de az mahir de-

nı bitirmiştir. Tablo bastmlrmştır. Bu
günlerde alakalılara dağıtılacaktır. 

ğillermiş hani 1 Bu mcktubları benim 
elime kadar göndermek. 

mektubu verdiğini şahsen farketınc
miş olmakla beraber, adamı takibe 
başladım. Lokantanın Pikadilli tara
fındaki kapısından çıktığı zaman saat 

s 
dir. 

Hay&lop: 
- Ha, eğer şansımız yolunda gider

se, belki bu akşam size bu hususta 
malı1mat verebilirim. Öğleden sonra 
bir rapor bekliyorum. 

Banger bu defa Cimmi'ye takdirle 
baktı. 

• • • 
Fakat beklenen rapor dedektifin 

umduğu gibi çıkmadı. Saat dörtte, 
Hayslop, Somerset Mensions 15 nu
marada apartımana girdi. 

Can sıkıntrsiylc: 
- Bu işte bir uğursuzluk var, dos

tum, dedi. Bir şey anlamıyorum. 
- İzi kaybettiniz mi yoksa? Oto

me>bilin lüzumsuz olduğunu anlayın
ca Viv geri döndü. İşaret edilen ada
mı takib ettiğinizi söyledi. 

- Evet. Kapıcı işareti ... 
Cimmi soğuk bir edayla devam et

ti: 

- Başka biriyle de görüştüğünüzü 
de ilave etti. 

- Ha 1 N cylor'un kızı 1 Evet yanı
ma geldi ve bir dakika konuştuk. Onu 
koğamazdım ya 1 

- Viv zaten sizden takdirle bah
setti. 

Viv söze karıttr: 
- İhtiyatlı olunuz Hayslop, yoksa 

bu kızcağız size aşık olacak. Tecrü
beme itimad edebilirsiniz. 

ikiydi. Onu Pikadilli, Heymerket ve 
Strend boyunca takib ettim. Orada 
bir seyahat acentasına girdi. Sonra e
vine döndü. 

- Evine mi? Kimmiş bu adam? 
- Meşhur seyyah ve kişif Sir Blen-

heim Vatkins 
- Vatkins mi? Emin misiniz? 
- Elbette! 
- Viv 1 Bana rehberi ver. 
- Fakat p,azetelerin yazdığına ba-

kılırsa cenubi Amerikadan daha yeni 
dönmüştür. 

Hayslop: 
- Biliyorum, dedi. Hizmetçi kadın-

la konuştum. 
Viv gene takıldı: 
- Güzel miydi? 
- Bir hapishane kapısı kadar 1 
Cimmi rehberi karı1tırıyordu. 
- Bu meşhur bir adamdır, dedi, 

böyle bir şantaj işine karışması ihti
mali yoktur. 

Viv 1t0rdu: 
- Hayılop, o değilse mektubun ki

min tarafından verilmiş olduğunu ka
pıcıya sordunuz mu? 

- Hayır 1 Hidiseyi o kadar garib 
buldum ki doğrudan doğruya buraya 
gelmeyi tercih ettim. 

Ciınmi: Hayslop, yarım kalan sözüne de
vam etti: 

- Kapıcının ipretiini görünce, 
- Yanlış yolda yürüyoruz, dedi. A

radığımız adam hiç 9üpheaiz o değil-

- Fakat, dedi, aramızda kararlat
mı' olan işarete göre yanılmama ihti· 
mal yoktu. 

- Garib şeyi 
Cimmi bir lahza düşündükten son

ra Granadaya telefon etti. Domani'yi 
buldu. Metr dotel, kendisini alaka i
le dinledi ve derhal tahkikat yapaca
ğını vadetti. 

Cimmi, telefon ahizesini yerine ko
yarken: 

- Öyle sanıyorum ki, dedi, Doma· 
ni, her İtalyan gibi, her hangi bir ent
rikada rol almış olmaktan p<"k mem
nundur. Tabii, kendisine L>ir zararı 
dokunmadıkça. 

On dakika sonra Domani kendisini 
telefona çağırıyordu. Değişmiş bir 
&esle: 

- Bay Rezayr, dedi, ne kadar hid
detli olduğumu size tarif edemem. 
Anlaşılan, mektub kaı;ıcrya gene ge
çen ıcfcr ki adam, yani siyahlar gi
yinmiş biri tarafından verilmiş ve ka
pıcı işareti venmiş. Ne çare ki, bizce 
maruf olan Sir Vatkins, lokantada ye
mek yedikten sonra biraz evel Pika
delli tarafındaki kapıdan çıkmış ve 
kapıcr ile bir iki kelime konu~uş. 
Tam bu esnada, ahmak kapıcı, far
kında olmadan şapkasını çıkarıp eliy
le alnının terini silmiş. Kararlaşmış 
olan işaı et o kadar tabii l-ir hareketti 
ki, istemiyerek .... 

(Sonuvar) 

. - ~ -
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İtalyan cevabı Edenden gizlendi mi? 

En nihayet işçilerin takbih 
takriri ekseriyetle reddedildi 

"(Başi ı inci sayfada) 
verileceği hakkında ileri sürülen fi -
kirlere karşı, başvekil ,böyle bir şeyin 
yapılmayacağını açıkça bildirmelidir. 
Zira, İtalyaya istikrazda bulunulduğu 
takdirde, bu para, İngiltere ve bütün 
demokrat milletlere karşı ıiliihlanma 

işlerine sarfolunacaktır. 

Başveküin sözleri 
Green Wood'dan sonra cevab ver· 

mek üzere başvekil, ayağa kalkmış ve 
işçi partisi mebuslarının aleyhinde te· 
zahürleri ile karışık umumi alkışlar a
rasında söze başlamıştır. 

"- Dün bana karız yapılan mütead· 
did tenkidler, Eden'in nutku üzerine 
lı.aksıı bazı düşüncelere istinad etmek
tedir. Aramızda anlaşmazlık bulunma· 
sını istemem. 

Burada B. Eden'in huzurunda şunu 
söylemek arzusundayım: B. Edcn,in 
enternasyonal iyi niyet meselesinin 
İtalya veya Almanya ile görüşmeleri 
üzerine bir ambargo konulması demek 
olduğunu herhangi bir zaman bana 
söylemiş bulunduğunu hatırlamıyo

rum. 

Kollekıif emniyet 
Kollektif emniyet hakkındaki fik -

rimi de tasrih etmek isterim : 
Bu, müteaddid devletlerin, tecavü • 

z:ün önüne geçmek ve eğer tecavüz 
başladı ise mütecavizi tedib eylemek 
için kollektif hareketler yapmaları 

sistemidir. Burada, milletler cemiyeti· 
nin, bugünkü teşklatı ile, böyle bir 
kollektif emniyet verebilmekte oldu· 
ğuna inanan kimse var mıdır ? 

Müzakerelere girişmenin bizim için 
bir hacalet teşkil eylediği ve diktatör
lere fedakarlıklar yapmakta olduğu
muz hakkındaki sözlere gelince, bu gi· 
bi alaylar ve safsatalar beni katiycn 
heyecana scvketmemektedir. Bunlar, 
yalnız bir şeyi bildiriyor: O da, bu gi
bi sözleri söyliyenlerin bu memleketin 
büyüklüğünü takdir etmedikleridir. 
İngiltere, milyonlarca insanların hür
met ettiklerinden dolayı, bize karşı 
yüzlerini çevirmiş bulunduklarr bir 
memlekettir. 

.Milletler Cemiyeti ve Chamber-
lain 

ki~;;;k~İlek~if blr-~ly-;t v~recek 
mahiyette değildir. Küçük, zayıf mil: 
!etlerin bir tecavüze kar1ı siyanet edı
leceklerini düşünerek bizzat kendimi
zi ve aynı zamanda bu küçük ve zayif 
milletleri hayal inkisarına uğratmıya· 
}un. Zira biliyoruz ki, böyle bir şey 
Milletler Cemiyetinden beklenemez. 
Ben, milletler cemiyetinde kalacağım. 
Zira, bu müessese yeniden tanzim edi
lecektir ve bu müessesenin yapacağı 
mühim ve kıymetli mesaisi vardır. Fa· 
kat ben, azaları teker teker zecri ted -
birler koydurmak salahiyetini haiz ol
duğu müddetçe, milletler cemiyetinin 
iyi bir iş yapacağına kani değilim. Mil 
letler cemiyeti statülerindeki hiç bir 
maddeyi, hatta 16 ıncı maddeyi dahi 
kaldırmıyacağım. Zira, miUetler cemi· 
yetinin, bidayette istihdaf edilen ga -
ye ve vazifelerini hakkiyle yapabile -
ceği bir hale geleceğinden ümidvar 
bulunuyorum. 

Fakat bugün şurasını iyice aklnnı· 
za koyalım ki, milletler cemiyeti, bu -
gün bunları yapacak vaziyette değil -
dir. Ve hiç kimse de bunları kendisin· 
den bekliyemez. Hala Milletler Cemi • 
yeti azası bulunan milletlere, göze al
maya hazır olmadıkları tehlikeler için 
taahhüdler tahmil olunmamalıdır. Di
ğer taraftan, başka milletlere de bida· 
yette ümid edilen bu emniyeti millet· 
!er cemiyetinden beklememelidir. 

l şçi partisinin politikası 
Öyle zannediyorum ki, elele tutun

mak, hakikata arka çevirmek ve hiç 
bir fil! harekette bulunmıyarak nutuk
lar söylemekten ibaret olan i'çi parti -
sinin politikası eğer takib edilirse bi· 
zi barba sürükliyebilecek bir politika· 
dır. Eğer bir harekette bulunmazsak, 
bu feci harb meselesinin karşısında 
kendimizi göreceğimizi düşünen ve 
bir harekette bulunursak bunun önüne 
geçebileceğimizi tahmin eyliyen bir a· 
dam, üzerine büyük bir mesuliyet al • 
mış J..ulunmaktadır. Eğer ben, bugün 
yaptığım gibi bir hareket yapmazsam, 
vazifemizi yerine getirmemiş olurum. 

Clıurchill' in sözleri 
B. Chamberlain'dan sonra söz alan 

B. Churchill, İtalyanın kar~laştığı bil 
yük güçlükleri anlatarak demiştir ki: 

"- Güzel bir cephe arkasında, Mu
solininin çok güç ve fena bir vaziyette 
olduğu muhakkaktır ve her şey bunu 
göstermektedir. 

Bir çok defa, tabii usullorin, tabii 
seyirlerini takib et~elerin_e. mü~aade 
etmek ve cinayetler ıle delılıklerın ~e
zalarını görmelerini bırakmak, bakı -

e bir hareket tarzıdır. İtalyanın 
:aa~Ii vaziyeti, italyan diktatörüne 

.-················································································-.. 

Macaristan askeri hukuk 
müsavab mı ilan ediyor ? 

Budapeıte, 22 ( A.A.) - iyi malumat almakta olan mahfiller 
memleketin milli müdafaasının yakın bir zamanda takviye edile
ceğini bildirmektedir. Bazı kimaeler, Macariıtanın ailahlanmak 
haklarının resmen ilt.in edilmeaini iltU:am etmekte, diğer bir ta. 
kımları da böyle bir ilanın ıimdi meuaitn8Uı olduğu mütaleaaında 
bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar hüdkümet hukuk müıauatınuı kurulmasını reo
men ilôn etmekten İmtina etmiftir, Qe hiç bir ıey hükümetin bu 
babdaki görüfiinü değiıtirmiı olduğunu göıtermemektedir. 

Maamafih hükümetin görüıünü yeniden faril edebilmeıi için 
milli müdafaa komisyonu bugün içtimaa dauet edilmiftir. 

Prag, 22 (A.A.) - Dün akşam Prag'da toplathnlmış 
olan Telegraph gazetesi, Macar istamn yarın askeri hukuk 
müsavatını ilan edeceğini yaz maktadır. 

-ıı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ııw 

, , rabcr, mcsuliyeti, nihayet bulmu§ dc-
O O O O O O V O O O O O • ı B. Edenin istifa etmiş olmakla be· 

lnglltere ile ltalya ~~ 1:!ric.~~~~;:;tı~:~niv~~~:k;:ın~:~ 

arasında gizli 
bir kredi anlaıması 

Londra, 22 (A.A.) - Deyli Hcrald 
gazetesi yazıyor: İngiliz ticaret neza
reti, İta!~ ile gizli bir anlaşma yap
mı§tır. Bu anlaşma mucibince İtalya, 
İngiltereden mühim bir kredi alacak· 
tır. 

Bu kredi, bir ikraz olmayıp ihracat 
kredileri garantisi departmanının yapa· 
cağı bir garantidir. Bu departman, 
italyanlar tarafından İngiliz malları· 

nın mübayaası neticesinde uğranılma
sı muhteomel zararlar için İngiliz ihra
cat tacirlerine tazminat verecektir. Bu 
garanti, beş ila on milyon ingiliz lira· 
sına şamil olacaktır. 

AUPUUU U 
LUU.••W...,••""n ..,., ~- ----y-·•- ~ ... 
dir. 

İtalya diktatörüne bugün, harici bir 
muvaffakiyet lazımdır ve bundan dola
yıdır ki, Grandinin İngiltere ile görüş· 
meleri teşci etmek için talimat almış 
bulunması kolayca anlaşılır. 

Fakat neden biz, italyan diktatörü
nün yardımına kolaylıkla kotalım. Bu 
nu anlamak pek o kadar kolay değil -
dir. Bu vaziyet öyle bir vaziyettir ki, 
zamana da kendi rolünü oynaması için 
yer bırakmalıyız. 

B. ChurchiJI, bundan sonra B. E
denin istifası meselesine geçmi9 ve 
demiştir ki: 

- Ben, Eden'in çok doğru hareket 
etmiş olduğuna mutlak surette kaniim. 
İyi veya kötü, hadiselerin mesuliyeti, 
bittabi kendi hukuki çerçevesi dahilin 
de hareket eden başvekile ait olacak -
tır. 

Bu son hafta, diktatörlerin şimdi
ye kadar görmedikleri iyi bir hafta 
olmuştur. Alman diktatörü, elini bü
tün ağırlığiyle memleketi üzerine bas· 
mıştır. Küçük fakat tarihi italyan 
diktatörü ise, Eden'c karşı olan intİ· 
kam hislerini tatmin edebilmiştir. 
Musolini, bu işte kazanmıştır. Fakat, 
majeste İngiltere kıralının bütün 
kuvveti ve büyük Britanya impara
torluğunun bütün azameti, parlamen
tonun müttefik azmi i1e sabık ingi .. 
liz hariciye nazırına tevdi ettiği da
vayı muvaffakiyete eriştirmeğe kifi 
gelmemiştir. 

lnlfiliz - ltalyan göriişmeleri 
İngiliz - italyan görüşmelerine ge -

lince, muhakkak ki İtalya bizden pek 
çok şeyler istiyecektir. Biz ise, 1tal
yadan pek az 'ey alacağız. Alacağı
mız, belki de yalnız sebebsiz olarak a
leyhimize yapılmakta bulunan İtalyan 
propagandasına karşı nihayet verilme
si olacaktır. Eğer İtalyanın Avustur
yanın istiklil ve tamamiyetini müda
faa için İngiltere ve ~ra~s~ya yardım 
etmek suretiyle vazıfesını yapması 
mümkün olsaydı . Fedakarlıkta her
kesten fazla ben ileri giderdim. Fa
kat bu böyle olmıyacakt'._~· . . 

Edenin istifasını verecegı genış netı
celer, çok teessüf edilecek mahiyeti~· 
dir. Edenin hariciye nazırlığı devresı, 
yalnız yüksek bir devre olarak kal
mamış, fakat aynı zamanda unutul· 
maz bir devre olmuştur. 

Lloyd George., söz alıyor 
ChurchiJ!den sonra Lloyd Georges 

söz almış ve demiı;;tir ki: 
_ B. Eden ve B. Cranborne aldık

ları kahramanca karardan dolayı teb
rike şayandırlar. Bütün sempatim 
kendileriyle beraberdir. 

vam eylemesi için, İngilterede bütün 
partilere mcnsub milyonlarca insan 
vardır. Memleketin menfaati namına 
ümid ederim ki, Eden, bu tarzda ha
reket eylemeyi kendisine bir vazife 
bilecektir. Hükümet yeni bir politi
ka yoluna girmiştir. Demokrat mem
leketler, cesaretini kaybetmiş, telaş 

ve heyecan içinde kalını' bir vaziyet· 
te, bu istifadan dolayı müteessirdir· 
!er. 
Diğer taraftan, diktatörler ise. sevinç· 

!erini gizlememekte ve büyük bir mu· 
zafferiyet elde ettiklerini bilmektedir. 

I tal yanın lngiliz formülünü 
kabul etmesine dair telgraf 
B. Lloyd Geo"ges, bundan sonra, 

İtalyanın İngiliz formülünü kabul 
ettiği takdirde Grandinin notası me
selesine de temas etmiş ve demiştir 
ki: 

- Bu telgraf, pazar sabahı gelmiş· 
tir ve o gün öğleden sonra bir kabi
n rnn:~gtaı, rıa'mtJımtm~·~.u-M.t»n• 
zuu edilmemiştir. 

Chamberlain, cevab olarak demiş
tir ki: 

- Grandi, bu telgrafın me•lini ba
na pazar sabahı bildirmiştir. Ben de 
bunukabinede bildirdim. 

Bunun üzerine B. Eden, ayağa 

kalkmış ve demiştir ki: 
- İstifam dakikasına kadar, başveki

lin bahsettiği tarzda İtalyan hüküme· 
tinden hiç bir resmi maJUmat almış 
değilim. B. Chamberlain, böyle bir 
maUlmat aldığından beni haberdar et· 
mi' ve fakat bunun hangi menbadan 
elde edilmiş bulunduğunu söyleme· 
miştir. Ben hariciye nazırı iken ha
riciye nezaretine böyle bir şey gel· 
memiştir. Maamafih eğer gelmi§ da
hi olsaydı, bu benim kararımı katiyen 
değiştiremezdi. 

Bunun üzerine Lloyd George ye
niden söz almış ve demiştir ki: 

- Ben şimdiye kadar ömrümde 
böyle bir hareket tarzı görmedim. Bu 
kadar mühim bir vesika geliyor da, 
mesele üzerindeki düşüncesi kendisi· 
ni istifaya kadar götürecek derecede 
kuvvetli olan hariciye nazırına veril
miyor! 

B. Chamberlain, müdahale ediyor: 
- B. Lloyd George, benim utanıl

ması lazım gelen bir hareket yaptığı
mı mı söylemek istiyor? 

B. Lloyd George cevab veriyor: 
- Evet. 
B. Chamberlain hiddetli bir suret

te ccvab veriyor: 
- Bu benim şahsi haysiyetime ve 

namusuma karşı bir tecavüz ve it· 
hamdır! 

Cuma günü yapılan görüşmeler ma· 
JUmdur. Pazar sabahı ise Grandiyi ta
nıyan bir dostum, Grandinin muvafık 
bir cevab almış olduğunu bana bildir
di. Ben de bunu kabineye bildirdim. 

Avam kamarasında bir çok mebus, 
Lloyd George'e bağrı§ıyorlar: 

- Sözlerinizi geri alınız. 
Lloyd George cevab veriyor: 
- Hayır bu sözlerimi geri almıya

cağım. Bu vesika, hariciye nazırına 

gösterilmemiştir 1 
Chamberlain, yeniden müdahale e· 

diyor: 
- B. Lloyd George vakaları takib 

etmiyor ve dinlemek istemiyor. Ben, 
pazartesi günü Grandinin bana getir
diği dakikaya kadar bu vesikayı gör
medim ki, hariciye nazırına göstere
yim. Ben, İtalyan cevabının müsaid 
ve müsbet olduğunu işittim ve bunu 
da kabine içtimaında söyledim. O za· 
man, yani pazar günü elde hiç bir ve· 
sika mevcut değildi. 

Bu izahat üzerine, yeniden Lloyd 

Fransa ve 
İngiltere 

B. Chamberlaln'ln 
Chautemps'a telgrafı 
Paris, 22 (A.A.) - B. Delbos, Faris. 

te Amerika ve sovyet sefirleri ile yap
mış olduğu görüşmelerde B. Hitlerin 
nutkundan ve B. Eden'in istifasından 
sonra hidis olan enternasyonal vazi -
yeti gözden geçirmiştir. 

Salahiyetli mahfiller, B. Chamber
Jain'in dün akşam B. Chautemps'a bir 
telgraf göndererek iki memleket ara -
sındaki anlaşmada hiç bir değişiklik 
yapılmamış olduuğnu ve bütün mese -
lelerin iki memleket arasında tama
mile mutabık kalınmak suretile müza· 
kere ve halledilmesine devam edilece· 
ğini ve daimi bir zarurete tekabül e· 
den iki memleket işbirliğinin hiç bir 
veçhile haleldar olmamış olduğunu te· 
yid etmesi dikkate değer bulmaktadır. 

Nitekim Chamberlain, avam kama -
rasında dün Fransadan bahsederken 
ezcümle demiştir ki: 
"- Biz, Fransaya müşterek deınok

rasi, hürriyet ve parti hükü.meti ideal
lerile bağlı bulunuyoruz. Eden'in bu 
meseleden dolayı çekilmesinin Fransa 
ile olan sıkı dostluk münasebetlerimiz
de bir inhirafı tezammun etmesinden 
fransızlar aslii endişeye düşmesinler. 
Ben bizzat kendimi sadıık bir fransız 
dostu olarak biliyorum. Eden ile be
nim aramdaki anlaşmazlık, Fransa 
hakkında da aramızda bir ihtilaf bu
lunduuğnu ifade etmez.,, 

Dış politika hakkında izahat 
Faris, 22 (A.A.) - B. Chautemps, 

meclis koridorlarında, dış siyaset üze
rinde.ki müzakereleri meclisin cuma 
ve cumartesi günleri ruznamesine ko
yacağını ve cumartesi günü akşamı dış 
politika hakkında bir nutuk söyliyece 
ğini bildirmiştir. 

Georgeye sözlerini geri alması için hü
cum edilmiş ve fakat Lloyd George, 
cevaben demiştir ki: 

- Hayır, doğru olan bu sözlerimi 
geri alamayacağım. Zira, İtalyan hü
kümetinin siyaseti hakkında tasrihler 
ihtiva eyliyen bu mühim vesika, pa
zartesi sabahına, yani B. Edenin isti
fası saatine kadar saklanmıştır. 
ycı.ftt..nhllır'f.i!" 1Mttt ıcıaaııııı ooz
madan sormuştur: 

- Yani, beni ne ile itham edior
lar? 

Lloyd George cevab veriyor: 
- Bu vesika alınmalı ve istifa et· 

meden eve! B. Edene verilmeli idi. 
Başvekil, bu vesikayı almak, B. 

Grandi de bu vesikayı vermek zahme
tini ihtiyar etmemişlerdir. Zira, B. 
Grandi hariciye nazırından kurtul· 
mak istiyordu. Diktatörlerin İngilte
re hariciye nazırını kovmağa azmet
miş bulundukları muhakkaktı. Çünkü 
B. Eden, ingiliz hükümeti içinde bun· 
!ara karşı koyabilecek yegane adam· 
dı. 

Bundan sonra söz alan işçi partisi 
azasından Herbert Morrisson, partinin 
takbih takriri lehinde bulunduktan 
sonra Lloyd 'Georgun beyanatına te -
mas etmiş ve demiştir ki: 

- İster Romada ister Londrada ol
sun, ister kadın ister erkek olsun, her 
hangi bir gayri resmi şahsın, başvekil 
nezdinde bu derece nüfuz sahibi olma
sı ve başvekilin nezdine istediği za -
man girip çıkabilmesi çok teessüfe :ı:a· 
yandır. 

Nihayet, hükümet namına söz alan 
ziraat nazırı B. Morrisson ve bazıları 

beyanatta bulunmuş ve İngiliz bükü • 
metinin bir silihlanma ve aynı zaman. 
da bir uzlaşma siyaseti olduğunu tas -
rih eylemiştir. 

Avam kamarası, bunun üzerine işçi 
partisinin takbih takriri üzerinde re • 
yini vermiş ve bu takriri 168 reye kar
şı 330 rey ile reddeylcmiştir,. 

Rey neticesinin ilinını müteakib, 

Profesör Şimit sovyet 
kutup heyetiyle buluştu 
Nurman ve Taimyr buzkıran gemileri 

Murmanskaya doğru ilerliyorlar 

, . .-

Kutuptaki •av yet ilim heyeti ile ilk defa temas eden 
T aimyr b uz kıranı 

Moskova, 22 (A.A.) - Otto Şmit'i hamil bulunan Ennak bus 
kıranı dün sabah Groenland denizinde Taimyr ve Murman bu:ı: 
kırımlariyle bulu,mu, ve papanin grupunun kahramanlariyle sa• 
mimi bir konu,ma yapılmıttır. Papanin, Krenkel, Şirtof ve Fede
rof, Ermak vapuruna geçmitlerdir. 

Ermak vapuru, buzlar arasın- .---------------
da bulunan Murmanetz vapuru
na yardım etmek üzere ct:nub is
tikametinde dümen kırmıştır. 

Murman ve ~raimyr vapurları ise 
Murmansk'a doğru ilerliyorlar. 

Murmanetz vapuru dün gündüz 63 
derece 24 dakika şimali arz ve 34 dere· 
ce 30 dakika garbi tul üzerinde bulu • 
nuyordu. Vapurda her şey yolunda git 
mektedir. 

Profesör Şmit'in beyanatı 
Otto Şmit, Ermak vapurunda ga -

zetecilere ~u beyanatta bulunmuştur: 
"- Bir harika olan kutub destanı 

parlak bir surette nihayet buldu. Bu -
gün ' ' şimal kutbu" telsiz istasyonu hü
kümete son telgrafını gönderdi. 

Tahliyenin önce şubat - mart ıo -
nunda kutub gecesi nihayet bularak 
gündüzün lüzumu kadar uzayacağı 
-~- 31r-n•I--.- ~-·+·•slsnıet_ı_. 

parçalanması, işi tacile mecbur etti. 

Muazzam ilmi neticeler 
Taimyr ve Murman vapurları, kam

pa o derece yaklaşmağa muvaffak ol -
dular ki mürettebat buzlar üzerinde 
yürümeğe ve yalnız insanları değil 
bütün alat ve edevatı da almağa mu· 
vaffak oldu. Dört kahramanın seciye
leri ve soğuk kanlılıkları hayreti celb
edecek derecededir. Bunlar, tahliye 
için tazyikte bulunmak şöyle dursun, 
vapurların muvasalatına kadar daya -
nacaklarını bildirerek, ameliyatın lü -
zumsuz bir tehlikey atılmadan yapıl· 
masını ısrarla istediler. "timal kutbu" 
istasyonunun çalışmaları muazzam il· 
mi neticeler vermiştir.'' 

Sovyetler birliğinde sevinç 
Bütün sovyet memleketi "gimal 

kutbu" istasyonu mesaisinin parlak 
muvaffakiyetle neticelendiği haberi • 
ni tükenmez hayranlık, gurur ve se· 
vinç hissiyle karşılamaktadır. Her ta -
rafta işçi, mühendis, tekniGiyenler, 
kolkozlar ve alimler toplantılar yapa
rak dört kahramanın fedakarlığını kay 
deden telgraflar çekmektedirler. 

Polis vazife ve 
selôhiyetleri 

Devlet Şurası, polis vazife ve salahi
yet nizamname projesi~in tetkiki~ .. bi
tirmiştir. Polis sicil nızamnamesı uze
rindeki çalışmalarına devam etmekte

dir. 

Fransada 

Milli müdafaa i~ln 

fevkalade tahsisat 
Paris, 22 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: Cumhur reisi B. Lebrunun 
başkanlığında bu sabah toplanan na· 
zırlar meclisi, bilhassa harici ifler ve 
milli müdafaa ihtiyaçları ile meşgul 
olmuştur. 

Hariciye nazırı B. Delbos, diplo • 
matik ha.diselerin son günlerdeki neti• 
celeri hakkında izahat vermiştir. I 

B. Daladier'nin t>ir teklifi üzer: "n• 
meclis, milli müdafaa için fevkal '!i\• 
yi tasvib etmıştır. · 

Avusturyada kanh 

hôdiseler oldu 
Viyana, 22 (A.A.) - Dün yapılan 

tezahürlerde, Graz'da polisin bütün 
gayretine rağmen nasyonal sosyalist • 
!er ile sosyalist oldukları zannedilen 
yüz kadar nümayişçi arasında bir çar• 
pışma olmuştur. Dördü nasyonaı soı· 
yalistlerden olmak üzere 12 ki~i yara • 
lanmıştır. 

Nasyonal sosyalist tezahilrlerine on 
bin kişi i~tirak eylemiştir. 

Avusturya lıükiimetçi ispanya
daki konsolosluklarını kapa· 

tıyor 

Hükümet, Barselona, Madrid v• 
Valansiyadaki Avusturya konsolos • 
luklarının kapatılmasını emretmiştir. 

Avusturya bundan böyle yalnız Fran• 
ko İspanyasiyle resmi münasebetlerd• 
bulunacaktır. 

V atanperverane tezahürler 

Hükümet eyaletlerden her gün bir 
çok karar suretleri almaktadır. Bunlar 
son hadiselerin memlekette uyandır• 

mış olduğu vantaseverce aksülameli 
göstermektedir. 

Carinthie işçi kurumu Avustury" 
istiklalinin muhafazası lehinde bir ka• 
rar sureti kabul etmiştir. 

meclis toplantısını tatil etmiştir. 1---------------
Kırallık taraftarı olan bir çok eya • 

!etler de başvekil Şuşnig'e cesaret ve • 
rici telgraflar göndermişlerdir. İşçi partisinin reddedilen takriri 

şudur: 
u Avam kamarası, eski hariciye na

zırının istifaya mecbur kaldığı hadi • 
seleri teessüfle karşılar ve harici siya· 
setin sevk ve idaresinde majestenin 
şimdiki müşavirlerine asla itimadı ol· 
madığını beyan eyler.'' 

Eden kralın nezdinde 
Kıral, kendisine mühürleri teslim 

eyliyen B. Eden'i kabul etmiş ve ya -
rım saat yanında alıkoymuştur. 

Dış bakanlığa Lord Halifax 
gelecek 

Londra, 22 (A.A.) - Resmen bil • 
dirildiğine göre, başvekil Chambcr'.a: 
in hariciye nezaretini kabul etmesını 

Lord Halifaks'tan rica etmiştir. 

Avam kamarasında nümayişler 
Dün akşam avam kamarası karidor

larında kuvvetli bir polis müfrezesi, 
200 kadar kadın erkek genci kapı dı§&
n etmi9tir. BUDlar Chamberlain alcy-

hinde görültülü nümayişlere teşebbüs 
etmişler ve "Chamberlain'i istcmiyo -
ruz" diye bağırmışlardır. z 

I ngilterenin Roma biiyük el
çisi geliyor 

Londra, 22 (A.A.) - İngilterenin 
Roma büyük elçisi Lord Perth, İtalya 
ile resmi müzakerelerin açılması hu -
susunda başvekilden talimat almak ü
zere Londraya hareket etmek üzeredir. 

Müzakerelere bu hafta sonunda res
men başlanılmasının mümkün olacağı 

kuvvetle tahmin olunmaktadır. 

leh hariciye nazırı 

1 talyaya gidecek 
Varşova, 22 (A.A.) - Resmen bildi· 

rildiğine göre, hariciye nazın B. Beck, 
İtalyan hükumetinin daveti üzerine 
mart bidayetlerinde Romayı ziyaret e
decektiı;. 

Harici posta tarifesinde 
deği~iklik 

P. T. T. umum müdürlüğü hariel 
posta paketleriyle değer konmuş mel<' 
tub ve kutuların ücret tarifesini değiş• 
tirmiştir. Değişen kısımlar sa ücret ta" 
rifesinde bazı uzak memleketlere aid 
küçük tadillerle Habeşistandaki ~e 

·-1 Iraktaki bazı posta telgraf merkezlerı-
işaret etmekten ibarettir. 

Almanyaya giden Ankara l{tı' 

kuk talebeleri lstanbula döJJ' 

düler 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Almart' 

yada bir tetkik seyahatı yapmağa git' 

miş olan Ankara Hukuk mektebi ta!t' 

belerinden bir grup bugün RomanY' 

vapuriyle ıebrimize dönmüşlerdir;. 
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Kamutay plônı müsabakası neticelendi 

Cumhurreisimiz hakem heyetinin 
teklifi üzerine hük ümetin verdiği. 

kararı tasvib etmiıtir 

miştir. Tahdidat asgari bir dereceye 
indirilmit ve bu hususta program bü
yük kıymette vasıflan haiz bulunmuş
tur. 

U-9-tl. 
Bununla beraber, programda, müaa

bıklara bazı esaslı unsurlar hakkında 
\'erilmesi belki de faydalı olabilecek 
umumi mahiyette malCımat eksiktir. 
Bu malfunat, inpat komisyonunun 
hakiki maksadı hakkında müsabıkları 
tenvir edebilecek ve mceeleyi kendile
rine ana hatları itibariyle verebileck 
maliimattır. Hakemler, programı tet
kik ederken, kısmen bu programın ya
pılmaya müheyya bir binaya aid keşif-
name mahiyetini aldığı ve fakat ayni 
zamanda da bir "Fikir müsabakası" ve 
yahud bir ön - proje için esas teşkiline 
müsaıd bir program serbcstisini de 
muhafaza ettiği intibamı edinmişler
dir. 

Bir misal olarak şunu zikredebiliriz: 

J 

' Program, istenen antre adedini çok 
sabit bir şekilde bildirmekte ve her bir 
antre için, istenen bazı teferrüatı, ve 
bilhassa, kompozisyonda çok mühim 
bir servis unsuru teşkil eden vestiyer
leri tafsilatlı surette kaydetmektedir. 
Fakat, "Teşrifat antresi" verilirken 
bunun nasıl kullanılacağı hakkında 
hiç bir izahat mevcud değildir. Ha
kemlerin fikri şudur ki, bu derece mü
him olan bir binada, teşrifat antresi 
çok mikdarda ziyaretçi ve davetli için 
antre olarak kullanılacağından mühim 
merasiınıer münasebetiyle gerek dış 
gerek iç yolların hem vekarlı ve hem 
ı..e abidevi (monümantal) bir şekilde 
tas .. vvur edilmesi lazımdır. Bu fikir 
dogru bulunursa, "Teşrifat antresi" 
hem geniş hem de kolaylıkla kullanı
lan vestıyerlerle ve muhtelif elzem te
ferrüatla mücehhez bulunmalıdır. Bu 
hususta tafsilatlı izahat yoktur ve, hiç 
bir proje bu mühim unsur için tatmin 
edici bir tarzıhal göstermediğinden, 
müsabıklar arasında az çok bir fikir 
karışıklığı mevcud bulunmuş olduğu 
aşikardır. 

Vaziyet planı nm hir şema ı 
1 - Şimdiki iç bakanlığı, 2 -Dış bakaliği, J - Başbakanlık, 4 - A.rşiv, 

5 - ikametgahlar, 6 - Cumhur reisliği daireleri, 7 - Reis daireleri, 
b . dc,·let mahallc~i iizerindeki va ziyetiui göstt>rir rc~im 

Yeni Kamutay ınasmın .. 
· C h · /'"'ı' Jaireıi ve iç BakanlıRın arkaıına te-

8 - Kamutay; a) içtima salonu, b) bürolar, 9 - Servis daireleri 

.• b' ıolundakı um urreıı ıg k l .. b' al " "Tam önde ıkı ınanın . b" . B b k /-L JiX.eri Dıt Ba an ı/lı ın arı. 
.. J""' iki bınadan ırı af a an "'• " . . . ıadul eden ıger k ml . çalıtınaiarı Riyaset, başvekalet, reıs vekılleri, 

f d ) muhafazası ve ~a e erkın d'lerı"ne ki- encümenler için bürolar ve salonlar-( Başı 1. inci say a a . . . aat komısyonu en ı .. . 
1. ıçın ınş k rojelerin dan bahse luzum bıle yoktur. 

ramını hazırladıktan sonra yer 
1 

ve y~- lidli bir salon ve.~ece vel ~ · de bu Asıl binadan başka bir de servis kı-
.. a aat ederek bı- d'l · t vdıı muame esını hancı mimarlara mur c . . . ken ı erıne e b ıalona da ha- ıımları mevcuddur: Kalorifer dairesi, 

nanın yalnız dahili teşkilatı ıtıbar.~y~.e, salonda yapacaktı ve ; ba•ka hiç vantilasyon istasyonu, elektrik sant -
kolay ~alıı:.masını temi·n· edecek but.u.zn- kemlerle memurların an .,. 1 b b h h d k 

~ r-· . . . cekti Biz hakemlere, ra ı, mat aa, a çıvan ve a eme o • 
teferuatı haiz olması luzumunun go kıoıs~ ~ırmıye • hs"s ettik. Ha- ğuşlan, polis yatakhaneleri, muhafız 

detmektedirler. Bahusus ki, bütün 
projeler muhtemel tatbiklerinden ön
ce mühim tadillere maruz kalacakla
rından, bu değişiklikler gerek teferru
at ve gerek pratik ve artistik ıslahatı 
da temin edebilir. 

Hakemler, derin bir tetkikten sonra, 
inşaat komisyonuna tavsiye edilecek 
projelerin liyakat sırasına göre fUnlar 
oldugu fikrindedir: 13, 14 ve 8. Önünde tutularak değil, fakat ay~ı z~- Sergıevı salonunu ta ı k h . h . . . 

J t 1. tnamenin icab • kışlası, evra ma zenı, su azınesı gı-ınanda üslubunun da mükemme ıye ı- kemler burada, ta ıma . . 
• · 1 . - ·n · harici hatlarının aben- 1 d · esinde gayet mahrem bır tarz- bı ...• 

nı, temız ıgı ı, an aır • - Saray ve müştemilatı çok büyük 
. . . minci asrın icablarını ve da çalıştılar. "'d" ? 

Diger bir misal daha: "Cumhur baş
kanlıgı" kısmı hakkındaki mallımat 
da, buhassa esas bina ile sıkı münase
beti bakımından sureti istimalinde ol
duğu gibi kabul salonlarının ve müsa
mere salonlarının mesahai aathiyesi 
hususunda da aarahatten mahrumdur. 
Bu unsur için, hiç olmazsa derpif edi· 
lecek davetli adedi hakkında bazı ma
lümat verilmesi faydalı olurdu. Bu 
meselede de müsabıklar vaziyeti vu
zuhla görememişlerdir. Nasıl ki, mü
sabıklar mesahai sathiyeleri büyük 

/ardır. Müıabıklar tarafından 
verilen ke,ifnamelerdeki he
•abları derin bir kontroldan 
geçirmenin hakemler için im
kanıız bulunduğu beyandan 
müıtaiinidir. Buna binaen ha
kemler, Ankarada ıon yıllar
da yapılmıt olan intaatın met
re mikabı üzerine fiyatını na
zan itibare almtflardır. Numara 8, numara 4 ü akalliyette 

bırakan bir ekseriyetle kabul edilmi1-Bu husuıta, kendilerine, talebleri ü-
.1 . . tir. 

gını ve yır · · arlığını .. ka irmekle mimar mu ur . . . . • . 
Türkiye cumburiyetının v. . . - Bu musaba ya .gb' f dalar te • - Bu hususta bır fıkır edınılebıl-
tem Sl·ı ve t~cessüm etıirec.e k bır abı - ve mühendiılere ne 11 ı ay 

· b"l k pro- mesi için şu rakamları göz önüne ge -denl·n ı"nc:ısı istenildiğı ı ınerde'l . mın' edı'lmiştir? 
.,.. k ın tirmek kafidir: Hükümet mahallcain-J"elerı·nı"n ha.zır.Ianmaaını en ı er • - Hakemlerin •-ecekleri üç pro. 

-:ıı de ve bunun dışında yapılmıt olan bi -
den rica etmıştır. 1 jeden birinin intihabı doğrudan doğ - nalardan İç Bakanlık, Temyiz Mah -

- Kamutay aarayı nerede yapı a • ruya cumhuriyet hükümetine aiddir. "" 
kemesi, Milli Müdafaa, uenel Kurmay 

zerine, aşağıdaki rakamlar verı mıştır: 

CETVEL .. A'' 

' 
~ .s e 

;; .. .... _ 
.aıı ...-: u e.!! "6 :l ·s.a ·---.... ~~ u.aıı 

.il .. .. e 
~~ t: " caktır?. . h" d Hükümetin, bu hakkını kullanarak se- J.f: h k 11 R n 1 lr BakanlıP.ı 

S raav Ankarada, Yenı e ır _ e, -· • · • •• · · • 1ı..a~\r .. & ~t'i•cı.ı~fYA~ıtl&..1:,\ .......... - •• c.;l - a ;:.,t.! -- - - cak binanın inşasını kontrola salilıi-
· · =----Üze;in'de yapılacaktır. Areanın 367.000 metre mikabıdır. Birinci mü -
kı tepe erden eski ve yeni Anka- yetli, yani vergiler dahil olmıyarak, kifatı kazanan proje 297.000 metre mi-
bulunduğu .Y • si ile ıeyrede _ inp bedeli üzerinden % 3,5, ikinci kabıdır. 
r~·~ı ~~yetı ~~:~~~r ki saray da es- mükafatı kazanan diğer iki proje için _Neticeden memnun muıunuz? 

fnakti'a1dar1me'%\tur"lıiŞ~k°rfnıe~WnUt'i 
sureti istimalini de başka başka tasav
vur eylemişlerdir. 

l-<o i~ ::ıılô 

600 000 T~fz mahke~-;ıi 
1600 000 Milli müdafaa 

16.00 39250 

Veklleti 24.60 65 000 
(duvarlar ve bahçe 

bılıraınız. Pe d "yice görülebile- üç bin lira, müsabakaya ittirakleri ko- _ Yapılan itten ve alınan netice • k . i Ankara anı · f d k b 1 d"l • ı ve yen ah is olunan arazi mıayon tara ın an a u e ı mıı ve den hepimiz memnun olmalıyız. Çiln. 

Hakemler, başkanlık kabul ve mera
ıim salonlarının yer ve taksimatını 
derpif ederken, büyük meraaimlerde 
bu aalonların, mimari (artitektüral) 
bir kül tefkil edec:ek veçhile uamble
nin büyük holleriyle vekarlı ve i.bide
vi irtibatları bulunmaaı ,ayanı arzu o
lacağı fikrindedirler. 

kapıları ve aaire ile) 
650 000 Erkim harbi7e 

1 7 50 000 Harbi7e mektebi 
20.30 32000 
20.30 86000 

tektir. Saraya t b~ ıdır. ancak mü- müsabakaya dahil olmuş bulunanlar - kil memleketimizde ilk defa olarak, en-
350.000 met~e mur~rü~en ~e arsanın dan ilk üçünden sonra gelen projeler ternaayonal bir aanat milaabakaaı, a-
aabıklar, planda g. . tam arkasına sahiblerine ise biner lira mansiyon ve- nonimlik prtlarına tamamiyle riayet 
bük"met ınahallesının K rilir. edı"lerek, muvaffakiyetle neticelen-u kısımlarında amu- • 
tesadüf eden fakat bu mü- - Saray neleri ihtiva edecelrtir? dirilmiıtir, 
ta ıyle beraber ve • · _ Bunu anlatmak imkansız eibidir. Sayın reiı vekilinden te.,.kkür ede-y saray . lmayıp sonradan ınşa r 
labakaya dahıl o b kanlık ve Dış Ba- Zira inşaat programı hemen hemen rek ayrıldık. Projeler ( Umumi m ülaha

wı) edilecek olan - ~~ş da e er ayıracaklar- yüz sayfalık bir kitabtır. Yalnız size Bu satırlara 9unu da ilive edelim: 
kanlık binaları ıçınh ~et etmişlerdir. bazı kısımlar hakkında kısa malümat İçlerinde Avrupa memleketlerinin en 
dı. Onlar da böyle ar

1
e müsabakanın vereyim : Sarayda dört toplantı aalo- tanınmıı mimari üstadları bulunan 

- Enternasyona nu bu salonlardan birincisinde aza için müsabıklardan çoğunun bu müıabaka-
nıcvzuu ne idi? ! mevzuu şu idi: 600. dinleyiciler için 1~.00 kifilik. yer ya tefriki kolay olmamıJ, hakemlerin 

- Bu müsabakanın şeref met- rdır Or kısımdan murekkeb bır ıe- celbinde de bazı güçlüklere uğraml • 
1 yan va · x • T k, b.. · ab k • "'Programda yazılı 0 ~; beraber riya- ref locasr, sefirler için 1?0. ~ışı ı u- mı9 olduğu halde mus a anın ıcra 

hali ve sair tcf ~rru.at.ı ~ e .htiva etmek yük memurlar için 100 kıJılık, gazete- tarzı gerek müsabıklar ve gerek ha
leti cumhur daıre~ı~ı ~~llet Meclisi ciler için 100 kişilik loc~lar b~lu~~- kemler üzerinde en müsaid tesirleri 
U~ere Türkiy_e Büyü\ ~lan inşaat; tadır. Salonun ışık tertıbatı ıstenı ı- icra etmiıtir, Memleketlerine dönen 
bınasını teşkıl edece k tek bir bi· ği zaman fotoğraf alınacak surette he- hakemler Türkiye hakkında ikişer 
ınüştemilat dahil olmıy_ara sab edilmiştir. İkinci ıalon 3~ aza, konferans vereceklerdir. 
nadan ibaret olacaktır. c::ırtlarla 300 dinleyici içindir. Localar ~ige~ sa-

- Müsabaka ne zaman ve r 1 daki gibidir. Üçüncü ve dordüncU 
batiadı? . h . anı • s:~onlann beheri 200 kişiliktir. Bun-

- Müsabaka 1937 senesı azır. !arda loca yoktur. 
. ..' ·· den itibaren, ınşa

nın ıekizincı gunun dilmiş 

•• 
Hakem heyetinin verdiği ra

poru aynen neşrediyoruz : 

at komisyonu tarafından davet e da 
olan mimar ve mühendisler a~a~ın·ı 

· ı tabın ı e •e azami meçhulıy~t~ ası 
1

• Mi _ 
•nonimlik şartları ıçınde başla? · 

. .. t en vasıkaların 
ınarın hüviyetinı gos er 

1 
• d ke 

HAKEMLERiN RAPORU 
f k cifname erın e -numaralı zar a, ey b k bir 

2a aynı numarayı taşıya~ a~ a . e 
zarfa konularak gön~erılmes~, P.r~J 
lahibinin bizzat getırmemcaı gı ··~ 
B 1 d maada, müsabakadan çıka 

un ar an k b' k kayıd-
rılmağa sebeb olabilece ırço 

lar daha konuldu. 
- Müsabakanın intiha tarihi ne 

idi? . n 
.. b ka 1937 ılkkinununu 

- Musa a . ' ld O tarih -
onuncu günü nıhayet bu u. · 

1 r gelerek proje • 
ten sonra da hakem e ·~ imiz ha -
leri tetkike başladıla~. ~eç:::ri dünya
kCtnler, şöhret ve salahıye . eçli pro-

. ·1 . bulunan ısv ca taıdık edı mış . ·ıtercli Ho· 

Jtleıhal 
• onu taraııncıan, Anka· 

İnşaat komıksy Büyük Millet Meclisi 
da Yapılaca . 

1 
.. 

ra . . lan beynelmıle muaa-
binası ıçı.n açı larını vermek üzere 
bak a aıd karar . d 

ay . hakemler, evvelemır e, 
davet edıle~. dükleri cemilekarane ve 
Ankarada gor lüzumu olan ma-

kabulden ve . .. 
dostane ·ı ine verilmesınde gotı· 
lômatın. ke_ndı e~ dolayı minnettar
terilen ıht.ımamsa a:aydcderler. 
lıkla~~nı bılha:' _,,bfelleriyle olan gö-

Turk reımı ~ . • k 
• de bakım' olan aamımı açı -- elerın · ruşm 1 ki vazifelerinin mahiyeti ı-

Hakemlerin, projelerin tetkikinden 
önce, ilk vazifeleri, Ankarada büyük 
inşaatta takib edilmiş olan usuller Ü· 
zerinde müessir olabilecek bazı tek-
nik meselelerle istinas etmek, arsayı 
ve civarını ziyaret ve buna taalluk e
decek imar meselelerini tetkık eyle
mek olmuştur. Ayni zamanda hakem· 
ler, birlikte olarak müsabaka progra
mını ihtimamla tetkik etmişlerdir. 

Program 

Program hakkında yukarıki bir kaç 
mülahazanın ıerdinden sonra, hakem
ler tetkik edilmek üzere kendilerine 
verilen on dört proje hakkında bazı 
mülahazalar dermeyan etmişlerdir: 

Bu projelerin tefhirinden, müsabık· 
ların sarfettikleri muazzam gayret ve 
ayni zamanda bu projelerden bir ço
ğunun arzındaki yüksek seviye mey
dana çıkmaktadır. Bu cihet, böyle fev
kalade mudil ve büyük ehemmiyette 
bir meselenin halline matuf bir proje
nin tasavvur ve icrası için müsabıkla
ra verilen mühletin nisbeten kısa oldu
ğu göz önüne alınınca, bilhassa kay
dedilmeğe şayandır. 

Projelerin daha derin bir tetkiki ne
ticesinde, bir çok müsabıkın programı 
çok iyi tamik etmemiş olduklarının, 
bu mahiyetteki bir binanın tipik un
surlarının ve bu unsurları vekarlı ve 
temiz bir mimari terimleriyle ifade e
debilecek derecede anlamamış bulun
duklarının sabit olması, hiç şüphesiz 
mühletin bu mahdudiyeti ile izah edi
lebilir. 

Hakemler, 12 ve 13 numaralı müsa
bıkların, verilecek resim adedi bahsin
de talimatnameleri takib etmediklerini 
eıefle görmü,lerdir. Hakemler, tali
matnameleri kendi tefsir tarzlarına 
göre, bu müsabıkları bu yüzden ihraç 
mecburiyetinde olduklarını zannetme
mişler, istenmemiş olan resimleri kal
dırarak kararlarında bu resimleri na
zarı itibare almamıtlardır. 

600 000 Nafıa Veklleti 
750 000 lktıaad H Ziraat 

115.00 37000 

Veklleti 111.00 47 000 
Franaa BU)'iilr 
Elçlliil 22.00 

Emilir: ve E7tam 
Bankası 18.00 -------, vod 111111 :r eıuuı 367 000 

Metre mikabı başına vasati fiyat 
7 088 000 

---- = 19.30 Türk liraaı. 
367 000 

Bundan sonra, hakemler en entere
san projelerin hacimlerini ehemmiyet
le tetkik ve, inpat fiatının program
daki 4.000.000 türk lirası mikdarını 
geçmiyeceğini farzederek, bu muhte
lif projeler için metre mikabı başına 
bir fiat hesab etmiılerdir. Netice şu
dur: 

CETVEL "B" 
Metre miklbı ba-

Metre miklbı olaraıt ıına hat 
Pro.ie No. hacim T ı rk ı r:uı 

.. 
7 
8 

10 
11 
12 
13 
14 

;ı,,ıs vuu 
224000 
387 000 
567 000 
229 000 
260 000 
303 000 
297 000 

, .... u 
17.80 
10.30 
7.00 

17.90 
15.40 
lUO 
13.:ıO 

Hakem~r. (A) cetvelinde bildirilen 
neticelere göre mevzubahs olan inşaat 
gibi bir inşaatın 18 ili 19 t\İrk lirasın
dan apğı başarılamıyacağına kanidir
ler. Bununla beraber, 7 ve 11 nuınaralı 
projeler programın hududu dahilinde 
kabili icra o!amıyacağından, bunları 
münhasıran kafı evsafı lıaız olmama
ları sebebiyle "programın ıcabatına en 
ziyade uyan ve artiıtik ve pratik nok
tai nazardan en ziyade tatmin edici" 
ad cdememi9lerdir. Bu böyle olmasay
dı bu projeleri intihaba mütemayil o
lacaklarını kati bir tekilde inkar ede
miyeceklerdi. fesör İvar Tengbomi 10f S.A.D.G., 

ward Robetson _F.R .. B. M. Dudok B. 
ve hollandalı mımar W. 

N. A. idi. "d'? 
"f i ne ı ı 

- Hakemlerin ~azı ~sa rogramını 
- Hakemler musaba p k gelen 

l~k, ~eı etahaddils eden bir çok meıe
tıbarıyle na pek ziyade hi
lelerin aydınlanmaıı 
dim olmuştur. "d 14 

k 1 r binanın inpsına aı 
Ha eme, ld"k 

. . te•hir edildiği aalona ge ı • 
proJenın ~ . ,~ "f 

. k"t muhtelif reıım, Aefı name 
lerı va ı • · b 

. ahnameler açılmıf ve her proje u 
ve ız b"l 

Hakemler, programla merbutu bu
lunan vesikaların daha derin bir suret
te tetkiki neticesi olarak, on dört mü
sabıkın proje ve raporlarının tetkikin
den ıonra, bazı mülahazalar arzını fay
dalı bulmaktadırlar. 

Diğer tarafdan, alıkonan projeler
den bir kaçında, programda istenen 
şeylere nazaran niayan ve boşluklar 
mevcud ise de bunlar, hakemleri bu 
projeleri müsabakadan ihraca sevke
decek kadar vahim mahiyette görül
memittir. 

Vaziyet fUdur ki, aşağı yukarı mali 
hudud dahılinde kalan iki proje tat
min edici değildir ve diğerlerinin de, 
bu hududu tecavüz ettikleri isin, ber
taraf edilmeıi irab eder. 

ha . na verme , 
zırlayıp komısyo b !ardan ar- h uata tesis edilen muvakkat o me-

lc~s üzerinde tamamen vazih bir ıuret· 

Mükafat a lan 
• üç proJe c1>. 

-1-
l'fOJe numarası: 13 

Plan ve takıimat : 
Plan mantıki ve muhakcmeU 

bir surette, vekarlı ve ekonomi i
le yapılmıştır. Antreler lojik, bü· 
yük vekar ve ihtişam merkezi o
lan güzel bir hole (Periıtil) uy• 
gun tekilde iyi tevzi edilmiftir. 
Dört içtima aalonunun taksima
tı baait ve aydınlıktır. Yanlarda 
cepheler arasında büyük bir bir· 
lik vardır. 

Cumhur batkanlığı dairesi çok 
küçük ve çok mücerrettir. Bü-
yük müsamereler için kıymetli 
unsur olan merkezi peristil'le A
bidevi bir şekilde irtibat imldnı 
mefkuttur. 

"Cumhur başkanlığı" dairesi
nin vaziyetinde bir salah husule 
getirilmesi, buna bağlı bulunan 
kütüphanenin yerinde deği9ik· 
likleri istilzam edecektir. 

Mimari: 
.Ltıdalli ve vekarlıdır. Bina, ha

kim noktasını teşkil ettiği mev
cut inşaatla pek iyi imtızaç et• 
mektedir. İşte bu vasıf hakemle
rin büyük bir ehemmiyet atfet
tikleri bir vasıftır. Büyük salon· 
)arla peristilın dahilı tertibatı 
daha zıyade soguK {sek) ve fikri 
icattan mahruıııdur. 

Ekonomi ceptıc:ıi : 
vıuuk~cı ı .... w.ı•ddir. Hacin& 

nisbeten maııo-uu ve ekonomi 
maksadıyıe tauıııer im1'anı mev· 
cuddur. 

V a.ziyeı planı : 
ınu.saoıK, c.. .. as binanın vaziyet 

planı içın prcnsib itibarıyle jan
sen planını kabul ederek, müsa
bıkların emrine verilmiş olan 
büyiık mcsahada araziden istifa
de etmemiştir. 

Dahiliye vekaleti ile Meclis 
binasının esas gövdesi arasında· 
ki mesafeyi genişletmek, vaziyet 
planını, karakterine zarar verme
den, ıslah edebilir. 

Hakemler heyetinden bir a
kalliyet, binanın önündeki biıyük 
dehlize (Forum) uzunlugu isti· 
kametinde arabalar giremiyeceği 
için, bu (Forum)un hali kalması 
tehlikesi mevcud olacağı fikrin-

projeleri tetkik ederek ~n en muva
tiıtik ve pratik bakıml~r an ek seçi· hl·r edilmi"" bulunuyordu. Keza, te teş .,. . 'b' 

Evveli, hakemler, programın fevka
lade fUGrlu ve müdekkikane tanzim e
dilmit olduğunu bilhassa kayıd ve ip
ret ederler. Bu keyfiyet, müsabakaya 
iftirak edenlere müsabakanın JÜmu
lünü ve teferruatını umumiyet itiba
riyle kavramak imkanını vermiştir. 
Keza hakemler, programdaki unsurla
rın ekaeriıinin konulacağı mahaller i
çin müsabıklara verilen büyük ıerbes
tiyi de takdirle kar9ılam19lardır. Bu 
keyfiyet de mimarlara çeıidli ve ph· 
ıi ıureti haller bulmak imk!nını ver-

Karar 
Bu teabit yapıldıktan sonra dahi, ha

kemler vazifelerine, taınamlanmı9 na-

.zariyle bakmamaktadırlar. Bilakis pro
jelerin, pratik evsaf, mimari evsaf .... 
ilah gibi mali eVJflf kadar mühim olan 
diğer mümeyyiz evsafını göz önüne a
larak, yani mal[ meıeleye hakim bir 
mevki vermekıizin. tetkikine devam 
edilmelini vuifelerl iktiuamdan ad-

(Sonu 8. inci s~yfads) -----
f k .. ünu seçrn • ık aayılabilece uç . ra or ver· 
len planlar hakkınd_a .bır . p mektum 
nıek, müsabakada ısımlerı vazzaf 
kalmaaını temin etmekle mu 

idiler. lar? 
- Hakemler nas_ıl çalıştı rojelerin 
_Hakeme tevdı olunan P 

.. baka talimatnamesı mucı ınce musa l"f 
her projeye ve müsabıkla~ın m~hte ı 
keşjfname ve izahnamelerıne aıd her 
sahife veya vesikaya altı rak~d~n 
mürekkeb bir seri numaruı verılmıf 
olduğunu görmütlerdir. 

Hakemler, programın mali 
cihetine büyük bir ehemiyet 
atfederek, muhtelil projeleri 
kontrol ve muluıyeae için bita
raf bir eıcu buhnaia ,alıtmıt-

( 1) Hühiimetın "ntihap ve tıır.a 
üzerine Cumh•1rr•İsi tarc-lından tc-ı
vip buyurulan b!I proje, f!"l• lı1ava
ter'e aicl o!duiu anloıılmııtır. Di· 
ier ka~annuı ue kazanamayan pro
jelerin sahibleri daima meçhul kal• 
ma.lttoclır. 
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Hakem heyetini teşkiledenler, hollandalı Dudok, isveçli 
T engbom, İngiltereli Hovard Robertıon 

(Başı 7. inci sayfada) 
de bulundu ve, bu Foruma ve bil· 
tün abidevi kompozisyona bil· 
hassa büyük merasimler esnasın
da bir hayat unsuru katılması 

maksadiyle, Foruma her cihetten 
arabaların girebileceği bir yol
lar sisteminin tasavvuru imkanı
m telkin etti. 

-2-
Proje numarası: 14 

Plan ve taksimat : 
Dört içtima salonu iyi bir şe

kilde grupe edilmiştir. Zemin 
katının, esas antre ve dört içti
ma salonu ile bağlı bulunan kori
dor, hol ve saireler sistemi güzel 
mimari vasıflarını haizdir. Ve 
heyeti mecmua halinde ve tefer
ruat halinde incelik ve hatta şiir 
imkanları arzetmektedir. 

Vestiyerlere yakın bulunmala
rı sebebiyle çok sık kullanılacak 
olan (descente - a - couvert)li 
antreler mimari ve pratik bakım
lardan hatalıdır. 
Şimal tarafındaki bina içinde 

bl.iroların tevziatı karışıktır. 
Cumhur ba~anlığı dairesi esas 
binadan ayrılmış iki ayrı binaya 
taksim edilmiştir: Bu cihetten, 
bu bina programa asla uygun de
ğildir; derpiş edilen yeraltı tü
neli de, bu iki unsur arasında ka
fi bir rabıta olarak telakki edile· 
miyeceğinden, bir sureti hal teş
kil etmemektedir. 

Mimari : 
Umumiyet itibariyle dış mima

ri, bilhassa büyük içtima salonu, 
büyük evsafı haiz bulunan iç mi-

---fat an°tresr'program:n icabafi~a 
tekabill etmemektedir ve bu dar 
kapı, süperpoze heyk~l~e, esas 
cephenin meıkezi m~tıfınde. ~e~ 
türlü vekar ve birhk tesırını 
mi.işkil hale koymaktadır. 

Ekonomi cepheıi : 
Oldukça müsaiddir. Hacim 

mantıkidir. Ekonomi maksadiy
le tadilata imkan vardır. 

Hakemler, 13 ve 14 numaralı proje· 
lerin iraesinde ml.ittefik oldukları hal
de üçüncü projenin iraesinde bu itti
fak mevcud değildir. Ekseriyet, vasıf
larının heyeti mecmuası olarak, mima
risini ve çok mübalağalı olmayan be
delini göz önünde tutmak suretiyle 8 
numaralı projeyi terviç etmektedir. 
Ekalliyet ise, ebadın büyük ve bun
dan dolayı da bedelin pek yüksek ol
duğunu teslim etmekle beraber, 4 nu
maralı planın mimari vasıflarını ter
cih ve bu projeyi üçüncü olarak tasnif 
etmenin yetinde olacağını zannetmek
~edir. 

~3-
Proje numarası: 8 

Plan ve taksimat : 
Büyük bir paperdü salonuna 

açılan iki hiiyük içtima salonu i
yi konulmuGtur. Ancak 600 kişi
lik salona tahsis ecli!en yerin 300 
kişilik hir salona tahsis edilen 
mesafeye muadil olarak telakki
si icabeder ki, bu t:ırzı hal pek 
az mııntıkidir. Ses (akustik) me
selesi ehemmiyetle tetkik edil
mistir. 

3 ve 4 numaralı iki küçük sa
lonun yerleri, bu salonlar planın 
merkezinden uzaklaştığından, za
ten çok mütenazır (simetrik) o
lan bu kompozisyonda pek o ka
dar iyi konulmamıştır. 

tleride tevsi imkanı derpiş e
dilmiştir. 

Mimari: 
Zarif fakat mimari Ş:ekiller için 

hususi karakteri olmıyan tarzı 

haller. Esas cephedeki birlik ve 
büyüklük, oldukça bayağı gözü
ken yan cephelerde bir akis bul
mamaktadır. 

Ekonomi ce.nlıesi : 
Fiat ol ~a yüksektir. Bu-

nunla lıc •• ~ .:r bu proje bu bakım
dan en mübalağalı olanlar ara
sında değildir. 

Vaziyet planı : 
Dış mimaride görillen ayni ruh 

ve fikir dairesinde iyi tetkik e
dilmiş ve fakat tezyini (dekora
tif) unsurlara fazla yer veril
miştir. 

Proje numarası: 4 

Plan ve takıimat : 
İki büyük içtima salonu ve 

bunların aksamı için orijinal va
ziyet. Fakat mhtelif seviyede tu
tulmuşlardır. Bununla beraber 
bu şahsi tarzı hal daha derin bir 
tetkiki istilzam eder. Mustatil 
§eklindeki yan bloklar ve katı 
nakıs şeklindeki merkezi büyük 
kitle ile nafi bir irtibat teşkil e· 
den 3 ve 4 numaralı salonlar i
çin pratik vaziyet. Mustatil şek
lindeki iki yan ble>ku. Bilhassa 
aşağı kısımları, müphem ve çok 
garib bir şekildedir ve bünye 
(strüktür) unsurlarında mutaba-
"._ _,~ 

Mimari : 
Vüaatli, kuvvetll v e bUyUk 

(muhte9em) t:ırzdadır. O aurctle 
ki, bina bütUn devlet mahallesin
de, gayesiyle tamamen hema
henk olarak, bakim bir unsur teş
kil edecektir. 

Cenub cephesinin antresi, hem 
fikir hem de resim itibariyle pek 
az tetkik edilmiştir. 

Ekonomi cepheıi : 
Müsaid değildir. Hacim çok 

büyük ve bu itibarla da in,aat be
deli yanaşılmaz bir haldedir. Ta· 
aarruf imkanı vardır. 

Vaziyet plcinı : 
lhtip.m unsurları. Fakat tet-

kik gayri kafidir. 

Karara lahika 

Mukaddimedeki "Hakem" faslı yal
nız en iyi üç proje hakkında bir ra
por derpiş etmekte ise de, hakemler, 
müsabakanın ehemmiyetine binaen, 
dikkate layik diğer bir kaç proje hak
kında da bazı mülahazalarda bulunma
nın hakkaniyetli olacağını zannetmiş
lerdir: 

PROJE No.1 

Plan ve takaimat : 
Dört içtima salonunun taksi

matı iyidir. Umumi antre çok 
muğlaktır. Dahili sirkülasyon 
karışıktır. 

Mimari: 
Harici kitlelerin münasebatı 

iyidir. Yan ve esas cepheler ara
sınrlnki münasebet enteresandır. 

Ekonomi cepheıi : 
Geniş ve çok garib ve bunun 

neticesi olarak da çok pahalı bir 
plandır. 

V a.ziyet planı : 
Büyük dış merdivenden gırış 

ve çıkı~ biraz sıkışıktır. 1'akat 
muhteşem bir kompozisyon. 
PROJE No. 7 

Plan ve taksimat : 
Esas antre1erı ihtiva eden abi-

devi bir dahili dehliz ile karakte-
ristik tipte bir plan. 

1 numaralı büyük salon için u
mumi antreler tena tertib edil
miş ve esas antre ihtişamdan 

mahrumdur. 
İçtima ::ıalonlarının mimari de· 

velopmanı zaiftir. Katlardaki 
sikülasyon "Başbakanlık" daire
siyle kesilmiştir. Tali derecede 
ve fakat yine de mühim bir çok 
odaların şekli hatalıdır. 

Mimari: 
Dış cepheler vekardan mah

rumdur. Dehlize bakan cepheler 
daha iyidir. Halka mahı;us mer
divenler büyük esas cephenin ge
risinden çıkmaktadır. 

Ekonomi cephesi : 
Müsaid. tlacim küçüktür; ve 

inşaat fazla pahalı değildir. 
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Vaziyet planı : Tam ortadaki kısım toplanma salonudur. Ayni katta bun dan batka diğer İçtima 
Esas cephenin önüne konul- salonları görünmektedir. 

muş olan tali binaları ile karak- .----------------------------------------------

P/~:i:::::.t:.~•: numara•" 
9 1 Metresinin 1ocuklarını 

Oldukça karakteristik, faka$ ~ 
esaslı hataları muhtevi bir fikir. 

Bu ~la?ı~ büyük mikyasta tevsii afyonla zehirliyerek 
servıs ıçın .zorluklara sebcb ola-
caktır ve büyük salonlar arasın
daki mesafe çok mühim bir hata 
teşkil etmektedir. 

Planlarda "Cumhur başkanlı
ğı" dairesi gözükmemektedir, 
müsabık iı;tenilmiyen bir "Pan
teon" ilave etmiştir. 

Mimari : 
Çok alçak cepheler, hakim ve 

kuvvetli bir unsur meydana ge
tirmiyecek ve bu suretle de bina, 
mimari heyeti mecmuada hakim 
rolünü ifa edemiyecektir: 

Ekonomi cephesi : 
Müsaiddir, 

Vaziyet planı : 
Daha ziyade, seviye farkı ol

mıyan bir arsa için yapılmıştır. 
PROJE No. 10 

DJ~-ıs ·lfü~:Jİrın"ofeye ucn;ıaycu 
bir çok noktaları vardır. Fakat 
bütün içtima salonlarının taksi
matı daha mantıkidir. Holleri, pa 
perdil salonlarım ve saireyi ih
tiva eden sirkülasyon sistemi 
mikyas harici bir vüsati haizdir. 
Bürolar çok iyi tevzi edilmiştir. 
Fakat odaların bir çoğu pek zi
yade büyüktür. Bu da binanın 
muazzam bir cesamette olmasına 
sebebiyet vermektedir. 

Mimari: 
Cepheler ve dahili mimari, 

planlarınkine muadil derecede 
vasıfları haiz değildir. Cepheler, 
basit olmakla beraber, çok iyi e
badı haiz değilerdir ve ciddi bir 
tetkike muhtaçtırlar. 

Ekonomi cephesi : 
Müsaid değildir. Hacim çok 

büyük ve mühim surette tadile 
muhtaç çok garib bir fikirle ta
sarlanmıştır. 

Vaziyet planı : 
Muazzam ve fakat mübalağalı 

bir mikyasta yapılmıştır. 
PROJE No. 11 

Plan ve taksimat : 
Plan iyi sirkülasyon unsurla

riyle çok basit hatlar üzerine 
müessestir. 2 numaralı içtima 
salonu, btenmemiş olan vestiyer 
ve hususi antrclerle çok ayrılmış 
bir ~.ekilde bulunmaktadır. 

Mimari : 
Heyeti mecmuasında ve tefer

rüatında hassasiyet ve karakter
den mahrumdur. Bununla bera
ber dışarıdan içeriye doğru ha
fifçe eğilmiş olan cephe, şimale 
müteveccih bulunması dolayısiy
le iyi bir tesir hasıl edebilir. 

Ekonomi cephesi : 
Müsaiddir. • 

Vaziyet planı : 
Cenuba doğru bir yayla üze

rindeki vaziyeti enteresan ve ka
rakteristiktir . .Fakat muhtelif te
ferrüat tenkide layiktir. 
PROJE No. 12 

• lan ve taksimat : 
Plan esas itibariyle mütenazır 

(simetrik) ise de yanlara konu
lan üç ve dört numaralı içtima 
salonlarının mukabil cenahta 
muadil unsurları yoktur. 2 numa
ralı içtima salonu mücerred ve 
cumhur başkanlığı dairesi pek 
ziyade tahdid edilmiş bulun
maktadır. 

Mimari : 
Şark ananelerinden mülhem o

lan yegane müsabıktır. Bir çok 
fikrihayal ve fanteziler göster-

öldürmek isliyen adam 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Kasım

paşada kalaycı Salih adında bir adam 
iki ay evel komşularından olup koca
sından ayrılan Meryem adında bir ka
dınla yaşamağa başlamıştır. Meryemin 
Nejad ve Cevad adında iki çocuğu 
vardır. Salih Meryemle daha rahat ya
şayabilmek için çocukları ortadan kal
dırmak istemektedir. Fakat açık bir 
cinayet yapmaktan da korktuğu için 
bunları yavaı yavaş öldürmeğe karar 
vermi§, ve çocuklara her gün az mik • 
tarda esrar vermeye başlamıştır. Ço· 
cuklar zehirlenme alfunetleri göster
dikçe de Salih bunları bacaklarından 

tutup bahçedeki havuza daldırarak a • 
-·"fearg;.ın evel Salih çocuklara gene 
esrar yutturmu§, fakat çocuğun birisi 
afyonunu çıkaramamış ve fenalık ge -
çinniştir. Salih bennutad çocuğu suya 
sokarak ayıltmak istemi§, fakat zaval
lı küçük ölmüştür. 

Mesele polise aksetmiş ve Salih tev
kif edilmiştir. Ayrıca Salibin çocukla
rı havuza sokduktan sonra ateşte ısıt· 
tığı ve hatta bunlardan birini ısıtırken 
başını yaktığı. çocukların parmaklarını 
kırdığı ve dişlerile ısırdığı hakkında 
da ithamlar vardır. 

Salih mahkemeye sevkolunmuştur. 

Tsinpu civarında 

Çinliler mukbil 
hücuma geçtiler 
Hankeu, 22 (A.A.) - Çin ajansı 

21.2.1938 tarihile bildiriyor: Tsinpu'
nun cenub bölgesindeki Çin kıtaları, 
şiddetli mukabil tarruzları sayesinde, 
geçen hafta terkettikleri Huay nehri -
nin şimal kıyısına tekrar varmışlardır. 
Nehrin şimal kıyısına çıkarılan 10.000 
japon askerinden üç bini ölmüş ve ge
ri kalanı cenuba doğru çekilmiştir. 
Binden fazla japon askeri Huayuan'ı 

terketmiştir. Şimdi japonlar hücumla
rını batı cihetinde Hopei istikametin
de şiddctlendiriyorlar. Halen Hopei
nin 60 mil doğusundaki Taşuşien'de 

mühim bir muharebe vuku bulmakta-
dır. Tsining, Çovsien ve Lianghsiati
en'deki japon kuvvetleri mühim mik -
darda takviye almışlardır. Bütün bu 
noktalarda ve Sinhsiang ile Pinghan 
civarlarında muharebe şiddetle devam 
etmektedir. 

mektedir. Bir çok enteresan un
surlar mevcud, fakat heyeti u
mumiye bütünlüğünden malı -
rumdur. Bilhassa kubbenin ve 
minare tarzındaki kulelerin ya
nında büyük kule zaid görülmek
tedir . 

Ek onomi cepheıi : 
Müsaiddir. Hacim oldukça kü

çüktür. 

Vaziyet planı : 
Kompozisyonla mütenasib, fa

kat daha ziyade garib bir şekil
de. 

Ankarada 28 kanunusani 1938 ta· 
rihinde imzalanmıştır. 
lvar T engbom W. M. Dudok 

İıvcçli Hollandalı 

Howard Robertaon 
İngiliz 

Yeni yüz lirahklar 
(Başı 1. inci sayfada) 

paraları tebdile karar vermiş ve ilk o
larak beş liralıkları 1 S teşrinievvel 

1937 tarihinden itibaren tedavüle çı
karmaya başlamıştı. 

Haber aldığımıza göre 1 mart 938 
tarihinden itibaren yeni ''100" liralık 
kupürler de tedavüle çıkarılmaya baş
lanacak ve S liralıklar için yapıldığı 
gibi çıkarılacak mikdarlar mukabi
linde mütedavil banknotlardan ayni 
mikdar tedavülden çekilecektir. 

Eski yüz liralıklar nasıl 

deği§tirilecek? 
Gene öğrendiğimize nazaran 30 

mart 1933 tarihinde ilan edildiği veç
hile sahteleri zuhur ettiğinden Mer
kez bankasınca esasen kısmı azamı 

toplanmış ve piyasada mevcudu pek 
az kalmış olan halen mütedavil eski 
yilz liralıklar mezkCir 1 mart 938 ta
rihinden itibaren ancak altı ay müd
dstk.l"'~<;hu&~ .n\.ıt"t\J .. tr.~ıOOiJ 4 -kmfıP 
ni müruru -zaman müddeti bakiyesi 
olan 9 sene 6 ay kadar da Merkez ban
kası gişelerinde tebdil edilecektir. 
Diğer kupürlerin tebdiline başlan

ma tarihleri ayrıca bildirilecektir. 

Yeni yiiz liralıkların evsafı 
Yeni yüzlüklerin evsafı aşağıda kı

saca gösterilmekle beraber bankno
tun aslını görmek istiyenler Cuımhu· 
riyet Merkez bankasına ve diğer ban
kaların gişelerine ve kazalarda mal
müdürlüklerine müracaat edebilecek
lerdir. 

Eb'adı: 8 1/ 2 X 18 1/ 2 santimdir. 
Evsafı: rektosu (ön yüzü}, çikola

ta rengi olup orta zemin hafif pen
bedir. Ortasında portakal, mor, pen
be ve yeşil renklerden mürekkeb çi
çekli bir rozet vardır. 

Kenar çerçevesinin üst ortasında 

Türkiye Cumhuriyet Merkez banka
sı ibaresi iki üst köşede ufak madal
yonlar içerisinde "100" türk lirası ya
zılı ve alt iki köşesinde daha ufak i
ki madalyon içinde yalnız "lOü" ra
kamları vardır. 

Orta zemindeki yazı ve 
resimler 

Orta zeminin sağ tarafında "Ata
türk"ün resimleri rozetin üst orta
sında ve iki satırda "100 türk lirası" 
yazıları ve bunların altında "11 hazi
ran 1930 tarih ve 1715 nuamralı ka
nuna göre çıkarılmıştır" ibaresi var
dır. Bunların altında ve ortadaki 
"100" rakamının sağ ve sol tarafla
rının biraz yukarısında kırmızı renk
te seri ve sıra numaraları ve alttaki 
seri ve sıra numaralarının altında da 
banka umum müdür ve umum müdür 
muavininin imzaları bulunmaktadır. 
İmzaların bulunduğu orta alt kısmın 
fonunu, ufak yazılarla yazılmış "Tür
kiye Cumhuriyet Merkez bankası 100" 
ibareleri teşkil etmektedir. 

Arl:a yiizdeki 
Versosu (arka yüzü), ön yüzü ren

ginin aynidir. Tezyinat çerçevesinin 
üst ortasına iki satırda "Türkiye 
Cumhuriyet Merkez bankası" ibaresi 
ve bunun iki yan aşağısında daire i
çerisinde "100" rakamı altında da 
''türk lirası" yazıları vardır. 

Çerçevenin ortasında Çanakkale bo
ğazının bir kısmının resmi ve sağ ta
rafında haiff penbe renkte bir daire 
vardır. Banknot ziyaya tutulduğu za
man bu dai renin içersinde Atatlirk'
ün filigran şeklinde baş resimleri gö
rülmektedir. Çerçevenin alt ortasın
da "100 türk lirası" ibaresi yazılıdır. 

Banknotun her iki tarafı taydus 
"çelik" tabıdır. (A.A.) 

Balkan konseyi 

Delegeler perıenbe 
aQamı Ankarayı 

hareket edecekler 
(Başı 1. inci sayfada) 

tinadan bildirildiğine göre, Başbakan 
B. Metaksas yanında orta elçi B. Pa • 
padakis, harici siyasi işler direktörü 
Kustos ve hususi kalem direktörü ol -
duğu halde, küçük antant konseyinin 
25 'ubattaki toplantısına riyiset et • 
mek üzere bu akşam saat 22 de hareket 
etmiştir. 

Romanya matbuat umum mildürü 
ve Romanya hükümetinin Atina ve 
Ankara matbuat ataşesi ile iki romen 
ve·.tt.tnnmiyID\Wliitın\ı . . sı;-"ö~~ 
solosu, elçilik ve konsolosluk erkaniy· 
le matbuat umum müdürlüğü namına 
Neşet Halil Atay tarafından karşılan
dılar. Misafirler Perapalas oteline in • 
diler ve öğleden sonra şehirde bir ge -
zinti yaptılar. 

Bugünkü Romanya vapuriyle Bük
reş elçimiz B. Hamdullah Suphi Tan
rıöver de şehrimize gelmiştir. 
Yarın yugoslav matbuat erkanının 

şehrimize gelmesi beklenilmektedir. 
Konsey toplansıtında bulunacak o

lan yunan ve yugoslav başbakanlariy
le Romanyayı temsil edecek olan B. 
Comnen'i karşılamak üzere yarın ak
şam misafirlerin mihmandarlıklanna 
tayin edilen zevat, yunan yugoslav 
ve romen elçileriyle beraber türk • 
yunan hududuna gideceklerdir. 

Misafirleri getirecek olan tren per
şembe akşamı saat 8 de Sirkeciye ge
lecek, misafirler törenle karşılanacak
lar ve Akay idaresinin hususi bir va
puriyle köprüden Haydarpaşaya ge
çecekler ve garda gene törenle uğur
lanarak saat 9 da hususi bir trenlo 
Ankaraya hareket edeceklerdir. 

B. Comnen Belgra.dda 
Belgrad, 22 (A.A.) - Romanya ha

riciye müsteşarı B. Comnen, bu.gün 
hususi trenle saat 15 de Belgrada gel
miş ve istasyonda hariciye nazır mu
avini B. Andriç ile Romanyanın Belg
rad elçisi B. Cadere ve küçük antant 
ve Balkan antantı mümessilleri tara
fından ıtelamlanmıştır. 

Saat 16 da B. Comnen, B . Stoya
dinoviç tarafından kabul edilmiştir. 

Bu akşam, B. Stoyadinoviç tarafın
dan Comnen şerefine verilen ziyafet
ten sonra Yugoslavya başvekili ve 
Romanya hariciye müsteşarı, birlikte 
Ankaraya hareket edeceklerdir. 

Belgrad elçimiz de geliyor 
Türkiyenin Belgrad elçisi Ali Hay

dar, Ankaraya gitmek üzere bu sabah 
Belgraddan hareket etmiştir. Aynı 
trenle Avala ajanst genel direktörü 
B. Yovanoviç de Ankaraya hareket 
eylemiştir. 

A.tina gazetelerinin ne~dy<ıtı 
Atina, 22 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: gazeteler, bugünkü vazi· 
yette, Ankarada toplanacak olan Bal
kan antantı konseyinin büyük ehemi
yetini tebarüz ettirmekte ve Balkan 
antantı menfaatler i arc. c: ınd:!.ki s:kı iş 
birliğinin bir !cerre d:ı!ıa bu gurupun 
Avrupanın ecnub şarkisinde kıymetli 
bir sulh ve nizam amili bulunduğunu 
isbat edeceğini bilhassa kaydeylemek· 
tedir. 
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Ankara belediye zabıtası 

talimatnamesini neşrediyoruz 

d - Sabit ve nakliyatta kullanılan 
kaplara yazılacak yazılar: 

B - İcabcden yangını söndür
me tertibatı mcvcud olacaktır. 

11-A Grupunun birinci 
ımııfmda bulunan malların 
muhafazasına dair şartlar. : 

Sabit kapların okunacak yerlerine 
ve yer altındaki deporlarda ise tulum
ba tesisatının bulunduğu yere, sabit 
mürekkeble mayiin ismi, aid olduğu 
grup ve sınıfı ve mikdarı yazılacaktır. 

a - Merdiven altlarında, koridor ve 
dehlizlerle giriş çıkış yerlerinde bu 
mayileri bulundurmak yasaktır. 

e - İçinde A grupunun 1 inci sını
fındaki mayiler muhafaza veya depo 
edilen kapların üzerinde okunacak bü
yüklükte ve sabit mürekkeble ateş teh
likesi ibaresi bulunacaktır. 

b - Aşağıda yazılı yerlerde, gene o
rada yazılı mikdarlarda mayilerin bu
lunmasına müsaade edilmiştir. f - İçinde müşteil mayiler bulunan 

cam veya toprak kapların dışına ko
nan muhafaza kabına ayrıca (dikkat
li ta§ı) ibaresi konacaktır, 

8 -.- Depo ve tank mahallerin
de müşteil mayi/erle dolu kapla
rın muvakkaten muhafazası 

Muvakkaten bile olsa 5000 litreden 
fazla miıştcil mayilerin yerin üstiınde
ki mahallerde muhafaza edildigi her 
yer depo mahalli telakki edilir. Böyle 
bir yerde depo tesısi ancak belediye
nin müsaadesiyle kabildir. Esas itiba
riyle müşteıl mayilerin ancak tanklar 
ixinde muhafaza edilmesi caiz olan bu 
gibi yerlerde, ya boşaltılmak veya baş
ka bir yere nakledilmek üzere muvak
katen konacak mayi kapları, variller 
veya tank arabaları ancak nezaret al
tınd tutulmk üzere alakadar memurla
rın tayin edeceği bir yerde ve yalnız 
ınüsaııde edilen mikdarda muhafaza e
dilecektir. 

h - Kullanılmış boş kaplar 
Yanmıyan bir madaeden yapılmış o

lan boş kaplar ancak ir.ıla delikleri sı
zıntı yapmıyacak veçhile kapatılmış 

olmak şartiyle bir yerde muhafaza e
dilecektir. İçinde A grupunun 11 inci 
sınıfına veya B grupuna mensub ma
yiler konmuş ve yanabilir bir madde
den yapılmış olan boş kaplar bu husus 
için ayrıca bir müsaade alınmamışsa, 

ancak depo yerinin sınırı dışında mu
hafaza edilecektır. Muhafaza edilecek 
varillerin adedi 50 yi geçtiği takdirde 
belediyenin ayrıca müsaadesi alınacak
tır. 

l - Tank arabalarının muha
lazaaı 

Tank arabalarının daimi surette mu

hafaza edildikleri yerin ya depo ma
"-••-.; .. ;ı,. t1t.c.ÜJ ~..niw..ek k.anah ıh.ir h~ 
na veya etrau ouvarıa çevrilmış ooş nır 

arsa olması şarttır. Komşu binalardan 
5 metre uzak olmak şartiyle bunlar ser
best bir yerde de muhafaza edilecek

tiı. 

9 - Tulumbalı ıatış yerleri : 

1 - İkamet edilen oda ve daireler i
le bu dairelerden yangına dayanıklı bir 
malzemeden yapılmı\' dıvar ve kapı gi
bi bölme ile ayrılmamış olan yerlerde 
ve kahve veya gazinolarda iki litre bu
lundurulabilir. 
Il - İmalathanelerde perakende sa

tış yerlerinde 20 litre bulunabilir. An
cak imalathanenin şekli ve cinsi 20 lit
reden fazla mayiin bulunmasını icabet
tirirse bu kayıd cari olamaz. (Bu cihe
tin takdiri belediyeye aiddir.) 

Ill - İmalathanelerle perakende 
satış yerlerinin daima kullanılmayan 

depo ve anbarlarında 150 litreye kadar 
müsaade vardır. 

IV - Sırf rnüşteil mayilerin muha
fazası için yapılıp, üzerinde daima ika
met edilen veya insanların muntazam 
surette toplanmasına mahsus bir yer 
bulunmıyan deporlarda 500 litre mu
hafaza edilebilinir. 

V - Yangına dayanır malzemeden 
yapılmış bina kısımları ile tahdid edil
miş avlular ve etrafı duvarla ayırtmış 
ve en az iki tarafında inşaat yapılma
mış arsalarda ve kırılmaz kaplar için
de ve yerin üstünde olmak üzere 1000 
litreye kadar ve her tarafı 1 metre top
rak içinde olmak şartiyle toprak altı 
tanklarda 5000 litreye kadar mayi mu
hafazasına müsaade edilir. Tanklar dı
şardan doldurulur ve boşaltılır ise, ika
metgah bodrumu olmamak şartiyle, 

bodrumlarda da gömülebilir. 
c - Tank ve veya diger büyük kap

lardan ınayileri almak ancak tulumba 
vasıtasiyle yapılabilecek ve bunları 
doldurmak ancak kapalı boru tesisafı 
ile olacaktır. 

d - 2 litreden fazla olan mayiler, kı
rılmaz ve yanmaz kaplar içinde, 1000 
litreden fazlaları ise demir saçtan va
riller veya tanklar içinde saklanacak
tır. 

e - Kibritikarbon mayii: yukarda 
J~te;~cıR ~eitfl!l't Ruım~~~ 
lundurulabilir. 

f - Saklanacak mayiin mikdarı 150 
litreden (ve bu mayi kibriti karbon i
se 10 litreden) az olduğu takdirde be
lediye şubelerinin müsaadesiyle mu
hafaza edilebilir. 

g - Aşağıdaki mikdarlar için mer
kez fen heyetinin mütaleası üzerine 
belediyenin izni şarttır. 

I - Yer üstü depolarında 1000 lit
re ve daha fazla mikdarlar için yer al
tı depolarında 5000 litre ve daha fazla 
mikdarlar için. 

Belediye b•nası proje 
müsabakası 

Akhisar Bele diyesinden : 

müddetle temdid 
nur. 

edildiği ilan olu-
1001 

_:!llllllllllllllllllllllllllllllll l lllllL. -- -
: ALİ BABA HİNDİST ANDA = -

da JOS .. 
•tarı olan 
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#fm--REÇETELERİNİZi---.. 
( Sakarya eczane) sinden yaptırınız. Her i5t~di· 

gınız yerli ve Avrupa iliçları bulunur. Res.ınt hususi müce
sesata azami kolaylık gösterilir. Bahk yağı kilosu 85 kurtı§tur. 
Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 

Tulumba, dış_arıdan her hangi bir 

kimsenin kulanmasına mani olacak 
veçhile nezaret altında bulunmadığı 

veya tulumba kolunun kendiliğinden 

kilitlenmesi gibi otomatik tertibatı ha

iz olmadığı takdirde bu yerler daima 
kilid altında bulundurulacaktır. Ah
n:p verilirken dökülmesi ihtimal da
hilinde olan mayilerin lağım mecrala
riyle bodrum katına veya kuyulara ak
maması temin edilecektir. 

II - Tulumbalı satış mahalli ile a
lakadar olan bilumum depolar (ika
metgahlarda tulumbalı, benzin alma
yerleri tesisi yasaktır.) Tulumbalı ma
yi alma, verme yerinin tayini yapı ka
nununun hükümlerine tabidir. Yer al-

Belediye bina proje müsabakası § Türkçe sözlü : 

15.2.938 tarihinden itibaren bir ay ~ ı 1111111111111111111111111111111111111 r 

I O - Açık ateş ve lamba kul
lanılmaıı yasağı ve yangın sön
dürme cihazı : 

a - Gerek (a) gerek (b) gruplarına 
mensub müşteil maddeler muhafaza o
lunan mahallerde açık ateş veya lamba 
bulundurmak, sigara içmek veya yakı-
cı şeyler bulundurmak yasaktır. Bu 
yas;:ık silinmez bir yazı ile ve göze gö-
rünecek bir yere asılmış levhalarla i
lan edilecektir. Sun'i ziya kullanıldığı 

takdirde ziya menbaını ya açılmıyacak 
vcçhile yapılmış bir pencere arkasına 
koymak veya infilaka karşı emniyet 

altına alınmış elektrik ziyası kullan
mak şarttır. Tenvirata aid olan bu hü
küm perakende olarak petrol satan 
dükkanlar için cari değildir. Benzin 
satış yerleri civarında açık ateşle ça
lışmak mecburiyeti halinde, bu iş de
vam ettiği müddet zarfında benzin a
lıp satmak yasaktır. 

Depoya benzin verildiği zamana lev
li lambalar söndürülecektir. 

tı depo veya tanklar trotuvar veya so
kak kaldırımı altında da olabilir. An
cak dökülen benzinin kanalizasyon ve
ya civar bodrum katlarına nüfuz etme
mesi şarttır. 

III - Tulumbalı seyyar satış yerle
ri için, ancak pek istisnai hallerde mü
saade verilebilir. 

h - Depo müsaadesi için yazılacak 
istidaya, depo yapılacak yerin planı i
le üzerinde bulunan inşaatın tafsilatı
nı gösterir 3 nüsha resim ilave edile
cektir. İstida lazım gelen bilumum 
muamelatı tamamiyle ihtiva etmelidir. 

i - Tank arabaları iŞ;C başlamadan 
aid olduğu daireye, nümunesine göre 
yapılmış bir beyanname ile müracaat 
edilerek, merkez fen heyetinin muaye
nesi neticesinde verilecek bir vesika 
alınacaktır. Tank arabasının şoförü bu 
vesikanın aslınr veya tasdikli bir sure
tini daima yanında taşıyacaktır. Tank 
şoförü ile muavininin ve bu araba ile 
gitmek mecburiyetinde olan her şah
sın sigara içmesi yasaktır. 

(Sonu var) 

Tango krah 
"Eduardo Bianko,,nun 

Ankarada son günleri Cumartesi ve paxar 

akşam ı vedô müsameresi 

Karpiç Tel.: 2038 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
AKTiF 

Kasa : 
Altın: Safi kilogram 19.702,504 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 6.482,909 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler. 
Difer dövizler ve borçlu klirini 
bakiyeleri 

Hazine t ahvilleri : 
Deruhte cdi. evrakı nakdiye 
karıııhğı. 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevfikan huine tarafından 
vaki tediyat 

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonoları. 

Ticari ıenedat. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
( Deruhte edilen evrakı 

A - ) nakdiyenin karıılığı es· 
( ham ve tahvillt (itibari 
kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar : 
Altm ve döviz üzerine 
Taiıvlllt üzerine 

Hisaedarlar 
Muhtelif : 

19 şubat 1938 vaziyeti 
-~ 

- LİRA 

27.713.148,17 
23.939.767,-

1.145,175,30 52. 798.090,47 

668.653,60 668.653,60 

9.118. 729,56 

14.908,47 

. 
28.087.332,17 37.220.970,20 

158.748.563,-

14.372.277,- 144.376.286,-

2.700.000,-
37.106.6Sl,40 39.806.681,40 

38.635.516,02 
5.189.983,151 43.825.499,63 

57.370,22 
8.584.857,25 8.642.227,47 

4.500.000,-
15.157.937,45 

YEKON: 3415.996.346,22 

Sermaye : 

İhtiyat akçesi 

Adi ve fevkalade 

Husus! 

Tedavüldeki banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
evfikan hazine tarafından vaki 
t ediyat. 

Deruhte edi. evrakı nakdiye 
bakiyesi. 

Karııhğı tamamen altm olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen. 

Reeskont mukabili ilaveten ted. 
vazd. 

Tür.k lirası ~vduatı 

Döviz taahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler. 

Diğer dövizler ve alacakh klirinı 
bakiyeleri. 

Muhtelif : 

f\SIF 

2.105.172,40 

4.516.007 ,70 

158.748.563,-

14.372.277,-

144.376.286,-

19.000.000,-

13.000.000,-

14.434,24 

30.988.569,44 

YEKON: 

LİRA 

ıs.000.000,-

15.91.180,10 

176.376.288,-

12.186.794,6S 

31.003.003,68 

105.809.081,81 

346.996.346,22 
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2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddi o/o 5 1/2 Altın üzerine avans % 4 t / 2 tih 



. i.' . .."·...... . r :ıı tın:m:r:J '~ ~ 
!-~~~·~~ .. ;~;~;:·;;;;.-• iş :.:~::::eoör - Almanca, h an 

-
u-
7 

r-

sızca ve ingilizce hususi dersler ver 

l 
Dört satırlık küçük ilinlardan: mektedir. Ulus gazetesine M. K.. r 
Bir defa için 30 kuruş 85 
İki defa için 50 kuru:ı muzuna yazı ile müracaat. 
Uç defa için 70 kuru:ı M h 1'f 

! 
Dört defa ic;in 80 kuruş alınır. Atçı ve mürebbiye - u te ı ye 

f-Devamlı küçük ilinların her defa;ı lerde takdirle çalışmış her türlü ala 
için 10 kuruş ~lır~ır. M~selli 10 de a ı alaturka yemek ve çocuk or 
ne:ıredilccek bır ıli.n ic;ın 140 kuruıı 1 ranga, . . ! 

ta 
s-
80 

alınacaktır. hizmeti yapan hır bayan ış arıyor. 
J Bir kolaylık olmak üzere, her .~atır, t'klal oteli müstecirine müracaat. 8 

1 

kelime aralanndaki bo:ıluklar mustes· 1 

an . 
-

~a 30 harf itibar ~dilmiııtir. Bir küc;Uk ii Almanca dersleri - Tecrübeli alm 
ıUln 120 harften ıbaret olmalı~:;. b" bayan almanca dersleri vermekte 
Dört satırdan fazla her satır ıçın ay- ır . "C W " rumuzu 
rıca ıo kuruıı alınır. ! dir. Ulus gazetesıne · · 

- .......... ,,.,.,.,,.,.,,.,.,., .. ,.,,.,.,_.... na mektupla müracaat. 98 o 

Satılık: -----Satılık arsa - Yenişehir Maltepenin 
en gii· ·erinde beş yüz metre murab
tı· . n:ıtılık arsa. Arzu edenler Ban-

1 desinde Atamer terzihanesine 
1010 .. 

' 800 metre arsa - Bakanlık -
'•odadır. Kültür Bakanlığı mu

(ı .de İsmet Anduruya müra -
ta"·· 970 

Stdık arsa - Su deposu civarında 
İş bankası köşkü karşı sırasında 3 daire
li 1 bina için inşaat ruhsatnamesi alın
tnış 720 M2 arsa satılıktıı. Komisyopcu 
Vahdi, Telf. 2487 858 

Satılık arsa - Kavaklıdere de İran se
farcthanesinin şehir tarafındaki sırt ü
zerinde imarca parselleri yapılmış arsa
lar üzerindeki 1400 M2 h'k hisseler sa -
tılrktır. Komisyoncu Vahdi, Telf. 2487 

859 

Satılık arsa - Çankaya caddesi~~n 
en güzel mevkiinde bakanlıklara yuz 
tnetre mesafede yeni yapılacak B. M. 
Meclisine giden caddenin köşesinde 25 
ıt. cepheli. Tel: 2585, ve 2884 879 

SATILIK - Etlikte cadde üzerin
de üçer oda birer salon ahır ve garajı 
havi iki daireli ev ucuz satılıktır. Nü
ınune hastahanesinde Dr. Kamileye 
Jnüracaat. 1006 

SATILIK - Merakla yetiştirilmiş 
iyi ötüşlü beyaz ve sarı kanaryalar h~
teket dolayısiyle ucuzca satılıktı~: fstı: 
Yenlerin cumartesi ve pazar gunlen 
Cebeci çamaşırhane civarı uzg?renler 
&okak No. ıo A. ya müracaatlen. 

989 

Sablrk apartnnan: Yeniş~hrin .en gü
zel bir yerinde yılda 6500 hra kıra ge
tiren yeni konforlu bir apart~an satı
lıktır. Kolaylık gösterilecektı~. Kara-

"'r .. - __ ._..,...T_..f'n• lJ~ --4 t,"'_::,. 
:u H. Dilman Tel. 2181 999 

Satılık Arsalar - Ayn ayn veya 
toptan ucuz satılık arazi. Yenişehirde 
'.aakanlıklara otomobille beşer dakika. 
\'cnihal No: 37 Tel: 1237 913 

Satılık Arsa - Yeni şehir İzmir 
Caddesinde 6 ve 12 numaralt binalar 
arasındaki 1100 m. iirsanın yansı satı
lı~trr. Şerait için Bayan Münire Ye
nışehir yüksel caddesi No: 47, orta 
kata müracaat. 899 

Satılık arsalar_ Yenişehir Karanfil 
•okak Nafıa karşısında 485 m2, Sıhiye 
Vekaleti yanında 490 m2 iki arsa acele 
Battlıktır. Telefon; 1449 939 

Alelôde toplantı 
davetnamesi 

Türk Tfoaret Bankası A. Ş. lda -

re Meclisinden : 

Türk Ticaret Bankasr A. Ş. hisse· 

darlarının toplantısı 28 mart 1938 pa

tartesi günü saat 16 da Ankarada !

§ıklar caddesinde Banka merkezinde 

Yapılacaktır. 

Esas mukavelenamenin 24 üncii 

maddesi mucibince iştirake salahiyet

tar olan hissedarların 26 ıncı madde

ye tevfikan toplantı gününden en az 

iki hafta evvel duhuliye varakası al

maları lazımdrr. Vekillerin de hisse

darlardan olması meşruttur. 
liissedarların duhuliye varakası al

mak Üzere Banka merkezine veya şu· 

belerine müracaatlarını dileriz. 

~-Aüzakerot ruznamesi 
1 - 1937 senesi muametatma aid 

idare meclisi raporiyle mürakipler 

Aranıyor: - ,,. 
vi Yenişehirde her türlü _konfo~u h~ 

üç odalı veya iki odalı bır bollu daı re 

aranıyor. Telefon: 3011 89 6 
e-Basit §ekildc bir yatak odası, bir Y 

mek odası ve bir salon takımı ara n-

maktadır. Telefon: 3011 983 

~ş verenler: . 
ir Hizmetçi isteniyor- Çocuksuz b 

aile yanında yemekten gayri orta hi 
metlerini yapacak bir kadın aranıyo 
Yenişehir Fidanlık Yiğitkoşun soka 

z-
r. 
ğı 

No. ıs. 981 

Hizmetçi - 4, S yaşlarında iki kı 
çocuğuna bakmak, ufak ev işleri gö 
mek için küçük bir hizmetçi aranmakt 
dır. Her gün 11 - 12 arasında gazetem 
ilan memurluğuna müracaat. 921 

z 
r-
a-
iz 

Kiralık: 

1 
zı 

Sıhhiye durağında kiralık - 2 oda, 
hol banyo umu.mi - mutfak havaga 
mevcud. Fazla eşya için depo - su v 
kapıcı dahil 45 lira. Tel. 2923 Arel 93 

c 
6 

Kiralık - Adliye sarayı karşISinda 
inci noterin üst katı kiralıktır. Mürac 

2 
a-

at. Tel No. 3717 979 
ir Kiralık mobilyeli oda - Y enişeh 

1nkilab caddesi Dr. Abdullah Rasi 
Apartımaru No: 13 Terzi Bayan Sıd 
ka. 89 

m 
ı-

8 

-Kiralık - Vekalet binaları yakı 
nındaki Yenişehir Konur sokak N 

23 deki evin üst katı kiralıktır. Sel 
nik caddesi 21 No. da Bay Doktor O 
man Soydaşa müracaat. Tl :1970 87 
Kiralık - İki oda mutbak elektrik 

su. Yenihal arkasında Naci Kıcıma 

o. 
a-
s-
8 

• 
n 

aptfct~Blın~vecıye müracaat 93'3 

Kiralık ardiye - Yeni hal arkasınd a 
Naci Kıcıman apartmanında. 

Pasajdaki kahveciye müracaat 934 

3 
k. 

Kiralık - Ziraat Kooperatifinde 
oda 1 hol, banyo, mutbak, su, elektri 
havagazını havi daire. Ziraat Enstitüs 
Dahiliye başasistanı Nurettin Tel :208 

Ü 

8 
952 

·.· , ... ~~':.Zaviler,. -~-. . 
~' • 'c '.r: · T. . · . 

ZAYi.::..... 4918 numaraıı memun 
kooperatifi hisse senedimi zayi ettim 
yenisini alacağımdan hükmü yoktur. 

984 Tank 

n 

S - İdare meclisi azalarına verile -
cek huzur hakkının tayini. 

ldare Meclisi 

Alelade toplantı 
• 

davetnamesı 
Ticaret Türk Anonim Şirket i 

idare Meclisinden : 

-
1 

) 

Ticaret Türk Anonim Şirketi his 

sedarlarının alelade senelik toplantıs 
28 mart 1938 pazartesi günü saat ( 11 
on birde Ankarada Işıklar caddesinde 

şirket merkezinde yapı.lacakt~r .. 

E . amnamemizın 61 ıncı mad -sas nız 
. 'b' ce asaleten ve veklileten 

desı mucı ın 
A 25 hisseye sahih olan hisscdar-

asgarı .. 
A h te iştirak edebılırler Iar umumı eye 

k
.11 • de şahsen hissedar 

Ancak ve ı erın 

olması icab eder. Toplantıda buluna-
. · ününden la-cak hissedarların ıçtıma g 

akal bir hafta evvel şirket merkezine 

müracaatla duhuliye varakalarını al-

maları 15.zımdır. . 
Müzakerat ruznamesı 
1 - f dare mec'isi ve mürakipler 

raporunun okunmasr. 

raporunun okunması. 

2 - 1937 senesi biHinçosu ve kar ve 

arar hesablarının tasdiki ile idare 

meclisinin ibrası. 

2 - 1937 senesi bilanço ve kar ve 

zarar hesablarının tasdiki ve idare 

meclisinin ibrası. 

3 - Temettüün tevzii suretinin ve 

Baymd1rhk Bakonhgı 

Kalorifer tesisatı 
Na.fıa Vekaletinden ı 

ı - Eksiltmeye konulan iş : Anka
ra y.üksek ziraat enstitüsü kalorifer 
tesisatı ve su tesisatının hariç şebeke
ye bağlanması işleri. 
Keşif bedeli : 28185 lira 77 kuruş· 

tur. 
2 - Eksiltme 28. 2. 1938 pazartesi 

günü saat 15 de nafıa vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 

kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 

müteferri evrak 141 kuruş bedel mu
kabilinde yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 2114 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve 15.000 liralık bir 
kalorifer i~ini yaptığına dair müte
ahhidlik vesikası göstermesi lazım

dır. 
İsteklilerin teklif mektublarını i

kinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine 

makbuz mukab~inde vermeleri la

zımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul e-

dilmez. (377) 833 

Yapı isleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden : 

ı - Eksiltmeye konulan iş : Anka-
rada Çankaya jandarma bölüğü infa· 
atıdır. 

Keşif bedeli : 26.408 lira 12 kuruş-

tur. 
2 - Eksiltme 2. 3. 1938 çarşamba 

günü saat 15 de Nafıa vekaleti yapı 
ışleri eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
mUteferri evrak 132 kuruş bedel mu
kabilinde yapı işleri umum mildilrlü
ğünden alınabilif. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 

i steklilerin 1980 lira 61 kuruş muvak-
1'ı:ı+. tPmin::tt Vl',.....,a1a1'; ,,. ~::tf~~ Vr"a' 
letmden ahnmıJ yapı muteannıalıgı 
vesikası göstermesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarınr 

ıkiıııci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reiıliğine 

makbuz mukabilinde vermeleri lazım
dır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (390) 894 

1 

A. Levazım Amirliği 

Sade ya§ı ahnacak 
Ankara Levazan Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Tümen birlikleri için 19500 ki-

1 
o sade yağın kapalı zarfla eksiltmesi 
4. 3. 938 saat 15 de Lüleburgaz tUmen 

satın alma komisyonunda yapılaca.k-
t ır. 

i 
2 - Muhammen bedeli 21450 lira 

Ik teminatı 1608 lira 75 kuruştur. 

k 
Teklif mektubları saat 14 e kadar 

abul olunur. lsteklilerin şartnamcsi
i görmek üzere her gün ve eksiltn 

s 
s 

meye iştirak etmek için belli gün ve 
aatte teklif mektubları ve kanuni ve
ikaları ile Lüleburgaz tümen satın 

lma komisyonunda bulunmaları. a 
(476) 994 

~ ;,..; .. Eabrikalor . :. . . 
1 1 kalem melbusat 

ah nacak 
Askeri Fabr:ikalar Umum Mü -

dürlüğü Satın Alma Komisyonun -
dan: 
Müteahhid nam ve hesabına. 
125 adet boyun bağı 

672 çift çorap 

salı günil saat 14 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Talihlerin mu
vakkat teminat olan (1175) lira (29) 
kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
ma<idelerindeki vesaikle ınezlrur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(474) 992 

Müteahhit nam ve hesab1na 

1 O ton gümüı kumu 
Askeri Fabrikalar Umwn Müdür 

lüğü Satm Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bC<ieli {800) lira o· 

lan 10 ton gümüş kumu Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 11. 3. 1938 cuma günü 
saat 14,30 da pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (60) lira ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vcsaikle mezkUr gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. ( 475) 993 

ret odası vesikasından baJka müteah
hidlik vesikasını ve teklif mektubunu 
muhtevi kapalı zarflarını o gUn a.aat 
(14) e kadar mczkOr komlıyona vere
ceklerdir. 

4) - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım, İstanbulda Beyoğlu P. T. 
T. ayniyat şube ml.idilrlilğünden para· 
sız verilir. \136 1-365 

Kablo ahnacak 
P. T. T. Levamn Müdürlüğünden ı 
1 - idare ihtiyacı için 14 kalemde 

muhtelif perlik kur§unlu kablo ka
palı zarfla eksiltmeye konmu9tur. 

2 - Muhammen bedel (30500), mu
vakkat teminatı (2287,50) lira olup ek
siltmesi 2 mart 938 çar9amba günü 
saat (15) de Ankarada P. T. T. U. 
Müd. binasındaki aatın alma komiı

yonunda yapılacaktır. 

-11-

Kayın a§aç altnacak 
D D. Yolları Satm Alına Kornt. • 

yonundan : 
Muhammen bedeli 17920 lira olAll 

16000 adet kayın ağaç 10.3.938 per. m· 
be günil saat 15.15 de kaplı zarf u.u· 
liyle Ankarada idare binasınde aatm 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1344 lira· 
lık muvakkat teminat ile .kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
ıaat 14.15 e kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır . 

§artnameler parasız olarak Anka· 
rada malzeme dairesinden, Haydarıpa• 

şada teaellilm ve sevk şefliğinden, İı:· 
mir ve Eakigehir idare mağazalarrndatı 
dağıtılmaktadır. (452) 986 

Makas traversi alınacak 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu, Ti
caret odası veıikaeından bafka milte
ahhidlik vesikasını ve teklif mektu. 
bunu muhtevi kapalı zarflarını 0 D. D. Yollan S11tın Alma Komiıyo-

nundan: 
gün saat (14) e kadar mezkt1r komiı· Muhammen bedeli 67.200 lira olan 
yona vereceklerdi~ 

Alfabe kitabı 
mü na kasası 

Kültür Bakanlığından : 

1 - 2259 sayılı kanunun tabikine da· 
ir olan talimatnameye göre ilk okullar 
için evelce müsabaka ile kabul edilmiş 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım, İstanbul Beyoğlu P. T. 
T. ayniyat §Ube müdürlüğünden 
(153) kuruş bedelle verilecektir. 

(109) 1-261 

olan kitabın il~ yıllık müddeti bittik- l\layonluk çelik alınacak 
ten sonra okutulmak üzere 1939 - 40, M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
1940 - 41, 1941 - 42 ders yıllan için misyonundan : 
yeni bir alfabe kitabı yazılması müsa- 1 - 150.000 metre mayonluk çelik 
bakaya konulmuştur. şerid kapalı zarfla eksiltmeye kon-

2 - Müsabaka müddeti 15 mart 1938 muştur. 

tarihinden başlamak ve 14 ikinciteşrin 2 - Tahmin edilen bedeli 21.000 li-
1938 pazartesi günli ak§amı bitmek ü- ra olup ilk teminat parası 1575 lira· 
zere sekiz aydır. dır. 

11.250 adet makas meşe travesi 8.3.938 
sah günü saat 15.45 de kapalı zarf u-
5ulil ile Ankarada idare binasında aa· 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4610 lira· 
lık muvakkat teminat ile kanunun ta• 
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
ıaat 14.fS c kadar komisyon reialiğine 
vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 336 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir, Mudan• 
ya ve Balıkesir veznelerinde satılmak· 
tadır. (424) 958 

Vagon akümülôtörü 

ah nacak 
3 - Müsabakaya iştirake karar ve- 3 - !halesi 28 mart 938 pazarteıi D. D. Yolları Satm Alma Korm. 

renler 15 ağustos 1938 pazartesi günü gilnU saat 15 dedir. yonundan : 
akşamına kadar bir dilekçe ile kültür 4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 Muhammen bedeli 11920 lira olan ~5 
bakanlığına müracaat ederek bu müsa- sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin- gurup çelik vagon akümülatörü 4.4.938 
bakaya girecekler defterine adlarını de istenilen belgeleriyle birlikte iha- pazartcıi gilnü ıaat 15.30 da kapalı zarf 
yazdırarak bir numara alacaklrdır. le gününden en geç bir ıaat evveline usuHyle Ankara jdarc binasında ta• 

• - - --- -D~ _ \r::u~::.r .. ,.,,..,.,;,.,~+ VI' +ııa\rltf ...... 1r+n1'1~rTft'I •"" a1'19'"Jıl"'~L-+•• 

kitab üç yıl müddetle okularda okutu- M. M. ':. satın alına komisyonuna Bu işe girmek ~stiycnlerin 894 lira-
l k ·· ıı·r· h ıl · · b .. vermelerı. (337) 766 lık muvakkat temınat ile kanunun ta· aca ve mue ı ıne er y ıçın eş yuz f üt .o-
l . t l'f hakkı ·1 kt. tk· · yin ettiği vesikaları ve na ıa m e 
ıra e ı verı ece ır. ıncı T "'I ka 0··rsu·· · · · gü ezga ı ve zancı hidlik vc&ikası ve teklıflerını ayru n 
çıkan kitabı yazana bir defaya mahlius alınacak saat H.30 a kadar komisyon reisliğine 
olmak üzere bil'incinin müellifine ve- M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· vermeleri Hi.ıımdır. 
rilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve mı"ayonundan : 1 ak A , __ 

Şartnameler parasız o ar n-ra· 
beşinci ı;ıkanlara da birer defaya mah- l) Mütcahhid nam heaabma ihaleıl 
sus olmak üzere iki'"'"r yüz lira miika- da malzeme dairesinden, Haydarpap· 

:r yapılacak olan 1 adet muhtelif tezglh d 1 fl'ğ' d dağ 
fat verilecektir. a tese Hun ve sevk şe ı ın en ı-ile 3 adet kazancı önü açık eksiltmeye 
5-Münakasaya gireceklerin eserle- trlmaktadır. (401) 915 konmu,tur. 

rini üç nüsha olmak üzere makine ile 2) Tahmin edilen bedeli 6499 lira o
ve kağıdlarm yalnız birer taraflarına lup ilk teminat parası 487 lira 43 ku· 
yazılmış olarak kültür bakanlığına 

makbuz mukabilinde vermeleri veya 
göndermeleri lazımdır. Kitaba girecek 
resimlerin asılları birer nüsha olarak 
müsveddelerle birlikte verilir. Müsa
bakaya basılmış bir kitabla girenler de 
kitabın üç nüshasını bakanlığa vere

Dış işler bakanhğı 

cekler veya göndereceklerdir. 
6 - Müsabakaya girenlerce eser 

müsveddeleri ile birlikte, eseri kabul 
edildiği takdirde, eserini ilan edilen 
telif hakkı mukabilinde ve her türlü 
tasarruf hakkından vaz geçerek kültür 
bakanlığına üç yıllık bir devre için 
terkettiğini ve kitabın o devre içinde
ki her basılışının son tashihlerinin 
kendisi veya kendi mesuliyeti altında 
tayin edeceği diğer bir zat tarafından 
yapılacağını gösterir noterlikten tas
dikli bir taahhütname verilecektir. 

7 - Kitapta bulunması lazım gelen 
pedagojik ve teknik vasıfları gösteren 
şartname ile noterliğe tasdik ettirile
cek taahhüdnamenin formülü kültür 
bakanlığı yayın direktörlüğünden alı
nabilir. Mektubla istiyenlerin bir ku
ruşluk bir posta pulunu da birlikte 
göndermeleri lazımdır. (378) 849 

Paratöner ahnacak 

ruştur. 

3) İhalesi 25 • şubat - 938 cuma gUnU 

saat 11 dedir. M 1 k 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 em Ur G 1 nQCQ 

sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde Hariciye Vekaletinden : 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 3312 sayılı kanun mucibince harici· 
giln ve saatinde M.M.V. satın alma ko- ye vekaleti merkez teşkilatının idari 
misyonunda hazır bulunmaları. kısmında istihdam edilmek üzere, 

(52) 1-178 yüksek mekteb, bulunmadığı takdirde 
'' lise mezunlarından ve imtihanla dört 

Eski Rontgen malzemesi 

satllacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko -

mis,yonundan : 
Cebeci hastahanesinde mevcud 13 

kalem eski rontgen malzemesi 24 şu
bat 938 perşembe günü saat 10 da M. 
M. V. satın alma komisyonuna müra
caatları ve malzemeyi görmek için de 
hastahaneye gitmeleri tebliğ olunur. 

~7~ 991 

10,000 metro kışlık 

elbiselik 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan : 

memur alınacaktır. 
İmtihanda muvaffak olanlar, dere

cei tahsillerine göre 12, 14 - üncü de· 
recelere tayin edilecektir. 
İmtihan fransızca kıraat ve kafi de· 

recede anlayış ve türkçe kitabet ile de
recei tahsiline göre malUmatı umumi
ye<kn yapılacaktır. 

Talihlerin memurin kanununun 4 -
üncü maddesinde yazılı evsafı haiz ol
maları lazımdır. Askerliklerini yap
tıklarına dair vesikalarını hüsnühal 
şahadetnamesini ve sıhat taporunu ve 
hüviyet cüzdanlariyle veya suretlerini 
bir istida ile birlikte 26 şubat 938 tari· 
hine kadar zat işleri dairesi şefliğine 
tevdi eylemeleri ve 28 şubat 938 pazar
tesi günü saat 1 O da imtihan için veka
lette hazır bulunmaları ilan olunur. 

(479) 996 

200 adet gömlek 
125 takım pijama 
125 adet kısa don 
125 adet iç fanilasr 
125 adet yün fanila 
800 adet mendil 

P. T. T. Levnzım Müdürlüğünden: 

1) - İdare ihtiyacı için 6 dane yüz
lük, 4 dane ellilik maa paratöner tele
fon santralı kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

1 - Her bir metresine tah,ınin edi
len (275) iki yüz yetmiş beş kuruş o
lan 10.000 ile 15.000 metre kışlık el
biselik kumaş kapalı zarf la münaka
saya konulmuştur. 

2 - İhalesi 14. 3. 938 pazartesi gü
nü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (3093) üç bin dok
san üç lira 75 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartname bedeli 207 
kuruş mukabilinde M. M. V. satın al
ma komisyonundan alınır. 

Gümrük komüsyoncusu m iyef 
memuru ve müstahdem 

imtihanlan 

1 

125 adet yatak çarşafı 
125 adet yastık yüzü 
036 adet havlu 

Ankarn Gümrük Müdürlüğün -
den: 

3 - Müddetleri biten idare mecli

i azası yerine aza intihabi. 
tevzi tarihin in tesbiti. (1 

Tahmin edilen bedeli (2337) lira 
O) kuruş olan yukarıda cins ve mik
rlarr yazılr on bir kalem melbusat 

skeri Fabrikalar umum müdürlüğü 

2) - Muhanunen bedeli (9600), mu
vakkat teminat (720) lira olup eksilt
mesi 8 mart 938 salı günü saat (15) de 
Ankarada P. T. T. U. müd. binasında· 
ki satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

5 - EkGiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddele
rinde yazılı belgelerle teminat ve tek
lif mektublariyle birlikte ihale saa
tinden en az bir saat evvel .komisyona 

Müdürlilğümüzde gümrük komüs
yoncusu, maiyet memuru ve tüccar 
müstahdemi imtihanı yapılacağından 
talib olanların 1.3.938 sah günü saat 
10 da Akköprü civarında bulunan mü· 
dürlüğümüze müracaatları ilan olu-

,, 1 . .. kı'pler ücreti-
~ - 0 ?7 senesı mura 

in · ·· akip in-tayir i ve yeniden ikı mur 
ihabı. 

4 _ 1938 senesi için iki mü rakip se-

çilmesi ücretlerinin tayini. 
1dare Meclisi 

da 
A 
sa tın alma komisyonunca l mart 1938 

3) - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubunu, tica- vermeleri. {446) 985 nur. ( 483) 1003 



=.12-

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdaların
dan sakınınız! Yavrularınızın midesini 

abur cuburla doldurmayınız! 

Tabii, saf, lezzetli 

Hasan özlü unları 
çocuklar bayılıyor. Çok iştihalı ve severek büyürler. Bu saf özlü 
unlar vitamini bol, gıdası çok ve kalorisi yükaektir. Bütün çocuk 
doktorları buna şeb.adet eder. Avrupada dalına diplomalarla musad
dak birinciliği kazanmr;tır. Bu kadar yüksek evsafa malik tabii gı
da ancak H A S A N Ö Z L U U N L A R I D I R. 

Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, 
Türlü, Bezelye, Badem, Çavdar, Ozü Unlarını 

Çocuklarınıza Yediriniz. 657 

:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll!::. - -- -- -
------
---------------

Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

Beıinci keti de 11 mart 1938 dedir 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 

------
--

: Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle: 
~ .... -- --- - - -- -- - - - - - - = = Şimdiye kadar binlerce kitiyİ zengin eden = = bu piyangoya ittirak ediniz... 1-590 : 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Uyanıı · Servetifünun 
1891 

Başyazarı: A. Ihsan Tokgöz 

47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satış yeri AKBA Kitabevidir. Senelik abone 10 lira. 592 

· .. 

Krem Balsamin 
Kumral, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegane arhhi krem

lerdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale eder. Yarım 
asırdanberi kibar mahfillerin takdirle kullandıkları sıhhi güzellik 
kremi eridir. 

KREM BALSAMIN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1- Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız, gündüz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balıamin acı badem. gece için, pembe renkli. 
1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, 1atanbul 

596 

Hediyelik eşyanızı 

DIŞ TABIBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her ııün hu

talanm kabul,.. teda'ri eder. 

Adliye Sara71 J'&Dlllda Sarrü 
Halda Apartımam No. 1 

3-6949 

Bentler 
Pasta ve kahvealtı salonu Karpiç 
kaq11mdald aokakta açılıııııtır. 
No: 5 1-538 

Zayi Makbuzlar 
A;ağıda sayı ve tarihleri yazılı Ga

lata ith,allt gilmrüğünden verilmiş 

makbuzlar zayi olduğundan yenileri 
alınacağı ve eakilerinin hükmü olma
dığı il~ olunur. 
31443 17.5.32 559546 21.12.32 
4845 8.8.32 
2663 7.7.32 

558547 7.12.32 
558506 7.12.32 

997 

22985 24.6.33 
23029 24.6.33 
70228 15.1.34 
71811 31.1.34 
71963 7.2.34 

FORD MOTOR Co. 

846 

Satılık apartman 
- --y-•~ ............ 6-· ..,.. .. , ..... ~ .. -

de yılda 6500 lira kira getiren ye
ni konforlu bir apartıman satılık· 
tır. Kolaylık gösterilecektir. Ka· 
raoğlan Koç apartımanı No. 4 ko
müsyoncu H. Dilman Te. 2181 

1000 

''SİNGER,, 
Gece bekçilerine mahsus kon· 

trol saatlerinin en dakik ve en 
sağlam markasıdır. 

Yangından ve 
Hırsızdan sizi 

muhafaza eder. 
Resmi dairelere, bankalara, 

depolara, fabrikalara, hastahane
lere ve mekteblere fevkaltde lü
zumlu bir kontrol iletidir. Bir 
senelik kağıd mineler, 6 anah
tarlı ve meşin kaplısı 50 liradır. 
Taşraya bedel karşılığı gön

derilir. Singer markasına dik
kat. 

Singer saat Ticarethanesi 
İstanbul Eminönü 

l.ILl.IS - 19 uncu yıl - No. 5949 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İ§leri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

bizden alın! 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor. 

NEVROZİN 
Varken ıstırap 

çekilir mi ? 
Baı, diı ağrılan 

Ve üıütmekten mütevellid 
bütün ağrı, ıızt, sancılarla 

nezleye, romatizmaya kartı 

NEVROZİN 
Kafe)erini alınız 

icabında günde üç 
kaşe alınabilir. 

lıim ve markaya dikkat 
Taklidlerinden sakınınız 

808 

Sermayedar bir 
şerik arıyorum 
Kaaanızdakl paranızın kasanız

dan dı;arr çıkmamak şartiyle be· 
her bin lirasına aenevi ( 450) lira 
kazanç temin ediyorUirL 

Adres: !amet Paşa Tamcı
lar sokak No. (2) 953 

Doktor Lütfi~: 
Cebeci Hutahaneıi Aııahiye 

Mütehaum 
Hastalarını her gün Anafartalar cad
desi İstanbul eczahancsi karşısında 
Nazım Bey apartımanında 14-19 a 

kadar kabul eder 964 

. Cemiyetler 
Ankara Esnaf Cemiyetleri ge

nel Sekreterliğinden: 

Esnaf cemiyetleri genel bürosunda 
münhal olan '•so,, lira ıehri ücretli 
muhasebecilik için 7 mart 938 pazarte
si günü saat 14 de esnaf cemiyetleri 
binasında müsabaka imtihanı yapıla

caktır. 

Talihlerin aşağıdaki şeraitihaiz ol
ması şarttır: 

1 - Askerliğini ikmal etmiş ol
mak, 

2 -Yüksek mekteblere devam et
memek, 

3 - Memuriyette bulunmuşsa be
raet zimmet ve hüsnühal mazbatası 

ibraz etmek lise veya ticaret mekte
binden mezun olmak. "Müsabakada 
kazanan "500" liralık kefalet senedi 
veya banka mektubu verecektir." 

Talib olanların sağlık şahadetna

mesi ve evrakı müsbiteleriyle birlik

te 5.3.938 cumartesi gününe kadar ce
miyetler umumi katibliğine müraca
at eylemeleri ilan olunur. 1005 

YENİ 

Şehir Tiyatrosu 
Halkevinde 

Şubatın 26 ncı Cumartesi aktamr ) UMUMA: 
,, 27 ,, Pazar ,. ) ,. 
,, 28 ,, Pazarteıi ,, ) Halk gecesi 

26, 27 tubat c.ıımartesi ve pazar günleri 15 de talebe ma
tinesi 

T 1 MU R 
Tarihi manzum piyeı 4 perde 

Yazan: Behçet Kemal Çağlar. 990 

Vilôyetler 
Otobüs, kamyon ve hasta 

nakliye otomobili 

alınacak 
Adana Belediye Reisliğinden 

10 • 12 adet fabrika malı karoserili 
otobüs ile bir adet devirme tertibatlı 
3.5 - 4 tonluk kamyon ve bir tane çifte 
yataklı hasta nakliye otomobili alına
caktır. Teklif yapmak ve fazla tafai
lat almak istiyenlerin Adana belediye
sine müracaatları ilan olunur. (477) 

995 

Açık eksiltme ilônı 
Niğde Vili.yeti Daimi Encüme

ninden : 
Bor • Aksaray yolunun 50x000 -

53x000 kilometreleri arasında 3173 
lira bedeli keşifli sandık açma blükaj 
kırma taş ferıi 15-2-938 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. Taliplerin %7,5 
teminatla ihale günü olan 7-3-938 pa
zartesi saat 15 e kadar vilayet daimi 
encümenine müracaatları. 

Bor • Aksaray yolunun 28xOOO -
36x000 kilometreleri arasında 4380 
lira bedeli keşifli yapılacak şoseye 
moloz taş ihzarı 15-2-938 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. Taliplerin %7,5 
teminatla ihale günü olan 7 .3.938 pa
zarte11i saat 15 şe kadar villyet daim! 

Aksaray • Bor yolunun 4x500 • 
9x500 kilometreleri arasında 1562 
metre mikıtb ham tatm nakli ve latifi, 
kırılması 1438 metre mikıtb ıosede mev
cut taşın kırılması 600 metre mikılb 

kum nakli ve istifi, S kilometre sandık 
açılması 6000 metre mikıib silindiraj 
yapılması keşif bedeli 8287 liradan i
baret olup bu işler 15-2-938 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle açık eksilt
meye konulmuıtur. Taliplerin %7,S 
teminatla ihale günü olan 7-3-938 pa· 
zartesi saat 15 şe kadar vi!Ayet daimi 
encümenine müracaatları. 

Aksaray - Bor yolunun 4x500 -
5x500 kilometreleri arasında %20 li
ra bedeli keşifli yapılacak bülükaj 
taş ihzarı 15-2-938tarihinden itibaren 
20 gün müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Taliplerin %7 .5 teminatla 
ihale günü olan 7-3-938 pazartesi ıaat 
15 şe kadar viliyet daimt encümenine 
müracaatları. 

Niğde - Nevşehir yolunun 24xl00 
- 30x000 kilometreleri arasında 9954 
lira 48 kuruı bedeli keşifli toplama 
taı ve kum ihzarı 15-2-938 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle açık ekıilt
meye konulmuştur .• Taliplerin %7,S 
teminatla ihale glinü olan 7-3-938 pa
zartesi saat 15 şe kadar vilayet daimi 
encümenine müracaatları. 932 

Şose yapılacak 
Seyhan Vil~et Daimi Encüme

ninden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Kara

isalı • Tarsus iltisak yolunda yapıla-

SİNEMALAR 

cak 1544.50 metre uzunluğum ,.,...-• 
le bir menfez inşaatı keşif tı:uı olaıı 
15381 lira 60 kuruşla kapalı rı:f us,... 
liyle ekıiltıneye konulmuştur 

2 - Keşif evrakını görme 'isti yen• 
!er Nafıa dairesine müracaa debilir- • 
!er. 

3 - Eksiltme 9.3.938 tarihine mllw 
dif çarfamba günü saat 11 de viliyet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
1153 lira 62 kuruş muvakkat teminat 
vermesi ve nafıa veldletindcn veril• 
miş müteahhitlik vesikau gösterme
leri lazımdır. İatiyenler teklif uıek• 
tuplarını 3. üncü maddede yazrlı aa• 
atten bir ıaat eveline kadar vilayet da• 
imi encümeni reisliğine ma.ldıw: mu• 
kabilinde vermesi muktıu:idir. Postl 
ile gönderilen tekliflerin dış zarfı 
mühür mumu ile iyice kapatılmış o
lacaktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul r 
dilmez. (827/428) 909 

Telefon direği 
ah nacak 

Kırklareli Posta, Telııraf ve Tele• 
fon Müdürlüğünden -~ 

1 - Kırklareli Dereköy nahiyeıl 
Kuru dere devlet ormanından kesil• 
mck ve Çorluya teslim edilmek pi" 
tiyle idari ve fennt prtnameaindeıd 
evsafı havi 8 metre tulünde 2190 adel 
meşe cinsinden telefon direği kap4" 
1ı zarf usuliyle eksiltmeye konul• 
muştur. 

---•• - --""'"'" •V l•<ol.o~ .. -

muvakkat teminat 1231 lira 88 km•s, 
olup eksiltmesi l-3-938 aalı günü saal 
11 de Kırklarelinde P. T. T. müdül" 
lüğünde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin muvakkat temi
nat makbuzu veya banka mektubu ti

caret odası veaikasından başka m!itr 

ahhidlik veıikaaı ve teklif mektubunO 

muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 

11 re !radar komisyona vereceklerdir. 

4 - Fennt ve idari gartınamelef 

Kırklareli P. T. T. müdürlüğllndeıl 
parasız verilir. (484) l~ 

Ankara Belediyesi 

Elbise ve postal alınacak 
Ankara Belediyesinden ı 

1 -Fen amele11ine yaptırılacak 4-4 
takrm el,lıiae ve 44 çift postal on bef 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (660) lirr 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (49.SD) ıl• 
radır. 

4 - Şartnaeaini görmek istiyenle' 
rin her gün yıu:ı işleri kal mine v• 
iateklilerin de 11 mart 938 cuma gil' 
nü saat on buçukta belediye encümr 
nine müracaatları. (480) 1002 

HALK 
BUGÜN BU GECE 

Cazib mevzuu, göz kama§tırıcı dekor· .:! 1111 ıı. BU GECEE - Kahkaha • neıe - eğlence aahnelerile 
!arın güzelliği ve nefis musikisile -- dolu türkçe sözlü büyük komedi -seyircilerini gaşyeden almanca -= UÇ AHBAB ÇAVUŞLAR sözlü şarkılı - = 

HER KADINA BiR ERKEK - Baı rollerde : -- -- -- Margarctte Soullavan • A. Jeneı 
Baı Rollerde ı - - Gündüz seanslarında: Esirler gemisi 

Tresi Rudolf • Lian Hait • A. - Seanalar:2.30 - 4.30 • 6.30 Gece 21 de r = -
Schoenhalz - "' - = Halk Matineai 12.15 de "' Seanalar: 2,45 - 4.45 - 6.45 - -
Gece21 de 

'11111ır AŞKIN TERENNÜMÜ 

•======================================-=== 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar 
Şubesi: Ankara Bankalar caddeıi. Telefon: 2619 

caddeıi. Telefon: 1230 
595 


