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. Balkanla r bir defa daha dünyaya basiret ve barış dersi verdi 

BULGARİSTAN- BALKAN ANTANTI 

Selanik'te imzalanan mukavele 
her yerde sevin(le karşllandı 

Selanik 
anlaşması 

F. R.ATAY 
Bu temmuzun otuzuncu günü 

Selanik'te yalnız balkanlar de
ğil, bütün' sulh alemi ıçın p~k 
mesut bir hadise cereyan ettı.: 
Balkan Antantı daimi konse~
nin reisi ve Yunanistan Batvekı
li ve Hariciye Nazırı Mösyö M.e: 
takaas'la Bulgaristan.. ~~,v~kı!~ 
ve Hariciye Nazırı Mosyo ~?se 
vanof arasında dün tafsıl~tını 
vermiı olduğumuz anlaı~a unza 
edilmiıtir. Müzakere ve ımzada 
Ekselans Metaksas dört b~lkan 
devletini temsil etmekteydı .. Ga
zetemizde çıkan resmi metınde 
okunduğu üzere, bu anlaşma, 
Bulgaristan'la diğer balkan d~
letlerinin balkan sulhunu t · 
viye etm~k ve itiınat e~8:sına 
rnüstenit mesai birliği polıtrası 
Yapmak hususundaki müıtere. ar· 
~lannrn ifadesidir. Bulg.arı~an 
\'e diğer antant devletlen, a!
!ılıklı münasebetlerind~ aktetınış 
olduklan itilaflar mucibince ve her 
ne suretle olursa olsun ku_vete 
rnüracaattan istinkaf etmeyı te· 
ahhüt etmektedirler. Keza anta~t 
devletleri kendilerine müte8:ll~k 
hususlarda Nöyyi muahede.sının 
dördüncü kısmında münderıç as
keri, bahri ve havai maddeler 
hakkındaki hükümleri v~ k~za 
24 temmuz 923 te Lozan da un· 
za olunan Trakya hududu mukav~
lenarnesindeki hükümleri tatb~.k 
e~ekten vaz geçmeyi tekarrur 
ett1rmi§lerdir. b 

A .. te -
Yrıca netrolunan resmı l 

ı·.. d et ıgde bu anlaşmanın bet ev 
münasebetlerinde tarihi bir ~er· 
h~le tetkil etmekte olduğu zıkre
dı imiştir. 

Daha ilk zamandanberi Bal
kan Antantı devletleri, bal~~n 
•ulhunu müdafaa etmek ıçın 
Bulgaristan'la mesai birliğin~e 
bulunmayı daima gaye edinnut· 
1 t • ·ıe er Ve antantın menfaat en 1 

Bulgaristan menfaatleri arasın· 
da hiç bir tezat husule getirn:ı.e· 
m k · •t' gos· e cıhetine bilhassa 1 1~. k 
l~rrnitlerdi. Atatürk'ün yu~~e 
dırektifleriyle hareket eden cum-

(Sonu 3. ünciZ sayfada) 

Şarkta sulh 
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Çok ciddi emniyet 
altına girmiştir 

Paris, 1 a.a. - Selanik itilafının imzası münasebetiyle 

lö Jurnal yazıyor: 
"Bütün Balkan devletlerinin aralarında anlaşmaları bü-"'"'""""" I yük devletler için memnuniyete de-

Başvekilimiz, B. ğer bir keyfiyettir. Çünkü bu hal 
Celil Bayar m, . • . 
m ay 1 s ayın· şarkta sulhun çok cıddı bır zımanını 
d~ ~r. Aras'la vücuda getirmektedir. Fransa, bun· 
b.ırlıkte ~ulga: dan dolayı memnun olmakta kimseden 
rıstan'ı zıyaretı 
esnasında Bay geri kalmıyacaktır. Bir kere daha 
Köseivanof ile şark, dünyaya kiyaset ve basiret dersi 
beraber alınmış vermiştir.,, 
resimleri Popüler diyor ki: 

"Bu kararın bilhassa manevi bir te· 

ı ________________ -., \ siri olacaktır. Bu karar, esasen mev. 
19arwvwaıwaawaaaaçav cut olan bir vaziyeti tetkik etmekte

~~ • • k' I / dir. Fakat mevcut olan fili vaziyetin 
r\ ta tu r e ahdi bir vesikaya raptedilmit ve diğer 
........... 1111 1111111111111 1111111111 1 11 111111 1 

Kıral Karol arasında 
telgraflar teali edildi 

Romanya valde kıraliçesi Mari'nin 
vefatı münasebetiyle Reisicumhur K. 
Atatürk ile Majeste Karol arasında 
aşağıdaki telgraflar teati olunmu§tur: 

Majeste ikinci Karol 
Romanya Kıralı 

Bükreı 

Romanya valdeı kıraliçesi Mari'nin 
§ahsında Majes~elerini~ uğr~~_:ğı el!m 
zıyaı büyük bır teessurle og_r~ndım. 
Majestelerinden, gerek kendının, ge-

k romen milletinin yasma çok sa
;:imi surette iştirak etmekte. o~duğ?

·nanmasını elemli sempatı hıslerı -ma ı . 
mi kabul etmesini dilerım. 

K. ATATÜRK 

Reisicumhur K. Atatürk 
Benim ve milletimin uğradığımız 

büyük kayıp münasebetiyle gön~erdi
ğiniz hararetli ve Jfıtufk§r tazıyel~
rinden dolayı ekselansınıza teşekkur 
ederim. (a.a.) 
,., 9 nrrnrrnunrn r 

Balkan devletleri tarafından kabul o-
lunm14f ve Bulgaristan'ın hukuk mil· 
savatının en ziyade doğrudan doğruya 
alakadar devletlerce tanınmıt olınası 
faydadan hali değildir.,, 

I ngiliz gazetelerinin 
memnıınluğu 

Londra, ı a.a. - İngiliz matbuatı, 
Selanik itilafını memnuniyetle kartı· 
lamaktadır. 

Deyli Telgraf diyor ki: 
"Nöyi muahedesini tadil etmek üze· 

re Balkan devletleri arasında imzala· 
nan itilaf, harpten sonraki itilafların 
değişmesine alışmış olan dünyada bir 
karışıklık husule getirmiyecektir. Şu
rasını itiraf etmek lazımdır ki Bulga· 
ristan'ın askeri kuvetlerinin 30.000 ki
şiye indirilmesi neticesinde sıkıık 

kargaşalıklara sahne olan bir mınta· 

katla bu memleketin elinde ,asayişi te. 
min etmek için pek az kuvet kalmış· 

tır. Bununla beraber Bulgaristanın bu 
itilafı imzalamasına sebep olan amil 
bu nokta değil, komşulariyle doetluk 
muahedeleri imza etmek arzusudur. 
Eğer Bulgaristan müessir bir şekilde 
rolünü oynamıya muktedir bir Bal· 
kan antantı azası olacaksa onun bu 

(Sonu 6. rncı sayfada) 

Dr. Aras'la B.B. Metaksas 
ve Köseivanof arasında 

samimi telgraflar 

DolıtTo Araı, B. Meıalı1a1, B. Stoyadinoui~ 
-Yum 6. llJCI sa.yjab.-

Tokyo'dan gelen haberler, Sov
yet • Mançu sınırındaki hadisele
rin yatışmaktan çok uzak olduğu
nu anlatıyorlar. Japonların ver
dikleri haberlere göre Çan Kei 
Tung ve Şatsoiping tepelerinin ja
ponlar tarafından İ~galinden son
ra, sovyetler saat 17 de iki tankın 
yardım ettiği 300 kiti ile taarru
za geçmişler, Fakat japon topçıuu 
tarafından püskürtülmüılerdir. 

Saat 18 deki ikinci sovyet taarru
zu da püskürtülmüştür. Bir aouyet 
tebliği de japonların dört kilo
metre derinliğinde sovyet arazisi
ni iıgal ettiklerini, büyük bir mu
kavemetle karıılaştıklarını ve a
ğır zayiata uğradıklarını bildir
mektedir. 31 temmuz akşamı, va
ziyet bu merkezde idi. Afağıdaki 

telgraflar da son uaziyeti anlat
maktadır: 

Kore'yi ve Sovyet - Mançukuo hududunu gösterir harita 

SOVYET TA YY ARELERi 
Kore arazisini 

om ardıman etti 
Japonlar Mançukuo'ya 
20.000 asker yolladılar 

.. 

Posta ve Telgraf idaresi yeni pullar 
çıkaracaktır. Bu pullardan iki nümu
neyi yukarıda görüyorsunuz. Yeni pul· 
lara ait tafıilat ikinci aayfamızdadır. 

Sergi evi önünde 
Feci bir kaza oldu 

Dün akşam sergi evi önünde feci 
bir kaza olmuş bir köylü bir kamyo
na çarpmış ve ağır yaralanmıştır. Ka
za hakkındaki tafsilat 6 ;nez sayfa
mudadır. 

I TOKYO'DA ASKERi KONFERANS TOPLANDI 

Mançu hôdisesi için 
mühim kararlar alındı 

.. 

Mo&lcova, J a.a. - Tas ajansından: 31 temmuz tarihinde japonlar 
Haaaan gölünün garbında aovyet hududuna tecavüz etmiılerdir. Japon: 
lar, bekle.nilmiyen bir aırada top ateıi aç.mıılardıT. Japonlar, geceleyin 
-?~~~lerın hudut muhafızlarına hücum etmiıler ve dört kilometre de
rınlıgınde aovyet topraklarını İtgal eylerniılerdir. 

• Hassan g91ünün garbmda kain tepelerde bir muharebe vukua gel
mıı ve bu muharebe aaatlerce devam etmiıtir. Japonlar, büyÜk bir mu
kavemete maruz kalmıılar ve gerek insan, gerek malzeme itibariyle 
ağır zayiata uğramıılardır. Sovyetlerin uğramıı oldukları zayiat benüa 
malum değildir. 

Saat 13 : Hôdise yok ! 
Tokyo, l a.a. - Saat 13 te Kore ordusu erkanıharbiyeai tarafından 

neıredilen bir tebliğde ezcümle ıöyle denilmektedir: 
"Pazar günü Çang Kufeng ve Şatsaoping Civarında ve japon Nhil 

kıammda japon Mançukuo sovyet kıtaları arasında vukubulan müaade
meler hariç olmak Üzere bütün Mançukuo sovyet hududunda bugüne 
kadar sükunet ihlal edilmemiıtir.,, 

Harbiye nezareti namına aöz aöylemiye salahiyetli bir zat bu isin 
~aılangıcındanberi aovyetlerin muntazam kıtalarla değil, hudut muh... 
fızlarmdan mürekkep hususi müfrezelerle müsademelere giriıtiklerini 
beyan etmiıtir. 

Saat 20.30 : Sovyet hücumu ! 

Domei A~nsı, K vantung Ordusu genel kurmayı· nm bu gür. ~t 
20.30 da çıkardığı aşağıdaki tebliği neşretmektedir: 
. '•Sovyet ta~areleri, b.u. gün öğleden sonra iki defa Çankufeng üze· 

nnde uçmuı ve ılk hattakı Japon kuvetlerine bomba ve makinalı tüfek
le hi~cum etmiştir. Maamafih zayiat olmamıştır. 

. Saat 14.3~ ~a, Sovyet ağır bombardıman tayyareleri, filo halinde, 
Tıumeh nehnnın cenub kısmı üzerinden hududu geçmı"şl K · · · · l d" B er ve ore a· 
razısıne gı~ış er ır. u tayyareler, Kahinin cenubunda Knsayo civa-
rında demıryolu hattını bombardıman etmislerdir Sovy t t l · b•tAh K k k"" .. .. .. d bo :ı: • e ayyare erı, 

1 a. are eç o oprusunu e mbardıman etmişlerse de ciddi hasan 
mucıp olınarnıılardır.. (Sonu s. inci sayfada) 
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Turizm disiplini 
Memleketimize az seyyah geldiği ve gelenlerden büyük bir kısmı

nın da memleketimiz için tabii birer propagandacı olacak kadar hoşnut 
dönmedikleri bu gün için, ne yazık ki, bir hakikattir. Turizm hareketi 
ıimdilik büyük şehirlerimize ve hatta diyebiliriz ki lstanbul'a inhisar 
ediyor. Fakat bu şehrimizi bile turistik bir istismarın icap ettirdiği hale 
getirmek için daha çok gayret sarfetmemize ihtiyaç vardır. 

Seyahati esnasında evindekinden çok daha müşkülpesent olan, çok 
daha fazla rahatlık, eğlence ve ucuzluk anyan bu günün turistini tat
min etmek hakikaten güç bir iştir. Çünkü hemen bütün medeni mem
leketler, onu ayartmak için birbirleriyle öyle rekabete girişmişlerdir ki 
artık kı:>'.metini idrak etmiş olan turist şımarık bir insan olmuştur. • 

Bu kadar müşkülpesent ve rahatına düşkün bir yabancının göz, be
den, mide ve kese rahatını bozacak her türlü eksiklerin ortadan kalk
ması, meydanda medeni bakımdan hiç bir eksik kalmaması şarttır. Bu
nun temini için de, en başta, müessir bir kontrol teşkilatının kurulması 
lüzumu hatıra gelmez mi? 

Hakikaten gelir ve dost Yunanistan bu ihtiyacı pratik bir su~ette 
halletmiştir. Nasıl diyeceksiniz} Bir turistik zabıta teşkilatı kurmakla. 

Gerçi bir şehrin medeni ihtiyaçlarını, rahatını temin edecek memur
lar her memlekette idare mekanizmasının kadrosunda yeralmıştır. An
cak ,§chri yalnız turistik bakımdan tetkik ve kontrol etmek yegane va· 
zifeaini tetkil edecek memurlann, bu hususta daha faal, daha semereli 
olmaları pek tabiidir. 

Yunanistan'da turistik zabıta, memlekete gelen seyyahların hoşla
nna gitmiyecek her türlü manzara, hal ve muamelelerle mücadele eder. 
·Bir iki lisan bilen muktedir memurlardan mürekkep kadrosu turistlerin 
tikayetlerini dinlemek ve onların bütün arzularını, imkan nisbetinde, 
yerine getirmekle de mükelleftir. Yunanlı dostlarımız, bu teşkilattan 
çok fayda gördüklerini temin ediyorlar. Memleketimizin turistik ba
kımdan organizasyonu işinin ele alındığı bir sırada bu keyfiyet, şehir
lerimizin, yalnız turistik bakımdan değil, medeni bakımdan da türlü 
eksiklerini tamamlamak için bir tedbir olarak mütalea edilmiye değer. 

YqarNABl 
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lstanbul festivali 1 

Geçen seneki festival. de yugoscav heyeti 

Bugün törenle başladı 
Festivalin bu yıl çok zengin 
ve neşeli geçeceği anlaşılıyor 

İstanbul, 1 (Telefonla) - İstan
bul festivali bugün başlamıştır. Şehrin 
muhtelif yerleri ve Taksim meydanı 

belediye tarafından bayraklarla süs • 
lenmiştir. Şehrin işlek yerlerine İstan
bul'un turistik vaziyeti hakkında ma
lumat veren afişler asrlmıştır. 

Festival bu yıl da bir ay sürecek • 
tir. Bu seneki programda yerli ve Bal
kan heyetlerinin milli oyun ve türkü
leri yerine revü, operet, teganni, dans 

vemet olmak üzere enternasyonal yüz
me müsabakaları tertip edilmiştir. Bu 
yarışlara bütün balkanlılar, mısırlılar 

ve yabancı devlet yüzücüleri iştirak e
deceklerdir. Spor hreketleri haftasın
da festival için şehrimize gelen meş • 
hur amerikalı gUre§çi Jan Şeri de iki 
maç yapacaktır. 

"""'""'"'""""""'""""'"''- ve spor eğlenceleri konmuş, Bükreş'in 
: Kanasa revliıli angaje edilmittir. Bu 

Festival esnasında Naşit, Hazım ve 
Behzat'tan mürekkep bir heyete şehrin 

muhtelif yerlerinde taklit ve orta o • 
yunları oynattırılmaıı kararlaşmıştır. 

Yarın akşam Karagilmrilk'te orta oyu
nu oynanacak, Usküdar'da Kızkulesi 

parkında da Naşit ve arkadaşları tara

fından b~r operet temsil edilecektir. 

Yünlü kuma~larda 

yapllan ucuzluk 
Hükümet, bilhassa köylümüzün is

tihlak ettiği yünlü kumaşlarla harcı

llem bir mal olan battaniyelerin de 
iıtihlak vergilerini indirmek suretiy. 
le ıınai mamulitımızın ucuzlamasında 
bir adım daha atmıştır. Sınai mimuli
tın maliyeti üzerine mevzu vergi ve 
reıimlerden olmak üzere memleketi
mizde yetişmediği için hariçten ithale 
mecbur olduğumuz iptidai matldeler 
gümrük resmi tenzilatmı birkaç gün 

cvel yazmıştık. 
Kamutayın kabul ettiği son kanun, 

bilhassa köylü tarafından geniş mik
tarta istihlak olunan şayaklarla, lıar

cı.ilem battaniyelerin fiatlarına müs

pet tesirler yapmıştır. Bu ucuzluğun 

neticelerini mukayeseli bir şekilde a

ıa&ıya koyuyoruz: 
Eski 
fiat 

Rumeli şayağı 265 
çu1aki • 180 
Kareli Rumeli şayağı 275 
1nıiliz pyağı 260 
2 kiloluk battaniye 820 
Yarım kiloluk battaniye 700 

Dört kiloluk battaniyede 
tenzilat iıe 180 kuruştur. 

Yeni 
fiat 
235 
155 
230 
220 
730 
630 

yapılan 

Süvari ekibimiz için 

yeni otlar ohndı 

15 inci yll 
madalyası 

E revü milletlerarası şöhrete sahip ar -
E tistlerden mürekkep olarak 80 kişilik
: tir. . 
E Boğaz'da biri sürat diğeri muka -

C. H. P, Genel Sekreterliğin
den : 

Cumhuriyetin 15 inci yddönü
mü hatıraıı olarak bir tarafın· 
da Büyijk Önderimiz Atatürk'
ün kabartma bir reıimleriyle 
6 ok, diier tarafmda Cwnhuri
yetin 15 inci yılını te&bit eden 
yazı bulunmak üzere Partimiz-

• 

ce bir madalya 7apt1nlacaktır. 
Sanatkarlarımızm, açbğımız bu • 

müsabakaya iıtirakleri ve ha· 
zırlıyacakları nümuneleri ağus· 
tosun 10 una kadar Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreterliği· 
ne göndermeleri rica olunur. 

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

İstanbul'da 

Yeni et fiyatları 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Mart ba-
şındanberi tatbik edilen et fiatları et 

murakabe komisyonunun verdiği ka

rarla değiştirildi. Yeni fiatlar bu sa
bahtan itiba~n tatbik edilmiye baş

landı. Yeni fiatları- her karakolun 

kendi mıntakasında kontrol edebilme

si için tertibat alınmıştır.Kontrol yarın 

sabahtan itibaren tarama ıuretile teh· 
rin her tarafına teşmil edilecek, yeni 

fiatlara riayet etmiyen kasaplar ceza

landırılacaktır. 

Dört yüz Yunan 
turisti Edirne'de 
Edirne, 1 a. a. - Dün bir çok mü • 

nevver ve aporcularla birlikte yunanlı 
dostlarımızdan 400 kişilik bir kafile 
şehrimize gelmiş ve halkın candan te
zahliriyle karşılanmıştır. Misafirleri -
mi& önlerinde balke~ bando.u Olclu • 
ğu halde Mehmetçik ibideıine ve Ata· 
türk anıtına giderek çelenkler koy • 
muşlardır ve müteakiben umumi mü • 
fettişlik ve belediye ziyaret edilmiş ve 
şereflerine ziyafetler verilmiştir. 

Bütün gün Edirne'nin görülmiye 
değer yerlerini gezen dostlarunız sa -
at 10 da Edirne'den ayrılmışlar geliş • 
!erinde olduğu gibi sevgi tezahüratıy· 
le uğrulannuıtardır. İstasyonda umu • 
mi müfettit General Kazım Dirik de 
hazır bulunmuştur. 

Futbol maçı 
Şehrimize gelen yunanlı dostları· 

mız arasında bulunan miaaf ir yunan 
futbolcularile Edirne Yavuz takımı a
rasında ıehir alanında yaprlan maç çok 
samimt oldu ve 2-2 ye ve yunanlı ıpor
cular hakkında halk tarafından göıte· 
rilen dostluk tezahUratiyle beraberlik· 
le bitti. 

imar müdürlüğüne müsabaka 
ile alınacak memurlar 

Belediye imar mUdlirlUğünde mün
hal bulunan 100 lira Ucretli bir memur 
ve 45 lira ücretli bir daktilo için dlin 
saat 14 de bir mUsabaka imtihanı ya· 
pıhmttır. Daktilo imtihanına 10, me -
mur imtihanına iıe 22 kiti girmiştir. 

lstanbul'da bu yıl 

açılacak mektepler 
· İl'tanbul, 1 (Telefonla) - Bu yıl 
İstanbul'da Kumkapı, Üsküdar birin. 
ci, Kadıköy birinci, Kasımpaşa ve Ca
ğaloğlu kız orta okullarında çifte 
tedrisat yapılacak, Şişli'de, Bomonti- · 
de, Pendik'te, Fatih'te ve Yenikapı'
ôa da blrer orta mektep açılacaktır. 

Yatı okuilarımn vilayet 
hisseleri 

Bir kaç vilayetin verdiği paralarla 
idare edilmekte olan yatı okulları tah
sisatları zamanında verilmediğinden 

yatı okulu bulunan villyetler sıkın· 

tıya düşmektedir. Bunu göz önüne a
lan İç bakanlık valiliklere bir emir 
göndererek yatı okulları iştirak hisse· 
lerinin zamanında gönderilmesini, 
gönderilmediği taktirde ispirto ve is· 
pirtolu içkiler hasılatından yapılacak 
tevziattan bu paraların tevkif edile· 
ceğini bildirmiştir. 

İtalya'ya bir ticaret 
heyetimiz gidiyor 

Müddeti bitmekte olan türk • ital· 
yan ticaret anla9maaınm, her iki 
memleketin ticari mü.badeleainin in· 
kişafına hizmet edecek bir tekilde ye· 
ni battan yapılmaaı kararlatmıttır. 
Yeni anlatma müzakerelerinde bulun
mak üzere eylül ayı içinde Roma'ya 
bir ticaret heyetimiz gidecektir. 

Bunların imtihan evrakları tezelden 
okunarak neticeler bildirilecektir. 
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Posta ve telgraf idaresi 
yeni pullar bastlrıyor 

Posta, telgraf ve telefon genel direktörlüğü cümhuriyetin on· 
beşinci yıldönümü, harf inkilabınrn onuncu yıldönümü, İzmir en· 
ternasyonal fuarı için hatıra pulları tabettirmeğe karar vermi,tir. 

İdare bundan başka uzun zamandan-ı 
beri normal posta mürasalatında kuı- ı 

ıanılan ve kalıpları bir hayli eskimiş Tu .. rk Havayollart bulunan pulları değiştirmeğe ve ye-
nilerini basmağa karar vermiştir. Cüm-
huriyetin on beşinci, harf inkilabının 1940 ta Hava yollan·~ ı z 
onuncu yılları hatırası olarak basıla-

cak pullar 6 kıymette ve 2,5, 3, 6, 7.S, Van' o varmış olacaktır 
8, 12,S kuruşluk olacaktır. İzmir en-
ternasyonal fuarı için bastırılmasına Memlekette hava yollariyle yoku 
başlanmış olan 10 kıymetten mürek· nakliyatı günden güne artmaktadır. 
keptir. 10 ve 30 para ile 2,5, 3, 5, 6, 1.s. 1 Önümüzdeki mali sene içinde İzmir -
8, 12 ve 12.5 kuruşluktur. Bu üç nevi Ankara - İstanbul ve İıtanbul - Anka. 
pullardan 100.000 seri bastırılmakta· ra - Adana seferleri başlamış olacak
dır. Harf inkilfıbmın onuncu yılma tır. Gelecek sene Ankara - Diyarbakır 
ait pullarda Büyük Öndcr'in muhte- hava yolu da açılacaktır. 1940 senesin
lif dövizleri, İzmir enterna•yonaı fua- de, hava yollarımızın faaliyeti Van'a 
rı pullarının 12,5 kuruşluklarıcıda A- kadar uzatılmış olacaktır. 
tatürk'ün bir fotografı, 10 kuruŞ'tb"'.li- Bu suretle memleketimizin muhte· 
rında İzmir'deki Atatürk heykeli, 8 lif ımntakalarındaki bilyük şehirleri. 
kuruşluklarmda Kadifekale'nin man- mlz hava yolu ile biribirlerinc bağla
zarası, 7 ve 6 kuruşluklarmda başka nacak\~r. Bu münasebetle hava yolla
başka şekillerde birer .üzüm salkımı rı idareıı t\ç yeni ve büyük tayyare 
5 kuruşluklarında zeytın, 3 kuruşluk· daha almıyalt'«rar vermiştir. Yeni ge
larında lzmir saat kulesi, 2,5 kuru,. lecek tayyarel•: Ankara _ Diyarbakır 
luklarmda incir, 30 paralıklarında lz- hattına tahsis olu"~caktır. 
mir fuarından bir manzara, 10 paralık· Van yolu açıldıktan ıonra tayyare
larında ise İzmir Kordon'unun manza- lerimiz, İran'ın T~briz 9Chrine kadar 
rası bulunmaktadır. muntazam ıeferler yap•-:aklardır. Bu-

Cümhuriyetin on beşinci yılı hatı- na mukabil İran yolC\l tayyareleri de 
k Van'a kadar yolcu tatıya•akl d B 

rası olarak çıkarılacak pulların 3 u- . , a.r ır. u 
. ıuretle ılk beynelmılel ha..._ hatt 

ruşluklarında ziraati temsıl eden trak· kurulmuı olacaktır. ımız 
törde Atatürk'ün bir resmi, S kuruı· Billhare Adana. Halep ve Ao.
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luklannda harf inkilabını temsil eden Bağdat havayolu iÇin de tetkikleı.,,_ 
bir resim: Atatürk tahta batında, 6 bulunulacaktır. · 
kuruıluklarında gençliği temeil eden Havayolları Umum mUdUrlUğU, mey 
izciler, 7,5 kuruşluklarında zeminde, dan teıiaatı tamamen ikmal edileme-

mit olmaıına rağmen, 1mıir fuarı ~ 
ordu, havada tayyare, 8 kuruılukların· naıında Ankara. İzmir ve btanbul a· 
da kombinelerden biri, 12.S kurutluk- raamda muvakkat bir hava ıeferi ih
tarında yeni yapılan köprillerden bl· da11 için tetkikler yapmakta ve bu se
rinin resmi bulunmaktadır. ferlerin tatbik kabiliyetini arqtır. 

Postanelerimizde normal pul olarak maktadır. 
kullanılmak üzere bastırılmasına ka- Havayolları İdareıinin, meydanda 

rar verilen pullar 19 kıymetten mürek
keptir. Bu pullarımız 10, 20, 30 paralık 
ve 2, 2,5, 3, 5, 6, 7.5, 8, 10, 12. 12.S. ıs 
17.S, 25, 30, 50 ve 100 kuruıluk olacak-
tır. Bütün bu pullarımız en müterakki 
memleketlerin posta idareleri tarafın
dan çııkarılan pullar nefasetinde olma
sına azami gayret edilecek ir. F uar 
hatırası olarak çıkarılacak pullarımı

zın en kısa bir zamanda ikmaline ça

lışrlmaktadır. 

Posta idaresi, geniş mikyasta muha· 

bere yapan müesseselere bir kolaylık 

olmak üzere frankotip otomatik pul 

basan makineler Uzerinde etüdler yap· 

mıştrr. Bu makinelerin gelmesi ile bil· 
yilk müesseseler mektuplarını bu ma
kineler ile pullayacaklar ve bu suretle 
posta idaresi hem pul sarfiyatından 

kurtulacak ve hem de posta memurla

rının işleri azalmış olacaktır. 

Getirilecek olan bu makineler bil· 
yük müesseselere verilecektir. Bu ma· 
kineler muhtelif kıymette zarfların 

üzerine otomatik surette pul basacak
lardır. Posta idaresi bu makineler i
çin 100 liralık fişler getirtecektir. 

Figler bu makinelerden alan mües
seselere bedeli mukabilinde verilecek 
ve makineler fiş kıymeti olan yüz li· 
ralık muhtelif kıymette pulu bastık
tan sonra otomotik bir surette zarfla· 
ra pul baarlmağa haılıyacaktır. Bu ma
kineler büyük müesseseler, bankalar 
ve gazetelerimiz gibi toplu ve çok mek 
tup ve gazete sevkeden müesseselerin 
itine yarıyacaktır. 

yaptırmakta olduğu yeni hangarla U· 
mumi mildUrlUk binalarının in,aatı 

hayli ilerlemiıtir. Hangar bir haftaya 
kadar tamamen bitmi9 olacaktır. Yeni 
hanıar en 10n aiıtem teaiutı haizdir 
ve dördU büyük olmak üzere sekiz tay
yare alabilecektir. 

Umumi müdürlük binasının birinci 
katı tamamen bitmlı ve ikinci katın 

inşaatına baflanmııtır. Yeni inanın 
birinci tkatı Ankara Hava istasyonu 
binuı ve ikinci katı da Umumi mü
dürlük dairesi olacaktır. İıtaıyon bi
nasında gelen ve giden yolcuların her 
tUrlU ihtiyaçlarını karşıhyacak 

dem tesisat bulunacaktır. 

Bakırköy ve Kadıköy'ün &u 
ihtiyacı hallediliyor 

İstanbul' dan ôildirildiğine göre Ba
kır köyün ıu ihtiyacını temin için B~ 
lediye ıular idareıi, Çırpıcı çayırında 
bilyük bir arteziyen kuyusu açtıracak
tır. 

Bu husustaki bütiln hazırlıklar bi
tirilmittir. Çalıtmalara bu hafta için. 
de batlanacaktır. 

Sular idaresi, Kadıköy ve civarının 
su ihtiyacı için de Kuzguncuk'ta bir 
tertih havuzu inta edecektir. Bu in,a
ata da yakında başlanacaktır. 

İstanbul'cla yeni ve güzel 
bir yol yapılıyor 

Öğrendiğimize göre, İstanbul bele• 
diyesi, Ayasağa ile Mecidiye köyü a
rasında çok geni' bir yol yaptırmıya 
karar vermiştir. 

Bütün beynelmilel müsabakalarda 
yüzümüzü ağartan ve göğüslerimizi 
kabartan yiğit suvarilere yeni hayvan· 
lar &atın almak için Avrupaya giden 
ıuvari ekibimizin kumandanı ve Bini· 
cilik okulu mlidürü Kurmay albay 
Cevdet Bigişin'in başkanlığında kıy· 
metli binicilerimizden yüzbaşı Cevat 
Kula Muallim B. Taton'dan mürekkep 
heyet İstanbul'a dönmüştür. 
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Bu yolu&ı ortası suvariler için ayrı· 
lacaktır. Yeni yolun iki tarafı gidif ve 
geliş ayrı olmak üzere asfalt otomobil 
yolu, otomobil yolunun her iki tarafı 
da gene gidif ve geliş ayrı olmak üze• 
re yaya yolu olarak inşa edilecektir. 

Heyet yeniden beynelmilel kıymeti 
haiz 17 hayvan almıştır. 

İstanbul sokaklara ayd1nlan1yor 
1ıtanbul elektrik şirketi Naha ve

kaletine geçtikten sonra, Vekalet İs
tanbul belediyesine çok kolaylık gös
terdiği için, İstanbul'un karanlık so
kaklarına yeniden iki bin lamba kon· 
mak imkanı hasıl olmuştur. Nafıa ve. 
kaleti İstanbul halkına, şirketin yap· 
mak istemediği en büyük iyiliği yapa· 
rak sokakları tenvir hıis'tısunda bele· 
diyeye yardrm etmektedir. 

Trokyo'do ancılık kursu 
Edirne, 1 a.a. - Arıcılık kongresi 

ve onbet gün sürecek olan arıcılık 
kursu, bugün dört vilayetin murah
haslarının iştirakiyle Umumi Müfet· 
tit Orgeneral Kazım Dirik tarafından 
açılmıştır. Kongrede, Budapefte'den 
dönen 13 arıcı muallimin raporları 
müzakere edilecek ve bunlar kursta da 
dersler vereceklerdir. 

Tahta kuru~u miicadele-1'İ 

- Efendim, tatındığnnız apar
tıman yepyeniydi. Bütün efyamızı 
yenilemittik. Yazla birlikte tahta• 
kuruları da geldi. Bu müziç mah
luklan • isimlerinin de delalet et· 
tiği gibi - acaba tahtalar mı yapı· 
yor ? 

- Tahta kurulan yeni apartı
manmıza aizden evel taımmıılar-

- Bu soJ:alcta alacailıla11na rastlamılc
tan korlcmu7or musunl 

- Ne lcorkacalım1 Onlar 7•7• 7ürü7or
lır; benim altımda otomobilim t-ar. 

dr. Efendim. 
- ? •.•. 
- EYet, binalar inta edilirken, 

henüz camlan takılmamıt odala
rı köylerden gelme amele itıal e- ' 
diyor. Sıcakta, bütün bir iı günün
den eonra ölü gibi uyuya kalan bu 
yorırun adamcağızlann eaki yatakla
" birer tahtakurusu yuvasıdır. 

Dün. otobüste iki kiti böyle ko
nÜfuyordu. 

Yeni evlerimize tahtakurusunun 
nereden üıüıtüğünü teabit eden 
zata hak vermeliyiz. 

Bir intaat nizamı teaisini iıtiyen
lerin fikirleri dikkate alınır da bir 
talimatname yapılırsa bunun bir 
maddeıi fÖyle olabilir: "İnta ha
lindeki binalarda yatılamaz.,, 

Haberler - ,. ,.,....,, .. 
lıtanbul'da bir zabıta vakuı ol-

muf. Bir çocuk ebeveynini yaraladı
ğı için yaka.lanmıf. iki ayrı gazete
de aym bavadiı ne kadar ayn ıekil· 
lere siriyor, bir bMınız: Birine göre 
çocuiun yaraladıiı iki kiıiclen biri 
annesidir, ötekine göre büyijk anne
ıi, birine göre anneıini bıçaldamıı, 
ötekine göre büyük anneaini ıiıe i
le yaraI.mııhr, birine göre bu teca· 
vüzüİı sebebi babaımm ablaamclan 
para iıtemesiclir, ötekine göre çocu· 
iun para iıtemesi, birine göre çocuk 
ablaıınm feryadı üzerine yakalan -
mııhr, ötekine göre baba ve büyijk 
anne zabıtaya ıiüyette bulamnuı· 
lardır. 

Şimdi bu kadar yalanda cereyan 
eden bir hidiae, iki ayn gazetede bu 
derece biribirine aylan ıekilde anla
bbraa, çok uzaklara ait havadiılerin 
ne derece tahrif edilebilecefini ta -
a&V'YUI' etmek kolaydır. 

- Benimle evlenmek istiyorsun ama ay
da elli lira gelirin var. Bu kadarcılc para ile 
bir •Y nasıl geçiniriz ? 

- Sevgilim, sevi~nler için bir ay bir gün 
gibi geçer. 

Bu yeni yolun projel~ri hazırlanmı· 
ya başlanmııtır. 

Hava açık geçti 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

açık geç.mit, rüzgar şimali şarkideıJ 

Uç metre kadar hızla esmittir. En dU• 
şük ısı 16, en yiiksek rsı da günette 3j 
derece olarak kaydedilmiştir. nun 
yurdun şarki Anadolu mıntakası .,. 
Karadeniz ıahillerinin ıark kıımınd• 
bulutlu, diğer mıntakalarda umuıııl· 
yetle açık ve kısmen de bulutlu geÇ" 
miştir. Son yirmi dört saat içindeırf 
yağışların karemetreye bıraktığı •" 
mikdan Hopa'da 18, Terme'de 8, Kart" 
ta 3, Bolu ve Bayburt'ta 2 kilogradl" 
dır. 

En yüksek ısı İslahiye ve Siirt't• 
37, Diyarbakırda 38, Adana'da 39 dt
l'CCedir. 
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Balkan antanh ve Bulgaristan 

Balkan konseyi nanuna Yunanis· 
~n başvekili Mctaksas ile Bulgariı~ 
aşvekili Köseivanof tarafından evellri 

&Ün Selanik'te imzalanan itilafname 
~ikan barışına bağlı bulunanlan se • 
~ndirecek bir hadisedir. ltilafname 
ıle: 

1 - Evela beı Balkan devleti, ~~ 
ne Pahasına olursa olsun, kuvete ınu • 
l"llcaatten istinkaf ettiklerini bir defa 
daha teyid etmektedirler. 
. 2 - Bulgaristan tarafından 27 i'?.11-

c:ı.teırin 1919 tarihinde imzalanan Noy· 
)"İ nttıahedeıinin silahsızlanma hakkın
daki hükümleri ilga ediliyor. 

3 d · bagwlı olan - Lozan muahe eııne . d" 
1"rakya hududunun askerlikten te':". 1 

hakkındaki mukavele hükümlerının 
tatbikinden de vazgeçiliyor. . . 

Malumdur ki Nöyyi muahedesanın 
dördüncü kısmını teşkil eden madde • 
ler b"" ""k ~ t magwlup olan devlet· • uyu narp a .1 ler arasında Bulgariıtan'a da teınu. e
dilen ·ı· h z1 ahkanu cümleıuı· sı a ıı anma • .• 
dendi. Bu maddelerin hükümlenne go· 
ı-e, bul~ar ordusu yinnİ bin olarak t~~ 
dit ediliyor, bava kuvetinden do .ouı· 
l>ütün mahrum bıralulıyord-· Se;" 
touahedesiylc bizim hak~12~k- a 
tatbik edilmesine çalışıla• ~u ~--== 
türk halkı daima hak ./t: adile! JIJC'" 

lrtiyle telif, kabul 1:hniYe'" takyıdilt "".'" 
hiyetindc telakliı etnJştir. Harbı tadkıp 
d . : .ıı nda, mağlup ev· 

e en ılk seneler ~·1 b ka t 
letlere cebren ~ul ettirilen ~ ~ • 
lar bir derec:eYc: kadar izah edılebilı : 
Yo;du· Deni\)'ordu ki bunlar, umunu 
bir ·ı~L ~•anmanın ilk adumnı teşkil 

ıı ani Uf 1 
etmek...,dir. Fakat bu gayeye mat 0

• • 

1ınaı Üzere toplanan konferanslar bar 
\.etice venneyip de devletler var ku· 

etleriyle silah yanşına girittik!en 
nra, Almanya, Avusturya, Macans -
n ve Bulgariıtan hakkındaki -~yıtl~
n haksızlığı büsbütün tebaruz etti. 
lmanya bu hükümleri bir taraflı ola-

ilga etmiştir. Avusturya artık. Al
nyayla birleşti. Geride Bulga~stan 

e Macaristan kalmııtı. Bulganıtan 
akkındaki hükümlerin de bu • defa, 
unla..rın tatbikiyle yakından _alak~dar 
lan devletlerin muvafakatlenyle ılga· 
bayırlı bir iı obnuttur. Yu~ar~a ,d~ 

ah ettiğimiz·gibi, bunlar Turkıye yı 
ğnıdan doğruya değil, Balkan pak • 
nın sadık bir uzvu sıfatiyle alakadar 

mcktcydi. 
Trakya hudutları hakkındaki hü

-mler gettnce; bünlar dOfradan 
ğruya üç devleti alakadar etmekte -

· Lozan :muahedesine ballı olan mu• 
;ele il4' Trakya'da Bulsarist.an'la 

ürkiye ve Yunanistan araamdaki 
üşterek hududun her iki t~afı, otuz 

"lometre derinliğinde askerhkten ~ec· 
"t edilmiştir. işte bugün ilga edılen 

kam bunlardır. Balkan yanm adası .• 
n bir "barut fıçısı" olduğu devre ~t 
an bu kayıtlar, bugün arbk ~vcu~-

etlerinin hikmetini kaybetmıtlerclir. 
omıusunun silahları artacak di~e 
alkan devletlerinden hiç birinin bır 
Ygısı olamaz. Balkan silahları, an

"Balkan yarnn adası balkanlılann· 
r" mefkuresinin ınüdafaasmda kul -

ılabilir. •v• 

Silablam korku telkin etmedıgı ~u 
evre geldikten aonra, hudutların ma· 

ifade etrniyeceği devir pek uzakta 
Ydamaz. . ·ı~.:nan.e 

Selanik'te imzalanan ıüuu . 
· bır ulgaristan'ı Balkan antanbna 

dırn daha yaklaştırrnıttır. Esuen 
dö. t ene· °"'!umuzun gireceği kapı r s • 

1 · t •ım -. n beri açıktır. Ve Bu ganı an ,.. .• 
-n bu antanbn bir uzvuymuf ııbı, 

otn• 1 • 1 . b" 1. w. pınaktadır. .,,u arıy e ıı ır ıgı ya . 
uraun T"" k" • · b"ılhasıa cenule • • ur ıye ıçın .. 
r olan bir nümunesine de Montro 

onferan11nda ıahil olmuştuk. 
A. ş. ESMER 

Hanya'daki 
• 
ısyanın 

lllüşevviki 
Plôstirastir 

Atin Girid'in 

t
U .. a, 1 a. a. - Hanya ve b'l 

tun diğer §ehir v~ köyleri de da 1 

lıııak ·· , h taraf rn· uzere Yunanistan ın er 
lıı. an hiikiimete sadakat ve şükran tel • 
!irarıa 

rı gelmektedir. k 

~ 
~<tzeteler eski adetlere dönrneıne 

alllıni, milletln daha sarih bir suret~e 
t~e etmesinin imkansızlığını tebarüz 
ırıııekted" 

ır . 
e ~atitnerini gazetesi baş rnakalesin-
dıyor ki. 

."l\ıuvaff akiyetsizliğe uğrıyan Han· 
a ısyanrn .. "k" Plastiras'dır. 
ıı ın muşevvı ı 
t nanistan'a bütün düşmanlarının 
~undan daha fazla fenalık yap -
1 olan ve halen ya Paris'te ve yahut 
ita · as'ın bir yerde bulunan pJastır 
{ı • \iaı{e 

ll()a kendisine hayran bır s 

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ 

Filistin ôsileri yüksek 
ku.mando heyeti kurdular 

Gizli polis ve mahkeme de var 

Akka civarında kamp kuran araplar 

Kudüs sokaklarında inzıbatı temin içın çaıııanlar 

Japon harekatını gö•terir harta 

J~pon ileri 
hareketi 

Tokyo, 1 a.a. - Domei ajansı aşa
ğıdaki resmi tebliği neşrediyor : 

Japon kıtaları, Kiukiang civarın
da, bir çoğu Hankeu'dan getirilen 
on fırkadan fazla Çin kıtalarına şid
detli bir taarruza geçmiştir. Japon 
kıtaları, Kiukiang'ın bir kaç kilo
metre cenubunda Luşan dağlarının 

garbinde dördüncü Çin ordusunu he
.zimete düçar etmiştir .. Japon kıtala
rı ileri hareketlerine devam eylemek
tedir . 

(ekoslovak talebeleri geldi 
Memleketimize 40 kişilik bir kafi

le halinde gelen Çekoslovakya üniver
site talebelerinden bir kısmı dünkü 
ekspresle 1stanbul'dan şehrimize gel -
mişler ve Gazi .enstitüsüne yerleştiril· 
mişlerdir. Dün öğleye kadar mektep -
te istirahat eden gençler öğleden son
ra sefaretlerinc gitmişler ve bir müd -
det kaldıktan sonra 7 ,5 ta enstitüye 
dönmüşlerdir. Asıl büyük kafile §eh • 
rimize bugün gelecektir. Bunlar bir • 
kaç gün §ehrimizde kalacaklardır. 

Kudüs, ı a.a. - Tulkerim civarında l 
kur~unla öldürülen iki arabın cesedi 1 
bulunmuştur. Elbiselerine iliştirilen 
bir kiğıtta bwıların asilerin Divanı 
harbi tarafından verilen karar il-zeri-

SEKİZ GÜNLÜK HARPTEN SONRA 
ne lı:urtuna dizildikleri bildirilmekte· 
dir. Bir mUddettenberi cereyan eden 
bu gibi hadiselerin tekerrüründen iba-
ret olan bu vakadan asilerin teşkilat
larını ıslah ettikleri anlaşılmaktadır. 
Son alınan haberlere göre, asiler bir 
yüksek kumanda heyeti tarafından i· 
dare edilmektedir. 

Ebre cephe~i hükümet 
kıtaları lehine değişti 

Gi:ıli mahkeme, gi::ıli poliı 

Barselona, 1 a. a. - Cümhuriyet kr
talarınin Ebre'yi geçişlerinden sekiz 
gün sonra cephe takriben §U şekli al • 

Bu heyetin emrinde partiye ihanet mıştır : 
edenleri takip etmi~ memur hususi Şimalde cümhuriyetçiler Fayon ö
bir polis tClkilatı bulunmaktadır. Ha- nünde mevzi almışlardır. Cephe bun -
inler fevkaİade bir mahkemenin buzu- dan sonra hemen doğru bir hat şek • 
runa çıkarılmaktadır. Bu mahkemenin linde uzayarak Pobla de Masaluka ve 
kararları kabili istinaf değildir. Mer· Fatarellas önünde Ebrc'nin halkalan -

k 
• c nin dağlık mıntakasmda Fanta dığı mahalli katettikten sonra hafifçe 

ezı e _ .. 
isminde bir kasabada bulundugu s~y- Villalba'nın şarkına dönmekte ve 
lenen asilerin umumi kara~gahında '.~· ı Gandesa'nın iki kilometre timalinde 

tihbarat, casusluk ve nakdı yar~.ım b~· Korbera'da nihayet bulmaktadır. Gan
roları bulunmaktadır. Bu munferıt desa'nın cenubunda cephe hattı Piebell 
kumanda heyetinin mevcudiyeti tet-

Benifallet, Prat'tan geçerek nehrin ik 
ucundaki daire ile tahdit edilen mm -
takayı takip ctmcktç ve Kalvairon 
manastırından sonra Bat'a doğru, Al
kaniz - Gandesa yolu istikametinde 
dağlarda kayıp olmaktadır. 

Frankistlere göre 
Salamanka, 1 a.a. - Resmi bir teb

liğde bildirildiğine göre Katalonya cep 

besinde hükümetçilerin yaptıkları tid
detli taarruzlar geri püskürtülmüştür. 

Morade • Ebra mıntakaamda frankist -

ler mühim mevziler zaptetmişlerdir. 

hi§çiler tarafından yapılan t~a~ruzla
rın serahatini izah etmektedır. Geçen 
hafta sonu tatili esnasında Filistin'in BAZI SA YİAILARA GÖRE 
b··cn mıntakalarındaki telefon hatla-
u u . d"I 

rı sistematik bir ıekilde tahrıp e ı -
. t"r Hayfa'dan öğrenildiğine göre, 

mı§ ı . . . h f . 1 bürosu mahrecının mu a azası 
petro 
. . "d n bazı tedbirler alınmıştır. 
ı ... ın yenı c . dd . 
~ . .. u·· kırat J orJ ca esın-
Cumartesı gun . .. 

b
. bomba patlaması üzerıne 4 şup. 

de ır . . 
heli arap tevkif edilmıştır. 

Yeni bir miisa'deme 
.. a - Nasıra'nın cenu-

Kudus, 1 a. · ·ı ·hlı bir çete 
bu.nda askeri kuvetlerlc sı a 

. b" arpışma olmuş · 
arasında ıiddeth ır ç . . .. 

. h" . ··ımüıı: bır ıngılız as-
tur. y edı tet ışçı o ~ 

keri yaralanmıştır. 

Sıhıye vekili geldi 

Bir müddcttenberi lst~n~ul''i:u~~: 
kta olan Sıhiye Vekılı B. . 

lunına h ·mıze 
. Alataf dün sabahki trenle şe rı 

•• d kalet erkanı 
dönmı.if ve istasyon a ve 

fından kartılanmıştır. tara 

- Plastiras Yunanistan'a 
mevcuttur ve "kastların hareket nok· 
k 111 yaprlan suı 

a eşkil etmektedir. 
tasını t d .. .. 

ksas Atirnı' ya onuyor 
8. Me~n - Başvekil Metak· 

Selanık, l a.a. Selanik'teki daha 
kolorduyu ve . · ve her 

ıas, kkülleri tef tış etını§ 
bazı teşe_ detli alkışlarla karşılan· 
taraf ta şıd kil Metaksa&, bu gece 

tır. Başve . 
rnış ' dönecektır. 
AtinaYa 

Almal":lya Ren istihkamlarına 
200.000 kişi naklettirmiş 

Bu yüzden Almanya'da amele azalmıı 
Londra, 1 a. a. - Ren mıntakaaın · 

daki alman istihkamlan hakkında 

Tayrns gazetesinin Berlin muhabiri di
ğer mahallerden bu istihkamlara 200 
bin kişi nakledildiğine dair "ijerlin'de 
bazı şayialar dolaşmakta olduğunu bil
dirmektedir. 

Muhabir şöyle demetkedir : 
" Söylendiğine göre müteahhitler, 

amele bulamadıfı için yapı endüstrisin

de itler durmuıtur. Garp hududu üze -

rindeki istihkam itlerine muvazi olarak 
cephane fabrikalarının faaliyeti art • 

mıştır. 

Diğer cihetten yapılan propaganda

larla halka demokrasilerde bazı büyük 
• kuvetlerin Almanya'ya karp ihtiyati 

bir harp açmak istedikleri biktiril
rnektedir. Propaganda ile ail&hlanma -

nm hararetle devam etmesi alman ef. 
k!rına slidetler meselesinin doetane 
bir §Ckilde hallini limit etmenin dolru 

olmıyaca~ kaQlıafini ~ .. • 

Bütün memleket için 

tek tip ziraat ôleti 
Memlekette halen çok ayrı ayn tip

lerde ziraat aletleri bulunmaktadır. 

Parçaları biribirine uymıyan bu iletler 

yüzünden birçok müşkilata tesadüf o

lunmaktadır. Bunu göz önünde tutan 
Ziraat Vekaleti, bütün memleket için 

tek tip ziraat aletleri kullanılması için 

tetkikat yapmıya başl~llllJtır. 

Bu münasebetle önümüzdeki sene
nin mayıs ayında büyük bir ziraat i -

!etleri sergisi tertip olunacaktır. Bu 

sergide teşhir edilecek aletler içinden, 

memleketiffiizin zirai hususiyetleri göz 
önünde tutularak en çok istifade cdi -

lecek aletin umumi bir tip olarak se -

çilmcli hnkio1atı aı:attmlacaktrr· 

Hatay' da 

Bütün se~iciler türk 

listesine 
kaydolundular 

Antakya, 1 a. a. - Anadolu Ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor : 

Evelki telgrafımda da bildirdiğim 
kayıt işlerine bu akşam bütün büro
larda nihayet verilecektir. 

Komisyon bu kararını ilan ve ikin
ci müntehip namzetlerini 3-8 tarihin
den 8-8 tarihine kadar müracaata da -
vet etmiştir. 

Bu karar, artık yazılacak müntehip 
kalmamasından değil, komisyonca ka
yıt müddetinin bu suretle tahdidine lü
zum görülmüt olmasından mütevellit
tir. 

Kayıt işlerine türuc - fransrz teşri -
ki mesaisi it;inde tekrar başlandığı ta • 
rihtenberi bütün müntehipler istisna
sız türk listesine yaz1lmı§lardır. 

Hatay gazetesi kapatıldı 
Antakya, (Husus\) - Hatay'da 

Türk Halk Partisinin organı olan Ha. 
tay gazetesi 24 temmuz tarihli sayısın
da Suriye askerlerinin Kırıkhan mın
takasındaki bazı türk vatandaşlarına 
tecavüz ettiklerine dair olan mallım 

ve mevsuk haberi ne§rcttiğinden do
layı Kolonel Kole'nin emriyle kapatıl
mıştır. 

Selanik 
anlaşması 

(Başı 1. inci sayfada) 
huriyet hükümetleri, timdiye ka
dar, Bulgaristan'la kom~ularmı 
yaklattırmak için ellerinden ge
len gayreti sarf ettiler. Balkanlar 
her bakımdan bütün teıkil et
melde olduğuna göre, onun ha
yati davaları bahiİmevzlRl olur
ken, Bulgariatan'm ekaikliği his
ıedilmemek mümkün olabilir 
miydi? Fakat bugünkü neticeye 
varabilmek için sabırla, sebatla 
çalışmak, ahval ve ıeraitin cebir
leri ile mücadele etmek, hadise
leri zorlamaksızın onların tabii 
aeyrini, bir gün, hakiki hedefini 
bulacağına inanarak, yorulma
dan ufrqmak liznn geldi. Ata
türk kendi hükümetlerini bal
kanlar sulhu divaaınm Bulgaris
tan elbirliğile kuvetlendirilmeai 
zarureti üzerinde her zaman has
sas bulundurmuftur. Baıvekili
miz Celil Bayar'ın, Dıt Bakanı
mızla birlikte geçen nisan ve ma
yıs aylarında Yunanistan, Yugoı
Javya, ve Bulgariatan'a yapmıt 
olduğu seyahatinde aynı maksat 
için naııl çalıfıllıf olduğu da 
malumdur. 

Bu anlaıma ile Bulgaristan 
hakkındaki a.keri tehditler ve 
müsavatsız vaziyetler tamamen 
kalktığı gibi, balkanlarda artık 
askerlik dıtı bölgeler de kalma
makta old~ğundan Lozan mua
hedesinde halli atiye bırakılmıt 
olan itlerden aon muallak olanla
rı da kökten ve doatça bertaraf 
edilmiı bulunmaktadır . 

Bet balkan devletinin kal'§I· 
Jıklı dostluk, iyi komıuluk ve 
mesai birliği arzularının müsbet 
bir ifadesi olan Selinik anlat· 
ması, ciha-n sulhu davasına hiz
met duygusunun hakim olduğu 
her yerde derin ve ciddi bir akis 
bırakacak, ve balkan devletleri
nin barıt yolunda büyük bir mu
vaffakiyeti olarak kaydedilecek
tir. Bu, tehlikeli ihtilafların ö
nüne geçmek ve beynelmilel me
sai birliği tesis etmek için her 
bakımdan bir imtisal örneği te
lakki olunmalıdır. Geçici mü§kü
lit önünde yılmıyan, sinirlenmi
yen, itimat telkin eden samimi bir 
barq ve anlatma cehtinin bü
tün tüphe ve tereddütleri yıkmı
ya kifi geleceğine ıüphe yoktur. 
Şunu da ilave etmek lazımdır 

ki Selanik müzakerelerindeki 
neticeyi almak için dost Yuna
nistan ve Bulgariıtan'm muhte
rem batvekil ve hariciye nazır
lan yüksek bir ehliyet ve basiret 
göstermiıler, ve hakikaten tek
mil balkan devletlerinin ve halk 
yığınlarının bir ve değiımez ar
zularının tercümanı olmuılardır. 
Her ikisini de tebrik etmek ve 
eserin tahakkukundaki ıeref 
hinelerini tanımak borcumuz
dur. 

r. R. ATAY 
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TÜRKİYE BASINI 
................................. ~ 

1."""""" """" """"'""" """""" 
Milletler cemiyetinin 

hali ve istikbali 
CUMHURlYET'te B. Yunus Nadi 

bu baflrkla yazdığı bir yazmnda 
ezcümle §Öyle demektedir : 

''Doğrusu ne parlaktır, ne de hat
ta iyi. Kendisine tevdi olunan hak 
ve aclaİet dairesinde sulh vazifesini 
hakkiyle ifa edemiyen Cemiyet her 
gün biraz daha dü~ek bugünkü 
sönük haline kadar geldi. Yarın da
ha iyi olacağına dair elimizde ma
atteesaüf hiç bir senet ve hatta işaret 
yoktur. Cemiyetin bu vaziyete düı • 
mesinin sebepleri, müsebbipleri ve 
mesullcri var mıdır? Bu suale cevap 
vermek için Cemiyetten bahsettikçe 
her zaman tekraırna lüzum gördü
ğümüz bir hakikati gözöününe al
mak lazımdır: Cemiyet, gökten zen
bille inmiş müstakil ve ayrı bir heyet 
değildir. Cemiyeti, ona İ§tirik eden 
milletler teıkil etıniılerdir. Eğer or
tada bir kusur varae onun mesuliyo
ti Cenevre'de kararg8.h kuran ma
ıwn heyete değil, belki cemiyeti tet
kil eden memleketlere aittir. 

Hakikat bundan ibaret olunca 
Cemiyetin yaptığı ve yapmadığı, ya
pamadığı İflerden dolayı hatta me
suliyet aramak bile abesti.-. Kusur 
Cemiyetin aaJındadır. Zaınanla an -
laşılmııtır ki Cemiyetin esas teıek
külü bozuktur. Oraya her memleket 
bir vazife ifasmdan ziyade biraz süa 
için, biraz da - eğer imki.nı varaa
fayda koparmak için ginniı ve de
nebilir ki ifa olunacak vazifeyi hiç 
bir millet ciddi surette gözönüne al
mamıştır. 

Sulhu muhafaza gibi ikubi bir za
ruret karıısında zecri tedbirlerıin e
konomikten politiğe, yani harbe ka
dar her çe§İdini tatbik edemiyecek 
bir Cemiyetin zaten iler tutar yeri 
kalmaz. Fakat bunun için Cemiye
tin mütecavize karıı ömründe bir 
kere sulh nam ve hesabına toplu bir 
harbı göze alması lazımdır. 

lı buraya gelince İngiliz Baıvekili 
Mister Çemberlayn : 

- Sulhu muhafaza için bile olaa 
harp yapılır mı hiç? Bu ne delilik ? 

Diyor. Kuvetini imparatorluğun 
menfaatinde bulan bu sözün zahiri 
şekli de hayli caziptir. Bu tezat 
Çemberlayn'1a Eden'i ayıran fark

tır. 

Netice olarak şu hükme varmalı 
zahir: İnsanlığın ıimdiki hali dün
yada harbi kadro harici kılacak de
recede kuvetli bir kenml dereceaine 
varmaktan henüz uzak bulunuyor. 

O halde? .. 
O halde iki el bir baı içindir. Her 

millet kendi selamet ve emniyetini 
kendi kuvetinde ve kendi konıbine
zonlarmm isabetinde aramalıdr.,. 

DÜNYA MEKTEBiNDE 
lMTIHAN 

TAN'da B. Ahmet Emin Yalman 
bu baıhkla yazdığı bir bauazısmda 
lstanbul'a gelen bir ingiliz gencinin 
hayat mektebinde okumak için ba
bası tarafından seyahate çı:karrlnuı 
olduğunu ele almakta ve ezcümle 
§Öyle demektedir : 

"Bu adam benim gözümde, ya§&
dığı melekete ve tehre, çalııtığı ote· 

le ve neticede kendine hizmet eden 
akıllı, İnsaflı, müvazeneli bir vatan
perverdir. Ben kendisinin, otelinin 
ve memleketinin propagandaamı 

her tarafta yaptım. Aynı muamele 

ile karıılaıan diğer her aeyyah da 
hiç §Üphesiz benim gibi hareket et
mittir. 

Buna karıı lstanbul'da benden üç 
lira alan hamamcı, kıtık kuruı fazla 
koparan şoför, bence memleketleri
ne, meslektaılarına ve kendilerine 
çok fenalık etmİ§ adamlardır. Tür -
kiye gibi ideal kuvetiyle az zaman -
da bu kadar yol alan bir memlekette 
talan devrinden kalma itiyatların 
her günlük hayatın emniyetini boz
ması insana çok acı geliyor. Bu man
zara, memleketin umumi çerçevesi
ne hiç uymuyor ...• 

Genç Gaason, dünya mektebinde 
tahsilini bitirip memleketine dönün
ce, babasının gözünde iyi imtihan 
geçirecek mi, gcçirmiyecek mi, bu -
nu bilmiyorum. Fakat olgun görüı ve 
dü§Üncelerinden dolayı (Verimli 
Çahfllla) mecmuaamın yarınki sahi
bini ben kendi hesabıma tam numara
ya layık buldum.'' · 

Gayri mübadil işlerinin 

tasfiyesi talimatnamesi 
Gayrimübadiller işlerinin tasfiyesi 

hakkında Kamutayca kabul olunan 
kanun hakkında Finans Bakanlığının 
valiliklere göndermiş olduğu emri e
velce yazmıştık. Bakanlık bu kanunun 
tatbik ve gayrimübadiller işinin tasfi
ye şekli hakkında bir talimatname ha. 
zırlamaktadır. 1"alimamame bu gün
lerde Yüksek tasdika arzedilmek üze
re Bakanlar Heyetine verilecektir. 
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1 RADYO 1 --Dört dağcı cesur 
Ankara: 

Nevyork cihan sergisi 
canlandı rmağa 

bu fikri 
çalışacak 

Çocuk esirgeme Aururnu tarafından 
her ay muntazaman neşredilen bu aile 
mecmuasının 15 temmuz tarihli 7 inci 
sayısı bir çok güzel resimler ve yazı. 
1arıa çıkmıştır. 

Kanlı dağ diye anılan 
Eiger dağını feth etti ! 

Oğle Nesriyatı: 
j 14.30 Karışık plik 

neşriyatı - 14.50 Pl<ikla turk mu~ikisi ve 
halk şarkıları - 15.15 Ajans haberleri. 

Akşam Neşriyatı: 

Serğinin milli ve 
bakımlardan mana ve 

beynelmilel 
ehemmiyeti 

Yazan: President 
Grover A. Vhalen. 

Nakleden: Feridun 
Kurt Andolsun 

Bu nüshanın yazıları şunlardır: Ha
tay,lı ana!... Bayramın kutlu olsun, 
Tezer Taşkıran: Çocuklarda korku, 
Muazzez Tahsin Berkant. Temizlik 
ve güzellik, Mükerrem Kamil Su: Ana 
olacağım, Emine Ortaç: Çocuğun ru
hi tekamülü ve safhaları, Uluçam: 

CENEVRE'DEN LÖ JURNALE YAZILIYOR 
Eiger dağının şimal sırtı karıısında 

amfiteatr §eklinde sıralanan dağcı -
lık istasyonları birkaç günden beri 
mühim bir hi.diseye §ahit oluyorlar
dı. ikisi avusturyaJı, ikisi de miinih
li olan dört dağcı, hemen dimdik 
bir kayadan ibaret olan bu a§ılmaz 
dağa çıkmak için brmnıyorlardı. 

bata çıka yükseldiler. Bir kaza ol -
madı fakat imdada gidenler haykı -
rışlanna cevap da alamadılar. Fırtı
nanın dehşetinden daha fazla dur
mıyarak geri dönmiye mecbur oldu
lar. 

... _ 18.30 Karışık 
plak neşrıyatı - 19.15 Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Makbule arkadaşları) - 20 
Saat ayarı ve arapça neşriyat - 20.15 Ti.ırk 
musikisi ve halk şarkıları (Sal.ihattin ve 
arkadaşları tarafından) - 21.00 Konuşma: 
Avrupa hayvanat bahçeleri (Parazitoloe 
Bay Nevzat tarahndan) - 21.15 Stiı
dyo salon orkestrası: 1- Moussorgsky: Go
pak. 2- Tschaikovvsky: Chanson triste-. 3 .. 
Mosıkovvski: Spanische Tacnze. 4- .Ferra
ris: Gypsy Idyll. 5- Paul Lickc; Ouvertur 
.ıu einer operette. 6- Drigo suite du hallet: 1939 Cihan sergisi, 1853 scnesindcn

beri, Nevyork"ta açılan ilk beynelmi
lel panayır olacaktır. Bu sebeple -
bilhassa tertip heyetinin sarfcttiği 
fevkalô.de gayretler ve bu teşebbüsün 
mazhar olduğu yüksek himayeler sa
yesinde - serginin Nevyork gibi ci
han şöhretini haiz bir şehrin liberal 
idealleri ile her bakımdan mütenasip 
olmasına son derecede itina edilece
ğini beklemek kadar tabii bir şey dü
şünülemez. 

terler. Her ne kadar milyonlara yük
selen nüfusunda dünyanın hemen her 
köşesinden gelmiş insanların bulun
duğu doğru ise de, buna rağmen, bir 
çok bakımdan, Nevyork için ameri
kan şehirlerinin en fazla amerikalısı 
derneğe sureti katiyede muhik olan 
bir hak vardır. 

Durmadan taşan hayatiyeti, her ka
ba sığabilme istidadı, daima hareket 
içerisinde kıvranan ruhu, sürati, yea 
nilmek bilmiyen iradesiyle Nevyork 
tam manasiyle amerikalıdır. Bulutla
ra dayanan binalarının irtifaında, 

Nevyork'un, amerikan mefkureciliği
nin, bir ink3sı vardır. Azametli şehrin 
bu halinde, hayatın en yükskc tecel
lisi olan "celile" doğru erişmek iste
ğini, sezmemek kabil değildir.. .. Bu 
.. Y il k s e k l e r e - uzanış" gotik 
mimarisi ayarındadır. Bundan başka, 
Nevyork, hükümet, idare ve fikir a
damlarını, ittihadı teşkil eden her 
cumhuriyetten çekmiş, tedarik etmiş
tir ...... Her kıyı<lan köşeden kendi 
hizmetine " 1 s t i d a t " temin et
miştir .... ve ... menşeine bakmaksızın. 

Sergi, Corc Vaşington'un Birleşik 
Amerikan cumhuriyetleri Devletinin 
ilk cumhurreiliğine nasbı merasimi
nin yüz ellinci yılını kutlıyacaktır. 
Nasıl, bir buçuk asır önce Amerikan 
cumhuriyetinin kurucusu, kürenin 
garp nısfında büyük bir millet mey
dana getirilmesi gibi büyük bir vazife 
yolunda ileriye doğru bakmışsa, N ev
york cihan sergisinin bugünkü mü
teşebbis banileri de, Birleşik Devlet
lerin dünyanın diğer milletleriyle 
olan münasebetleri yolunda, daha a
dil ve daha müreffeh bir " İ s t i k
b a l i " hazırlamak ümidiyle, emek 
ve gayret sarfctmektedirler. Bu cihe· 
ti hatırda tutarak, onlar, bu sergiye, 
0Yarının dünyası" adını koymuşlar

dır. 

••• 
"Sergiler"' müessesesi hemen hemen 

beşer tarihi kadar yaşlıdır. Muasır 

panayırlarımızın iptidai köklerini, 
mübadele ve ticaretin başladığı ilk 
günlerde, arıyabiliriz.- Fenikeli tüc
carlar Mısır'ın Suriye'nin ve hatta A
rabistan'ın pazar ve panayır yollarını 
çok çiğnemişlerdi. Yunanlıların "ago
ra" !arı olduğu gibi, Romalıların da 
"forum" ları vardı. St. Denis, Kolon
ya, Şampanya, Lyon, Cenevre ve Sto
urbriç ismindeki şehirlerin orta-çağ 
larda kurdukları büyük ticaret pana
yırlarının şöhreti bütün Avrupa'yı 

sarmıştı. 

Ncvyork, karakteri itibariyle, bil
hassa mili! ve bcynclmilcldir. Bu şe
hir, Birleşik Amerikan cumhuriyetle
rinin ticari ve mali merkezidir. Nü
fusunu, dünyanın her memleketinden 
gelmiş olan insanlar teşkil eder. Şc· 
bir, hakikaten dünyanın küçük bir 
minyatürüdür. Nasıl ki, orta-çağda, 
kudretinin en parlak devresini yaşa· 
mış olan Venedik, gemilerini ve tüc
carlarını, arzın o günlerde malüm o
lan her tarafına göndermişse, bunun 
gibi, bugün, Nevyork'un ticaret, sa
nayi ve kültür müesseselerini kürenin 
her köşesinde bulmak kabildir. Nev
york'ta ç•kan her hangi bir vaziyet, 
bir durum, yalnız şu veya bu Ameri
kalıyı alô.kadar etmekle kalmaz, Man
çurya"daki köylüyü ilgilendirdiği gi
bi Birmingam'daki fabrika amelesine 
dahi tesir yapar. 

Bir çok Amerikalılar, Nevyork'un 
0Amerikanlığından'' şüphe ettiklerini 
gizlemiyecck kadar ağır tenkitler 
savurmaktan zevk duyarlar. Nev
york'un Amerikayı ve amerikanlığı 
temsil edemiyeceğini ima etmek is-

Ayrıca, nüfusunun rengarenk ırki 

mazisinden hariç. Nevyork beynelmi
lel bir tarih yaşamıştır. Nevyork, baş
langıcının üç yüz yirmi dokuz yıl ge
ride bulunduğunu, iftiharla kayde
der. İlk menşei Hollandalıdır. Nev
york, ilk devrede takriben elli sene 
kadar Hollandalıların idaresinde idi, 
ve aşağı yukarı yüz yıl kadar da Bü
yük Britanyalıların elinde yaşadı. 
Dünyanın küçük bir minyatürü ol

duğunu söylediğimiz Nevyork, şeh

rin milli ve beynelmilel hususiyetle
riyle hemahenk olarak hareket ederken 
ilk büyük sergisiyle cihana öyle bir 
parlak manzara ve öyle bir tarihi ha
dise arzcdecektir ki, bu manzara ve 
hadise, şumfıl ve mana itibariyle. ha
kikaten üniversal, idealistik ve dina· 
mik tesirler yapmaktan geri kalmıya
caktır. 

Serginin milli olan kısmında, her 
şeyden evci, ittihadı teşkil eden hü
kümet ve eyaletlerin kendi meşherle
ri bulnacaktır. Bunlar, "Court of the 
State Buildings" ismi verilen "hükü
metler binaları sahasında" toplu ola
rak yer alacaklardır; işgal edecekleri 
bu arazi kırk beş, elli kilometre mu
rabbaındadır ve bu binalar altmış mil
yon dolar sarfiyle vücude gelen 
"Merkez Gezinti Meydanı" ile eğlen
ce ve istirahat, musiki ve sahne mın

takasını ihtiva eden açıklığın tam ara
sına isabet eden çok cazip bir nokta
da, yükselmiş olacaklardır. Sergiyi 
kuranların besledikleri tatlı ümid, 
yalnız cihanı Amerika'nın kapılarına 

kadar getirmekle iktifa etmek değil, 
bununla beraber ve bilhassa Ameri
ka'yı dünyaya göstermek ve tanıt

maktır. Taşınılan kanaate göre, mem
leketin coğrafi ve siyasi taksimatının 
teşhiri, Birleşik Amerikan cumhuri
yetlerinin, sergide yaşatılmak isteni· 
len, 11 interprCtation" ve çizilmesi 
maksut olan °portaiture" il hususun-

Köy bahçelerinde toprak işleri, Dr. 
Kadri: Harici şekil ve nişanelerine 

göre yumurta tavuklarını seçmek, 
ninni müsabakası, Dr. Muzaffer Sc. 
zer: Kadınlarda estetik güzellik, Dr. 
Şemsi Muter: İştahsız çocuklar, Dr. 
Hamit Osman: Yaz ishalleri, Müker
rem Kamil Su Balıkesir köy ebe oku
lu, Zuhuri Danışman: Liyao güzel 
Tiyeli ile nasıl evlendi?, Zehra Ala
göz: Kadın ve spor. moda, el işleri, 

da, münasip ve makul bir esasa müs
tenit bir fikir verebilecektir. 

Serginin bu kısmındaki inşaatın 
meydana gelmesi ıçın, sistematik, 
mevzun ve mütecanis bir mimari tar
zına baş vurulmuştur. Bu netice ise, 
her Amerikan cumhuriyetinin haya
tında h3kim ve nafiz bir rol oynıyan 
harsi ve tarihi .. T e s i r 1 e r i " 
göz önünde tutarak, "Hükümetler bi
naları sahasının" buna göre mütead
dit katagorilerc bölünmesiyle, elde 
edilebilmiştir. 

Sergi heyeti tertibiyesi, 11Hükümet
ler binaları sahasını" üç ana bölgeye 
ayırmayı kararlaştırmıştır. Demek, 
sergi heyeti, 1.Ju taksimi yaparken, 
Birleşik Amerikan cumhuriyetleri 
topraklarında vukua gelmiş olan kül
türlerin büyük kaynaşmasında, yani 
kaynıyan ve eriten bu muazzam kül
tür kazanında en müessir telakki ey
lediği İngiliz, fransız ve İspanyol 

hars unsurlarını esas olarak göz önün
de bulundurmuştur. 

Bu üç esaslı kültür damarı Ameri
ka'nın kolonyal devresine aittir. Bu 
sı..&retle, yukarıda tasrih olunan hars 
tevziatına nazaran, umumi' olarak in
tizar edilen bir netice varsa, o da, ta ... 
riben ve harsen bu üç ana kültürden 
birisiyle daha yakından alô.kadar bil
cümle eyalet hükümetlerinin meşher
lerini kendi kültür zümreleri ıçın 
kendilerine tahsis edilmiş olan husu~ 
si bölge dahilinde hazırlamalarıdır. 

"Hükümetler binaları sahasında" 

kurulacak olan kısım bariz bir zara
fetle "Georgian" ve "Colonial" ola
caktır. Bu memleketi tesis eden Cet
ler, saltanatı ve Devlet-Dini şeklinde 
müesseseleşmiş olan kiliseyi silkip 
atmış insanlardı; bu ruhu taşıyan on· 
tar, tabiidir ki, emellerinde ve mima· 
rilerinde, kadim Yunan'ın ve Roma'
nın daha sade ve daha özlü uslupları
na müracaat edeceklerdi. Netekim, 
öyle olmuştur. Mimari eser ve abide· 

lerini bezeyen vasıflar, ruhu ve gözü 
okşıyan sade sütunlar, sade çatılar, 

po_rtikolar ve düz çizgiler olmuştur. 
Şu halde, yeni İngiltere ve şimal At
lantik cumhuriyetleri işte "Hükümet
ler binaları sahasının" bu kısmında 

yerleşeceklerdir. Diğer taraftan ce
nup cumhuriyetleri ise, esas itibariy
le, mevzuubahis sahanın Fransız · A
merikan °Colonial" cenahında mevki 
alacaklardır. Bu Fransız - Amerikan 
müstemleke çağının kültür ruhu, da
ha ziyade "chevalier" ve "fCodalite" 
ve "plantation" havasının yaratılma· 
sını istiyecektir. Bu ikinci kısmın mi-

Daha baıka cüretkarlar da onlardan 
evel aynı teşebbüste bulunmu!flardı. 
Fakat hepsi muvaffakiyet yerinde 
ölümü bulmuılardı. Bu yüzden Is
• ( .. :re hükümeti bu dağa çıkışı men
etmiş ti. Fakat muhakkak ki cüreti' 
dünya yüzünden kaldırmak müm
kün olmıyacaktır. 

Geçen perşembe Harraı ve Kasparek 
İ&ıninde iki viyanah, dağcılık istas
yonundan çıkarak dağa tırmanmıya 
batlamıtlardır. Dağın karlı tepesi 
3800 metre yüksekliktedir. Hava 
müsaitti, dağcılar tecrübe1i ve ciir -
etk;r adam1<\rdı. Y avaf yavaş yük
seldikleri görüldü. 

Cuma günü Hekimayer ve Vorg is
minde jki münihli de onlara iltihak 
etti. Dört adam gayretlerini birleı
tirdiler ve bin müşkil&t ir.inde çıkı
şa devam ettiler. Fakat çok geçme
den hava bozuldu. 

Cumartesi sabahı şafakla beraber son 

derece tiddetJi bir rüzgilr yağmur 

ve kar fırtınası halinde esmiye baş
ladı. Etraftaki otellerden seyirciler 
dagın tepesinde ağır bulutların top
landığını gördüler. Dağın yarsından 
yukar kısmına kar yağnuya başla -
mı!fh; 2400 metre irtifada donduru
cu bir rüzgi.r esiyordu. Taş kopma
ları pek sık vaki olan dağın bu kıs • 
mında bu riizgar çok tehlikeliydi. 

O gün bütün dürbinler dağa çevrilmiş 
olmasına rağmen havanın bozuklu -
ğu yüzünden dağcıların ne vaziyet
te olduklarını seçmek mümkün ola
madı. Sisler dağı örtmÜ§tÜ. En tec
rübeli dağcılar bile bu teşebbüsün 

akamete uğramaımdan endişe edi -
yorlardı. Cumartesi aktaını dört ar
kadaıın tepeden ancak yüz metre 
irtifada bulundukları görülebildi. 
Fakat en büyük mÜ§kilat asıl bu 
sonuncu yüz metreyi tınnanmak -
taydı. Onun için kimse muvaffaki -
yete ümid bağlıyamıyordu. Bir 
müddet sonra zavallıların cesedleri-

Dört dağcının tırmanmış olduk· 
ları ıatıh üzerinden dUıen çığlar 
herkeıi endişede bırakıyordu. Mu
hakkak bu kar yığınlarının altında 
gömülmü!i olacaklarından korkulu
yordu. 

Kılavuzlar dönüşte, avuıturyaJıların 
iki arkada§ına rastladılar. Kaybolan 
arkadaıılarını aramak için dağa hr
manmıya çalışıyorlardı. Fakat kıla
vuz kendilerine ymit olmadığını 

söyleyince onlarla birlikte döndiıler. 
işte bu endİ§e havası içinde herkes 
tam yeıneğe oturacağı sıradadır ki: 
"Geliyorlar! geliyorlar!" sesleri İ!ti
tildi. 

Karşıda 400 metre yükseklikte iki 
adam karla örtülü kayanın sathın -
dan kayıyorlardı. iki kişi daha ar -
kalarından onları takip ediyordu. 
istasyon si.kinleri hemen anlan 
kartılamıya koıtular. Alkışlar ve 
tebrikler at'asında, bu harikuli.de 
muvaffakiyeti elde etmiş olan dört 
adam sakin ve mütevazı duruyor
lardı. l-;lerinden biri bir taşın düş
mesiyle elinden derin bir yara al -

Esmarolda No. 1. 7- Beethoven; Une Amic 
- 22 Ajans haberleri ve bava rapcru -
22.15 Yarınki program. 

İstanbul : 

Oğle Neşriyatı: 
14.30 Plakla türk 

musikisi - 14.50 Havadis - 15.05 Pl.ikla 
türk musikisi -15.30·16 Muhtelif pl.ik noş· 
riyatı 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Hafif mü .. 

zik: Tepebaşı Belediye bahçesinden naklen 
- 19.15 Konferans: KadıkOy balkevi namı
rta.: Şevket Salih (Çocuk hastalıkları) -
19.S:. Borsa haberleri -20 Saat ayarı: Gre
nviç ra~tanesinden naklen .• Vedia Rıza ve 
arkadaılar~ tarafından tiirk musikisi ve 
~alk şarkıları-20.40 Hava raporu -20.43 
Ömer Rıza Do'-nıl tarafından arapça söy
lev - 21 Saa.t al'arı: ORKES'fRA: 1-
Grek :4 Süvit aleje-riycn. 2- Gann: Extas. 3-
Glinka: Krakoviyak _ 2 ı.30 Muzaffer tı .. 
kar ve arkadaşlar:ı. tara110,dan tilrk musikisi 
ve halk şarkıları - 2• 10 lr'ıüzik ve varyete: 
Tepebaşı Belediye bah .. esinden naklen _ 
22.50-23 Son haberler ve t..tesi eün-Un pro
gramı, saat ayarı, son. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 20.30 "'e
romi.inster -20.30 Faris. P.T.T. -21 Ro
ma. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
Saat 20 de e(h;se değiştirmit, traş ol- FON lK KONSERLER: 12.40 Bcromun

mu~ olan dört adam biraz sonra ster - 19 Kolonya - 20.10 Königsberg -
tnkdirk·ırlr\rı arasında yemeye otu· ı 20.30 Floransa. 
ruyorl~rlı. Saat 16 da dağın en yük- ODA MUSiKiSİ: 15.25 Hamburg -
sek ncktc:t;sına Ç!kmı,IRr, sonra nor- J 21.15 Doyçlandzender. 
mal yoldan İnmişlerdi. Nihayet Ei- SOLO KONSERLER!: 14.10 Frankfurt 
geı'in ıimal sırtı da bu suretle ye- - l~.30 Viyana - 16.45 Paris - P.T.T. -
nilmiş oldu. 18 Doyçlandzender-18.10 Breslav- 18.20 

Ha midiye Sinop'ta 
Sinop, 1 a.a. - Hamidiyc mektep 

Laypsig - 19 Viyana - 19.55 Beromiinstcr 
- 21.10 Mllnih - 21.30 Stokholm - 22.30 
Ştutgart. 

NEFESLİ SAZLAR: (MARŞ V.S.): 
gemisi bu gün limanımıza geldi. Res- 15.30 Droytviç - 16 Bre:slav - 18 Berliıı 

- 22.15 Stokholm. 
mi ziyacetleri müteakip gemi komu-

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
tan ve subayları ile karaya çıkan bir 12.5 Stokholm - 20 London - RccyonaL 
müfreze başta halkevi bandosu oldu

ğu halde deniz şehitleri abidesine gi

derek iibidcye çelenkler koymuşlar

dır. Belediye bu akşam şehir namına 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Frankfurt - U 
Breslav, Hamburg, Kolonya - 13.30 Buda
peştc - 16 Doyçlandzender, Königsberg:, 
Laypsig - 18.30 Droytviç - 20.10 .lireslavı 
Ştutgart. 

ni aramak icap edccei!ini düşünerek bir ziyafet verecektir. 
herkes eıeflenİyordu. 

HALK MUSİKiSi: 19 Brcslav - 23.10 
Budapeşte (Sigan orkestrası) 

DANS MÜZ1ôl: 20.30 Kolonya - 21.10 
Hamburg - 21.50 Bcromünster - 22 Flo" 
ransa. Sof ya - 22.15 Budapeşte - 22.30 
London - Recyonal - 22.35 Vilna - 23 
Droytviç, London - Recyonal, Milano, T~ 
tuz - 23.30 Droytviç. 

Cumartesi gecesi, dağın en me§hur 
rehberlerinden bi.ri olan İsviçreli. 

Şlunegger yanında Bil.ili diğer bir 
cesur dağcı oldugu halde, cenup 
sırtındaki mutat istikameti takip e
derek onları aramı ya çıktılar. Yedi 
saat bin güçlük içinde ve kırk san -
timetre yüksekliği bulan karlara 

marisinde daha zengin ve taşkın bir 
inşaatt, daha fazla muğlak bir form, 
fazla hünerli - ince iş, ve bol tezyinat 
gözleri kamaştıracaktır. Mamafih, 
burada daha fazla bir zarefet müşaha
de olunacaktır ki, bu da bir nevi fran
sız "Renaissance" ruhunun küçük 
çapta dahi olsa, bir inikasından başka 
l•ir ~ey sayılamaz. 

Slavya 
günlerinde 

takımı 

İzmir'e 

Fuar 
gelecek 

İzmir, (Hususi) - Futbol federas
yonu reis vekili B. Danyal şehrimize 
gelmiş, dün spor teşkilatı erkanı ve 
futbol ajaniyle temasla~ yapmıştır. 
Haber aldığımıza göre futbol ajanı 

B. Suad Yurdkoru, B. Danyal'la fuar 
müsabakaları hakkında görüşmelerde 

bulunmuştur. 

Fuar ayında lzmir'e Çeklerin ma
ruf Stavya takımı gelerek iki maç ya
pacaktır. İzmir, İstanbul, Ankara ve 
Trakya muhtelit takımları arasında 

da bir fuar turnesi yapılacaktır. İs
tanbul şehir takımında Güneş kulü
büne giren Vahap da yer alacaktır. 

Nevyork'la iki havai 
~arpııtı 

katar 

Nevyork, 1 a.a. - Hava hatlarınııı 

şose seviyesinin 30 metre kadar yuka· 
rısından geçtiği bir noktada iki hava 
metropoliten katarı arasında bir çar
pışma olmuştur. Çarpışmayı müteakip 
bir yangın çıkmış ise de süratle sön" 
dürülmüştür. Üçü ağır olmak üzcrt 
on kişi yaralanmıştır. 

Saat biri çaldı. Şövaliye'nin ıstırabı şimdi mebzul vo 
sakindi. Artık emniyet getirmişti. Daha nadir geçen 
arabaların tekerlekleri kaldırımda daha tannan dö· 
nüyorlardı. Biraz sonra kilitte anahtarın hafif tıkır· 
dısını, bir kapının kapandığını, medhalde mini mini 
ayakların çıkardığı sesleri ititti. 

GOLüNC HiKAYE 
- Hayır, hakkın yok ... Sonra, ben de istemiyo

rwn. 
Yüzünde bir istikrah ifadesi belirdi: 
- Bir kadını tecessüs etmek iğrenç bir feydir. 

Eğer nereye gittiğimi öğrenmiye bir kere bile t~ 
şebbüs edersen seni derhal kapı. dışarı derim. 

Saat biri yirmi üç geçiyordu. Heyecan ve ümitten 
birden bire t•laşlandı. Gelen o idi! Kim bilir ne diye
cekti! Belki de bu teehhuru en tabii şekilde İzah 

edecekti. 
Felisi saçları karmakarışık, gözleri parlak, yanak 

ları beyaz, dudakları kızarıp örselenmiş, yorgun, 
kayıtsız, sessiz, mesut, güzel, ve iki eliyle göğ&Üne 
kavu~turduğu mantosunda sanki bir hararet ve şeh
vet bakiyesi saklıyormU§ gibi bir hal ile yemek oda

sına girdi. 
Anası : 
- Meraketmiye başlıyordum ... Soyunmuyor mu-

sun ? 
F elisi cevap verdi : 
- Karnım aç. 
Yuvarlak masanın önünde kendini bir iskemleye 

attı. Mantosunu iskemlenin arkasına ili!ttirerek si
yah mektepli elbisesi içinde ince gövdesini meyda
na çıkardı. Ve sol dirseği masanın muıaınbasmda, 
çatal ile sucukları delmiye baıladı. 

Madam Nantöy sordu 
- Bu aktam iyi geçti mi ? 

- Pek iyi. 
- Bak: Şövaliye seninle otunnıya gelmiı. Ne iyi 

etmi~. değil mi ? 
_ Ha! Şövaliye ..• Öyle ise masaya buyursun. 

Ve anasının suallerine hiç cevap vermeden, ko
ca karının evinde Seres gibi, İ!ftahlı ve sevimli yi-
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yordu. Sonra, tabağJnı İtti ve, iskemlesinin arkasına 
ya&lanarak gözleri yarı kapalı, göz kapak1arı ara .. 
'ık, öpüşe benziyen bir gülüms .. yişle gülümsedi. 
Madam Nantöy sıcak şarabını İçerek kalktı. 

- Kusuruma bakmayınız Mösyö Şövaliye: He· 

saplarımı tanzim etmem lizım. 
Yatacağını haber vermek için daima kullandığı 

ibareler İtle bunlardı. 
Felisi ile yalnız kalan Şövaliye şiddetle : 
- Bu budalaca, korkakça bir şey ama ne yapa

yım ki seni deli gibi seviyorum .•. İ!fitiyor musun, 

Felisi ? 

- Tabii işitiyorum! Bunu böyle bağıra bağıra 

söylemiye lüzum yok. 
- Tuhaf, değil mi ? 
- Hayır, tuhaf değil, şey ... 
Felisi sözünü tamamlamadı. 

Şövııliye, iskemlesini çekip ona yaklaştı : 
- Saat biri 25 geçe eve geldin. Eminim ki seni 

buraya getiren Linyi'dir. Araba ile getirdi. Araba
nm evin önünde durduğunu duydum. 

F eli si cevap vermediği için devam etti : 
- Aksini iddia et ! 
Felisi sustu. Öteki ısrarla ve sanki yalvarırcasına 

Çeviren: NASUHi BAYDAR 

tekrarladı : 
- Hayı:- de 
Şayet F el isi istemiş olsaydı bir sözle, bir tek keli

me ile, başınm ve omuzlarının küçük bir hareketi 
ile onu si.kin ve mesut kılabilirdi. Fakat inatçı bir 
sükUtla mukabele etti. Dudakları sımsıkı kapalı, 

gözleri uzaklarda, sanki bir rüyaya dalmı!ftı. 
Şövaliye boğuk bir iç çekişiyle : 
- Ne aptalmı~ım ki bunu düşünmemişim! Her 

zamanki gibi Madam Dus'la, yahut yalnız batına 

eve geleceğini sanıyordum... Ah! bu adamın refa
katinde geldiğini bilmiı olsaydım!. .• 

- Peki, bilmİ§ olsaydın ne yapardın? 
- Ne olacak, sizi takip ederdim. 
Çok açık renk gözleriyle sert sert Şövaliye'ye 

baktı. 

- Bundan seni menederim, anladın mı? Eğer be
ni bir defa bile ti.kip ettiğini öğrenirsem bir daha 
yüzüne bakmam. Evvela beni takibe hakkın yok. 
Ben istediğimi yapmakta serbestim, belki ! 
Şövaliye hayret ve hiddetinden boğulur gibi ke -

keledi : 
- Hakkrm mı yok? Hakkrm mı yok? ... Hakkon 

olmadığını mı iddia ediyorsun ? 

Şövaliye, şaşkın ve ürkek, fısıldadı: 
- Demek ki biribirimize karşı bir a18kamız yok; 

demek ki ben sence bir hiçim... Beraber bulunma
dık mı? ... Nasıl olur, Felisi, tahattur et ... 

Fakat Felisi, sabırsız : 
- A ! neyi hatırlamamı istiyorsun ? 
- Felisi, düıün ki bana kendini teslim etmi,tinl 
- Fakat, azizim, bütün gün bunu düşünmemi 

İstiyemezsin ya. Bu gaddarca bir şey olurdu. 
Şövaliye bir müddet hiddetten fazla m.erakla 

Felisi'ye baktıktan sonra yarı tatlı, yarı acı : 
-Derim ki zebunküısün! .. Öyle ol, Felisi! lstedi

ğin kadar zebunküş ol! Mademki seni seviyorum, 
ne zarar? Sen benimsin. Seni gene elime geçiriyo
rum; elime geçiriyor ve bir daha bırakmıyorum. 

ZavalJı bir hayvan gibi mütemadiyen ıstırap çeke
mem ya. Beni dinle: Maziyi unutacağım. Gene se
vişmiye baılıyacağız. Ve bu sefer bu pek ala ola
cak. Ve sen daima benim, yalnız benim olaca.kam. 
Bilir&İn ki ben İyi bir İnsanım. Bana güvenebilir
sin. Mevki sahibi olunca seninle evleneceğim. 

(Sonu var) 

Düzeltme: Dünkü tefrikanın birinci sütunundaki 
"kibar' kelimesi "bekar" ve son sütunundaki "cebin,, 
kelimesi "cin,, şeklinde çıkmış ve diğer bir takım 
ufak tefek tertip ve tashih hataları olmuştur. Özür 
dileriz. 
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da su 
Bu sıcak mevsimde kanın içindeki 

suyun lüzumlu dereceden azalma~ı 
olagan şeylerdendir. Havanın sıcakh~ı 
yükselince teri - hiç hareket etmescnız 
bile • durduramazsınız. Çünkü o kadar 
sıcak bir muhit içinde bulunan vücu· 
dun tabii hararetini muhafaza için ter· 

azalınca ••• 
. . d do'· nen ıuyun mikdarına :zun ıçın e 

varmaktan gene uzak kalır. 
ı t .•. . u lüzumundan az olun-
ç ıgınız ı . . . d du 
.. d bundan dolayı ışını ur • 

ca vucu k h". 
K dl. hararetini ııca mu ılın ramaz: en 

ki • derecesine kadar çıkarak ra
sıca ıgı 

ÇEKOSLOV AKY A 
BUHRAN:lı DA 

YENİ BİR SAFHA 

Yaza mahsus hülyalar 
Altın başaklar düğen albn.dn birer 

hayat zerresi gibi ufalandığı saatte, 
geni, gölgeli bir ağaç altında buğday 
kokusiyle mcıbu havayı teneffüs ede
rek, çtıhıan köylüleri seyretmek ... Sık 
ağaçlı bir dağ başında yaprakların se • 
ıini dinliyer k sükunu içmek... Hafif 
rüzgnrla kırışan mavi denizin kennnn
da gözlerini ufuklara dikip tabiab din
lemek ... Sıcak günlerde büsbütün yo -
rulan dimağlarımızın susuz kalan du
daklar atıı ile keıfcttiği manzaralar 
bunlardır. 

• 
f d murta gibi olmaktan kurtar • 
a an yu k. •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

. . k 
liyerek suyu buhar halıne çevırme 
elzemdir. Tabiat bu işte sizin terlemek 
. . • d' ••.• d' lemez. Fazla ısteyıp ıstcme ıgınızı ın .. 
ucaklığa karşı kunnu§ olduğu muda· 

k . . terlemekte devam edece tır. ma ıçın . 
Nefes almadan yaıamak kabıl olmadı • 
ğından o yoldan da su çıkacaktır. He -

1 ıcakta hava kuru da olursa nefesle 
eks ıu daha ziyade artar. Böbrekler-
çı an d imkan 

Muhtelif ingiliz kabinelerinde tica
rıet ve iç baKSnlıklnrını deruhte et
miş olan B. Runsiman'ın, Çekoslo. 
vaJcYa'daki milliyetler probleminın 

11allini kolaylaştırmak maksadiyle 
Prag'a gönderileceği haberi, haklı 
olar.ak çok bUyUk bir al~ka uyandır
mıştır. Bu, 21 mayı:; tehlikesinden
beri vukua gelen en mühim hadise
dir ve bu hadise bütün zihinleri meş
gul eden orta Avrupa buhranını ye
ni bir safhaya sokabilecek mahiyet
tedir. Fransız - ingiliz dostluğunun 
büyük tezahür günlerindenberi 
mevcut olan gerginliğin hafifleme
si hissi bu suretle teeyyüt ediyor 
görünmektedir. Fazla nikbinliğe 

kapılmadan, şu dakikada daha mü
sait bir vaziyet hasıl olduğu ve bu 
ingiliz teşebbüsünün alınanlara, B. 
Hitler'in Londra'da temin etmiş ol
dugu südetler meselesini dostane 
bir surette halletmek arzusunu file 
kalbetmek fırsatını verdigi tasav
vur edilebilir. Bu şekilde faaliyet. 
lcr, bir çok defalar İngiltere'nin or
ta Avrupa'daki vaziyete karşı ka -
yıtsız olmadığını tekrarlamış olan 
B. Nevil Çemberlayn'in politikası
na ve Londra ile Pariı hUkilmetle
rinin ilzerinde tamamen muta.bık 

kalmış oldukları teskin aksiyonuna 
uygun dUşmektedir. Bunca zıt tah
minler, ingiliz ve alman knbineleri
nin maksatları hakkındaki bunca 
tefsirlere meydan vermiş olan son 
haftaların diplomatik faaliyetinin 
ilk neticesi bugün malfım bulun • 
maktadır. Başvekil Hitlcr'in mute
medi olan yüzbaşı Vidman'm lort 
Halifaks'la İngiliz hükümdarlarının 
Pari&'c hareketleri arifesinde yap
mı' olduğu hususi mUlikat, ingiliz 
dış bakanının BB. Daladiye ve Bo
ne ile mühim göril§meleri B. Nevil 
Çemberlayn'in Almanya'nın Lond
ra elçisi von Dirksen'le konuşması, 
şu son günlerde B. Bone'nin Çekos. 
lovakya'nın Paris elçisi B. Osu'ıikıi 
ile yaptığı müteaddit tema~lar, ni· 
hayct, üç gün evel İngiltere'nin 
Prag elçisi B. Nyutıon tarafından 
B. Hodza nezdinde yapılmış olan 
teşebbüs, işte bu son kararı intaç et
miş olan muhtelif merhaleler bun
lardır. Londra ve Paris'in önceden 
üzerinde mutabık kalmış oldukları 
bu karar, umumi bakımdan, ancak 
memnuniyetle karşılanabilir. Bu te
şebbilsil yalnız tngtiltere yapabilir
di, çünkil İngiltere, Fransa için va
ki olduğu gibi, Çekoslovakya'ya 
kar,ı sarih tcahhütlerle bağlı değil
dir, bu itibarla da milcadele eden i
ki taraf arasında uzlaştırıcı bir nü
fuzu müessir surette icra etmek i
çin lUzumlu bütün hareket serbesti
sine sahıiptir. Son ingiliz teşebbü. 
sünün karakteri hakkında yanılmak 
doğru olmaz. Şu dakikada elimizde 
olan malı1mattan çıkardığımız hük
me göre, ingiliz hükümeti, çekoslo
vak hükümeti ile südct alman par
tisi arasında aracılık ederek, res
men mesuliyetini ortaya koyuyor 
değildir. Böyle bir aracılık, en dos-

Lö Tan Gazetesinin 
makalesinden baş 

f aa cihazını iıletir. . k 
Halbuki size terliyken su ıçrne 

dokunur diye öğrettikleri için, terle 
• · d ldurmak çıkardığınız suyun ycrını ~ 

üzere ıu içmekten çckinirsinı~. Duy • 
' k mıya ça-

duğunuz susuzluğa karşı ~Y • 
k .. d aksı bır tesa-

lııırsınız o sıcıı. gun e, d 
.. . k k a yemekler e duf eserı olaro. , uruc .

1 
v. • 

. • 1 d nlabı ecegınız 
yedınızac yemek er en .. 1 d 

P k cak gun er e su da azalmıtbr. e sı ~ 
çiroz balığı yahut ıardalya bal:ın Y': : 
miş olabileceğinizi hatırlamak u~ını 

ıb tt Ya...itazsınız. 
yorum. Bunu e e e .,.. 

Çünkü o vakit haliniz d®" yamaak' n ° · 
•. •""nu:zd ı suyu 

)ur B lığın tuzu vucucıu• 
çeker, kandaki suyu,. azalmasına se • 

bep olur. . kıh b v 
Fak d . • in t~ ın az u me • at RIJ1)Jı l 

• _,.& imıelerde bu unur. 
sımde de 11"''" ç . . . k' b r 
B d 

. d'i yice bılınıyor ı · a • 
u a - ş1111 • ·1 • 
ki t

& .. bem.ı:.indcn degı, ııpaı • 
sn arın .,.. 15 ·ı · 

1_, .. aibi 11kı1maıından 1 erı 
moza tutu ... -,. • d 

1
. 0 haldeki barsııklardan .u a 

ge ır. b karr.ıhk • • kana geremez, una s 
ıçerı)''• :s ka 
ke·daki su terle cırıl cırıl çıkar ve -
_.m suyu azalmakta devam eder. 

En acıklı ihtimal çocuklarda olur. 
Zavallı çocuk büyük adam gibi terle.~, 
vücudundaki suyu çıkartır. Onun vu
cudunda su ihtiyacı büyüklerden pek 
çok ziyadedir. Kanında suyun azal
masından daha çabuk rahatsız olur. Q. 
nun için yaz hastalıklnn, hele iıhal en 
ziyade çocuklara musallat o~ur. ~al : 
buki annesi su içerse çocugu~ ısh.alı 
artar diye u içirmez. Çocuk erır, c:_rır .. 

Tabiat içtiiinüz ıruyun fa.zlabgma 
kartı vücudumuzd~ ~ir ıı~ır. ku~ya 
• geçen gün ıör.led.~ğıı_n. g~bı •. luz~ 
görmemiıtir. Çunku bızım ıçebılecegı-
miz ını ne kadar çok olsa vücudumu • 

den su çıkmasını kesmiye e Jr.. 
yoktur. Çünkü hayat deva°.? . ettıkçe 
böbreklerin de itleıne.ıiJ...nındır. 

O halde, siz b\l Afaklarda ~üzumu 
kadar su içmev•nız, vücud ekıılen su-
yu nereden bulacak? 

Tı;J>ifı kendi kendisini emerek ne-
si ı.raeki suyu çıkaracak ve bununla 
hayatı mümkün olduğu kadar devam 
ettirecek. Vücudumuzdaki suyun ~n 

b .. "k kı..-ı hemen yarısı, adalelerın 
u~ ~·, 'lk' 

arasında bulunduğundan sıcakta •. ~n 
onlar küçülür, porsur. Sonra derının 
altındaki nesiç erir. Daha sonra ~alp, 
beyin, kemikler bil~ az. çok su verırler 
ve hayatı devllm ettırm~~c gay.ret eder· 
ler. Nihayet vücudun ıçındeki su nor
mal nisbctinden yüzde on derecede da
ha az oluncıya kadıtr. O dereceye ka
dar kandaki suyun nisbeti muhafaza 
edilir. D~hıı sonra ne olacağını elbette 
sormazsınız ... 

Sıcaklarda zayıf lamayı çok kimse 
tabii bir hal gibi bulur. Halbuki zayıf: 
lam.ak vücudun nesiçleri arasındakı 
suyun azalmnsı dem~kt!.r, ·~ azaldıkça 
vücudun bütün iılerı guçle§ır. 

Susuzluk duygusu, tabiatın vücu -
du lüzumlu derecede sudan mahrum 
bırakmamak için kurduğu bir duygu -
dur. O duygumuzu kollamak, vücudu
muzu susuz bırakmamak Jaumdır. 

yazın zayıflamak da koltuklarımı
zı kabartacak bir hal değildir, çünkü 
zayıflıkta eriyen nesiçlerin azalması, 
en hafif zarar olarak, verem hastalığı
na yol açar Hele çocuklar bu sıcaklar
da ıusuz bırakmayınız. 

G.A. 

Lüleburgaz biçki yurdunun ilk mezunları direktörle birlikte 
A) Lüleburgaz'da iki sene evel Bayan 

Lüleburgaz, (Hususı - I 1 biçki yurdu bu yıl ilk 
Keser Yüksel tar~fı?dan ku~n:~be~ı:nyurt güzel ve zengin bir 
ınez~nlarını vermış~ır. Bukm arif erkek ve kadrn elbiseleri ve tu
sergı açmıştır. Sergıde ço z 

v:a:l~e=t~le:r~i~t:e!şh::ir~o:lu~n:m:;u:ş;tu;r~ .... ~~~~lll!l~!!!'~!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!l!!!!!":'lom-~~ 
On beşinci fasıl 

Yüz sene uyuyan adam 

Röne sordu: 
- Eskiden bazı tembel talebelerin 

sonradan büyük ndam olduklarını, 
halbuki pek iyi derece almış tale?.e
lcrin pratik hayatta iktidarsızlık .~~.s
terdiklerini biliyor musunuz? But.un 
~İhinler aynı yaşta uyanmaz, hem ın· 
san kitaplardan bilgisini arurmadık~a 
Pek fazla malumat sahibi olabilir mı? 

- Şüphesiz ki sistemimizin b~zı 
mahzurları vardır. Fakat hangi sıs
tern mahzursuzdur? Bizimkinin üs· 
tünlügü şuradadır ki tamamiyle um~
lllidir ve ancak zeka ile çalışkantıga 
İmtiyaz verir. 

- Evet, dedi. Röne, fakat siz fer~-
1 • .. eskı· eri, sosyal mevkilerıne gore, 
Sinden daha sıkı bir şekilde sı~ıflar.~ 
ayırıyorsunuz. Cünkü eskiden en~rJ~ 
'lfe şahsi teşebbÜs sayesinde, bi~ ış.~ı 
k b'l' ve bır ku· olaylıkla patron ola ı ıyor, . 
1iük memur ehemiyetli mevkılere 
:Yiıkselebiliyordu. 

B . . . 1. • . t dan kaldırdık. - ız ışsız ıgı or a , 
- Ya hüriyet? Onu ne yaptınız. 
Mis Tompson dedi ki: . k' 
- Her halde farketmişsini~dır 1 

· h" yet bu Sızin anladığınız manada urı 

Yazan: Hanri Berne 
Tefrika: 24-.1 

t değildir. 
memlekette artık mevc.u. .. . 

·•d" u··n nczakctını suııstımal 
Fakat mu ur · a· 

. l' Muvafık görürlerse, şım ı 
etmıye ım. 

mektebi gezelim. . . 
. d fennin terakkılerı-

Genış, hava ar, .. 
ne uygun konfor vaıntalariylc mu· 

cehhez salonlarda dola,tılar. 
Selesten: 
- İnsan bu mektepte pek rahat. ol-

malı, dedi. Acaba ben de buraya gıre· 

mez miyim? 
Mis ·rompson glilerek: • 
- Biraz geç kalmışsınız, dedı. 
Selesten: • 
_ Yazık ı diye cevap v~r?i: E~er 

buraya girseydim, bilir mıınnız ılk 
işim ne olurdu? 

-Ne? 
_ ihtilal çıkarmak. 
_o da neden? 

nı ög~retınek - Onlara yaşaması 

için. d k uşak Röne'ye döndü: 
Ve sa 1 .. .. Bog·u 
- Gidelim buradan mosyo... -

1 Kendimi hapisanede sanı-
luyorum · 
yorum· 

Röne bir sabırsızlık i§aretiyle: 
- Selesten gene çıkmış, dedi. Mu

hakkak gene komşularla gevezelik et
miye gitmiştir •• 

Anni Tompson: 
- Onu burada bırakıp gidelim, 

dedi. 
Fakat Röne bu fikirde değildi. 
- Bizimle gelmesi evladır. Benim 

gibi onun da öğrenmiye ihtiyacı var, 
çünkü biz çocuklardan bile cahiliz. 

Müdire gülerek: 
- Asırdide çocuklar 1 ... Dedi. 
- Onu aramıya gidiyorum. 
- Neden beyhude yere yoruluyor 

sunuz? .. Selcsten'i bulmak için bir a
dım bile atmanıza hacet yoktur. 

- Doğru, dedi Röne. Küçük radyo
fon'u hiç hatırıma getirmiyorum. 

Hem verici hem de alıcı radyo va
zifesini gören bu kiiçiık cep telefonu 
ancak bir kilometrelik saha dahilinde 
kullanılabiliyordu. Fakat bu yakın 
mesafe içinde şahsi telefon rakamını 
bilen herkesle konuşmak kabildi. 

Aletin numaralarını çevirince Se-
lesten cevap vermekte gecikmedi. 

- Sen misin Selesten? 
- Evet, mösyö. 
- Neredesin? 
- Parkın öbür ucunda. 
- Koş gel, seni bekliyoruz. 
Bir kaç dakika sonra, Sclest 

fcndisine iltihak etti. 
Müdireye; 

•••••••••••••••••• 
tane bir şekilde olsa bile, mustakil 
ve hükümran bir devletin i~ işleri
ne kabul edilemez hir müdahale teş
kil edet'di. Fakat Çemberlayn kabi
nesi büyük bir ingiliz siyasi şahsi
yetine, lort Runsiman'a, ihtilafta 
hakemlik etmek, bir h ... ~ekli hu
susunda karar vermek değil, fakat 
iki tarafın vaziyetlerini yerinde 
tetkik etmek, onlarla birlikte dü
rüst bir hal 9eklinin formüllerinı a. 
raştırmak, çek hükümetine karar 
hüriyetini bırakarak, bir müşavir 

rolü oynamak için çok nazik bir 
misyon tevdi etmek niyetindedir. 
Bu usul mükemmeldir, lngiltere'y· 
le Fransa'nın, birlikte ve israrla B. 
Hodıa kabinesine bunu kabul etme
sini tavsiye etmi§ olmaları ancak 
tasvip olunabilir, bahusus ki bu şe
kil, Çekoslovakya cumhuriyetinin 
hükiimranisi esası prensibine itina 
ile hürmet etmektedir. lngilıtere, bu 
teşebbüse girifmekle, orta Avrupa 
meselelerinin sulh yoliyle halline 
verdiği ehemiyeti tebaniz ettirmek
tedir. Şimdiye kadar üzerinde çok 
ihtiyatla ilerlemiş olduğu bir saha
da yeni bir adım atmıştır, ve haki
katen de, şimdiye kadar parlamen
toda başvekil tarafından yapılmış 

olan muhtelif beyanatta çizilmiş o
lan aksiyonun dışına çıkmaktadır. 

Bundan ~u mana çıkarılabilır ki, 
İngiltere her hangi bir Avrupa 
problemi kaqusında lakayt kalını

yacaktır. Bu, fransız - ingiliz anlat
ma.sının esasını te kil eden tıeskin 
ve uzlaştırma politikasının ileride. 
ki inkişafları için büyük ehemiyeti 
olan bir vakıadır. Prag müzakeleri 
haf talardanberi sürüncemededir, ve 
sildet almanlarının §İmdiye kadar 
göstermiş oldukları inatsılık yil
zünden bir çıkmaza girmek tehli
kesini göstermektedir. Bugünkü 
şartlar içinde, ancak ihtilafa yaban
cı ve bu buhranın doğurmuş olduğu 
türlü ihtiraalara uzak bir nüfuzıdur 
ki müzakerenin bir çıkar yola gir -
mesi ve karşıla§Bn tezleri yaklaştır
mak işini kolaylnttırarak herkesin 
kabul edebi1cceği bir hal ~kline va
rabilirdi. Hodza kabinesinin parla
mentoya arzedcceği milliyetler sta· 
tüsü yalnız ekseriyet partileri tara
fından kabul edildiği takdirde, sil
dct alınanları sistematik bir muha
lcfetıe çekecekled ve ademi merke
ziyet reformlarının tatbik mevkii· 
ne konulufundan sonra da aksiyon.. 
larına devam edecekleri cihetle da
va halledilmi olrnıyacak ve buhran 

' her dakika yeniden baş gösterecek-
tir. Lort Runsiman'ın tavassut ve 
tavsiyeleriyle elde etmlye çalışaca
ğı, sildet almanlarının kati bir sta
tU formulüne kaytısız ve şartsız il
tihaklarıdır. Samimi bir iltihak ki 

. 
- Bonjur, matmazel, dedi. Beni 

mazur görünüz. Komşularla görüşü
yordum. 

Röne: 
- Bütün boş zamanlarını onlarla 

geçiriyonun, dedi. Onlardan o kadar 
mı hoşlandı? 

Selcsten: 
- Y c.:s ! ... dedi. Onların sayesinde 

yakında ingilizce konuşabileceğim .. 
- Gidelim, geç kaldık. 
Saatte iki yüz kilometre silratle şi

male doğru uçtular. Anni Tompson 
arkadaşlarına yol ıösteriyor, onlar da 
kırların üstünde onun pe~ini takip e
diyorlardr. 

Röne La Tayad düşünüyordu. U
yanışındanberi bir rüya içinde yaşa
dığını sanıyordu. Etrafını saran in
sanların tam alakasızlrkları, merha
metsiz hotbinlikleri ona ağır bir yal
nızlık hissi veriyordu. Kalabahğın 
içinde bir çöldeymiş gibi sıkılıyordu. 

tık zamanlar, Nevyork'ta ikame
tini uzatan Gabriyel Kler kendisine 
her sabah telefon ederdi. Fakat 
meşgalesi fazla olan gazeteci onu bir
az ihmal ediyordu. Bu itibarla Anni 
Tompson'dan başka arkadaşı kalmı
yordu. 

•••••••••••••••••• 
onları istikbal için teahhüt altına 
sokacak ve uzun bir devre için ka
rışrkhğa nihayet verectktir. Lort 
Runsiman'ın misyonu, bu kadar acı 
bir şekilde münakaşa edilen ve Çe
koslovakya'nın dış politikasına mil
li müdafaasına, istiklaline, hilküm
ranisine temas eden blitün mesele
leri müzakıcre harici bırakmak ne
ticesini doğuracaktır. Bu meseleler 
üzerinde, ne kadar dostane de olsa, 
bir ecnebi müdahalesi kabul edile
mez. Sayın ingiliz devlet adamının 
tavassutu münakaşayı pratik mese
lelere inhisar ettirmek ve orta Av. 
rupa sulhu içıin tehlikeli olan her 
türlü tahriklerin önünU almaktır. 
İngiliz teşebbtisü. bu şekil dairesin
de, bugün·kü şartlar içinde büyük 
hizmetler yapabilir ve adilane bir 

hal gekli ve zihinlerin sükunet bul

masını samimi aurette isti yen herkes 
tarafından teşvik cdilmiye değer. 

Adana'nın 

l~me su te!'İ atı cumhuriyet 
bayrammda bitecek 

Adana, (Hususi) - !ki sene evet 
müteahhide ihale edilmiı oJan şehir 
içme suyunun §imdiye kadar bitme
miş olması bir çok taraflardan sorul
maktadır . 
Aldığımız malGmata göre esasen 

bu tesisat Dahiliye Vekaleti imar ko· 
misyonu tarafından müteahhide ihale 
edilmiş, bu sırada müteahhitlerden 
birinin vefatı üzerine altı ay daha 
temdit edilmiştir. 

Bu müddet zarfında teıiıatı ikmil 
ve belediyeye teslim etmedi~i takdir
de günde 250 lira ceza vermeği müte
ahhit kabul ettiğinden 14 temmuz 938 
tarihinden itibaren bu ceza i~lemeğe 
başlamıştır. Bittabi tesiaatın hitamına 
kadar da devam edecektir. 
Şimdiye kadar gUmrilkten çrkarıla

mıyan bazı parçaların da geldiği an
laşıldığından cümhuriyet bayramına 

kadar şehre su verileceği tahmin o
lunmaktadır. 

Diğer taraftan Tarsus'un içme su 
derdinin bu sene içinde tamamen ce
vaplandırılacağı anla§ılmaktadır. 

Tarsus içme suyu tesisatında işlet
mesi çok pahalı olan filtre yerine yer
altı sularından i11tifade edinmek üze
re sondaj neticesinde 210 metre de
rinlikte arteziyen bulunmuı ve su 
kendi tazyiki ile zemin üzerine fış
kırmı§tır. 

Bu suretle tabii ve tazyikli bir §C· 

kilde toprak altında elde edilen su az 
bir işletme masrafiylc Tarsus kasaba· 
sına isale ve tevzi olunacaktır. 

Önceleri onu çirkin bulmuştu. Şim
di zeki gözlerinde cazibe buluyor ve 
bilhassa konuşmasından haz duyuyor
du. Çok iyi dost olmutlardı, genç kız, 
gerek onu, gerekse Sel~sten'i içinde 
yaşamak mecburiyetinde oldukları 
yeni hayata intıbak ettirmiye çalışı
yordu. 

O gün, endüstri sahasında vukua 
gelen değişiklikler hakkında bir fikir 
edinmeleri için onları .Nevyok civa
rındaki büyük fabrikalardan birine 
götürmüştü. 

Fakat, b."lşka hulyalara da daldığı -
mız vardır: Bir yamacın kenarında ge
niı saçaklı bir ev ki yalnız sabah ve 
akşam meraya giden ve meradan dö -
nen koyun sürülerinin çıngıraklariyle 

sessizliğinden sıyrılır; böyle bir evde 
beş on gün dinlenmek ... Y nhut kalaba
lık yolcuları, fazla merasimi, ban ve 

danıigi olmıyan bir vapurla - hattii bir 
şileple - bu cehennem hararetini tam -
mıyan Baltık kıyılarında liman li
man gezmek... Y nhut Robensonvan 
bir hayat: Bir su kenan, bir tek ağaç, 
bir küçük çadır ... 

Güneı etrafı kavururken, bugün -

)erde, kimin 2.İhnini hep böyle hulya -
lar kurcalamıyor? 

Hakikat §udur: Gölgede 33 ve gü
ne§te 65 derece sıcak. .. Gömlek ve kra

vatın ve zaman zaman ceketin esareti •• 
Vantilatör uğultusu ... Otomobi! korna
larının dinmiyen feryadı ... Gittikçe ço

ğalan motosikletlerin beyni tokathyan 
çatırdısı ... Maan üz.erinde duran ko
lonya şİ§esinden vakit vakit bir nebze 
serinlik umarak ispermccetlcşen ka
lem elde kayarken yaznuyn çalışmak ••. 

Sonra, yaz çnlıtıruı. saatinden §İka -
yet edenler vnr. Öğleden sonra evine 

dönüp gÜnCf bııtıncıyn kadar beş altı 

saati dilediği kılıkla geçirebilenler 
mesut .değil midirler? 

Y axn mahsus hulyalanmız arasına 

sekizde başlayıp ikide işimizi bitirerek 

o mesutlar arasına karı mak hulyası da 

girmiştir. - N. Baydar 

Çekoslovakya' da 
esrarh 
• 

cınayet 

bir 
oldu 

Prag, 1 a.a. - Çeteka ajansının bil -
dirdiğine göre, evelki gece polis dev

riyesi Trutlov sokaklarından birinde 
iki bıçak darbesiyle ağır surette yara. 
lanmış meçhul bir adam bulmuştur. 

Meçhul adamın Sadlov isminde bir as
ker tarafından yaralanan çekoslovak
yah bir alman olduğu anlnşılmı ve 
Sadlov'un yanında diğer bir askerin 
ve bir sivilin bulundugu tesbit edil

miştir. Hadisenin siyasi bir ihtilaf yü
zünden çıkıp .çıkmadığı malum degil

dir. Mi.ıcrimlerin evelce içtikleri ve 

bir kaç kere kavga çıkarmak istedik. 

lcri tahkikat neticesinde anlaşılmış· 
tır. 

yan bir işçinin önünde Selestcn dur
du. 

Alçak sesle sordu : 
- Canlı mı bu adam? Bir makineye 

benziyor. 
Anni Tompson : 
- Evet, dedi, o bir makinenin rolü

nü görmektedir. Fakat onun yerine 
konulması icabeden makine pek muğ
lak olacaktı, bu itibarla makine yerine 
bir adam koymak tercih edilmiştir. 

O esnada bir işçibaşı yaklaştı ve iş-
çiye şiddetli bir ihtarda bulundu. 

Selesten : 
- Aksi bir adama benziyor, dedi. 
Anni Tompson atıldı : 

Bu fabrika, evelce görmüş olduk
larına nazaran ilk bakı~ta göze sarpan 
bir hususiyet arzediyordu: Her tarafı 
tertemizdi. Filhakika kömür tama
mlyle ortadan kalkmıştı ve burada 
yalnız elektrik hakimdi. Son derecede 
miltekamil aletler hemen bütün işi 
kendi başlarına yapıyorlar, i§çilerin 
rolU sadece bu makinelerin çalışması· 
na nezaret etmiye mUnhaınr kalıyordu. 
Esasen her fabrika dar bir sahada 
spesyalize olmuıtu ve mahdut çeşitli 
eşyaları namütenahi miktarda imal 
ediyordu. İşçilerin doğrudan doğruya 
müdahale etmeleri icabeden yerlerde 
bunların hareketleri önceden o kadar 
inC.eden inceye tanzim edilmişti ki hiç 
bir emek boşa gitmiyor ve zamandan 
azami tasarruf temin edi1iyordu. Bu, 
on dokuzuncu asırda amerikalı Tay. 
lor tarafından düşünülmUş olan meto
dun sıkı bir surette tatbiki idi. 

- Hakkı var. Her adamın işi şahsi 
kabiliyetine göre tayin edilmi§tir; 
demek ki mükemmelen başarabilir. 

Röne sordu: 
- Ya çalışması tatmin verici olmaz-

sa? 

Genç kız, en tabii bir eda ile 
- Hapse atılır, dedi. 
Röne: 

- Ama da yaptınız 1 dedi. Bu asır. 
da insanlar meğer ne kadar merhamet
siz olmuş; bizim zamanımızda insan • 
lar bu kadar sıkı disipline gelemez· 
lerdi. Röne müdireye hakiki bir muhabbet 

besliyordu. Evvela, hayata dönüşünü 
ona borçluydu; sonra, kendisine karşı 
yegane müsamaha ile davranan insan 
da oydu. Öyle latif bir eda ile kendisi
ne "ihtiyar genç,, diye hitap edişi var
dı ki ... 

Yüksek bir iskemleye oturmuş mü -
temadiyen hep aynı hareketi tekrarlı-

. - Bugün iyi beslenen ve giyinen 
ınsanlar çahşmıya pek hevesli olmu • 
yorlar; onun için onları zorlamak la
zımdır. Bu hal pek hoşa gitmiyor, 
fakat başka türlü hareket edilemez. 

(Sonu var) 
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Dün akşam sergi evi 
önünde çok feci 

bir kamyon kazası oldu 
Bir köylü bir kamyona çarptı 

ve başından ağır surette yaralandı 
Dün akşam saat 20.45 te Sergievi ·• 

nin önünde bir otomobil kazaaı olmuş 
ve kaza bir işçinin ağır surette yara
lanmasiyle neticelenmiştir. Kazanın 

bütün tafsilatını yazıyoruz : 

Hiuli ... e nasıl oldu? 
Kaza, saat 20.45 te postanenin 2169 

numaralı kamyonu, Halkevi'nin önün
deki asfalta kıvrılmak üzere postane 
yolundan gelirken ve Hukuk fakültesi 
ile Sergievi'nin bu köşesi arasında vu
ku bulmuştur. Otomobil - henüz ad · 
liyece tesbit olunmamış bulunmakla 
beraber, tahminime göre - normal 
aüratle ilerlemektedir. Posta.nenin 
kamyonunu kullanan şoför Mehmet 
Ali Hukuk fakültesinin hizasına ge
lince ortadaki ağaçhklr yolda bir ka
rartı peyda olmuştur. Karaltı tam yo
lun bu noktasında karşıdaki yaya kal
dırımına geçmek istemiş, ve sağına 
bakmadan asfalta atlamıştır. Bu daki· 
kada kamyon, Mehmede bir iki metre 
mesafede bulunuyordu. Şoför, yola at· 
lıyan bu adamı görmüş ve otomobili 
durdurmıya çalışmıştır. Fakat, bu at· 
layı§ o kadar habersiz ve birdenbire 
olmuştur ki şoför arabayı durdurmıya 
muvaffak olamamış, daha doğrusu 
durdurma teşebbüsü yapıncıya kadar 
kaza vukubulmuştur. 

Çarpl§ma 
Kırşehirli Mehmet isminde olan 

bu adam ilk defa otomobilin ön ça
murluğuna çarpmış fakat, bu çarpış 
onu yere düşürmemiştir. Bilakis Meh
met, henüz hızını kesememiş olan oto
mobilin ön camlarına doğru kaymış ve 
başı camlardan içeriye girmiştir. Bu 
vaziyette arabanın camları, gerek 
Mehmed'in çarpışı, ve gerek birden. 
bire firen yapma teşebbüsü neticesin -
de tuzla buz olmuştur. Hadiseden bir
az sonra yoldan geçenler, asfaltta kum 
haline gelmiş cam kınntılan görmüş
lerdir. 

Şoför Mehmet Ali ağaçlı yoldan 
karırya geçmek iatiyen karaltıyı gö -
rünce derhal firen yapmak ve otomo -
bili durdurmak istemiş fakat buna mu· 
vaffak olamamııtır. 

Otomobil kaza vuku bulduktan 
sonra yirmi metre kadar ilerde dur -
muıtur. Fakat, bu duru§ feci kazanın, 
i§çi Mehmed'i ağır surette yaralaması
nın önüne geçememiı ve Mehmet şid
detli firenin tesiriyle derhal yere yu • 
varlanmıştrr. 

• Bu sırada yoldan geçen, bir iki ki -
ti derhal ortaya fırlamıt ve baygın ola
rak yere yuvarlarum§ bulunan Mehme
din yardımma koşmuşlardır. Bir kısmı 
da dört yol ağzındaki polis noktasına 
giderek vaziyeti haber vermiştir. 

Derhal vaka yerine gelen polisler, 
bitap bir halde olan ve yalnız nefes 
alan kazazedeyi bir otomobille Nümu • 
ne hastancsine kaldırmıılar ve şoför 
Mehmet Ali'yi nezaret altına alm11lar
dır. 

Şoför ne diyor? 
Hadise müddeiumumiliğe haber ve· 

rilmiş, müddeiumumi muavinlerinden 
B. Sami Cemal, derhal kaza yerine 
kO§muıtur. Kazanın gcklini ve kazanın 
vuku bulduğu sırada yoldan ıeçenle -
rin isimlerini tesbit eden B. Sami Ce -
mal, ihtiyati tedbirlerin alınması için 
zabrta ile temasa gaçmiş ve o yoldan 
araba otomobil ~bi nakil vasıtalarının 
geçmesi menolunmuştur. Yol bu saba
ha kadar muhafaza altında kalmıştır. 

B. Sami Cemal, vukuf ehliyle birlik
te kazanın vuku şeklini tesbit etmiş 

ve toförün kabahatli olup olmadığının 
tesbitine çalı~ıştır. Bu arada isimleri 
tesbit olunan şahitlerin de, polis kara
kolunda ifadelerine müracaat olun • 
muştur. Fakat kendisiyle gece yarısı -
na kadar teması muhafaza ettiğimiz B. 
Sami Cemal hadisede görünür bir ih • 
mal bulunmadığı neticesine varıldığını 
söylemiş, ve fakat tam ve kamil kanı.
ate ancak yarın keşif yapıldıktan son
ra varılmakmümkün olduğunu ilave 
etmiştir. Kazayı gören tahitlerin ifa -
deleri zaptolunmuş ve şoför Mehmet 
Ali nezaret altına alınmıştır. 

l§çi Mehmed'in vaziyeti 
Kazaya uğrıyan Mehmet ise hasta

neye kaldırıldığı zaman ilk muayene
de başından ameliyata lüzum görülmüş 
tür. Operatör B. Nimet Taşkıran ken· 
disine ameliyat yapmıştır. Vücudun 
çok nazik uzuvlarında yapılan ameli -
yat muvaffakiyetle neticelenmi§ ve 
hasta istirahate terkedilmiştir. Meh
medin beş yarası vardır. Dün gece 
geç vakte kadar kendisine gelemediği 
için ifadesi alınamamıştır. 

Mehmed'in şuursuz 
hareketleri 

Dün ıece, geç vakitlere kadar ha1-

taneden, Mehmedin llihi vaziyeti hak
kında malumat istedik. Öğrendiğimi
ze göre Mehmet hastaneye gelince ve 
ilk muayeneden sonra ameliyat masa
sına yatırılınca bir takım şuursuz ha
reketler yapmak istemi§ ve elini mü -
temadiyen başına götürerek manasız 

sadalar çıkarmıya başlamııtır. 
Gene geç vakit hastaneden verilen 

malUmata göre hastanın bazı anormal 
halleri görülmüş ve sözlerinden bir 
mana çıkarılamamıştır. 

Nöbetçi doktoru bize şunları söyle
miştir : 

- Hastanın nabız vaziyeti iyi ve 
normaldir. Hayatını tehdit edecek bir 
hal yoktur. 

Mehmet kimdir? 
Yol dan otomobil geçerken bir yan

dan öbür yana geçmek istiyen ve bu 
yüzden kazaya uğrıyan şahıs Ankara'
da muhtelif inşaatta çalı~n Kırşehir
li Mehmet isimlidir .. Bir iki ay evel 
iş bulmak için Ankara'ya gelmiş, ve 
şurda hurda çalışmağa başlamıştır .. 
Kendisi 30 • 35 yaşlarında görülmekte
dir ve bekardır. 
Yarın sabah keşif yaptırabilmek i

çin kaza yeri olduğu gibi muhafaza 
altına alınmıştır. Yarın belediyenin 
resmi memurları tarafından keşif ya-
pılıncıya ve bir rapor verilinciye ka
dar bu yoldan ~tomobil kamyon gibi 
vasıtalar işlemiyecektir. 

Şehrimizde pek nadir görülen bu 
kaza, dün gece çabucak Ankara'ya 
yayılmış ve bir vatandaıımızın ağır 
surette yaralı bulunması derin bir 
teessür husule getirmiştir. 

Kütahya' da 

Park Ye ~O<Uk bah(esi 
Kütahya, (Hususi) - Son haftalar

da tehir parkı, ailelerin dinlenip eğ
lenebileceği temiz, nezih bir bahçe 
haline getirildi. Buruı i!inden çıkan
lar için yakın ve düzgün bir tenezzüh 
yeri olmuftur. Bu ihtiyacr ilk görüp 
iıaret eden valimiz B. Nazif Ergin, 
burada aynı zamanda bir çocuk bahçe
siyle bir tenis kortu ve dana yeri yapıl 
maaını da lüzumlu görmüt ve inşaa
ta başlatmı,tır. 

Çocuk bahçeıi ile tenis kortu da 
tamamlanınca büyükler için olduğu 

kadar küçükler için de daha cazip bir 
hale gelecektir. 

Anneler, bot vakit geçirirken ço
cuklarının oynayıp eğlenmelerine ne
zaret edebilecektir. 

. Nevyork ıergiıinde 

İzmir pavyonu 
İzmir. (Hususi) - 939 yılında 

Nevyork'ta açılacak sergide hazırla

nacak Türk pavyonu için latanbul'da 
olduğu gibi şehrimizde de büyük ha
zırlıklara başlanmıttır. Bu sergide 
Türkiye'nin yeni çehresinin her tür
lü efsanelerden uzak bir şekilde tem
sil edilmesi için ıehrimizde vali Bay 
Fazlr Güleç'in riyasetinde bir komite 
teşkil edilmiştir. Komiteye daire mü
dürleri dahildir. 

Nevyork sergi komitesi bu muaz
zam hadiseye lzmir'in sureti iştira
kini tekarrür ettirecek ve çalışamala
rını muntazam surette lktısat Veka
letine bildirecektir. Komite ilk top
lantısını yapmıştır. 

Nazilli kombinası müdürü B. 
Fa ıh Turaa istifa eHi 

Nazilli, (Hususf) -
Nazilli basma fabrikası 

Sümerbank 
müdürü B. 

Fazıl Turga istifa etmit ve istifası 
kabul olunmuştur. Fabrika müdürlü-

ğüne Sümerbank'ın Almanya'da tale
be müfettişliğini yapan B. İbrahim 
Akçora tayin olunmuıtur. 

Yeni müdür gelinciye kadar mü
dürlük vazifesini vekaleten başmü
hendis Hikmet Sağgun yapacaktır. 
Fabrika memurları dün akşam Fazlı 
Turga ıerefine bir ziyafet vermişler· 
dir. Yemekte bütün fabrika erkanı ve 
memurları bulunmuJ, çok samimi ve
da söylevi verilmif, Fazlı Turga'nın 
Bakırköy, Kayseri ve Nazilli fabrika
ları müdürlüklerindeki verimli mu
vaffakiyetleri tebarüz ettirilmiştir. 

B. Fazlı Turga, Adana menıucat 

fabrikası umum müdürlüiüne tayin 
olunmuıtur. 
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1 lalkanlarda tam barış! 
(Başı 1. inci sayfada) betleri müsait bir şekilde inkişaf et-

grupun askeri kuvetini arttıracak ha- miştir. Romanya ve Bulgaristan'da e
le gelmesini istemek grupu teşkil e- kalliyetlere karşı tatbik edilen rejim
den memleketlerin menfaati iktiza- den mütevellit ihtilaflı meseleler dip
sındandır.,. lomatik müzakerat yol uy le seri bir hal 
MacarL'«tanla kiiçük antantın şekline doğru ilerlemektedir. Burada, 

da arası düzelecek Selanik itilafının Macaristan ve kü. 

Bükreş, 1 a.a. -
Selanik itilafının imzalanması 

Bıikreş'te bilhassa Macaristan'la mü· - -nasebatın normal bir hale gelmesi yo· 
!unda mühim bir masehak şeklinde te
lakki edilmektedir. Maamafih kanu. 

nusani 1934 de kıral Boris'in kıral Ka
rol'u Bükreş'te resmen ziyaretinden

beri Romanya - Bulgaristan münase-

çük itilaf arasında aylardanberi de-
vam eden müzakereleri kolaylaştıra
cağı ümit edilmektedir. 

B. Stoyadinoviç'in tebrikleri 
Belgrat, 1 a.a. - B. Stoyadinoviç, 

Selanik itilafının imzası münasebeti. 
le B. Köseivanof ile B. Metaksas'a 
hararetli birer tebrik telgrafı çekmiş
tir. 

Dr. Aras'la 8.8. Metaksas 
ve Köseivanof araslnda 

samimi telgraflar 

Selanik'ten bir manzara 

Balkan Antantı ile Bulgaristan arasında Selanik'te akdolu
nan itilaf münasebetiyle Balkan Antantı Daimi Konseyinin 
hilen reisi bulunan B. Metaksaı, Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü 
Araı ve bulgar Baıvekili Köıeivanof arasında aıağıdaki tel
graflar teati edilmittir : 

Ekselans T. R. Aras 
Hariciye Vekili 

Ankara 
1 
olduğumuz akit, Bulgaristan ile bü
tün Balkan devletleri arasında yeni 
bir vifak ve killf 09Mına mtlstenit bir 

Balkan antantı ile Bulgaristan ara· 
sında akdi hususuna son derecede yar· 
dımınız dokunmuş olan itilifnameyi 
Balkan antantı daimi konseyinin hci -
len reisi sıfatiyle B. Köseivanof ile 
imza etmiş olduğumu ekselansınıza 

bildirmekle bahtiyarım. 
Münevver yardımınızdan dolayı si

ze hararetle teşekkür ederken Balkan 
antantının sulh idealine merbutiyeti • 
nin bir delilini teşkil edecek olan bu 
mesut hadiseden dolayı sevinç duy· 
inaktaynn. İmza etmiş olduğumuz akit, 
kaniim ki bütün Balkan antantı devlet· 
)eriyle Bulgaristan arasında yeni bir 
vifak ve itimat esasına müstenit bir 
teıriki mesai devrinin mukaddimesi o
lacaktır. Bu teşriki mesai milletleri
mizin refahı ve Yarımada'da sulhun 
takviyesi için masruf olan gayretleri
mizin mükafatı olmakla beraber umu
mi sulh işine de kıymetli bir yardım 
olacaktır. 

Metaksas 
Ekselans Metaksas 

Başvekil ve Hariciye Nazırı 
Atina 

Balkan antantı ile Bulgaristan ara· 
sındaki itilafın imzası münasebetiyle 
göndermek llıtfunda bulunmuş oltiu • 
ğunuz nazikane telgrafınızdan dolayı 
ekselansınıza hararetle teşekkür ede
rim. Dünyada Balkan antantının haki
ki simasını gösterecek ve onun presti
jinin artmasına hadim olacak olan bu 
sulh işine ekselansınız kendilerine has 
olan büyük otorite ile riyaset buyur· 
muşlardır. Cumhuriyet hükümeti na
mına ve kendi namına ekselansınıza 

en samimi ve hararetli tebriklerimi 
arzederim. Dün imza edilmiş olan mü
him aktin bütün Balkan antantı dev· 
letleriyle Bulgaristan arasında bir vi. 
fak ve itimat esasına müstenit yeni bir 
devrenin mukaddimesini teşkil ede
ceği ve bu suretle Yarımada'da sulhun 
takviyesi çerçevesi dahilinde umumi 
sulh işine müessir bir yardımı olacağı 
kanaatinize tamamiyle iştirak ederim. 

Dr. Aras 
B. Dr. T. R. Aras 

Hariciye Vekili 
Ankara 

Bulgaristan ile Balkan antantı ara -
sında akti hususunda son derecede 
yardımınız dokunmuş olan itilafname
yi Balkan antantı daimi komisyonu
nun hilen reisi sıfatiyle B. Metaksas 
ile imza etmiş olduğumu ekselansını

za bildirmekle bahtiyarım. 
Münevver yardımınızdan dolayı si

ze hararetle teşekkür ederken Balkan 
antantının sulh mefkilresine mcrbuti
yetinin bir delilini teşkil edecek olan 
bu mesut hadiseden dolayı sevinç duy
pıaktaymı. Şuna keniim ki imza etmi§ 

teşriki mesai devrinin mukaddimesi 
olacaktır. Bu teşriki mesai milletleri
mizin refahı ve Yarımada'da sulhun 
takviyesi için masruf olan gayretleri -
mizin mükafatı olmakla kalmıyacak, 
aynı zamanda umumi sulh işine de 
kıymetli bir yardımı dokunacaktır. 

Köseivanof 
Ekselans B. Köseivanof 
Başvekil ve Hariciye Nazırı 

Balkan antantı ile Bulgaristan ara
sındaki itilafın imzası hadisei mesu
desi münasebetiyle Selinik'ten gön
dermek lutfunda bulunmuş olduğunuz 
nazikane telgraftan dolayı ekselansı • 
nıza hararetle teşekkür ederim. 

Bu münasebetle gerek cümhuriyet 
hükümeti namına gerek kendi namı -
ma ekselansınıza en hararetli teşek -
kürlerimi arzetmek ve aynı zamanda 
Bulgaristan ile Balkan antantı azasın
dan olan devletler arasında itimat esa
sına müstenit yeni bir teşriki mesai 
devresi açılmakta olduğunu düşün

mekten mütevellit sevincimi söylemek 
isterim. 

Beş Balkan devletinin göstermiş ol-
dukları karsıhklı anlasma zihniyeti, 
eminim ki, Balkan yarım adasında sul
hu ve itimat esasına miistenit tesriki 
mesaiyi takviye etmek suretiyle u

0

mu
mi sulh;ı hadim olacak bir esere vücut 
verecektir. 

Dr. Aras 

Ankara' da 

Modern bir 
posta binası 
Nafıa Vekaleti, Ankara'nın bütün 

posta, telgraf ve telefon işlerini idare
ye elverişli tamamen modern ve yep· 
yeni bir P.T.T. binası yaptırmıya ka
rar vermiştir. 

Bu hususta hazırlanmakta olan pro
jeler bitmek üzeredir. İnşaata önü
müzdeki sene içinde başlanmış olacak
tır. Yeni Ankara posta binasının inşa
sı için, şimdiki postanenin arkasın

da geniş bir saha istimlak edilerek o
rada bulunan bir takım küçük binalar 
yıkılmıştır. 

İnşaata, evvela arka tarafta istimlak 
olunan sahada başlanacak ve binanın 
bir kısmı orada ikmal edildikten son
ra, postane yeni binaya taşınacak
tır. 

Bundan sonra şimdiki posta binası 
tamamen yıkılarak yerine, arkadaki 
binaya ilave edilm~k üzere inıaata de· 
vam olunacaktır. 

Bulgaristan' da büyük 
sevinç tezahürleri yapıldı 

Bulgaristan artık askeri kuvetlerini açık 

surette organize etmek hakkını kazandı 
Sofya, 1 a.a. - Bulgar Ajansı bildiriyor: Nöyyi muahedesinia 

a~~~~i m_add~lerini iptal e~en aı_ılaımanın imzası haberi, Sof ya' da 
buyuk bır alaka ve fevkalade bır sevinç uyandırmııtır. 

Harbiye nazırı General Doskalov, 
subaylara, küçük subaylara ve erlere, 
anlaşmanın imzasını bildiren bir tebliğ 
neşretmiştir. Tayyareler, Sofya üze
rinde uçuşlar yapmış ve bulgar renk • 
terini havi kağıtlara yazılı beyanname
ler atmışlardır. Ordu ve halk, anlaşma. 
nın imzası münasebetiyle fevkalide 
heyecanlı tezahürler yapmaktadıt. 

Anlaşmanın imzaaı münasebetiyle 
yazdığı bir makalede Dnes gazetesi di
yor ki: 

" Bulgaristan, milletin emniyetinin 
ve ümidlerinin ve devletin istikbalinin 
esasını teşkil eden askeri kuvetlerini 
açık surette organize etmek hakkını 
tam olarak ihraz etmiştir. Bu eser, bu. 
gün Selanik'te, Bulgaristan'ın komşu
larına karşı takip ettiği sulh "ve uzlaş
ma politikası sayesinde vücut bulmuş
tur. Bulgaristan'ın bu iyi münasebat, 
dostluk ve işbirliği politikasına, kom -
şu devletler, aynı zihniyet ve temayül
lerle cevap vermişlerdir. İşbirliği yo -
lunda bu karşılıklı iyi niyetler Yugos
lavya ile daimi dostluk paktının imza
sını doğurmuştur. Bugünkü anlaşma 
da Yugoslavya ile imzalanan paktın, 
Türkiye, Yunanistan ve Romanya ile 
ihtilaflı meselelerin halli için iyi niyet
lerin ve bu komşu memleketlerle çok 
dostane münasebetlerin ifade ettiği. 
yaklaşma politikasının mahsulüdür. 

Bulgaristan için tarihi olan bu ha
dise ile, Majeste Boris'in yüksek ida
resi altında, başvekil Köseivanof tara -
fından parlak surette büyük bir bulgar 
politik muvaffakiyeti elde edilmiş 
bulunmaktadır. 

Akşam. üniversite gençliği, şehrin 
M>kaklarında ve kırat •arayı önünde 
bUyük bir fener 'alayı tertip etmiştir. 

B. Köseivanof döndii 
Selanik, 1 a.a. - Bulgar başvekili 

B. Köseivanof bu sabah saat 5.30 da 
Selanik'ten hareket etmiş, refakatin-

Bulgar 80§vekili ve Hariciye 
Nazırı B. Köıeivanol 

deki zevat ile saat 10 da bulgar - }'\I· 

nan hududuna varmış ve orada elecı 
ricali tarafından uğurlanmıştır. 

B. Kiiseiuanrif merasimle 
karşılon'dı 

Sofya,. 1 a.a. - Başvekil Köseiva-
nof, refakatindeki zevat ile beraber, 
bu gün baştan başa bayraklarla 
süslenmiş olan Sofya'ya gelmiştir. 
Başvekil, istasyonda, kıralın bir mü
messili bütün nazırlar, parlamento ri
yaset divanı azaları. balkan antantı 
mümessilleri, elçileri, Sofya beledi
ye reisi ve bütün nezaretle~ yüksek 
memurları faralından 'karşılanmıştır. 
Halk, başvekile büyük tezahüratta 
bulunmuş ve başvekil şehrin yolla
rından geçerken her tarafta şiddetli 
surette alkışlanmıştır. 

Yunan gazetelerinin yazdıkları 

Balkan milletleri tam 
doğru yolu bulmuşlard1r 
Atina, 1 a.a. - Atina Ajansı bildiri

yor: Gazeteler, Selanik'te imzalanan 
anlaşmaya sayfalar tahsis etmekte ve 
beş mt:rnleketin hükümet reislerinin 
fotograflarıyle birbirlerine bağlanmış 
bir tarzda bayraklarının resimlerini 
derceylemektedir. 

Gazetelerin ezcümle tebarüz ettir
dikleri gibi, dahili ihtiraslardan ve 
harici tesirlerden yavaş yavaş kendi
lerini kurtarmış olan Balkan yarıma
dası milletleri, realiteyi çok iyi göre
rek doğru yolu bulmuşlardır. 
Başka yerlerde realist politika 

111: l;>'"'"": t voııtıkası bazı cıeıa uırıbıri
ne karıştırılmış olmasına mukabıl, 

Balkan mılletlerı realizmi başka bir 
manada kabul etmışlerdir: Halkan 
milletleri, mazide ayrılık yaratan se
bepleri bertaraf ~tmiye ve yalnız bu
gün bir yaklaşma tavsiye veya emre. 
den sebepleri elden bırakmamıya ça
lışmaktadır. 

Gazeteler, diplomatik kariyeri ile 
balKanlılık mecuurıyetıerını ogrenmış 

olan B. Köseivanoı 'u methetmekte, 
uulgarıstan'ın her tırsatta işbirııgı 

arzusunu izhar eyledigini tebarüz et
tirmekte ve bütün Balkan mılletleri
nin, tamamiyle haklı olarak tarihi de
nebilecek bu hadiseden zengin seme
reler istihsal edebileceğini ilave eyle
mektedir. 

imza törenine dair tafsilat 
Atına, l a.a. - ua:;:.etcıeı u1 .:>cı.uu.ı. 

muhabirleri ,tarihi hadi&c için, bay
raklarla süslenmiş olan şehir halkının 
Elen baJvekili B. Metaksas ile bulgar 
başvekili B. Köseivanof'a gösterdiği 
fevkalack hararetli hüsnükabulü bü. 
tün safahatiyle bildirmektedir. 

Gazeteler, Varciar kapısında iki baş
vekilin telakisinin bilhassa samimi 
mahiyetini de tebarüz ettirmektedir. 
B. Köseivanof'u, burada, Balkan an
tantı devletlerinin elçi ve konsolosla
rından maada, bütün askeri ve mülki 
yüksek memurlar. üniversite rektörU. 

eski muharipler ve milli gençlik Ye 

daha diğer teşekküller reisleri karşı

lamış ve beş Balkan devletinin mart
larını çalan bir mızıka başta olmak ü
zere bir tabur piyade bulgar başveki

lini selamlamıştır. 
İmza töreni, saat 18.30 da Vilayet 

konağında, gayet samimi bir hava i
çinde, Yugoslavya elçisi B. Lezaroviç, 
Romanya elçisi B. Filotti, Türkiye 
maslahatgüzarı B. Şaman ve bu devlet
ler konsoloslarının huzuru ile yapıl
mıştır. 

İmzadan sonra şampanya ikram e

dilmiştir. B. Köseivanof kadehini Ma
jeste Elenler kıralının sıhatine ve E

len milletinin refahına içmiştir. B. 
Metaksas da Majeste Boris'in sıhati

ne ve bulgar milletinin refahına kade
hini kaldırmış ve bundan sonra elen 

başvekili, ayrı ayrı Balkan müttefik· 

lerinin mümessilleri ile müşabih te
menniler teati etmiştir. 

Gece, bulgar başvekili B. Köseiva· 
nof şerefine büyük bir ziyafet veril· 
miştir. 

Falih Rıfkı Atay 

Zeylin Dağı 

Yeni ba•ılıı -

Çık ti 

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 7S kuruı 
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Uzak. Sark işlerinin yeni saf hası 
P asifik meselesi, iki dünyanın 

devlet adamlarını uzun se -
neler meşgul edip durmuştur. Bu 
mesele, daha büyük harpten evet 
"Uzak şark meselesi" şekli altında 
ortaya atılmıştı. Nasıl şark mesele
si denen şey osmanlı imparatorlu
ğunun tamamiyeti veya parça~an
ması idiyse, uzak şark meselesı de 
iki sual safhası ile mütalea oluna-
bilir: v 

"Çin payl~ılacak mıdır? Eger 
paylaşılacaksa hangi devletler ara-

&ında ?" .... 
Yirminci asrın başlarxnda butun 

b. · ·suale Avrupa diplomatları ırı_ncı 

"evet" diye cevap verıyorlardı. 
(Şüphe yok ki bu müsbet. cebv.~p 

. l' ·ı· d' z· a yer yüzune oy-gız ı verı ır ·ı. ır . 
le bir şey ilan edilemezdı.) 

Hangi devletler arasında paylaşı-
. l' e bunu an-lacağı meselesıne ge ınc • 

cak bu diplomatların hırsları ~e 
vatanseverlikleri hal edeb~lece~t.ı 1 

, ·· essıllerının "Bü ük devlet' mum . . . ... 
Y d·ı · gıbı goru-her biri, bu terke 1 ınış . 

. tahı a"an avdan kend! nen ve ış :s 
memleketleri için arslan payı çı-

k _ ··zlüyorlardı. Fakat 1911 
armagı go .. 

1 Çin ihtilali ile büy~k _harp~ ~u hu .. -
yaları kafalardan sıldı. ~h;ılalle bı:
yük harp, hakikaten Çı:ı d.e yenı 
bir vaziyet meydan~ getı~dı. . 

Cumhuriyetçi Çın muttef~~ler 
tarafına geçti. Onlarla merkezı ı~
paratorluklar üzerinde muzafferı
yeti temin etti. İşte bundan _sonra 

"tt f'kler Çin'i vesayetlerı altı-mu e ı , k .... k 
na almıya mecbur oldukl~rı . uçu 
bir memleket olarak tel~kkı ede: 
mez oldular. Hatta Çin'ın kendı 
menfaatine olsa bile... . . 

Yeni Çin, milletler. ce~ıyet~~e 
kabul olunarak medenıyet alemı ı
le münasebete girişiyordu. Artı~ 
bundan sonra, Mançuko sül~l~s~ 
zamanında olduğu gibi kendısını 
mukadderata bırakmıyacak~ı. Su.n 
Yat Sen ve arkadaşlarmm. ~ır.ılttı· 
w, ç· ~ndan böyle kendısının de 
gı ın, . . .. · u 
Avrupa milJetleri gıbı mus~vı. m -

1 C t abi tutulmasını ıstıyor, ame ey ~ k" 
bizzat beyazların tanıdıgı. es. ı. m.~-
deniyete hürmet edilmesı ıçın o-
iünmiye başlıyordu. . 
Artık nüfuz mıntakası şeklmd~ 

bile, Çin'in paylaşılması bahis mev
zuu değildi. Bundan başka yirmin
ci asrın bidayetlerinde, avrupalıla
rm bile Çin üzerine isnat ettirdik
leri metbuluk ve mürebbilik rolünü 

zamandanberi bir Asya devleti o-o . • 
lan Japonya istirdat etmıştı. . . 

Japonya, hem ?1il!i•,.hem etnık bı~ 
d .. ünce ile evela Çını, sonra Asya 
y~~e şimdi de bütün dünyayı ye
nileştirmeği ilahi bir vazife olarak 

telakki ediyordu. . • • 
Japon emperyali~mın_ı~.bı~. pe~

gamberi diyordu kı: Çın ın uzerı-

k bu .. tün dünyayı fethedece-ne çı ıp . . . 
ğiz. Japonya'nın teiakkisı, bu ış!: e
vela "Çin meselesi" iken sonra U
zak şark meselesi", daha sonra da 
Pasifik meselesi şekline sokmuş
tur. 

B 
üyük Okyanus'ta sahilleri o

lan üç büyük devlet vardır. 
İngiltere Büyük Okyanus'ta, gar~ 
sahilleri üsıtünde A vusturalya, Ye 
ni Zeland. şark kıyılarında Kan~da 

'. 1 r Amerıka ile birleşmış bu unuyo ·.. .. 
B' 1 .k devletlerinin Buyuk okya-

ır eşı . k anusun-
nus'taki sahillerı, Atlas 0 ~ . ha 
d k . ah'll . kadar ehemıyetı -a ıs ı erı B. r vi' 
izdir. ~ransa ile so;rett~in~i~fni~ 
ne gelınce, Fransa ~ı~ ibi bü
Sovyet Rusya'nın Sıbırya g. b 

1 yük denize girmiş birer genış a -
konları mevcuttur. . 

Pasifik meselesi, biribir~nden 
ayrı fakat yekdiğerine sıkı bır su
rett; bağlı iki mesele meyd~n~ g~~ 
tirmiştir: ''Devletlerin Çın de 

hakimiyet rekabeti, Büyük .~.kya
nusta kuvetlerin muvazenesı. 

· Japonya'nm Hakimiyet rckabetı d .
1 tnenfaatine olarak hal ve fasl el ıt-

. ç· 'd her dev e -nııştir. Japonya ın e, b 
ten fazla kökleşmiştir. .Fakat t u 

. elinde tu uJ aponya artık her şeyı. ~ . k · dev-
Yor demek değildir. Dıger ~ı 1 

• 
. ,. aınlıgını teş 

let de eski Çın ın tam . d tu-
k . . ·1 · ellerın e ıl eden vası arazı erı . . Ti-

İ . h"ı:nayesını tuyorlar. ngıltere 1 B·r-
b . . . Sovyetler ı 

et'c yerleştırmıştır. .. h"t bir 
liği iç Mogolistan'~a ınu~ 1 

iyet 
hükümete dahil bır cu ur b .. _ 

· • denen u kurmuş, Çin Türkıstaı: 1 nafiz bir 
Yük Sin Kıyang eyaletıne T'bet'ten 
tesir yapmağa çal~şmışt~r.d 1 f{ong 
gayri İngil tere'nın elın e limanı, 
Rong'un kapısında Kovlan da
Fransa'nın elinde de Haynandar 

k yuvar ı • sına karşı Kuangçeu 0 • 

1 k nıenfaatlerı-G erek imparator u · 
l lA menfaatlerın 

nin gerek maha ı 
1 

bu 
, acak o an 

tnukadderatını kur~ar Çin işlerin-
vaziyetler Japonya nın . mani o
de istediğini elde etmesıne 

lacaktır. . . t"fadeleri 
B .. t.. devletlerın 15 1 la 

u un . olu ile o -
her şeyden evel tıcaret Y 

P iFi 
• 
1 

• •• • •••• ••••• • •••••••••••• ' • •••••• • '1 11 ••• ••• ' ................................. . Yazan: 
Le on Abensur 

LiJ MOND E VUAYYAJ'DAN 

lngiliz lilomndan iki kuvetli gemi 
caktır. Japonya Çin'de siyaseten 
nüfuzlu hır devlet ise de yapacağı 
işler o nisbette olmıyac~ktır. Bir· 
!eşik Amerika devletlerı her .. sene 
Çin'e, takriben bir buçuk m~lyar
la iki milyar arasmda; lngıltere 
bir milyar kıymetinde ticaret eş
yası ihraç ederler. Japonya ise an
cak bir buçuk milyarlık ihracat ya-

pa~ . 
Daimi temevvüç halınde bulunan 

ticaret hareketlerinin rakamları 
bize gösteriyor ki, bir çok devletler 
taratından azim miktarda sermaye 
yığılmıştır. Bir milyar.dolarla baş
ta Ingiltere gelmektedır. Bunu d~
kuz yüz bin dolarla Japonya takıp 
etmektedir. Sonra Sovyet ~us~~· 

da Amerika BırlC§ıK daha sonra 
devletleri geliyor. . 

Amerika birleşik devletlerı ban-
. damlarının Pası-

kacılarının ve ış a . . . . ara 
fik sahillerinde gırıştıklerı p 

. !arının sayısı altıyı bul-
angkaJmad n Çı'n'de yeni İrlanda'da 
ma ta ır. • d'd 
A turalya'da Yeni Zelan a 

vus • 1 b' 
h tta Japonya'da bile bun a~ ır 

a 1 k aJman-buçuk milyar dolar ı ang , 
!arda bulunmuşlardır. Fran~a nın 
da üç milyar altın franklık bır an-

·ınanı vardır. 
ga~ ·· tün bu rakamlar, Japonya'n~n 

. u 1 k rak digv er devletlerın 
Çın'e e oya ' · 1 

1 . mani olabılecek o an enfaat erıne h 
m .. le Çi·n'i imtiyazlı pazar a· 
sanayııy ç·n'in zengin kay-. k ymasına ı 
lıne o d . tı'fade etmesine karşı 

aklarm an ıs . . .. 
n · kuvetını gos-lan mukavemetın 
ya~ı kat kuvetli devletler, 
terıyor. Fa Herine almadık
icra vasıtalarını. e kilde elde ede-

lıaklarını katı şe 
ça d. 
miyece~ler ırl. ·n ikinci kısmı C.· 
Şimdı mese enı . 

• kuvetlerın muva-
Ian, ~kyanus t.a elince: Harpten 
~enesı meselesıne g 'd ·ııet-

2 d Vaşington a mı 
sonra, 19 1 e ld diğer bir 
ler arası bir toplantı o b~· ük Okya-
çok meseleler arasında y lesi de 

k . b uvazene rnese nus'ta ı u m .. ..k deniz 
.. "şüldü Orada, buyu 

goru · .1 hakkında 
harp filolarının tonaJ arı ·ı A 

1 tahditler İngiltere ı e -
koy~ anb. 1 'k hükümetlerini tat-
rnerıka ır eşı t . . ç·· kil bu konferans a 
min etmıştı. un . n a'nın 
tahdit edilen tonajlar, Japo y .. 

·ı . . tonajlarından us-harp gemı erının . 
tu"nclü Japon filosunun gemı tona· 

· 'ka'nın ge-. Jngilterenin ve Amerı .. .. 
1 JI, ·ı n ancak beşte uçu o a 

mi tonFaJ karıtnJı aponya bunu kafi gö-
caktı. a a . . 

dl. Son senelerde Japon zı-remez · . A 

d l deniz kuvetlerıne azım 
marn ar arı ·ı ) 
mikdarda ,(her aenc bir kaç mı Yir . 

para tahsis ettiler. Bugün Japonya 
büyük Okyanus'ta bu iki anglo -
sakson devletin kuvetleri kadar do
nanmaya sahip olmak için büyük 
bir gayret sarfetmektedir. 

8 üyük Okyanus'ta üç büyük 
devletin müsavi derecede 

stratejik mevkileri vardır: 
İngiltere, Avusturalya domin· 

yonları, yeni Zelant, ve Kanada'ya 
sıkı bir şekilde merbuttur. Avustu• 
ralya, dominyonlariyle yeni Zelant, 
büyük Okyanus'un garp cenubunu, 
Kanada ise şark şimalini işgal eder. 
İngiltere büyük Okyanus'ta pek 
çok takım adalara sahiptir. Bilhas· 
ha Fijidi adaları. Sonra, Okyanus'
un anahtarı olan Singapur da t n
giltere'nin elindedir. Bu büyük li
man Hint okyanusu ile büyük Ok· 
yanus'un methal yoludur ve Mala
ka boğazına hakimdir. Avustural
ya ile Yeni Zeland'ın mali işıbirli
ğini de temin edecek olan büyük 
dünyanın en kudretli deniz üsle· 
rinden birisidir. 

Birleşik Amerika devletlerinin, 
garp sahillerinden başka, büyük 
Okyanus sahilinden Piri Harbur is
mindeki kuvetli deniz üssü ile Ha
vai adaları, nazari olarak mustakil 
olan ve 1942 senesine kadar Ameri
ka'nın kontrolü altında bulunan Fi· 
lipin adaları ve Karelin ile Maryan 
adaları arasında sıkışmış bir halde
ki Guami adası vardır. 

Fransa'nın Hindiçini'den başka, 
Yeni Kaledonya, Panama ile Avus
turalya arasındaki yol üzerinde Bü
yük okyanusun bir ço·k takım ada
ları vardır. Bundan başka Fransa 
Hindiçini açıklarında tayyare üs
süne elverişli bir çok limanları da 
i~gal etmiştir. 

Şimdi Sovyet'lerle Holanda kalı
yor. Sovyet'ler, geniş ve yarı ıssız 
olan şarki Sibirya ile Vladivostok 
limanını müdafaa ediyor. Holan
da'ya gelince, Holanda'nın Hint de
nizlerinde zengin bir imparatorlu
ğu vardır. Bu iki devletin de büyük 
Qkyanus'ta çok menfaatleri vardır. 

Bütün bu saydığımız devletlerin 
esas itibariyle menfaatleri: Va
şington'da kararlaşan tahdit dahi
linde statükonun idamesindcdir. 

Hülasa, Pasifik meselesi, bugün 
bütün şekilleri altında "hoşnut 
devletler"le öteki devletler arasın
da ebedi bir ihtilaf manzarasından 
baıka bir JCY.. değildir. 

Hisari(inin en ihtiyar 
en gün görmüş adamı 

Eski Ankara ile 
bu günkü 
Ankara1yı 

Anlahyor 
H isar içinin en ihtiyarım arıyoruz. Baş

lı başına bir alem olan bu dört dı
var arasında en çok gün görmüş olanını so
kakta bulmağa imkan yok; ya evinin köşe
sinde teabihini çekmekle veya uyumakla 
meşgul olsa. gerek diye düşünüyoruz. 

Bir Hisarlı dedi ki: 

- Hacı Hafızımız 125 yaşınday
dı. Fakat sizlere ömür. İsterseniz 
bir kere müezzinimizle konuşun ... 
Şöyle böyle seksenlik vardır. 

- Müezzini nerede bulabiliriz? 
diye sorduk. Hisarlı yelek cebin
den kapaklt piryol saatini çıkardı; 
baktı: 

- Bu saatte mescidin önünde ya 
ezanını okuyor, veya okumağa ha
zırlanıyor ... 

Bereket versin mescit pek uzakta 
değilmiş. Çifte kanatlı, kahve rengi 
boyalı bir kapıdan girince müezzini 
karşımızda bulduk. 

- Merhaba, dedik. 
- Merhaba evlatlar, dedi fakat 

garip garip yüzümüze baktı. Fazla 
tereddütte bırakmadık. Kendisine 
ziyaretimizin sebebini anlattık. 

Pek memnun oldu. Bizi, divann di
binde tahta bir sedire oturttu. 

Beylik hoş beşten sonr~ mev7uu
muza geldik. 

- Hisar eskiden ağaçlık bir yer
miş; o zamanlarını hatırlıyor mu
sunuz? diye sordum. Müezzin B. 
Mehmet Çardağ, içinde tek siyah 
kıl kalmamış sempatik sakalını sı
vazladı; bir az düşündü: 

- Hayır, dedi. Ben burada doğ
dum; burada büyüdüm. Seksenime 
geliyorum. Hisar'ın ağaçlık halini 
hatırhyamıyorum. Y .ılnız şu arka 
sırtların cihrilik olduğunu biliyo
rum. 

- Ormanlık demek mi bu? 
B. Cardağ cihrilik'in ne demek 

olduğunu bilmemeyi galiba bana 
yakıştıramadı ki garip garip yüzü
me baktı: 

- Cihri ağacı, dedi, sen boyda o
lur, ondan gök boya çıkarır da sa
tardı eski ankaralılar.. Boyası pek 
meşhurdu. Bütün Avrupa Ankara'. 
nın cihri boyasını arardı. Hem yal
nız Hisar'ın arkası değil, Ankara'
nın edirafı erbaası bu ağaçlarla do
luydu. Servetimizin yüzde seksen 
seksen beşini buradan temin eder· 
mişiz. Şimdi tek tük kaldı. 

- Peki niçin söndü bu sanat, bu 
ağaçlar niçin kurudu, diye sordum 
ve sualime şöyle bir cevap bekle
dim: 

- İklim değişti. Su kesildi, a
ğaçlara bir hastalık arız oldu, fi
lan .. Fakat aldığım cevap bunla
rın hiç birine benzemiyor. B. Car
dağ bir nefeste; 

- Avrupalılar boyalarını ottan 
çıkarmasını öğrendiler de ondan .. 

8 u Hisar kapılarının kapalı 

olduğu zamanları işittiniz 
mi? Akşamları kilitlenir, sabahları 
açılırmış. Düşmanlara karşı .. 

- O kadar ihtiyar değilim oğ
lum, diye yarı memnun yarı müte
essir cevap verdi. Yalnız dedi 303 
de Atpazarr'ndaki kapının arada sı
rada demirlendiğini hatırlarım. A
ma eskiden sizin dediğiniz gibi ya
parlarmış. Kimbilir kimlerden kor
karlardı da böyle yaparlardı? Bu 
kapı kapanmasının bir de hoş 
hikayesi vardır ya .. 

Foto Cemal kulağıma eğildi: 
- Sorsan a, dedi, hisarlılara ni

çin ciğerci derler? 
Ben de onun öğrettiği suali ay

nen sordum. B. Cardağ, gevrek bir 
kahkaha attı. 

- Zaten dedi, benim anlataca
ğım hikaye de bu idi. İyi oldu sor
duğun .. V e başladı hikayesine .. 

- Etki~, J&mi U.le ka,P.Ilaı:mın 

............................ 
B. Cardağ eski 
Ankara'nın canlı 
bir tarihi gibi-

dir 

Yazan : 

Kemal Zeki 

Gencosman 
kapandığı zamanlarda bir ağa ci
ğersiz kalmış. Ağanın ismi neydi 
yarabbim? 

Düşündü; fakat hatırlıyamadı. 
- Bizim Mustafa'nın .aklı evel-

A;r (\.,.,. .. ,. .... ,VTn"I hn ;""'; '\T,. ı.. .. :ı. 
nr arkaya, mcaçidin iç kapısına çe
virdi: 

- Musdafendi, diye seslendi, a
cDk bakıverir misin? 

İçeriden, elinde mes lastiği Mus
dafendi çıka geldi. Top sakalı 
henüz pamuklaşmamrş, hafızası da
ha sağlam olduğuna göre yaşı bir 
az daha bizimkine yakın olmalıydı. 
Cardağ hikayenin unuttuğu tarafı
nı ona sordu. Ciğersiz kalan Dizdar 
ağa imiş. Şimdi Dizdar ağanın ci
ğer macerasını dinliyoruz: 

- Dizdar ağa, diye başladı ihti
yar, ciğer meraklısıymış. Sofrasın
da ciğer bulunmayınca karnı doy. 
maz, üstelik uşaklarını kırar geçi
rirmiş. 

O zamanlar kasaplar Hisar dışın
da bulunur, ciğerler de dışarıda satı
lırmış. Bir gün ağanın ciğer almı
ya memur uşağı mı geç kalmış, yok
sa kapı mı geç açrlmış, ne olmuı;;, hu
lasa ağanın sofrasına ciğer buluna
mamış. Yemek zamanı Dizdar ağa 
küplere binmiş. Uşağı çağırmış: 

- Hani ciğerim benim, diye pay
lamış. O da: 

- Ağa Hazretleri, demiş, kapılar 
geç açıldı bu gün .. Ben gidinciye 
kadar da bütün ciğerler satılmış. 
Bulamadım. 

Bunun üzerine ağa atına binmiş, 
İstanbul yolunu tutmu~ ve Divan'
dan şöyle bir ferman alarak dön
müş: 

"Badezin kale kapıları küşade o
luncayadek ciğerler bazara çıkarıl
mıya .. ,, 

İhtiyar "Hikaye bu!" diye gü-
lerek sözlerini bitirdi. 

- Güz~l bu hikaye, dedik. 
İkisi birden: 

- Güzeldir zahir, dediler, ve la
kin şimdi Hisar'da oturanlara ci. 
ğerci diyorlar. 

- Sizin hatırlıyabildiğiniz za
manlarda şehir ne haldeydi? 

İki ihtiyar hafızalarını harekete 
getirdiler; alınlarını uğuşturdular. 
Gözleri kapalı o günkü Ankara'yı 
hayallerinde canlandırmıya çalışı
yorlardı. Nihayet Cardag sükutu 
kesti: 

- Bir kere Taşhan yoktu, dedi, 
Tabii Yenişehir var mıydı, yok 
muydu diye sormak aklınızdan geÇ
mez. Taşhan tren gelince yapıldı. 
Trenin gelmesi de daha dünkü iş .. 

308 e "dün" diyen ihtiyarların 
karşısında tarih, kıraat kitabına dö
nüyor. 

Öteki bu ima.batı tamamladı.: 

- Yalnız Taşhan'ın yerinde bir 
mahalle vardı. Oraya kenar mahal
le derdik. Çünkü şehrin bir ucunda 
sayılırdı. Orada bır iki han vardı; 
yakrn köylerden arpa saman satmı
ya gelenler orada otururlardı. 

Rençperler de kışları o mahallede
ki kerpiç evlere yerleşirlerdi. Şim
di hükümetin yerinde de ahşap bir 
bina vardı ve o zamanki hükümet de 
o binada otururdu. Ondan sonra mı 
zarlıklar başlardı. Bu günkü İsmet
paşa mahallesi, ta Kalaba köyüne 
kadar uzanan o tarlalar hep mezar· 
lıktı. 

Mustafa Kınacxoğlu'ndan daha 
1uuyd1 v.ıuuı;u .ı!rın aana ÇOK şey 

bildiğini anlatan Mehmet Cardağ. 
bıyıkaltından güldü ve: 

- Sizin anhyacağınız mezar taş.. 
lan yaşıyanlardan daha çoktu. Son
ra 93 de muhacirler geldi. Onlara 
hükümctin arka tarafındaki arsa
larla şimdiki Hamamönü'nde bir 
kısım yerleri meccanen verdiler: 
kendilerine ev yapsınlar, ocak e. 
dinsinler diye .. 

1. ki ihtiyar, yarım saat içinde 

bize bir tarih devri yaşattı
lar . .ou gün yepyeni bir şehir olan. 
Ankara'nın di.ınünü, hem de onu, 
bilenlerden ve görenlerden dinle
mek bir kaç tarih cildi devirmek gi
bi oluyor. 

Biz bu günkü Yenişehir'in bom
boş oldugu, Ankara'nın dört hisar 
dıvarı arasında bulunduğu ve hele 
gözümüzün çok alıştıgı Taşhan 
meydanının iki üç yıkık handan 
başka bir yer olmadığı zamanları 
havsalamıza sıgdıramıyoruz. B• 
basit, sade ve zavallı dekor havsa
laya o kadar yabancı geliyor ki, o 
devri bizzat yaşamış olan ihtiyar
lar bile hafızalarını zorlamadan bi
ze nakledemediler. Ve çok görmüş, 
geçirmiş insanların haliyle, ayrılır
ken. bi~e şunları söylediler: 
"- Ankara'nın değiştiği, daha 

doğrusu yeni bir Ankara kuruldu
ğu besbelli bir şey .. Ve biz bu işler 
olurken Ankara'dan bir gün bile 
ayrılmadık. Fakat Ankara ne za
man, nasıl de ğişti bunu bilmiyoruz. 
Bu bir txlsımdır ki •Onu yalnız Ata
türk bilir.,, ,-

İ ki çocuk ya ndı 
İzmiı- (Hususi) - Dün Kuşadası'n

da Çamlık istasyonunda Mehmet'in 
incir bahçesinde bir yangm çıkmış ve 
2 yaşında oğluyla 6 aylık kızı yanmış
lardır. 

Mardin'de bir çocuk 

bahçesi yapılıyor 
Mardin, (Hususi) - Cümhuriyet 

meydanındaki sahanın çocuk bahçesi 
yapılması kararlaştırılmak üzeredir. 

Çocuk bahçesi için viiayetimizin 938 
yılı idare büdcesinc belediyeye yar
dım olarak 1000 lira konulmuştur. 
Mardin °in kazanacağı yeni bidc:.e 
halkı çok sevindirmiştir. 
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Yaralanan demir yılanlar 
ÇÖLLERDE 

Alevlenen petrol nehirleri 
bir O akşam Karmel dağının Uzerinden 

Hayfa şehrini seyrediyordum. Hayfa 
kanlı hadiselerle şimdi artık adeta ür
periyor. Bununla beraber ne ıokak • 
larda bir hareket, ne dUkk!nlarda bir 
ııık var. Limanda bir çok petrol ge • 
mileri olduğu halde oradan ufak bir 
ıes bile çıkmıyor. lngiliılerin emriy· 
le ak9amın ıaat altısından, aabahın aa-

Yazan: 
Ateşten gayzer 

Bu borulardan ötedenbcri petrolü 
kumlar üzerine sızdıran olurdu, Bu 
mühim bir tahribat teşkil etmezdi. 
Fakat şimdi tethişçiler usullerini ge· 
ni§leterek akan büyük petrol nehrine 
de ateı venneğe kalktılar. 

G. Para 
Entransijon 'da 

at yedisine kadar hiç kimıe evinden dıprıya çıkamı
yor. Devriyeler sokaklarda dolaşıyor, dört yol ağızla
rına toplar yerleftirilmiş bekliyor. Akşam çıkmak ki
min haddine dil.şmllf? 

Birdenbire bir şimşek çakt:: Bir kruvazörUn pro
jektörleri tehrin UstUnden geçerek, Karmel dağlarını 
taradı: ŞUpheli bir şey arıyorlar. 

Kannel dağındaki karakolun kumandanı, gece diir
bUnUnU elinden bırakmadan omuzuma vurdu: 

- Şu tarafa bak 1 
Şarkımızdaki ovada kırmızı bir ışık bUylidU, ve ha

valandı. 

"Petrol kanallarını deldiler 1" Dedi. 

Demir yılanlar 
Çöllerde rastlanan pek çok şeyler insana hayret ve 

9a9kınlık verir. Fakat burada inaanı en çok hayret i
çinde bırakan, afallanan şey, ta Irak'tan Şam, Suriye, 
Hayfa yoliyle Filistin'e kadar uzanan o muazzam pet
rol borularıdır. lt200 mil uzunluğunda olıan bu demir 
borular vadilerin, nehirlerin, lavlı aağların, kumlu o. 
vaların fakat daima, dünyanın en kurak ve en sıcak 
toprakları üzerinden geçer, denize kadar uranır. 

Bu petrol boruları, çölde kaybolan, yollarını şaşı
ran tayyarecilere bir işaret yerini de tutar. Kervanlar 
bu boruları takip eder. Borular boyunca giderseniz 
pek çok atervanlara rastlarsınız. Fakat bu büyük "De
mir yılan" da himayeye muhtaçtır. Bu borular Irak 
kıralı I. Gazi tarafından açılmıştır. 

Lakin bu kolay bir şey değildir. 

Çünkü pek sağlamdır. Bu boruları tethişçiler bakınız 
nasıl deliyorlar: 

Geceleyin gidip borunun bir yerine paçavra doldu· 
rup kenarına ateş yakıyorlar. Geriye çekilerek attıkla· 
rı kurıunlarla boruyu kalbur gibi delik deşik ediyor· 
lar. Buradan damlıyan petrollar paçavraları yakıyor, 
onun hararetiyle delik genİ§liyor ve alev göklere 
çıkmağa başlıyor! 

Petrol ate1 aldıktan sonra geceden istifade ederek 
yakanlar civar dağlara çekiliyorlar. Fakat ertesi sa -
hah polis köpekleri bu adamların izlerini koklıyarak 
gittikleri yere kadar bunları takip eder. Köpeklerle 
beraber ıevkedilen müfrezeler bütün o civa·rı arıya· 
rak zaten üstleri bafları petrol kokan tethişçileri ya
kalarlar. 

Borulann tamiri 
Alevler havaya yükselir yükselmez, bütün ingiliz 

tayyarelerini, tanklarını, zırhlı otomobillerini, deniz 
filolarını büyük bir endişe kaplar. Bu endife ancak 
bir kaç saat devam eder. 

Bu boruları Irak'tan gelen ve tethiş mıntakaların
da uzun zamandır bulunan petrol mühendisleri -tamir 
eder. ı:: elin en kn;mı ön ve art kısımlarından tecrit e
derek süratle tamir ederler. Fakat bir çok defalar va. 
ki olan bu petrol borusu delme hadiselerinde dehşetli 
mi.kdarda petrol zayi olmuştur, 
Yalnız bir defasında arapların del<liği petrol boru

sundan Cezrail vadisine 800 ton petrol akmı§tır. 

a ·LKD 1 ................ ..._ - .. 
lfA'LKEY.LERtDEROISI 

Ülkü'nün 66 ıncı sayısı her zaman
ki gibi birçok mütenevvi yazılarla çık
mıştır. Dahiliye Vekili ve C.H.P. Ge • 

nel Sekreteri B. Şükrü Kaya'nın spor 
kanunu dolayısiyle B. M. Meclisinde 
söylediği bir nutukla başlıyan bu sa -
yıda sırasiyle şu yazılar vardır : 

B. ŞUkrU Kaya'nın nutku, Gelştalt 

nazariyesi Prof. Pierre çeviren Ziya· 
ettin Fahri, Köy eğitimi mc.selesi 1. 
Hakkı Tonguç, Orta zaman tilrk • İs
lam dünyasında vezirler Prof. A. Mez. 
çeviren Cemal Köprülü, Niçin, niçin 
bu kalıp (şiir) B. Kemal Çağlar, Yeni 
beden terbiyesi kanunu Rahmi Apak, 
Halkevlerinde basit spor tesisleri Şina
si Şahingiray, Yunus Emre'nin bir me
zarına dair Ali GUndiiz, Yolcu (Şiir) 

Sıtkı Akozan, Birleşik Amerika devlet
lerinde sosyoloji II. Niyazi Berkez, 
Kara kalpaklar'ın tarihine dair mater· 
yaller P. P. tvanov, XVI ıncı asrr ba -
şmda yazılmı§ bir mecmuada Budin 
Beyler Beyileri N. K. Atabeyli, Notlar 
ve iktibaslar: Dede Korkut kitabında
ki ba~ı motifler ve kelimelere ait not • 
lar AbdUlkadir İnan, Kültür haberleri: 
Hatay - Cenevre,de türk kUltürrünün 
bir temsili, Polis enstitüsünde, Hal
kevleri haberleri: Halkevlerinde göze 
çarpan çalııroalar ve beliren değerler 
B. Kemal Çağlar, Halkevleri neşriya-
tı, Fikir hayatı: Bir okuyucunun notal
rr (yeni tetkik mevzuları • Ömer Sey • 
fettin ve hikayeleri - Resim ve heykel 
müzemiz - Tercümeler) Nahid Sırrı, 
Bibliyoırafya: (Kowalski: T. O. Ks. 
Michal Wicezorkawsiego. T. J. Misx· 
jonarza Per&kiego, Pracach Turechich 
"İran Misyoneri Papaa Wieczorkows
ki'nin türkçe metinleri" A. Caferoğlu 
- Henryk Baltovski: Ponstwa Bal-

kanskie, 1800 - 1928) A. Caferoğlu • 
(H. Th. Bossert • W. Zschietzschman, 
Hellas und Rom Die Kultur de Antike 
in Bildern ''Yunanistan ve Roma re • 
simler vaaıtaaiyle gösterilmiı eski çağ· 
lar kültürü"). Arif MUfit. 

Mançu hôdisesi için 
mühim . kararlar alındı 

Tokyo'do iki süol ! 

(Ba~ı 1. inci sayftıda) 

Saat 17 ye kadar, ikisi Jagin cenubunda, ikisi Sozanda ve biri Suir
yupo civarında olmak Üzere beş sovyet tayyaresi düşürülmüş olduğu 
sanılmaktadır. Maamafih daha tafsilat gelmemiştir.,, 

Bombardımana kar§ı tedbir t&in istasyonundan geçmektedir. 

Tokyo, 1 a.a. - Havas muhabiri bil
diriyor: Bu gün sovyetlerın yaptığı 
bombardımanlar, Çankufengın japon
lar tarafından geri alınmasına karşı 
tezahür olarak telakki edilmektedir. 
Bildirildiğine göre bu günden itiba. 
ren Japonya'nın Sovyet tayyarelerı
nin hücumlarına en .ziyade maruz kal
ması muhtemel Fukuok eyaletinde ih
tiyat tedbirleri alınacaktır. Ezcümle, 
bu eyalette geceleri bütün ışıklar şid
detli bir kontrola tabi tutulacaktır. 

Japon harbiye nazırının 
temasları 

Diğer cihetten ogrenildiğine göre 
Dairen'c asker nakleden bir kaç tren 
gelmiştir. 

Japon gazetelerinde wnsür 
"ı'oıtyo, 1 a.a. - Dahiliye Nezaretı, 

evelki geceden beri Çang Kufeng ha
disesi hakkında gazetelerin herhangi 
bir haber yazmalarını yasak etmiştir. 
Bi11aenaleyh gazeteler, hadise hakkın
da mütalealar serdetmemektedirler. 

Son Jıüdiscler ve Moskova'nın 
kanaati 

l - Bu bir Rus-Japon narbT m·idir? 

2 -Çin h-arbi devam edebilir m·i? 
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Saka·t Kuleleri 
Esrar dolu Hindistan'da 

yapılmış bir röportaj 

... Gökte bekleşen kartallar, cenaze 
merasimi bittikten sonra Sükut 
Kulesindeki cesetleri yerler ... 

Süküt kulesi ... Kartalların uçuf- gömmek, yakmak ve nehı'e atmak 
tukları yer. memnudur. Çünkü bu auretle ilahi 

Olüler, dirilerden çok uzaklarda, melekler olan ateş, su ve toprak kir
taştan yapılmış kulelerin üstü açık lenmiş olur. 
taraçalarında u.za.nmış, kartalları Parsi'ler bu sükut kulelerine 
beklerler. Dahme derler. Bu kulelerin dalma 

Kokuyu hisseden kartallar, gök- şehrin haricinde kurak ve ekilmemif 
yü.züncle sürü halinde dolaşmıya ve araz.iler üz.erinci ekurulmcuı lci2:ım
cena.ze merasimini cö.zetlemiye baf- dır. 
larlar. Merasim bitip de insanlar Sükut kulesinin ortası deliktir. Bu 
kulenin etralınclan çekilince sü:tüle- kuleyi senede iki kere temiz.lerler, 
rck yıldırım gibi sükut kulelerine, delikte yığılan kemikleri atarlar. 
insan csşellcrinin üzerine inerler. Deliğin etrafı taraça şeklindedir. 

Bu yırtıcı mahluklar, ölülerin ü.ze- Bu taraçanın üzeri semenin gün sa
rine konmıya baıladıkları zaman yısına yani 365 kısma bölünmÜ§tÜr. 
her yer birdenbire gölgelenir. Çünkü 1 lffe ölüler bu bölmelere bırakılır. 
gökyümnü adeta kartaldan bir ka - Hindistan' da iki yerde sükut ku • 
ra bulut .sarmıftır. Kulenin üzerinde lesi vardır. Bunlardan Üç tanesi Sü -
o kadar fOğalır ki orada neler yap • rat civarında, ikisi ele Kara§İ )'akı
tıklarını., o me§um pa)•laşmayı göre- nındadır. Fakat Kara§i yakınındaki 
mez.sini:ıı. iki kuleden birisi kemiltlerle pek 

Süküt lıulesi, dünyanın en e:shi f a:ıla dolu olduğundan, bu kemihle
dinlerinclen birine ait cenaze abide- ri temizliyecek bir müteahhit de 
sidir. çıkmadığından ıimdi metruk bir ua-

Şarkta taammüm eden dinlerin z.İyettedir. Diğer kuleye ise parıi.'ler 
en muğlak, en karnlıklaruıdan birisi ölülerini dini merasimlerle her gün 
olan bu din Medya imparatorluğu- koyuyorlar. 
nun dinidir. Söylendiğine göre mecl- Merasim haricinde bu kulelere hiç 
yalılar Hint Avrupai ırkların beşiği kimse asla yaklaşamaz. Yalnız "ö
olan Pamir yaylasından bugünkü lüler bCJ.§ı,, denen reisler vardır, 
lran içlerine inmiılerdir. Bu elinin bunlar istedikleri zamanda kulelere 
kaidelerini ve merasimlerini Zer- çıkabilirler. 
clü§t lturmuı fakat zamanla karan • Bauın bu kulelerin lotoğrollarına 
lıklara karıfıp gitmiştir. ZerdÜ§t el- rastlarsınız. Görclüğünü:ı bu lotoi -
sanelere ue tarihe karışan bir ıahsi- rafları ilk defa olarak aüküt kulele· 
yettir. Bazılarına göre Musa'dan ri civarında uçan bir tayyarenin pi-
1.000 .sene evel, bazılarına göre de lotu çekmi§tİr. 
/skender'den ?.000 Hne t1vt1l yaşa- Hatta bu tayyarenin o civarlat'da 
mııtır. Kendisine Avesla denen ka- dolaıması birçok gürültüler• .-bep 
nun kitabı., inmiftir. olmu§, hint gaHteleri mulıaddeaata 

Aueata bir Arya lehçesi olan zen- karfı yapılan bu tecavüzü tidd•tle 
ce ile ycu:rlmı§tır. Bu kitap, bugü- protesto etmiılerclir. 
nün •on inananları olan parsiler a- Sükut kuleleri.. Olüler.. Kartal-
raaında mukaddes bir din kitabı o - lar ... 
larak tanınmaktadır. Asarlardanberi yaln~ bir tayyaTe 

Parai'ler, yedinci asırda lran'ın sesi bu sükutu bir an i~in bozınUJ, 
araplar ve islamlar tarafından isti. kartalları dağıtmı1tır. Fakat motö
lôsiyle lran'dan koğulmuılardır. rün sesi keailip tayyar• doğlcmn ve 

· ovaların uf kunda ~özden ltaybolur Şimdi rise sayıları on buıe kadar ın· 
mi§ olan bunlar Hindistan' da Bom- olmaz, kartallar gene iflerine ko)l,Ul-
bay ve Kara§İ tarallarında, ve lra- mu§tur. 
n'ın Y e.z.d mıntakaaına yakın yer-
lerde hala darmadaiınık bir halde 
yafarlar. Kurtulus Taksim 

Bu dinin ulvi ilahı Ahuramazcla'- arasında bir köprü mÜ? 
clır; mônası "yaratılmıyan, her ıeyi 
kendisi yaratan kül alemi" demek -
tir. Bu ilaha altı kudretli melek yar
dım ederlerdi. Bunlara "iyilik ya
pan ölmez.ler" elerlerdi ki bir tanesi 
ele güneıti. 

Bundan dolayı Parlii'ler ateşe ta • 
parlar ve güne§İ temi.z.liğin timsali 
olarak telakki ederler. Parsi'ler is -
lamlar tarafından lran'dan koful -
dukları .z.ama.n oradan aldıkları a
teıi Hinclistan'a götürmü§lerdiı'. Bu 
ateş 1200 senedenbeı-i sönmemittir 
ue halci Bombay civarında bir mabet
te muhafaza edilmektedir. 

!atanbul'dan bildirildiğine göre İs
tanbul tehir planınm tatbikine baş· 
landığı vakit yapılacak en mtLhim ij
ler arasında Kurtuluf'la Taksim'i bi
ribirine bağlıyacak büyük bir köprü 
inşası da bulunmaktadır. Bu suretle 
İstanbul'un en güzel semtlerinden bi
ri olan Kurtuluş çok kısa ve modern 
bir yolla şehrin en mühim merkezle
rinden biri olan Taksim'e bağlanml§ 
olacaktır. 

l'okyo, 1 a.a. - llomei ajansı bildi
riyor: İmparator, bu sabah, Harbiye 
nazırı İtagaki ile Ordu Genel kurmay 
başkanı Prens Maninu huzuruna ka
bul etmiştir. 

Moskova, 1 a.a. - havas muhabirı 
bildiriyor: Sovyet - Mançu hududun
daki yeni hadiseyi izam etmemek bah
sinde Moskova'da bariz bir arzu mev
cut bulunmaı;ına rağmen, kuvete mü
racaat edileceği hakkındaki japon teh· 
didine kar~ı, son günlerde B. Litvino
fun, "Sovyetler Birliği hakkını her 
türlü tehditlere rağmen müdafaa ede
cektir,. cevabı hatırlatılmaktadır. 
Moskova'daki kanaat, Uzakşark'taki 
Kızılordu Genel kurmayının muhte. 
mel olarak lüzumlu tedbirleri alacağı 
merkezindedir. 

1 Parsi dinine göre, ölüleri toprağa 

1-
Bundan ba~ı<a Kasımpaşa ile İ•tiıi

ıaı caddesi arasında da bilyilk bir bul
var açılacaktır. 

Harbiye Nazırı İtagaki, bilahare 
Bahriye nazırını ziyaret eylemiş, bu
nu müteakip uzun müddet Harıciye 

Nazırı ile görüşmıiş ve nihayet öğle 
yemeğini başvekil Prens Konoye 1le 
birlikte yemiştir. 

lyi haber alan mahfillerin umumı 
kanaatince, Sovyet • Mançu hududun. 
daki hadise, diplomatik yolla halledil
melidir. 

Japonya'nın Moskova Büyük elçisi
ne, Çankufeng'teki hudut hadiseleri
nin muslihane bir surette halli bahsin· 
de yapılmakta olan ve 20 temmuza ta· 
lik edilen müzakerelere yeniden baş· 
lanmaıını B. Litvinof'tan talep etmek 
için talimat gönderilmiştir. 

Domei ajansı bildiriyor: 
Bu gün Harbiye nazırı ltagaki'nin 

riyasetinde bir çok japon askeri şefle. 
rinin iştirakiyle yapılan fevkalade 
konferans, Sovyetler birliği tahrikçi 
vaziyetinde devam ederse, Sovyet -
Mançu hududunda şiddetli surette ha
rekete karar vermiştir. Konferanı:;, 
bundan sonra, timdilik hadiselerin ce
reyanını dikkatli surette takibi ve her 
türlü t.t.hrikten Ari bir hattı hareket it
tihazını tekarrlir ettirmiştir. 

Japonlar Mançuko' ya 20.000 
asker gönderdiler 

Tient&in, 1 a.a. - Şimali Çin'den ve 
bi)hassa Şansi'den Mançukuo'ya gön
derilen takriben yirmi bin kişilik ja· 
pon kuvctlui dört günden beri Tien· 

Fransız gazetelerinin tefsirleri 
Paris, 1 a.a. - Bu &abahki gazeteler, 

rus ve japon hadiseleri hakkında mü
talealar yürütmektedirler. 

Epok gazetesi yazıyor: 
"Sulhu arzu edenlerin hepsinin va

zifesi, gerek Japonya"ya gerek Sovyet 
Rusya'ya itidal dairesinde hareket et
meleri için nasihat vermektir. Madem
ki Tokyo hükümeti, münazaalı mev
zilerin ruslar tarafından tahliye edil
mesi suretiyle Sovyet - Mançu hudu
dunun tahdidi teklifinde bulunmuş
tur, bu gün aynı teklifi Japonya'ya 
yapmakta ne mahzur vardır? Japon. 
lar, Çang Kufeng'le Çasaoping'i tah
liye edecek olurlarsa bir komisyon hu
dudu tahdit işi ile pekal~ meşgul ola
bilecektir.,, 

Tehlikeli bir hiidise 
Pöti Jurnal, yazıyor: 
"Çemberlayn'm sebat ve mehareti 

sayesinde garbi Avrupa'da zihinlerin 
bir parça yatııtırılmasına muvaffakiyet 
elverdiği bir sırada dünyanın öbilr u
cunda bir yangın çıkmıştır. Bir yan
gın ki netayici, hasaratr, medeniyet i
çin çok müthiş olabilir.,. 

Sovyet tanklarından ikisi bir yürüyüı halinde 
Tokyo, 1 a.a. - Tokyo'daki politik 

müşahitlere göre, Çankufeng, hadise
si, a,ağıdaki iki meseleyi kati suret
te ortaya atmaktadır : 

1 - Bu, bir rus • japon harbinin 
başlangıcı mıdır ? 

2 - Buna rağmen, Çin - japon har
bı devam edebilir mi ? 

Havas muhabiri, bu iki suali, hari
ciye nezaretinin selahiyettar bir şah
siyetine sormuştur. 

Bu zat, cevaben demi§tir ki : 
"- Sulh ve harp ihtimalleri aynı 

nisbettedir. Her şey, sovyetler birli
ğinin hareketine bağlıdır. Ônümilzde
ki iki ve yahut. üç gün kati mahiyet
te olacaktır. 

Japonya, anlaşmazlığı mahalli bir 
mahiyette bırakmak için elinden ge
leni yapmıya azmetmiştir. Ordumuz, 

Ovr gazetesi yazıyor: 
"Moakova hükümetinin buna benzer 

hallerde göstermiş olduğu soğukkan
lılığı bu sefer de muhafaza edeceğini 
ve top ateşine top ateşiyle mukabele 
etmiyeceğini ümit etmek lazımdır. 
Bundan baıka Japonya'nrn Çinde vasi 
mikyasta harekata girişmiş olduğu bir 
sırada Sovyet Rusya ile açıktan açığa 
ihtilaf haline girmemekte çok büyük 
menfaati vardır. Japonya'nın Çin'deki 
girişmiş olduğu harekat, bundan bir 
sene evci tahmin ettiğinden çok daha 
uzun sürmüş ve çok pahalıya malol
muştur.,, 

tahrikten kaçınmaktadır. Tayyare]c 
rimiz, sovyet tayyarelerine kartı mu 
kabil hücuma kalkmamaktadırlar. I 
Sovyet tayyareleri, yalnız tayyare 
toplariyle düşürülmüştür. Bununla 
beraber, Çankufeng meselesinin de 
isbat ettiği gibi, sabrımızın bir hudu
du vardır •• 

Eğer bir ruı • japon harbi başlarsa, 
bu Çin'deki harekltı durdurmıyacak
tır. Japonya, ıovyetler birliği ile mu
hasama halindeyken dahi, Hankeo'ya 
doğru yürilyilşe devam arzusundadır 
ve devam edebilir. Japonya, sovyet 
hududunda, Mançu arazisini müda
faa için lazım gelen kuvete maliktir .. 
Bu eıınada Çin harbi de seyrini ta
kibedecektir.,. 

44;tt 4N 

. İÇTEN Dl~TAN 
Yazan : 

A 

Hasan -Ali Yücel 

* Kıymetli edibimiz gazetemizde 
içten, dıştan başlrğı altında neş
rettiği fıkraları bir kitap halin
de ne~retmiştir. Bu kitabı her- ı 
kesin büyük bir zevkle okuyaca-
ğı muhakkaktır. f 
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Macar hikayesi ......._ ________ ~----------

Ç ah n mı ş elmaslar .. 
Ç . . F Zahir T örümküney 

)'azan: Diplomata evıren • · 

liu.ngaria otelinin terasında veri
len suvare gece geç vakte ~dar de~~ 
etti. Yazın en sıcak günlennden. bıny
di. Kolman içtiği buzlu şampanyala
rın verdigi bir baş dörunesiy~e ~~el~en 
lynldı. Otomobile atladı. Bır t~rlu ~
'le gitmek istemiyordu. Birden di.~e~sı
Yonu çevirdi. Mavi Kuş .. ~:~nın on~
de durdu, kıvrak bir rmızıgın ahengı. 
ne kendini kaptırmış çiftler dur~.d~ 
dônüyorlardı. Yavaş, yavaf yürudu. 
Amerikan barın önündeki yuksek san
dalyelerden birine ycrle,ti. Bir kadeh 
viski ısmarladı. Daha ilk yudumlarda 
gözleri kapanmağa başla~ı •. A~şam
danberi içtiği çeşit, çeşit -~çkılerın v_e 
sıcağın tesiriyle bütün vucudunu ?~ 
gevşeklik kapJıyordu. Dirseklerını 
lllasaya dayadı. Başını ~vuçları arası
na aldı. Kendinden geçtı. 
Kulagının pek yakınında çınlıyan 

bir kadın sesinden birden irkildi. Göz
lerini açtı. Yanındaki sandalyede çok 
güzel v~ çok şık bir genç ku oturu • 
/'ordu. 

'Genç kız, nazik bir tebessümle sor
du: 

- Nasılsınız? 
Kolman, hayretle genç kızın yüzün~ 

bakıyordu. Kendini toparlayıp cevap 
Vermesine vakrt kalmadan kız tekrar 
etti: 

- Nasılsınız bay Kolman? ... Gene 
Çok çalışıyor musun uz? 

- Affedersiniz ..• Bir yanlışhk ola
cak ... Her halde beni birisine benzeti
Yorsunuz ... 

Genç kız neşeli bir kahkaha attı: 
- Hiç bir yanlışlık yok ... Siz me;i -

hur roman muharriri lvan Kolman de
ğil mi~iniz ? ... 

- Evet, fakat .... 
- Beni nasıl tanımadınız?... Ben 

l<:arolin değil miyim? - Yavaşça fı
hldadı: - Rica ederim. Böyle şaşkın 
tavırlar takınmayınız. Çok müşkil bi~ 
~aziyetteyim. Beni kurtarınız 1 Eskı 
•ki ahbap gibi konuşahm. 

l{arolin bir saniye sustu. Sonra e~
taf ındakilerin işitebileceği yüksek bır 
•esle sözüne devam etti: 

- Kolman haberiniz var mı? .. De
ne'. Yarın Budap~şte'ye geliyor. Anna 
•evıncinden uçacak. Zavallı kız, De
tıe8•· 

ı çılgınca seviyor. 
kolınan gen~ kızın israrlı bakış1a

~na dayanamadı. Denes ile Anna'yı 
nıyormuş gibi davrandı: • 

d - Anna'nın hakkı var .. Denes cıd
en sevilmeğe layık bir erkektir ... 
.. ~rolin, erkeğe doğru eğildı. Ku • 

llilc, 6antclli menqiliylc yakasını ai~
er gibi yaparak yavaıça cebine bır 
~~ ~Yerleştirdi. Yalvaran bir sesle 

agına fısıldadı: 
y - Cebinize bir paket sakladım. J:Ia· 

d~trrn elinizdedir Beni polisin elıne 
u~ ·· . 
~urıneyin ... 

it l<oıırıan korkudan damarlarındaki 
c:nın donduğunu hissediyordu. ~eye
•i ~an elleri titriyordu. Artık şuph~
b 1rnanııftı. Bu kadın büyük bır 
ırs, · d" ken di . z Çetesine mensuptu. Şım ı . • 

ti sıne türüm ortaklığı yaptırmak ıs-
Yordu G"" .. .. l nr_ kızı te-l>c · ozunun ucıy e ge '>' 

r den tırnağa kadar süzüyordu. Hay-
et ı ~. b" yü z{i 4 'C kadar temiz ve ınasum ır • 

Yet"e ~ütün hareketlerinde, kibar sos
~l~nın içinde büyümüt kadınlaun 
'vardı. Yazık! Çok yazı~! Bu kız 
dıı Uslu kalsaydı, ne güzel bır e§ ol~r
ba · 1:ndişeli gözlerle etrafını tetkık.a 
~e'1~dı. Acaba genç kızın, onun cebı
tlı bır Paket sakladığını gören olmuş-

11Ydu? 

Cienr • • • ttu Gözle· tjl\i .~ Jcız yavaşça elını tu • 
gozlerinin içine dikerek: • 

~neni kurtarcaksınız değil mı? .. : 
11 alla hım ı... tıte, aol taraftaki 

kapıda beni takıp eden sivil polis du· 
Yüzüme hain hain bakıyor ... ruyor... • 

Korkuyorum ... Müthiş korkuyorum ... 
Yalvarırım size ... Polis yanımıza gele. 
cek olursa ... Kendisine nişanlınız. ol -
duğumu söyleyiniz... Sizden kımae 
şüphe etmez ... Sizi her kes tanır ... Ba-

na acıyınız... .. .. .. 
Kolman, kaşlarını çattı. Duşunuyor-

du. Şimdi ne yapmalıydı: ~asıl hare
ket etmeliydi? Bir kadın ıçın namusu
nu ayklar altına mı alacaktı? 
Kararını verdi. Ne olursa, olsun bu 

kadını himaye edecekti. Tehlikeye dü
fen, yalvaran bir kadını yüz üstü bı • 
rakmak erkeklik şerefine yakışmazdı. 
Bilhasa böyle güzel bir kızın gözünün 
önünde kıvrarunasına, iztirap çekme -
sine tahammül edemezdi. Belki de; 
bugün çektiği üzüntüler, ona istikbal 
için iyi bir ders olur ve bir daha böy
le işlere girişmeğe c~aret edemezdi. 

Genç kızın yüzü birden sarardı. 
Gözleri büyildü. Sivil poliı ağır adım
larla yanlarına doğru geliyordu. Ha
fif bir bq iıaretiyle muharriri aelimla
dr. 

- Sizi rahatsız ettiğim içfn affınızı 
rica edecektim bay Kolman, dedi. Ya
nınızda oturan bu bayanı iyi tanıyoı: 
musunuz? 

- Ne demek ... Tabii ... Nişanlmıdır .. 
Sivil polis garip bir tebessümle is

rar etti: 
_ Sakın yanlış olmıyasaınız bay 

Kolman. Bana kalırsa yanınızdaki ka
dın meşhur bir hırsı~ çetesini~ .a~asın
dan bayan Karolin'dı~. Kendısını a~ -
,amdanberi takip cdıyor~m. B~~n 
öğleden evel Vaci caddesınde buyuk 
bir kuyumcu mağazası soyuldu. Hır -
sızlardan ikisini yakaladık .. Onların 

·rı "ne go""re bayan Karohn de suç tan erı . 
ortaklarıdır. Çaldıkları mucevherlc -
rin mühim bir kısmı da onun yanında-

dı~ız alaylı bir kahkaha attı. K~Iman 
kıpkırmızı kesilmiş s.öli~.ecck :;oz b~: 
lamıyordu. Cebindekı mucevh~rl~r i 
deta vücudunu yakıyordu. Polı~ ~!~d 
ikisini de yakalayıp karakola goturu.~
se her şey mahvolacaktı. Çalınan mu
cevherleri cebinde bulacaklardı. ~
bah gazeteleri meşhur roman ~uharrı-
. . manda yaman bır hırsız 
rının aynı za . 

- nu da yazacaklar ve daha kım 
o~~ugul yduracaklardı. Bileklerin
bılır ne er u .. .. 'b. 
d l"k kelepçeleri bir an gorur gı ı 

e çe i . bir baygınlık çöktü. Yere 
oldu. çınc k . . amerikan barın 

!anmama ıçın 
yuvar Biraz kendini top-
kenarı?~ tut~;.dku~rşısına dikilmiş dik, 
ladı. Sıvıl po d Oturduğu san
dik yüzün.c bakı>:,or 1~~ Yavaş ve kati 
dalyede bıraz dogru . d" 
bir sesle polise ce~ap ve: ı. nişanlım-

- Bayan Karolın bcn~m. . ._ 
d . . in bu gibı çırkın hadı 

dır ... Ken ısın Daha 
selerle hiç bir alak~sı .Y?k~u~ .. et ede. 
fazla israr edersenız, sızı. şık y ak 
. Bir kadının namusıyle oynam 

nm- d , 
salahiyetini kimden al ını.~ ... :. Selam 

S. 'l polis dudaklarını buktu 
ıvıden arkasını döndü ve dışarıya 

verme 
~ru yürümcğe bafladı. . 

dog l" hemen yerinden fırladı. Sı-
Karo ın, d" . r in arkasından seslen ı: 

vıl po ıs F nasıl' Bahai kazan· _Bay ranz ... 

dım ını?... • d" G""lümsi -
S

. ·1 polis başını çevır ı. u 
ıvı . 
k cevap verdı: 

yere zandınız. Tebrik ed~rim. 
- K.a hayretle dinliyordu onları. 
Kol~~en hiç bir şey anlayınıyordu. 

Sözlcrın 
anıua yaklaştı : 

Kız y . • ok üzdüm bay Kalman. Ku
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ULUS 

(HA VA SEFERLERi) 

Ankara. lıtanbUI arauııda 
pazardan maada her gün ı 

Yeşilköyden hareket 8.30 
Ankaradan hareket 8.30 

Aııkaradaa 
cumartesi ıünlcri 16.00 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Per§embe 
Cuma 
Cumartesi 

: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Eıe ve Çankaya .. 
: Sebat ve Yenişehir 
: İstanbul eczanesi 
: Merkea 
: Ankara .. 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 

HALK ve YENl 

SlNEMALAR 

Seaa1 uatleri 
Her &ün 

YENl HALK 

14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Cumartesi ıünleti 
YENl 

K. dere'dcn Uluı M. na 

Uluı M. dan K. dere'ye 
u 
14.45 
16.45 
18 45 

HALK 

7.15 23.20 
ıef er ıefer 

6.45 23.00 
tl 

14.30 
16.30 
18.30 

Puar ıünlerl 
YENi 

11 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

G~eleri saat 21 de 

Lüzt;Jmlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihban: (1521). - Telefo~ müra
caat şehir: (1023-1024 ). - Şchırlerara
u: (2341-2342), - Elektrik ve Hava~! 
Arıza Memurluiu: (1846). - MenJen 
Şehir Anhan: (3705). - Takı i Te
lefon numaralan: Zincirli cami civ~: 
(2645, 1050, 1196), - S~ma!!pazarı cıva
rı: (2806, 3259). - Yenışehır, Havuzba
şı, Bizim taksi: (232~). - H~vuzba§ı: 
Güven takıi: (3848); Bırlık taksı: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk "fi IOD 

Seferleri 
Sabah Akpm 
tık Son 

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

Uluı M. dan Dikmen'e 6.SO 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

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

Ulus M. dan Etlilt'e 6.30 21.00 
Btlik'ten Ulm il. aa 7.00 21.SO 
Ulm il. dan Cebeci'J'• 7.00 23.00 
Cebed'denUlua M. aa 7.0C: 23.00 

Cebeci'den Aa. fabl. n 7.00 --Aa. fabL dan Cebeci'J'• -- 17.00 

Yenl,ehir'den Ulaı M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniıchir'e 7.10 23.00 

S. pazan'ndan Akk8pril'ye us 7.00 
Akköprü'den S. puan'na 7.SO 0.45 

'i U. Meydanı ile lıtaıyon arasında her 
beı dakikada bir ıefer olup tren sa
manları ıeferlcr claba llktır. 

1$ U. Meydanı ile Ycnlıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpa:ıran araımda uat 8 
den 20 ye kadar nsatl her beı dakika· 
da: saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada: nat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferin vardır. 

Ş Akşamlan Ulus Meydanından aaat 23 
deki ıon seferlerle bunların Ulua Mey
danına dönüıleri -ainemaların daiıhı 
saatlerine tlbidirler. 

Poıta Saatleri 

TeahhütlD 18 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar htanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaıa'ya Her ubab 8.20. Ho:ı 

ak .. m 19.U ve 19.50 
de (Pazartcai, per· 
ıembe. cumartesi 
Toros sürat.) 

Samıun hattına : Hergün 9,SS (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir,) 

Diyarbakır battı : Herıiln 9.35 
Zonguldak hattı : 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüa ,. 16.05 

GONDELIK 

Hicri - 1357 
Cemazil'ihir: 5 

S. D. 
Güneı: 4 55 

duyacak r .• Diyordu. 

Rumi - 1354 
Temmuz: 20 

S. D. 
Akıam: 19 25 

Kız gözünü çapkınca kırparak ce -
vap verdi: 

- Bay Franz sivil polis değildir. 
Kendisi fehrimizin tanınmıı gazetele
rinden birinin baş muharrirıdir. Son 
yazdığım romanı neşretmek istemi
yordu. Çünkü; romanda biraz evci oy· 
nadığımız rolii canlandırıyordum. 
Genç ve kibar bir erkeğin tanımadığı 
bir kızı şeref ve haysiyetini ayaklar 
altına alarak müdafaa ediyor. Bay 
Franz, böyle bir şeyin hayatta kabil o
lamıyacağını iddia etti. Bu sebepten 
romanunı baaamıyacağını ıöyledi. Ben 
de kendisiyle, bahae tUtuftum. Ona, 
hayatta bunun pek aliı, mümkün ola
cağını ve bunu kendiıine iıpat edece
ğimi söyledim. ltte, aiz de gördünüz 
ya bahsi kazandım. 

On bcf giln sonra gazeteler Buda • 
pefte'nin iki sevimli romancısının bi
ribirlerf yle evlendiklerini .-ıjljdeli
)'.Orlardı I ... 

Tarım Bakanhgı 

Pülverizatör ıh nacak 
Ziraat Vekaleti Sabn Alma Komis

yonundan : 
1 - Kapalı zarf usuliylc 500 adet 

tazyikli sırt PUlverizatörü · satın alı
nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 17.000 .lira, 
ilk teminat 1275 liradır. 

3 - Eksiltme 26. 8. 938 de saat 11 
de Ziraat vekaleti binasında yapıla
caktır. 

4 - Şartnameler Ankarada Ziraat 
Vekaleti satın alma komisyonundan, 
lstanbul'da Ziraat müdürlüğünden 
parasız olarak verilif. . 

5 - İsteklilerin teminat mektupla· 
rı veya makbuzlariylc birlikte muay
yen günde 2490 Slı. kanunun 2. inci 
ve 3. üncü maddelerinde zikredilen 
vesikaları eksiltme saatinden 1 saat 
önceye kadar komisyona vermeleri. 

(2378) 4556 

Karbolineum alıncak 
Ziraat V ekileti Satın Alma Komis· 

yonundan : 
1 - Kapalı zarf usuliyle 100 ton 

karbolincum satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel · 22.000 lira; 

ilk teminat 1.650 liradır. 
3 - Eksiltme 26. 8, 938 de saat 11 

de Ankarada Ziraat vekaleti binasın
da yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Ankara'da Ziraat 
Vekaleti satın alma komisyonundan, 
lstanbul'da Ziraat müdürlüğünden 
parasız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin teminat mektupla
rı veya makbuzlariyle birlikte mua
yen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci 
ve 3 üncü maddelerinde zikredilen 
vesikaları eksiltme saatından 1 saat 
önceye kadar komisyona vermeleri. 

(2379) 4557 

Demiryolları 
Diplomah orman mühendisi 

ah nacak 
D. D. Yolları Umum Müdürlüjiin

den: 
ı - Devlet demiryollarr yol daire

sinde çalıımak üze\"t! 7 inci derec'!
den 208 lira ücretle bir diplomalı or • 
man mühenuısi alınacaktır. 

2 - Ankarada istihdam edileceğin
den (15) lira mesken tahsisatı ve bari
ce yapılacak vazife ıeyahatleri için 
de ayrıca harcirah verilir. 

3 - Yüksek orman milhendiı dip
lomaıını haiz olması ,arttır. 

4 - Travera itlerinde tiulu:ımu9 o
lanlar tercih olunur. 

5 - Tliplerin evrakı müsbiteleriy
le şahsen veya yazı u~ yol daireıine 
müracaatları ilan olunur. 4963 

• 
mımar ah nacak Diplomah 

D. D. Yolları Umum Müdürlüğün· 
den: 

. İcra ve İflôs 
Ankara İcra Daireai Gayrimenkul ı 

Satıf Memurluğundan : 

Mahkemesince sah§ına karar verilen 
Ankara'nın Ozgen mahalle&i 208 ada 
102 parsel numarada kayıtlı ahşap 

evin üç hissede bir hissesi aşağıda 
yazılı şartlar dairesinde satılmak ü
zere açık arttırmıya çıkarılmıştır. 

EVSAF VE MU~TEMlLA Ti 
Ev iki kat üzerinedir. Avluda bir 

kömürlük bir hela mutbah vardır. Av
luda bir dut ve bir akasya agaçı var
dır. Zemin kat iki odadır üst kat iki 
kıtıımdan ibarettir avludan bir merdi
venle çıkılır. Bir antre bir oda bir 
kiler vardır. Diğer kısımda bir balkon 
bir antre ve bir oda ve ayrıca küçük 
bir odası vardır. Heyeti umumiyesi 
ahıaptır. Elektrik ve su tesisatı ve 
cereyanı yoktur. Tamamına 1800 lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

Satış peşin para ile olmak üzere 
5.9.938 tarihine müsadif pazartesi gü
nü saat 10 - 12 ye kadar icra dairesi 
gayri menkUl satış memurluğunda 
yapılacaktır. Talipler takdir edilmiş 
olan yukarıdaki muhammen kıymetin 
% 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubu 
ile kanunen teminat olarak kabul e
dilen hazine tahvilleri getirecekler
dir. 

Satış günü arttırma bedeli takdir 
edilen kıymetin %7.5 nı bulduktan 
ve üç defa nida ettirildikten sonra 
mezkO.r gilnün 12 inci saatinde en 

1 

çok arttıran talibine ihale olunacak· 
tır. 

lşbu tarihteki arttırmada teklif e
dilen bedeli muhammen kıymetin 

%75 ini bulmadığı takdirde 20.9.938 
tarihine müsadif .salı günü saat 10-12 
ye kadar yapılacak ikinci arttırmada 
en çok arttıran talibine ihale oluna
caktır. 

1 Birinci ve ikinci arttırmalarda iha
le bedeli ihaleyi müteakip verilmedi
ği takdirde üzerine ihale edilenin ta
lebi üzerine ihale tarihinden itibaren 
kendisine bedeli ihaleyi teslimi vez
ne eylemesi için yedi giln kadar me
hil verilecektir. lşbu müddet zarfın
da da ihale bedeli yatırılmadığı tak-

dirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
cvel en yüksek teklifte bulunan talibe 
teklifi veçhiyle almağa razı olup ol
madığı sorulduktan sonra teklifi veç -1 
hile almağa razı ise ihale farkı birin
ci talipten tahsil edilmek üzere bu ta
libe ihale edilecektir. Teklifi veçhile 
almafa razı olmana gayri menkul 
yeniden 15 günlük ikinci arttırmaya 
çıkarılarak en çok arttıran talibine 
ihale edilecektir. 

Her iki arttırmada da gayri men
kul talibine ihale edildikte tapu har
cı ile dellaliye resmi müşteriye ve i

hale tarihine kadar olan müterakim 
gayri vergi ve resim ise bor5luya a
it. 

Borçlu ve alacaklılarla diğer alaka
darların bu gayri menkul üzerindeki 

ı _ Devlet demirvolları yol daire- hak1arınr ve huıuıiyle faiz ve masra -
sinde çalışmak üzer.- 7 inci dereceden fa dair olan iddialarını evrakı müs-
208 lira ücretlo: oir dıplomalı mimar piteleriyle 20 gUn içinde dairemize 
alınacaktır. bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 

2 _.:. Ankarada istıhdam edileceğin- hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça 
den 15 lira mesken tJ"".a.isatı ve harice satı' bedelinin paylaştırılmasından 
yapılacak •razife ıSey.ıhatleri için de hariç tutulacaklardır ... 
ayrıca harcirah verilir. Arttırmaya iştirak edecekler 20-8 

3 - Yüksek mimar diplomasını ha· 938 tarihinde 938-SO numara ile daire-
iz olması şarttır. · mizdeki yerinde herkese açık bulun-

4 - Taliplerın e•;rakı müsbitele- durulan şartnamemizi okuyabilirler. 
riyle şahsan veya v .. zı ilr yol daire· ! 5198 
dne mUracaltları ılıln olunur. 49f _ ___ · _ _ 

Balast mü na kasası 
Devlet Demiryolları Umumi idaresinden : 

An~ara Belediyesi 

Köpek sahiplerinin 

nazarı dikkatine 
Anklll'a Belediyesinden : 
Belediyemizde kayıtlı köpeklerin 

markalarının değiştirilmesine karar 
verilmiş olduğundan 1. 8. 938 tarihin
den 15. 8. 938 tarihine kadar 15 gün 
müddetle eski markaların yenileriyle 
değiştirilmesi ve bu müddetin hita
mından sonra eski markaların hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

(2841) 5232 

Satılık enkaz 
Belediye Riyasetinden : 
175 lira muhammen bedelli Cebeci'

de kadastronun 522 inci adasının Sil 
numaralı parselindeki hane enkazı 15 
gün müddetle müzayedeye konul
muştur. ı 7. 8. 938 tarihinde saat 12 
de imar müdürlüğünde ihalesi yapıla
cağından taliplerin teminatlariyle 
müracaatları ilan olunur. 

(2842) 5233 

İ hole tehiri 
Ankara Belediyesinden : 
2 ağustos 938 tarihinde ihale edile

ceği ilan olunan yağların ihalesi işarı 
ahire kadar geri kalmıştır. 

(2849) 

~ · Mint Müdafaa BokanlıQı 

5236 

DiJ rontgeni alt nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma K~ 

misyonundan : 
1) Bir adet diş rontkeni ile ünit a

çık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 2750 lira 

olu ilk teminat parası 206 lira 25 ku
ruştur. 

3) İhalesi 19 ağustos 938 cuma gü
nü saat 11 dedir. 

4) Eksiltmiye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 Uncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve as
atında M. M. V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. (2212) 4280 

Duılavman ciha11 ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı ...... SO adet Koper makdoğal Duf

lavman cihazının eksiltmesine istekli 
çıkmadığından eksiltmesi 8 ağustoı 
938 pazartesi günü saat JO da M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
675 lira ve ilk teminat 50 lira 53 ku
ruştur. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat1an ile birlikte eksiltme gün 
ve saatında M. M. V. satın alma Ko. 
da bulunmaları. (2764) 5211 

,:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllla. - -- -
§ Dr. Bôsit Ürek E - -= = - Cebeci Merkez Hastanesi : = -: iç Hastalıkları mütehassısı E - -- -- --: Her yün hastalarını Yenişehir : 
: Meşrutiyet caddesi Urek apartı· : 
: manında saat 15 ten sonra kabul : 
: eder. Tel: 1694 : -... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

~uham?1en bedeller.iyi~ mikta: ve yerleri. aşağıda yazıl? altı ocaktan çıkarılacak balastlar hiza1arında gös
terılen günlerde sıra ıle ıhalelerı yapılmak Uzerc açık eksıltme ve Tefen -Filyos hattında 347 Kim. deki 

0
_ 

caktan çıkarılacak 10000 m3 balaat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi, Ankara'da ikin · 
işletme binasında toplanan komisyonca yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında miktarları ya clı 

kk · · k ı:: • 'ğ" zı ı muva at temınat vermelerı ve anunun töyın ettı ı beyannamelerle aşağıda yazılı gün ve saata kadar 
7.c~ kalemde yazılı Tefen. - Filyos hattında 10000 m~ ba1ast eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de 1.7.9~; 
tarıh ve 36~5. sayıl~ resmı gaz~tede ?e~rolunan. tahmatname hükümleri dahilinde müteahhitlik vesika "ve be
yan?~melerını tekl.ıf mektuplarıyl~ bırl.ıkte eksıltme saatından bir saat eveline kadar komisyona makbuz mu
kabıhnde vermelerı lazımdır. Bu ı§c aıt tartname ve mukaveleler Ankara'da ikinci işletme müdürlüğ"" d 
ve Yozğat, Yerköy, Çankırı istasyonlarında parasız verilmektedir. (2844 ~~3~ 

Metre Muhammen Muhammen Teslim Muvakkat Sıra Y e r i Kln:ı.ıi Mikabı Fiyatı Bedeli Müddeti Temin ta No: Lira Lira Lira 

1 Lala han 30 - 40 2000 1.50 3000 9 Ay 2 K. Yozğat 48- 58 2000· 225 
1.50 3000 9 Ay 225 3 Mahmutlar 105 - 108 3000 ı.so 4500 9 Ay 337.50 4 Yerköy (204 - 207) 3000 1.20 3600 9 Ay 270 (234 - 245) 

s Fakılı 300 - 305 4000 1.20 4800 9 Ay 360 6 Irmak hattı 31 - 102 3000 l.00 3000 9 Ay 7 Tefen • Filyos 347 10000 225 
1.00 10000 9 Ay 750 

İHALE T ARlHLERl 
Lal ahan ) 
K. Yozğat ) 19 Ağuıtos 1938 cuma gUnü saat 11 de. 
Mahmutlar ) 

Yerköy ) 20 Ağuıtoı 1938 cumartesi günü saat ıı d" 
Fakılı ) 

Irmak hattı ) 
Tefen - Fi1)'08 ) 23 Aiuetot 1938 salı gtlntl Nat 11 de. 
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RESMi İLANLAR 
lan 4 ton nik.el askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 19.9.938 pazartesi günü saat 
11 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (420) lirayı havi teklif mektup -
larını mezkur günde saat 10 na kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

. Ankara leyazım Amirfio'i 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

ma Komisyonundan : 
1 - Tire'deki piyade alayının yıl

lık ihtiyaçları için 62,000 kilo sığır 
veya keçi eti kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. Eksiltme 8 ağus· 
tos 938 pazartesi günü saat 10 da pi
yade alayı satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Sığır etinin muhammen 
bedeli 12400 lira muvakkat teminatı 
930 liradır. Keçi etinin muhammen 
bedeli 15500 lira ve muvakkat temina
tı 1162 lira 50 kuruştur. 

2 - İsteklilerin gösterilen saat
ten bir saat eveline kadar 2490 saylı 
kanunun hükümleri dahilinde temi
nat mektuplariyle teklif mektupları
nı alay satın alma korrıisyonuna vere
ceklerdir. 

3 - Şartnamesini okumak ve an
lamak istiyenler Ankara Lv. amirliği 
Sa. Al. Ko. da ve Bornova·da 57 tü
men Sa. Al. Ko. da Tire'de alay le
vazımına müracaatla okuyabilirler. 

(2516) 4765 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

ma Komisyonundan : 
1 - Karaköse garnizonu için 840 

bin kilo arpa kapalı zarfla eksiltme-
ye konmuştur. . . 

2 - Tahmin bedeli 18480 lıra ılk 
teminatı 1386 liradır. !halesi 4. 8. 938 
perşembe günü saat 10 dadır. 

3 - İhalesi Karaköse'de satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Ş.artna
mesini görmek istiyenler komısyon
dan alıp görebilirler. İhale günü ve 
saat 9 dan bir saat evel ticaret odası 
vesikalariyle birlikte teklif mektubu
nu komisyona vermiş bulunacaktır. 

(2502) 4763 

Yulaf olanacak 
Ankara Lcvazrm Amirliği Satın Al

ına Komisyonundan : 
1 - Susurluktaki topçu alayı hay

vanlarının 280 ton yulaf kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. İhalesi 5. 8. 
938 cuma günü saat 11 de Bahkesir'de 
kor satın alma komisyonunda yapıla
l"::ıktır. 

2 - Muvakkat teminatı 1260 lira· 
dır. Evsaf ve hususi şartlar Ankara 
Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da ve komis
yonumuzda görülür. Taliplerin mu
ayyen günde ihaleden bir saat eveti
ne kadar teklif mektuplarını komis-
yona vermeleri. (2501) 4762 

Beyaz peynir alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

nıa Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon müessesele • 

ri ihtiyacı olan 19.000 kilo beyaz pe~
nirc kapalı zarf eksiltmesinde tekhf 
edilen fiyat pahalı görüldüğünden 
pazarlıkla eksiltmesi 5 auğstos 9~8 
saat 12 de Ankara LV. amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 9500 lira ilk 
teminatı 712 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Belli va
kitte komisyonda bulunulması. 

(2608) 4926 

· Zeytin yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

~ima Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri ihtiyacı için 10.000 kilo 
zeytinyağın kapalı zarfla eksiltmesi 
18 ağustos 938 saat 12 de Ankara LV. 
amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 550Ci lira ilk 
teminatı 412 liraSO kuruştur. Şart•1ıt· 
mesi komisyonda görülür. İsteklile · 
rin kanuni vesikalarda bulunan teklif 
mektuplarını saat 11 e kadar komis-
yona vermeleri. (2700) 5069 

2 Pavyon ve hangar 
yaptırılacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al
ma Komisyonundan : 

ı - İzmitte ve Gebzede yaptrrıla. 
cak iki pavyon ile Gebzede bir han
garın ikmali inşaatı ayrı ayrı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 5 ağustos 1938 cuma günü 
saat 11 de Eskişehir LV. Amirliğinde 
satınalma komisyonunda yapılacak
tır. 

lzmitteki bir pavyonun keşif bede
li (43023) lira 78 kuruştur. Muvakkat 
teminatı (3227) liradır. 

Gebzedeki bir pavyonun keşif be -
deli (15500) lira muvakkat teminatı 

(1162) lira 50 kuruştur. 
İnşaatı ikmal edilecek Gebzedeki 

hangarın keşif bedeli (24329) lira 20 
kuruştur. Muvakkat teminatı (1825) 
liradır. 

Bu işlere ait resim, keşif ve şartna
meler Ankara, İstanbul ve Eskişehir 
LV. Amirlikleriyle İzmitte Askeri 
satınalma komisyonlarında görülebi -
lir. 

istekliler her üç kısım inşaat için 
ayrı ayrı teklif mektuplarını verecek
lerdir. 

Bu inşaat işlerine girecekler 2490 
sayılı kanunda yazılı vesikaları ve bu 
miktarlarda bu işlere benzer iş yap
tıklarına dair vesikalarını ve nafıa 
vekaletinin 938 yılı ehliyet vesikasile 
teminat makbuz veya banka mektup
larile beraber bu işlere ait teklif mek
tuplarını havi kapalı zarflarını yuka
rıda yazılı günde saat 10 a kadar mez
kur komisyona vermelidirler. Bu sa
atten sonra verilec ' ıifler kabui 
edilmez. (2532) 4783 

tam odunu ahnacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Kars garnizonu ihtiyacı için 

üç milyon kilo çam odunu kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş

tur. 
2 - Tahmin bedeli 37500 lira mu 

vakkat teminatı 2812 lira 50 kuruş • 
tur. 

3 - İhalesi 9 - ağustos • 1938 sa
h günü saat 10 da Kars askeri Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve şeraiti 
görmek istiyenler her gün ve ihale
ye iştirak edeceklerin belli zaman -
dan bir saat evveline kadar teklif ve 
teminat mektuplariyle birlikte tica
ret vesikalarını teslim etmek şartile 
komisyona müracaatları. (2622) 

4927 

Kuru ~ay1r olu alma~ak 
Ankara Levazım Aınirlıgı :>atın 

Alma Komiayonundan : 
ı - l!;rzıncan asken satın alma 'ko

misyonundan 440.000 kilo kuru çayır 
otu kapalı zarfla eksiltmeye kunuı. 

muştur. 

2 - Muhammen bedeli 15.400 lira
dır. 1Ik teminatı 1155 liradır. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 19.8.938 cuma giıuü 
saat 16 da Erzincan himen kararga
hında askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesini görmek is· 
tiyenler her giın komisyondan parasız 
alıp görebilirler. İstekliler te:Clif 
mektuplarının belli gün ve saatten 
bir saat eveline kadar 2490 sayılı ka
nunun 32 maddesine uygun olmak şnt· 
tiyle Erzin.::anda tümen karargahında 
ki As. Sa. Al. Ko. na verilmesi veya 
posta ile gönderilmesi (2792) 5217 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı 

icin 33 ton sade yağı kapalı zarfla 
ihale edilecektir. İhalesi 18. 8. 938 
perşembe günü saat 15,30 dadır. 

2 - Muhammen bedeli 31350 lira 

Erzak, yem, mahrukat ahnacak 
Ankara Levazım Amırhaı Satın Alma Komisyonundan : 
Garnizon ihtiyacı için aşağıda mikdar muhammen bedel ve teminatları 

gösterilen erzak, yem, mahrukatın hizalarındaki gün ve saatle~de Polatlı 
garnizonu Sa. Al. komisyonunda ihaleleri yapılaca~tır. İsteklıler ~artna -
melerini görmek üzere her gün öğleden sonra komısyona gelmelerı ve te
minalarını Polatlı mal sandığına yatırmaları teklif mektuplarının ihaleden 
bir saat evvel komisyona teslim edilmiş olması. (2533) 

M. bedeli ilk T. 
Cinsi Kilo K. S. Lira ihale gün ve şekli Saat 

Koyun, keçi, 
448 8-8-938 pazartesi 15. K. Z. 

sığır eti 20,000 27 50 
Un 60,000 10 60 477 " " " " 

15,30 " " 
Arpa 220,000 4 00 660 " " " " 16 " 

,, 

Kuru ot 270,000 2 50 507 " " " " 
16,30 " .. 

Saman 200,000 1 50 225 9-8-938 salı 15 Açık 

Sade yağı 2,200 100 00 165 " " " .. 15,30 " 
Sabun 1,500 45 00 51 " " " " 

16 " 
Odun 80,000 2 00 120 " " " 

,, 16,30 " 
Bulgur 8.000 8 00 48 10-8-938 çarşamba 15 " 
Pirinç 6,000 20 00 90 " 

,, 
" " 

15,30 n 

Kuru fasulye 5,000 17 50 66 " " " " 
16 " 

Patates 6,000 6 00 27 n ,, .. .. 16,30 " 4784 

mukakkat teminatı 2352 lira 25 ku
ruştur. Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalariyle ihale gün ihale 
saatından bir saat evetine kadar tek
lif mektuplarını Lüleburgaz Sv. Tüm. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2853) 5238 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Aınirliği Satın 

Aı..ıd Komisyonundan : 
1 - 660.0UO kılo arpa kapalı zarfla 

eksiltmc.;ye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 39.600 lira 

ilk teminatı 2970 liradır. Kapalı zarf
la eksiltmesi 22.8.938 pazartesi günü 
saat 16 da Erzincan tümen kararga
hındaki Askeri Sa. Al. Ko. da yapıla. 
caktır. Şartnamesini görmtk istiyen
lerin bir adedini 198 kuruş mukabi
linde komisyondan alıp görebilırler. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
belli gün ve saatten bir saat eveline 
kadar 2490 sayılı kanunun 32. madde
sine uygun olmak şartiyle Erzincan 
tümen karargahındaki As. Sa. Al. Ko. 
ya vermiş veya posta ile göndermış 
bulunacak. (2801) 5219 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Mersin garnızonundaki kıtaa

tın bir senelik ihtiyacı olan 145 bin 
kilo sığır eti kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konuldu. Eksiltmesi 17 a-

ğustos 938 çarşamba günü saaat 16 da 
Mersin As. şubesinin üst katında 

askeri gazinosunda As. Sa. Al. ko
misyonu tarafından yapılacaktır. 

Zarflar aynı günde açılış saatından 

bir saat evetine kadar kabul edilir. 
2 - Muhammen bedeli 21750 lira 

muvakkat teminatı 1632 liradır. Faz
la bilgi edinmek istiyen istekliler 
As. Sa. Al Ko. da mevcut bulunan 
şartnameleri her gün görebilirler. 

(2834) 5230 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri 

için 74.000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
satın alınacaktır. 

2 - Sığır etinin beher kilosu 25 
kuruş biçilmiştir. 

3 - İhalesi 18. 8. 938 perşembe gü
nü saat 17 Çanakkale Mst. Mv. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat 
evel teminat akçeleri olan 1387 lira 
50 kuruşu ve ihale kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki vesaik ife bir saat e
vet komisyona müracaat etmeleri. 

(2835) 5231 

lstanbul ·oerliz Levci%ı-;n· AmMiOi 

Kuru fasulya olanacak 
Deniz Levazım Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 16.640 li

ra olan 160.000 kilo kuru fasulya 
13. 8. 938 tarihine rastlıyan cumartesi 
günü saat 11,30 da kapalı zarf usulü 
ile alınmak üzere münakasaya konul
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1248 lira 
olup şartnamesi her gün komisyondan 
parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat eveline 
kadar Kasımpaşa'da bulunan komis
yon başkanlıg•na vermeleri. 

(4838/2748) 5087 

Elbiselik kumaı ahnacak 
Deniz Levazım Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 16200 li

ra olan 6.000 metre elbiselik kumaş 

8.8.938 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 14.30 da kapalı zarf usuliy
lc alınmak üzere münakasaya konul
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1215 lira o
lup şartnamesi komisyondan her gün 
parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edece!{· 
Jeri kapalı teklif mektuplarını en 
ge!( belli gün ve saateen bir saat eve
line kadar Kasımpaşa'da bulunan ko· 
misyon başkanlığına vermeleri. 

(4719/2655) 4944 

Askeri Fabrikalar 

4 Ton nikel ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5600), lira o-

(2711) 5097 

40 Ton 19 No. ~inko 

levha ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (14.000) lira o

lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum 'inü -
dürlüğü merkez satın alma komisyo -
nunca 19.8.938 cuma günü saat 11 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (1050) lirayı havi teklif mektupla
rını mezkür günde saat 10 na kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinın 
de 2490 numaralı kaqunun 2. ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkür gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(2710) 5096 

182 kalem ~elik malzeme 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 

lüğü Ticaret Şubesinden : 
Fabrikalar ihtiyacı için 182 kalem 

muhtelif takımlık çelik malzeme sif 
teslim şartiyle satın alınacaktır. 

İsteklilerin fiath tekliflerini ve 
%7.5 teminatlariyle beraber 22-ağus· 
tos-938 pazartesi günü saat 14 de kadar 
ticaret şubesine vermeleri . 

Liste ve şartnamesi Ankara'da tica
ret şubesi müdürlüğünden ve İstan
bul'da Askeri Fabrikalar Satın Alma 
komisyonundan alınabilir. 

(2771) 5136 

Muhtelif malzeme 

ahnaçak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür-

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 
200 Kilo 20 mm. kutrunda ip 
500 Kilo 13 - 14 mm. kutrunda ip 
150 Kilo 8 mm. kutrunda ip 

50 kilo 5 mm. kutrunda ip 
Tahmin edilen bedeli (800) lira olan 

yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı mal
zeme askeri fabrikalar umum müdıir
lügü merkez satın alma komisyonun -
ca 18.8.938 perşembe günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat temin&t 
olan (60) lira ve 2490 numaralı kanu -
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü • 
racaatları. (2728) 5099 

Yün çorap vesaire alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür-

'-ğü Satın Alma Komisyonundan : 
1168 Çift yün çorap 
1168 Çift pamuk çorap 
2352 Adet mendil 
1186 Adet havlı 

194 Adet yatak kılıfı 
194 Adet yastık kılıfı 

Tahmin edilen bedeli (2918) lira 
( 40) kuruş olan yukarıda mikdarı ve 
cinsi yazılı melbusat askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın almn 
komisyonunca 17.8.938 çarşamba günü 
saat 10.30 da açık eksiltme ile ihale e· 
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisvonclan verilir. Taliplerin m11-
vakkat teminat olan (218) lira (88) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla· 
rı (2726) 5098 

5 Ton yayhk ~elik ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun -
dan: 

Tahmin edilen bedeli (4750) lira 
olan 5 ton yaylık çelik asken fabt ı
kalar umum müdürlüğü merkez sa 
tın alma komisyonunca 12.9.938 tan· 
hinde pazartesi günü saat 10 da açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (356) lira (25) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelc
Tin'deki vesaikle mezkur gün ve sa
at'te komisyona müracaatları. 

(2676) 5046 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Islahiyedeki kıtaatın senelik 

htiyacı olan 187,000 kilo sığır veya 
keçi eti kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ye konmuştur. 

2 - Tahmin tutarı 30855 lira olup 
ilk teminatı 2315 liradır. Eksiltmesi 
19 ağustos 938 cuma günü saat 16 da 
ya.P.,ılacaktır. .(2774) 5212 

150 Adet yün battaniye l 
alınacak 

Askeri F nbrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (1350) lira o. 
lan 150 adet yün battaniye askeri fab
rikalar umum müdürlıiğü merkez sa
tın alma komisyonunca 20.8.938 cu
martesi günü saat 10 da açık eksiltme 

ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Talip· 

}erin muvakkat teminat olan (101) lira 
(25) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez· 
kur gün ve saatte komisyona müraca-
atları (2782) 5214 

6415 fon lavamarin 
kömürü ahnacak 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (83395) lira 
olan 6415 ton lavamarin kömürü 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 20. 
8. 938 cumartesi günü saat 11 de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname (4) 
lira (17) kuruş mukabilinde komisJ 
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(5419) lira (75) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat ona 
kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkür 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

2776) 5213 

100 adet elektrot ve 100 
adet nipel ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5000) lira 
olan yukarıda miktarı ve cinsi ya
zılı malzeme askeri fabrikalar umum 
müdürlügü merkez satın alma komis
yonunca 19. 9. 938 pazartesi günü saat 
10 da açık eksiltme ile ihale edilecek· 
tir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (375) lira ve 2490 numa· 
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (2729) 5209 

: Jandarma 
Nal alınacak 

Jandarma Genel Komutanlığı An
kara Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Tamamına dokuz bin iki yüı 
krık lira kıymet biçilen on beş bin al
tı yüz giyim çeşitli at ve dört bin dört 
yüz giyim katır nalı kapalx zarf usu
lü ile 3.8.1938 çarşamba günü saat on
da satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko
misyondan alınabilecek olan bu ek
siltmeye girmek istiyenlerin altı yüz 
doksan üç liralık teminat vezne mak
buzu veya banka mektubunu ve şart· 
namede yazılı belgeleri muhtevi tek
lif mektubunu belli gün saat on do
kuza kadar komisyona vermiş olma-
ları (2479) 4748 

Sömikok al.nacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Bir tonuna yirmi altı lira pa

ha biçilen üc yüz ton sömikok 8-8-938 
pazartesi günü saat on ikide kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek bu eksiltmeye gir
mek istiyenlerin beş yüz seksen beş 
liralık teminat makbuz veya banka 
mektubunu muhtevi mektuplarım en 
geç belli gün saat on bire kadar ko -
misyona vermiş olmaları. 

(2560) 4918 

Kuru pil alınacak 
Jandanna Genel Komutanlığı An 

kara Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Bir tanesine yetmiş beş ku

ruş kıymet l.ıiçilen 5,5 X 5 ;5 XII S. 
M. ebadında vasıflarına uygun kuru 
pil 8-8-938 pazartesi günü saat onda 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komis • 
yandan alınabilecek bu pazarlığa gir
mek istiyenlerin altmış sekiz lira alt· 
mış üç kuruşluk teminat makbuzu 
veya banka mektuplari ile birlikte 
bu saatte komisyona baş vurmaları. 

(2559) 4917 

· .. ~_, .. p , T ~'.·,T , 
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Satılık tahta sandıklar 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 
Etimesğut'ta müzayede ile satılığa 

çıkar11an tahta ve sandıklar muham
men bedelini bulunduğundan 13.8.938 
tarihinde ihalesi yapılmak üzere pa
zarlık müddeti 15 gün uzatılmıştır. 

Taliplerin Etimesğut'ta müteşekkil 
komisyona müracaatları. 

(2850) 5237 

2 - 8 - 1938 

iç işler Bakanhğı 

Harita yaptırılacak 

Dahiliye Vekaletinden : 
Sivas kasabasının meskun ve ga 

meskun 340 hektar olmak üzere h 
hazır hartasrnrn alımı işi aşağıd 

şartlar dahilinde eksiltmeye çıkar 
mıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartna 
proje ve sair evrakı parasız Dahili 
Vekaleti belediyeler imar heyeti f 
şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 17-8-1938 tarih" 
rasthyan çarşamba gunü saat U 
Dahiliye Vekaleti binasında topla 
cak belediyeler imar heyetinde y 
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ' 
teklilerin aşağıda yazılı teminat 
vesaiki aynı gün saat ona kadar 
misyon reisliğine teslim etmiş ol 
lan lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 
inci maddelerine uyğun ••.•. lira •. 
kuruşluk muvakkat teminat. 

la~ - Kanunun tayin ettiği vesi~ 

C - Kanunun dördüncü madd 
mucibince eksiltmeye girmeye 
mani bulunmadığına dair imzalı 
mektup. 

D - Belediyeler imar heyeti f 
şefliğinden münakasaya girme iç 
alacakları vesika, 

5 - Teklif mektupları ihale gü 
saat ona kadar makbuz mukabilin 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif m 
tularının iadeli teahhütlü olması 
nihayet bu saate kadar komisyof 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat alnJ 
istiyenlerin belediyeler imar hey 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(2787) 5 

Harita 
Dahiliye Vekaletinden : 
Birecık kasabasının meskun ve g 

rimeskun 270 hektar ol~k üz 
hali hazır haritasının alımı işi a 
gıda ki şartlar dahilinde eksiltmeye 
karılmıştır. 

l - İşin muhammen bedeli 6 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartna 
proje ve sair evrakı parasız Dahili 
Vekaleti belediyeler imar heyeti 
şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 17-8-1938 tarih 
rastlıyan çarşamba günü şaat 11 
dahiliye vekaleti binasında topl 
cak belediyeler imar heyetinde ya 
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
teklilerin aşağıda yazılı teminat 

vesaiki aynı gün saat ona kadar 
misyon reisliğine teslim etmiş ol 
ları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 
inci maddelerine uyğun ..... lira 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesi 
tar. 

C - Kanunun dördüncü mad 
mucibince eksiltmeye girmeye 
mani bulunmadığına dair imzalı 
mektup. 

D - Belediyeler imar 
şefliğinden münakasaya 
alacakları vesika, 

5 - Teklif mektupları ihale g 
saat ona kadar makbuz mukabili 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif 
tuplarının iadeli teahhütlü olması 
nihayet bu saate kadar komis 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat al 
istiyenlerin belediyeler imar he 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(2788) 

Matbaacılara 
Maliye Vekaletinden : 
Adet 

26000 Muhtelif ebatta koçan 
650 ,, ,, bez kapaklı 

4000 .. ,, cetvel 
Malzemesi vekaletten verilecek 

le bastırılacak olup 1543 lira 29 
ruş muhammen bedelli yukarıda 

zılı matbu evrak açık eksiltmeye 
muştur. 

İhale lS-8-938 pazartesi saat 
kuzda levazım müdürlüğünde nı 
şekkil komisyonda yapılacaktır. 
Şartnamesi Ankara'da levazını 

düdüğünden ve İstanbul'da DO 
bahçe'de vekalet matbu evrak 
memurluğundan alınabilir. lh• 
~irak etmek istiyenlerin nıe 

gün ve saatte 116 liralık mu'-' 
teminatları ve kanuni belgele 

komisyonda hazır bulunmaları. 
(2826) 



Bayındırlık Bokonlıgı 

kanal ve sınai imalat 
N.Eıa Vekaletinden ı 
Eksiltmiye konulan it: 
1 - Nazilli'de Çürilkıudan Saray

köy ovasının sulanması lçln açılacak 
kanıl ve sınat lmalit, keılf bedeli 
(400008) dört yüz bin seklı liradır. 

2 - Eksiltme 6. 8. 938 tarihine rast· 
hyan cumartesi gllnil saat 12 ele Nafıa 
vekaleti ıular umum müdilrlUltt ıu 
eksiltme komisyonu odumda kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. l, 

3 - İstekliler, ekılltme prtnaınet 
lllukavele projeal, baymdırlık lflerl 
&enel prtnameai, fenni prtname " 
projeleri (20) lira mukabilinde nlar 
umum mildUrIUğllnden alabillrJer. 

4 - Eksiltmeye girebilmek lçbı l• 
telı:lilerin (19750) lira (S2) ımrut1(700:,~ ınuvakkat teminat vermesi .e wnamu-llraıık nafıa ıu itlerini .. ,. 

11111 
adil nafıa itlerin! whlalt' ;'JP..,ıi 
waffaldyttlı bltlrdltln• :,... kabili· 
nafıa itlerini ba~ .ıraıetlnden 
Jeti oldutuzaa dair Nal• •lkPI lbras 
alınmıt mUteabhltllk "9 ıa 
etmeal, lıtekliletln teklif &Nkt11P • 

ılı .. tten 
rmı ikinci maddede JP m= 

.uıar umma u• 
bir tat enlint kadar bblllnde nr. 
dtırltlfUne makbP 11111 
!Deleri lhımdır. 1 kabul • 

Poetada olan pctı.e er 
•tt- (1471) 47Cll uumes. 

sarte.i &Unü uat 12 de Sııhat müdUr-

ry:rÇ,~i ~.!·~.-~"~] ::r.;=~ ~-::· ...U,le L: . . 5 - Blcalltmıyı ıtrebllmek icln is-
e.Ala tamırl teklilerin 25990 lira muvakkat teminat 
~ MI mektup veya mllkbuau ve bundan ı.,_ 

ı...ur IW o.imi ı.camıd'Leas ka ataiıdaJd '9rakılannı kapalı aarf
Dliltm1Y• kollulan if: lsmlr • Ke- larına u.ulü veçbile koymuı lbamdır. 

yolunu 1 + 250 - 14 + 600 A - 1938 malt ıen•ifte ait aa aa 
maJpqa -~ Jıd •-nin eeulı ki!Odttrlltri lfllvnsl .--- 300.000 liralık buna btnHr bir lt yap. 
onankDUL ....... -, (ll78l) llra tıtma dair Nafıa Vek&letlnden alın· 

Bu ifln afln .... _.. mıı mllteahhitlik vnlkuı. 

(3S) kurtlfo -~'-'•• ... »..A. --"· B • 1938 mali 11neslne alt tkaret o. 
Bu ile ait ew- -s-•- ,_ duı veılkatı. 

dır • a - Teklif mektupları yukarıda u. 
ı.:. Kapalı ebll~ prtnameaL çllncU maddede yutlı ıaatten blr 11at 
B • Jlubftle proJ~• eveline kadar Sıhıt mllc:Mlrllllll dalre-

2 - Muhlmmen fiyat: Kok ktimll· 
ril itin 1'114 krlple klmlrlnla mu 
1314 bnaftU. 

3 - Muvakkat teminatı: 1287 Ura 
30 kunıftar. 

4 - Sartnameai 472 kurut mukabi· 
Iinde kıomilyondan alınabilir. 

5 - latekliler cari Mneye alt tfca. 
ret odalı nılkalyle 2490 ayılı b· 
nunda yasılı belıeler vı bu ı .. 1etet 
mwaklrıt garanti ınakbus nya bu· 
ka mektubu ile birlikte teklifi havi 
urnırı ihale 1aatmdan bir uat evel 
komltyona vermeleri. (4Ht/2619) 

4954 

Elektirik tesisatı 

KOÇOK 
Satılık: 

Satılık ana - Teni Jep1Jac1ık llec
lia binuma yalan Harbiye okulu kar
fllt Duatept llaca Soklık J No. )'I mü -
racaat. 5201 

Satılık nana~ - Anbrı-
11111 her semtinde irat getirir ev apart
man ft kOtWı ppta analar Tıl 2487 
Vahdi Doitutr 4904 

Saldı ......... - latMyon .,..,...,. 
imlrca panel1enmİf analar Tel 3487 
Vahdi Doiruer 4905 

-rı-

iLANLAR 
Küçük ilan ıartlar1 

Dert •tırlık Men Ulnlardan: 
Bir defa için 30 Kanat 
lld d9fı lfin IO Kllflit 
Pır defa için 70 Kanat 
D6rt defa lChı 1\) ltUl"llf 

Devamlı lrilçük Ulnlana her defau 
için 10 kurut alınır. Meseli 10 dria 
n .. redilecek bir Ula i'in 140 lmrq 
aluıacakttf. Bir lıolQbk olmak &aere. 
b• •tır. kelime anlanadald botltlk· 
lar milatesna 30 harf ltihar eclllmlttlr. 
aar klçlllr lla uo llarfteD lbuet ol
malıdır. 
Dt5tt lltırdan fu1a her •tir lçha .,,.. 
ca 10 kanıt abmı • C • Baymclırlık iflen genel prtna • ıine ıetlrilerek ebiltme komlıyonu A,.la e.ı.m,.ainclea 1 

.-11 r l ııaın .......... '--'-lll ... _ ı ı - Ekıilaneye konulan iı: A-'ın Sabbk - Alman sefarethanesi ar- '----------.....1 m~ ._.., _,.._ fl-t ailalleal cet. es .,. e ml&VUI mu- nuc nr..- ,... '--
u- ACW"· 15 •• H.., r Jecektir. elektrik untralmm teftii lfllı (2&215) -mda Mfaltta mikemmel bava n Kiralık ı 

.ell, buaull, fenni prtname. p .1 ti d .1 lira ketif bedelli muharrik ve milvel· nazantU ana. Uypn fiyat. H. Dil· · • 
-..-ıttmenln yapılacalt yer, tarih, osta 1 e 1 n erı tcek mektuplarnı lit makinalat 11tm almmaaı Ye teliaa. man Kog Ap. 4 Telt 2111 4936 kiraldc - y .... : • .a.ir lamet tn&aa 
•- ftll nihayet tlçUııcll maddede yasılı Mite -~· ..... " .. ti: 11 • ..... .._ • • per- • tıdır a.a...1.1. cadd.-ı 74 No lu ap-----..:ı- .___. ... • .- -.-..-..:_,_ ili daimi kadar gelmit olmaları ve dıt zarfların • .__ EY - Cebtcl allalt U.eriıl- - · -WIUAUUil -

~ sUJıU aut 11 dı ~ UhU •1 lyi k 2 - Bu ite alt evrak ıunlardır : de ctarder odalı 1 '-th bU..a''- L-L-" kat 3 odalı dainal lilt kata müracaat. 
ren---enlndı kapalı sarf uaullylt ya. m r mumu ı e ce apıtılmı9 ol- A - Eksiltme ıartnameal. "·-t ç - ,_ IJUI~ TL 2711 5203 

mm muı lbımclır. B _ Mukanle projeel, UJlwa ..,. H. P'lmn Kot Ap. 4 
pıl•:,: Yukarda yaalı evrakı POltadaolıcalr ıecUnneJer kabule- C _Genel prtname, Tel: 2181. 4937 KiraLldrat-4 oda, banyo, ha..__ 
lamit ~ tataabUl bayındırlık di· dllmes. (lllt) 5229 Bta ...-ıu belediye fen müdürlü- Sabhk .. - c;anı.,a oaddlllnla n, ele~, au. konforlu 2 balkon il-. 
rüte;lilklırtnd• .-UP lnctllyebilirl•. Tasarruf tahkikatı IUnd• ,er11ebmr" (135) Jnanat mu- ea gGnJ ,_..kiti 111p.111yat •• matnanll Erzurum mahalleli Demit 

Ttldlf IDlktUplanı 3490 •Jdı ya- • bblUnde atta ıbubllk. tedildir mllrllut Hnuablp Xaru • tlf IOkak No. 28 
aanm Sl lnd maddeline g8re tamim Çama,. Tapa SicilH Malaafab. 1 -Bu lfln lbaleel l ıyUU 931 per. fi sokak Adalar Ap. kapııcıama. 4980 Kin11k Bat - lnceau'da ıs d&ılll!l 
olunac:ak teklif mektuplfn 4 lncü fından : ..-. ,unu IUC ıı de kapalı sarf u- bllflı bah~U ı oda ı IOfa mmfaklı eti 
maddede yuıh .. ttta bir ... t evet Dikmen nahiyeainin Deatlcl clereai aullylı AJdm btledlyeal daimi enci- S.lddı ,_.lılatııflslet-TrlJı!illlflla bulunan bir bal meJ~wlyle. llbka6.o 
makb mubblllnde lsmlr ili daimi mevkilnde Beruhi zevceal ve Tank meDlncle yapılacaktır. ımrka ao bqpr lnanetllacledlr. ller • dem,,,.,,.,,.. 18_,_ oatl. llda u::m bl Jaınlıi,ına teslim edile • ve Anutu ile mahdut Terıbıhı 4 - Bbiltmeye pbllmek için la. llez pottane motorcun ~·• •Ura· aa Noı da ...,... llHUya mir~ 
::ıu. ~ 4033,4034 mnum ve U, 14 hatual No. lu teklilerln 1969 lira 13 kuruıluk temi• Qaat. 5059 4177 

Muvakakt teminat : (2159) Ura. maa hanı bir kıta bal AJekal oilu llM ftftDlll llamdır. Kilı • w Kllt9pt'nla 18 Jll. 
Poatada vaki ıecikmeler bbul edil- Kosti'ıaiıa Hnetsls olarak mUlldyethı• 5 - Ticaret oduı veaikaaı bıaluama- kim _}_._ - - y...... • • ..,. 

mes. (ı7lı/nıe) 1227 de iken taiıyyUbUne binaen maliye bdır. , __ '°' iL .. .,-ucaa s- W. Tike. 8. Ne. 6 • a ... l bol-.. 
ftafıa Vekaletinden ı 

11 
buin•lnt intikal eyledlil" bulae. 6 - Tekllf mektupları ihale IMtln• yatta verilecek. Hayrl Ahcıoltu Tet: yo ete1Etrti blDtcm '*"'· '91 

' 12 apatol 958 cuma gUnf! ııaac Kapah zarf usul ile ce 341- ıenealncle bllmhayecle fttm• dtn bir uat evveliae kadar belediye Ula 5129 çatı katta ev llbiblne mllracaat. 4811 

Benzin ahnacak 

\ıh Ankırada nafıa ftklletl bln•• • cı Sadettin'• Ulalı edllcllll vt Sadet• relalllifte tndl eclllmlt olmalı t&sım. Acele idi .. ana _ Ytdlteblr Dt. • Kinim - Haft&ar " ucus Ud 
ıda mats.eJDe mUdUrlllP odMmcla eksiltme ilanı tin tarafmdan noter 1tnıdi7le Dok· dır. POltada olacak pclkmeler kabul iller .. ...ı .. d l'etld .._ w..kO ._...._ 11 .ureıer ve IDlltaldl Odalar. t~ 
toplanın malzeme ek111taat kolllll:VO· tor CeW Abdi Çelebi tıi Jlıclclt Çı· edllmtL 5025 ter-- t -r • .., -r- meydanı Hukuk fakllltal arkası 
tıunda ceman 4500 Ura muhammen Antalya Villµtiul• ı lebi'ye devredlldiil Ankara defter· llOda 648 • 552 M. ana uycun fiyatla. mukçu ıpartmwu. 4 
bedelli vekllet blnaıında perakende 1 - Ebiltmey• konan İf! Antal· darlılmm ı1.a.1tae tarihli Y• 341-86 Muhtelif inıaat ~ Ahaollu Tel; 1531 5130 
4ıeılim fUtlyle aı.ooo litre ~in ya memlektt butaaeli lkiaci kJtım ""6236-5 aayılı t9*ereıinden llllllıfılmıt •hhk n - Mlbra Akblt mahal • KinMr • 'ı ılw - Ha't'\l.SMp 
talibi ~ıkmı"'uı ytldlnc1ecı yenı4ell (31,881) lira 53 kunıtlu'k lnpat; nel• o1müla aenetallıden bulunan llbu m&• l...ur Bel..U,eeiad• ı itil Cilmhurl et mektebi &ı8nde nata· ranfU .obk Adalar Ap. 4 oda. bir 
açık eaUtmni 1apılacaktır. ki lnflatlll llaldJllldlr. hallin tuarruf cihıtl hakkında 10.S. Aluac:ak'ta bava paı fabrlbeı bi. y 5 oda, 6 odalı daireler ldnhktır. 

lla.akkat teminat ss7,50 llradsr. 2 - B• ltt alt .,nnameter •e ev· 1938 günü aaat 9 da tahkikat yapılaca- nuı c1ahllhıde yapbrılıcak havacnı -.ı ktrcir hane. Yaırm•Jd 2 w · IDuıedbclr, Mı konforu babctir. Klle-
Bkllltme prtnamnl •• ufemaatl rak auatardır : lı ve bu yerle alllulı olanlırm tahki. lıtlhlll ocatın1 alt temel, bina, ptı" nfa haneye mllracaat Tel: 2168. cıya mllracaat. 4911 

-Ankarada nafıa .ektletl ma1nlDt A) DIUtme llflD&IDtlL kat gllnllnde mahallinde bulunacak baca ın,.atı nhidi fiyatlar e111ı ilse. 5145 Kiralık - Yenifebir Saflık 
mldlrlUIUndeD paruu oaar.k ah- B) Kubnl~r:ı:: enel rtna• memura ve yahut tahkikat ıGnlnc!en ıinden 24-7-938 tarihinden itibaren 15 latıhk - Alman (Boc!e) marbh llllllıtı arlmll llleyman Sırn 
~~~ilerin amftllkat tımlm' " C) Baymdır 1 1 11 e•el muhafısbta mlll'lıCUtlan Hbu· sin müddetle kapalı aarfla ebiltme. IO X 60 X 145 Sm. ebadmda gayet az No. ıı de 3 oda. ı bol. mutbab, -.~ 
~ ~ .,..w. NrHlt- ~ Haual prtnamı mu ilaıı olunur. (2843) m4 ye Jr.oaulanlftur. tıhı heyeti umumi- bbınıJm• çelik U.. doıaba elana fi. orta kata mtlrac:aat. 510~ 
te &)'111 ,an... ll .. ~ 'B) Kttlf nrakı Mldeı kömlrii Ilı••• y~~ln muhammen kqif bedeli on. ye• atla Tl: 1234. suı ,.... _. • l IM>lclan 
buır 1naı..-.Jan ~. O) Proje dı bııa Ura olıap munldsat teminat konforlu bir daire Babnbk1ır ---~ 

(1844) I044 lltlytDler bu prtumelerle evrakı Ltanhul Sdal Mleı111elr Artbr- miktan 1275 liradır. ![ anda Knafil tobk No. 37 Tl: 2274 

Yapı iıleri ilanı ıs Ura mubblllndı Antalya Nafia ma •• Eluiltım Komia1oaPIMhaı Vahi.dl fiyat cetvelleri, proje keıif .!Jnlar 1 
5135 

mUdUrJUftlnden alabllirler. Haydvpllfl nUmunı hutaıaeainin ve prtname.l 85 kurut bedel mukabi· Daktilo K de • • 
Vek&letiaıd• ı 3 - Ekılltmı ıs • afuıtOI • 938 azı 600 ton çoğu 700 ton kok kömli· linde havaguı mUclUrlllfündetı teda. u t "lk .:h..m:! uncu ~T~ . Kinhk oda - Mobilyalı wya ~ 

ı-Ekliltmeye konulan i9: Ankara puarteal gilnU aaat ıı de villyet ma· rü ile uı 300 çoğu 400 ton kriıple kö- rlk edilir. Tıırıdan iıtiyenler posta ~ :.~ 1 ·n y ~IJOfbu v' b~yuıa. YenJtehlr hmttlnönu ~ 
Çukıya'da yaptırılmakta olan jan- kammdı toplanacak olan daimi en· mürü için kapalı zarfla yapılan ek· ücretini ayrıcı göndermelidirler. nih ıp oma vertn ;· 1. ;

114 
ar 

48
;; aı No. 74 5147 

darma birlik biDall &.eptik Y.• UO- ~., Teklif mek· ıiltmede teklif ıdilııı fiyat fula ıö- Kapalı urfla ihaleai 9. ı. 938 ııb g;l • amam apa • e · Kinıllk CMla - Ipldar caddealaclt 

tıwar lfltl'Wr• ·~~~=--=Ml·RIMIR 1lltllıt wfJa afl wıt il te ~ w· rniaft -U.. .1, U. UJ isla Je ,..._. ..aNeJl n baDJola bil 
Ketlf bedeli 2ltS ün·-~ ·f· 2411 ellllr ........_ Mln koca lçla. Ti: 1411 
2 - Eklıltme lU.1911 ,_,..., ... - l.l ... ••lı'l~I ı.... tu• ata. BM\wrt 

&Untı aaat 10" da Nafıa V•lllletl Jlıfl c6r.. • ı • -*••at. 
• kailtme komisyonu odum,_ 4 -~ bpalı --' le " ~ •mrı• 

iflerıı~111uliyley1pı1M*ktlr· •e~----- ' ....... illNnMmda~a~,.. u ,.. ........ _ ~ .... 
pazar Eb"ltıne tırtnameıi ve buna 5 - Jtblltmeye ıtrebllllie -.ln pılac:aktır. -lktlrlu. (Mll/Jlll) •a.• 

J - 1 bed ı llUlka- llteldlleria ıuı 11ra 11 nnatlak •• 
mtlteferrl evrak ı.s kurut • . ......_, wnatlerl " bundail Ek ·~ı · k 1 k b~incleyıpı lflırl umum aıüdilrUi· = aplıdakl •IAikltrl balı: cılu' mell_ 1 un a ınaca 
iüııden alınabilir. k fluk ıetlraaılerl Jhımclır. 

4 - 1ıteklilerin 217 llra 5 uru af a 6 _ Nafıa nkiletlnc1G11 almbut 
muvakkat teminat vermeleri ve;! l~- yapı mUteabhltl{ll vealbaı ve yafta• 
•eklleti yapı itleri umum •!ı r • • iı itlere ait bonae"ial ve ticaret ocla-
iUnden bu it için alınmıt h1ll ~ı8 5240 
ka ıöatenneleri lblmdır. (2799) ıı ... ikaı. 

l.zmir-Aydın hattında 1111 S. L 
bpllı 

............. ~a.. 
rl ,.., ...... Jaol. 3 oda 
lektrlk " mu ......... llaUI 
19 mlmtlat Tlı IJIO 11' 



-12-

1 L KAT 
Daima kanunlar1na sachkfır 

Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet içinde yapmak hak

kını vermiştir. Her türlü suiistimal ve tabiat kanunlarma aykırı ha

reketin cezası ölümdür. 

Yurddaş 1 Her zaman kendi kendinin doktoru oll Bütün uzviye

tini gözden geçir ve gördüğün en ufak bir arıza üzerine derhal fa

aliyete geç. Kendinde düşkünlük, halsizlik, iştahsızlık, kan•ızlık, 

kuvvetsizlik, tembellik, korkaklık mı hissediyorsun? Bunlar uzvi • 

yetin imdat işaretidir. Çabuk yetiş ve hayat ekairi olan 

içmiye başla FOSFARSOL tababetin esasını teıkil eden biltlin dok
torlar tarafından takdir edilen en mühim iliçların gayet fennt bir 
surette teşrikinden yapılmıt emsalsiz bir kudret ıurubudur. 

Kanı tazeler ve çoğaltır. İJtihayı açar, hafıza ve zekiyı yükseltir. 
Sinirleri, adeleleri sağlamlaştırır. Azim ve faaliyeti yilkaeltir. Ve 
bütün kudretleri uzviyette tophyarak ömrü tabiiyi bütün neıelerle 
geçirtir. FOSF ARSOL güneş gibidir. Girdiği yere aağhk dinçlik, 
ve gençlik saçar, her eczanede bulunur. 4916 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 

MERKEZİ· ANKARA 
• • • 

Subeler1 - lstanbul, lzmir 

Ajanları : Bursa· İzmit -Adana 

Yapılacak ve yapııma batlanmıt me•kenler için vatan
daılara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

Mevcut gayri menkuller 
karşıhğında ikrazat yapar 

Faiz senede% 81/2 dur. 

Aynca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti (1.000) liraya kadar 
istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni kartılığın
da Banka muameleleri yapar. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

..1ıııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111L. - -- -- -- -
§ Odun a·lınacak § - -iÇocuk esirgeme kurumu genel merkezinden:~ - -- -- -E Kurumumuz ve müesseselerinin ihtiyaçı için 150 ili 175 E 
i bin kilo kesilmit kuru mete odunu alınacaktır. Açık eksilt- E 
E mesi 15. 8. 938 pazartesi günü saat 10 da Çocuk Eıirıeme : 
E kurumu genel merkez binasında yapılacaktır. Şartnamesi- E 
E ni görmek isti'yenlerin kurum heıap itleri direktörlüğüne E 
E müracaat etmeleri. 5172 E -., ............................................................................• ,. 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ -----------------

--------------------

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 

Bundan ba,ka: 15.000. 12.000. 10.000 liralık ikramiye. 
lerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardll' ... 

Şimdiye kadar binlerce ki•iyi zengin eden bu piyango
ya ittirik etmek suretile ıiz de talihinizi deneyiniz .•• 

Satıbk bina ve bahçesi 
İ rak Sefaretinden: 

-----

Ankara Y enitehirdeki eıki Irak Sefareti binası ve 1>inayı iha
ta eden bahçe müzayede ile satılığa çıkarılmıfbr. Talip olanların 
cuma ve pazar günlerinden maada her gün sabah saat on buçuk
tan on iki buçuğa kadar Çankayadaki Irak Sefretine müracaatla
n lüzumu ilin olunur. 

Müzayede 31temmuzdan31 ajuatoea bdar deftlll edecektir. 
(2601) 4828 

ULUS ı-8-W. 

Ankara Valiliği 

Muhtelif erzak ahna<ak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Etimesğut yatı okulu talebe&i· 
nin iaşeleri ~in muktazi erzak (8912) 
lira (5) kuruş muhammen bedel üze
rinden kapalı zad usuliy1e eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Kültür direktörlüğüne 
ve ihale günü olan 18.8.1938 perşembe 
günü aaat dokuzda kanuni tarifatına 

göre hazırlıyacakları teklif zarfları· 
nı vilayet daimi encümeni bafkanhğı· 
na tevdi etmeleri (2822) 5221 

Muhtelif yakacak alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Onuncu yıl yatı okuluna kok 
kömürü, odun ve çıra alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2772 lira o
lan bu mahrukat açık eksiltme ile alı
nacaktır. 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere hergün Kültür direktörlüğüne 

ve ihale günü olan 18.8.1938 perşembe 
günü saat dokuzda yüzde 7,5 muvak
kat teminat akçelerini hususi muhase
be veznesine yatırdıklarına dair irae 
edecekleri makbuzla vilayet daimi en
cümenine müracaatları. (2824) 5223 

Muhtelif okullar tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 
1 - Keskin merkez okulları ve şu

beleriyle mezkur kazaya bağlı Doga
nay köyü okulunun tamiratı (4428) 
lira keşif bedeli üzerinden açık eksilt. 
miye konulmuştu. Bu okulların tamı
dne talip çıkmadığından eksiltme ı 

eylul 938 perşembe gününe kadar u
zatılmıştır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Kültür direktörlüğüne 
ve her hafta pazartesi ve perJembe 
günleri yüzde 7,5 muvakkat teminat 
akçelerini hususi muhasebe veznesine 
yatırdıklarına dair ibraz edecekleri 
bir makbuzla saat dokuzda vilayet da
imi encümenine müracaatları (2823) 

5222 

Sıra, yazı tahtası 

saire alınacak 
Ankara Valiliğinden : 
1 - İlk okullar için muktazi sıra, 

yazı tahtası ve dolaplar (4&90) lira 
ketif bedeli üzerinden açık ekaıltme
ye konulmu9tur. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Kültür direktörlüğüne 
ve ihale günü olan 15.8.1938 pazartesi 
günü saat 9 da yüzde 7.5 muvakkat te
minat akçelerini hususi: muhasebe 
veznesine yatırdıklarına dair ibraz e
decekleri makbuzla Vilayet daimi en
cümenine müracaatları (2825) 5224 

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Viıliliğinden : 
1 - Onuncu yıl yatı okulu talebe$i

nin iaşeleri için muktazi erzak (7862) 
lira (30) kurUJ muhammen bedel üze· 
rinden kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuş vakti muayyeninde encümen
de hiç bir talip zuhur etmediğinden 
2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi
nin 2 inci fıkrasına tevfikan bir ay 
müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2 - İsteklilerin her pazartesi ve 
perşembe günleri saat 9 da vilayet da
imi encümenine ve teminat akçelerini 
muhasebei hususiye müdürlüğüne ya-
tırmaları .. (2761) 512~ 

Kirahk apartıman 
~A!P~P<t ~PU!s~ppe:> .ıeıe1ıeıeuv 
sırasında Talas apartmanı müstakil 
olarak yirmi odalı altı daire su, ha· 
vagazı, ve kalörüferli. Resmi daire ve 
müesseselere elverişlidir. Taliplerin 
Eşya ıatıı salonuna müracaatları. Te-
lef on: 3624 5173 

ULUS - 19. uncu yıl- No.: 6109 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neıriyatı İdare Eden 
Yazı lıleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baaimevl : ANKARA 

Harita Umum Oirektörlugu 

11 Kileln erzak aklllllk 
Harta Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harta Gn. Drk. fotoğrafhanesi 

için 11 kalem ec.za açık eksiltme sme
tiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 17 ağustos 938 çar
şamba günü ııaat 10 da Cebeci'de Har
ta Gn. Drk. Binasında Sa. Al. Komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1650 lira, 
muvakkat teminatı 123 lira 7 5 kuru§ 
olup vezne makbuzu veya banka mek
tubu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko-
misyona gelmeleri. (2747) 5086 

3 Kalem erzak vesaire ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harta kıtası eratı için 1000 li

ralık zeytinyağı, 1000 liralık pirinç, 
1000 liralık sabun, 400 liralık merci
mek eksiltme suretiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 15. 8. 938 pazartesi 
günü saat .11,30 da Cebeci'de Harta 
Gn. Drk. binasında Sa. Al. komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 255 lira 
olup vezne makbuzu veya banka mek
tubu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko
misyona gelmeleri. (2746) 5085 

Bir fotoğrafcı alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 
1 - Ankara'da Harta Genel direk· 

törlüğü fotoğrafhanesine bir fotoğ
rafçı alınacaktır. 

2 - Aranan evsaf şunlardır: 
A) Türk tabaası olmak. 
B) Askerliğini yapmış bulunmak, 
C) Yaptırılacak sıhi muayenede 

sıhati tam olmak, 
D) 35 yaşını geçmemiş bulunmak, 
E) Hüsnü ahlak ve hal sahibi bu

lunmak, 
F) Fotoğraf ve rötüş işlerine vakıf 

olmak, 
G) Yapılacak imtihanda muvaffak 

olmak. 
H) 30 temmuz 938 tarihine kadar 

müracaat etmiş bulunmak. 
3 - Aylık ücreti altmış lira olup, 

göstereceği ehliyet ve iktidara göre 
tezyit olunur. 

4 - Talipler Ankara'da Harta ge· 
net direktörlüğü kartoğraf ıubesi 
mUdUriyetine mUntcaat etme1idir. 
İmtihan Ankara'da yapılacaktır. 

(2520) 4767 

Patates ve kuru sovan ahnacak. 
Harta Genel Direktörlüğünden : 

1 - Harta kıtası eratı için alınacak 
5000 kilo patates ve 5000 kilo kuru so· 
ğana talip çıkmadığından 2490 sayılı 
kanunun 43. maddesine tevfikan ek. 
siltme 10 gün uzatılarak 10 ağustos 
938 çarşamba günü saat 9.30 da yapıla
caktır . 

2 - Eksiltme Cebecide Harta Gn. 

Drk. binasında satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhanunen bedeli 650 lira, mu
vakkat teminatı 48 lira 75 kuruş okıp 
vezne makbuzu veya banka mektubu 
kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko-
misyona gelmeleri. (2813) 5220 

YENİ 
BU GECE 

Kültür Bakanhğı 

Elbise ve kımet YIPMl•lk 
Kültür BUı:anlığmclan : 
1 - Bakanlık hademeler-ine 46 ta

kım elbise ve kasket yaptırılacaktrr. 
2 - Kıymeti muhammeneai 990 lna 

olup muvakkat teminatı 75 liradır. 
3 - Eksiltmeye girecek~rin mtı· 

vakkat teminatını mal sandığına ya
tırdığına dair makbuz ~ya banka 
mektubu getirmeleri. 

4 - Eksiltmenin 12 ağustos 1938 
cuma günü saat onda levazım daire
sinde müteşekkil komisyonda yapıla
cağı. 

5 - Kumaş örneğini ve şartname
sini görmek istiyenlerin her gün ba
kanlık levazım direktörlüğüne mü
racaat etmeleri. (2750) 5088 

Za iler 
.t.ayı - 928 - senesi Sen Benua lise

si 7 inci smıftan aldığım tasdiknameyi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. Ankara elektro
fen ~irketinde muhasip Kudret Olcay. 

5200 

Zayi - 3!9 • 330 senesinde okudu -
ğum Yozgat eski Sultani mektebinin 
1 O uncu sındmdan almış olduğum tas
diknamemi zayi ettim. Yenisini alaca -
ğımdan e.skisinin hükmü yoktur. Ha -
lit Tokat. 5207 

Zayi - Ziraat Bankasındaki 12390 
numaralı cüzdanım için kullandığım 

tatbik mühürümü zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü olmadı

ğı ilan olunur. İsmail Kafalı. 5208 

Okullar 
Tamir-ot yaptırHocok 

Ankara Bölge s.n.t (>im&. lilıilıek

törl4iğiinden : 

Ankara'da açılmtf olan m --*İ· 
tüleri ve bölge sanat okulları eergi
sinde birinci keşifnamesine götıe ba· 
zı tamirat yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli 1136 lira 36 -....
tur. 
İstekliler şartname ve keşifname· 

yi görmek üzere her gün okul idare· 
sine müracaatları ve eksiltmeye gire
ceklerin de nafıa müdürüğünden a
lacakları fenni ehliyet vesikası ııııe % 
7.5 teminat akçalariyle birlikte 8.8.938 
tarihine rasthyan pazartesi günü sa
at 12 de okullar sağışmanhğmda tıop
lanacak olan alım satım komisyonu-
ııa müracatları. (2642) 4939 

Gümrük ve in. B. 

Tuz nakliye bedeli 
İnhisarlar Umum Müdürliijiia.. 

den : 
Çamaltı ve Koçhisar tuzlalarında 

100 kilodan fazla alınacak tuz için tu
zun müşteri vasıtalarının yanaşabile
ceği yere kadar taşınması için ihtiyar 
olunacak masrafların içinde bulundu· 
ğumuz mali sene zarf.ında da geçen 
sene olduğu gibi Çamaltı tuzlasında 
kiloda 15 santim ve Koçhisar tuzla
sında da kiloda 12 santim olarak tes· 
bit edilmir :>lduğu 3078 sayılı tuz ka· 
nununun • üncü maddesi mucibince 
ilan olunur. (4617/ 2571) 4885 

T. C. Z 1 R A A T B A N K A S 1 -,. 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 .. 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 .. 

40 .. 100 .. 4.000 .. 
100 .. 50 .. 5.000 .. 
120 .. 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 li
radan tJJafı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o20 
lazla.iyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

-Böbreklerden idrar torbasma kadar yollardaki hastalıklarm mikrop
lannı kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanmız. 

HELMOBLO 
Böbreklerin çahtmak kudretini arttrrrr, kadm, erkek idrar zorluklarllllf 
eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrmnı, sık aık idrat 
bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin edel'• 
Sıhat Ve-kaletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan HELMOBLÖ b-' 
eczahanede bulunur. DiKKAT: HELMOBLO, idrarınızı temizliyer~ 

4881 

SİNEMALAR HALK 
..1lllllL. BU GECE - -Robert Taylor tarafından oynanan 

büyük film 
----- -----

Büyük macera filmi 
CEHENNEMİ KOŞU 

Gündüz iki film birden 
l - Cehennemi kotu 

-
KISKANÇLIK ---- ----- --- -- -Gündüz iki film birden - 2 - Namus Borcu -

- -1 - Kıskançlık : : Seanslar: 2.30 - 5.30 Gece 21 de 
Halk Matineai 12.20 de 

BOLERO 
2 - Rişar Diks Hafiye : : 
Seanslar: 2,30 • 5,45 Gece 21 de '=t1111lr" 

BU GON SAAT 10 DA ÇOCUK MATiNESi 
Duhuliye 5 Kuruş 

ANKARA PALAS'LA ŞEHiR BAHÇESi ARASINDA AÇIK HAVA 
SINEMASINDA GECE 21 DE 

KAÇAK SEVDALILAR 


