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Frankocu tayyareler Valônsiyayı şiddetle bombardıman ettiler 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 

• • • Bir fransız gemısını batırdılar ! 
CENEV'RE ÜNİV'ERSİTESİNDE 

Profesör Bayan Afet 
çok alkışlanan güzel 

bir nutuk söyledi 

Sayın profesör Türk milletinin dünya 
medeniyetindeki büyük rolünü anlattı 

Cenevre, 15 a.a. - Geneve Üniversitesinde 9 haziran perşembe 
giinü Oies Academicus merasimle tesid edilmittir. 

Merasime Üniversite Rektörü B. Rappard riyaset etmit ve toplan· 
tıda ayan azalan, profesörler, doçentler ve yüzlerce üniversite talebesi 
bulunmuştur. 

Davetliler arasında bilhassa Sosyete Akademik Reisi Profesör B. 
r rançois Pfaeffli, eski Talebeler cemiyeti azalan, Beynelmilel Talebe 
birliği ve muhtelif talebe teşekkülleri murahhasları göze çarpıyordu. 

Töreni Profesör B. Rappard açarak toplantının mahiyetini ve ilim 
yolunda Geneve üniversitesinin sarfettiği mesaiyi tebarüz ettirmiş ve 
senelik raporu okumak üzere sözü Umum Talebe Cemiyeti Reisi B. 
Andre Privat'ya vermiştir. Mumaileyh bu toplantıya üniversite talebe
lerinin nasıl bir memnuniyetle iştirak ettiklerini kaydettikten sonra se
nelik raporunu okumuştur. 

Gol na ismindeki 

f ransız gemisi· de 

Yanarak 
battı 

Vaalnıiya, 15 a. a. - Valanıiya bu 
gün öğleden sonra tekrar bombardı • 
ma.n edilmittir. Franıız Karbear gemi
sine de isabet olmuş ve gemi yanarak 
batmıştır. Tayfadan bir kişi ölmüıtür. 

Limanda Franko tayyareleri tara • 
fından bombardıman edilen fransız Go
lua vapuru tamamile sulara gömülmüş
tür. 

Burada katiyetle söylendiğine göre 
geminin hamulesi kan§mazlık komite· 
:.ıince yasak edilmiı CJYayı ihtiva etıni -
yordu. 

Kmtellon yolunda 

Valansiya, 15 a. a. - Resmi mahfil -
lerden bildirildiğine göre, Kaıtellon 

yolu alman harb gemileri vaaıflannda 
gemiler tarafından bombardıman edil
miştir. Esasen bundan bir kaç gün ev -
vel bir çok alman deıtroyerlerinin Ce -
belüttank'tan geçtiği haber ahnmqtır. 

Pro/eıör Bayan AJeı'in nutku MezkOr bombardımanı itte bu gemile· 
Bundan sonra ilk söz Profesör rin yaptığı tahmin edilmektedir. 

Bayan Afet'e verilmİ§ ve alkıtlar a- Kmıellon dü.§medi mi1 
raamda kürsüye gelerek sıksık alkış-

Bu oyunun 
larla kesilen aşağıdaki güzel nutku Valansiya, 15 a. a. - Muharebe bü-
söylemiştir: tün §iddetiyle devam etmektedir. Cum. 

- Bay Rektör, Profesör Baylar, Ba- huriyetçiler bala Kc&tellon şehr; ;s;n ~ 

r=~~tl-lirJ~~flrf~~._......,_,r--'ıDil8~~A~:;::;::.._~cantl:;:~~vea:;i~ıa:Tın:e~h:arb~cemU~~erlrl~v.h1~ı=~.~x~~~te~ııf:osı~ 
aöz söylemek f ıratmr bana bah'etti- lunu topa tutmU§lardlr. 

F. R. ltTAY. ğinden dolayı Geneve üni'9er1itesine [Bu huıuıta ıelen diier haberleri • 
(!Başı B. inci sa.yfada) nü üçüncü .. yfmmzdackr.] 

Atatürk kızı Sabiha Gökçen 

Bugün tayyare ile tek başına 
bir balkan turuna çıkıyor 

.. 

Kahraman tayyarecimiz Sabiha Gö"'.,. 
tayyaresi bQfımla 

Kahraman 
Atinaya 

yolu ile 

tayyareci evvela 
sonra Selanik 

Sof yaya, 

ve Bükreıe gidib 

Belgrada 

dönecek 

Bayan Gökçen'in takib edeceği yola 
•ödetir harita 

'IMdsatu lletaiNtıneoi AtatGrk lem Bayan 
s.tHha Gökçen, bir müddettenberi hazırlan
.-lda olduiu Balkan hava tunma bupn bat· 
Jıyacaktır. Son Antaliya 

lii.diaelerini bil
diren dünkü a~ 
jana telgrafını 
okuyanlar, "U
luı" un bathim
daki suali kendi 
kendilerine tek
rar etmiılerdir: 
''Gene bir oyun 
luırııanda mı • 
yız1,, 

•• "' F altat bir 
m ü ıl ıl c tt • n. 
b • r i bütün 
halkımı
zın kalaaı
nı me1gul eden 
bir •uali artılı 

KAMUTAY DÜNKÜ TOPLANTISINDA 
-, Bayan Gökçen aabali saat 7 de 

Hamidiye kumandan Y eıilköy hava meydanından u
çarak doğru Atina'ya gidecektir. 

Yeni valia fU: 
Rum ortodokı 
mahallesinde bir 
türk toför öldü
rülmüıtür. Hü • 
küınet bir taraf· 

•orm al ıyıs: 
T ü r it i y e 'nin 
Milletler Cemi
yetiyle olan mii
naaebetleri, hat. 
hi c...,.İyetteki 
cacilığı me•lai 
üurinde dur
malı ve ılüfiin. 
melı samanı 
gelme mit 
midir? 

tan mahallede a-~-----J 
rqtırmalar yaparken, diğer ta-
raftan lttihadıvatani ve Usbe ce
miyetlerine meneub bazı eleba
ıılan tevkif etmiıtir. Bunun üze
rine bir takını tahrikçiler mev
kuflardan birini serbest bıraktır
mak için hükümet konağını çe
virmi,ler ve bahçe kapısını kıra· 
rak daireyi l&fa tutmuılardır. 
Türk jandarmalarını muhasara 
için kalabalığı bağıra bağıra tef· 
vik eden battahrikçi de, bizzat, 
Hatay' daki Milletler Cemiyeti 
komisyonu reisidir. Facianın alt 
tarafını biliyorsunuz. 

Hatay seçim kaydı batladığın
danberi, türklere tatbik olunan 
bütün zulüm ve tazyikler kartı
ıında ıuaan bu komisyonun rei&i 
ve azalan, mandater devlet eıki 
vaziyeti tasfiye ederek tehlikeli 
ihtilatların önüne geçmek lüzu
munu hissettikten, Hatay' daki 
mümessilini değiıtirip asayif ted
birleri. aldıktan, Paris ve Antak
ya' da ıiyasi ve askeri temu ve 
müzakereler hazırlandrktan IOD· 

ra, birdenbire, tahrikçiler lehine 
ve türkler aleyhine faaliyete ko
yulmuılardır. Milletler Cemiye
tine menıub iki iza devlet, ara
larındaki ihtilafı ıulh yolu ile 
halletmeğe çalıt ırken, cemiyet 
mümenillerinin buna mini ol
mak te,ebbüsünde bulunmaları-

(Başı 8. inci sayfada) 

,. 

Evlenme yaşının küçültülmesi, noter, 
emniyet teşkilôtl projelerini kabul etti 

Ad il ye 
Turistik 

ve Nafıa vekillerimiz 
yol lan .projesi tekrar 

Kamutay dün Tevfik Fikret Sılayın 
reiıliğinde toplanmı1tır. 

Devlete aid icareteynli ve mukataalı 
gayri menkullerin kıymetlendirilmesi 
~kkındaki kanun projeıile, Türkiye 
ı~e Çekoslovakya arasında imzalanan 
tıcaret mlibadelelerinin tanzimine da
ir anlaımanın taediki hakkındaki ka
nun projesi ve Yugoslavya ile ticaret 
ve ıeyriıcfain anlaflJlaaına munzam 
~ro~kolun tasdikine dair kanun pro
Jele~ı Akabul edildikten ıonra emniyet 
tefkılatı hakkındaki kanunun bazı 
maddelerinin deiittirilmeıi hakkında
ki ~~ojenin ~ÜZ~kereıine ba'landı. 

Soz al~ Hilınü Kitapçı (Muğla) or
ta m~ktcbı. 15 ya,ında bitirerek polis 
koleJıne gıren talebenin on ıekizinde 
mezun olacağını, halbuki askerlik hiz
metini yapmamı' olanların polis mcs~ 
}eğinde kullanılamıyacağı dolayısiylc 
bir tezad teşkil edebilecef ini ıöyledi. 
İkinci nokta olarak koleji bitirenler
den on bef ıene mecburi hizmet iıte
mek meselesine temaa eden B. Hüsnü 
Kitapçı dedi ki: 
"- Yalnız okutulan müddet üç se

nedir. Halbuki biz bütün kanunlarda 
tazmini, müddeti tazif ederek kabul 
etmiıizdir. 3 ıene okuyan 6 ıene hiz
metle mükelleftir. Burada da 3 ıene o
kumufa& 6 ıenelik tazminat verecektir. 
Şimdi bir vatanda9 15 ıene kcndiıini 
bu kadar mahrumiyete ıok:mağa rıza 
göıterdikten sonra çekilirse hem bü
tün haklardan mahrum oluyor, hem de 
6 ıenelik tazminat verecekıin diyoruz. 
Bunu fazla buldum. Onun için bunlar
dan bir tanesini tenzil ctmeıini diğeri 
hakkında de düıilnceıini lütfetme.ini 
encümenden isterim." 

Dahiliye encümeni mut>ata muhar
riri ŞUkrU Yatm (~l*ale). kolej· 

Nafıa Vekilimiz. B. Ali 
Çetinkaya 

den çıkanların polis enstitü sınıflarını 
takiıb edeceklerini, ukerlik yatları 
geldiği zaman benzerleri gibi fili hiz
metlerini yapacakları cevabını verdi. 
B. Şükrü Ya§ın, on bet ıeneyi doldur
madan ayrılanlar için dedi ki: 
"- Mektepten çıkıp da kanunda ta

yin edilen müddeti ikmal etmeden 
mealekten ayrılmak iıtiyenler için her 
hangi bir mektepte meccani olarak o
kuyan taleıbeye tatbik olunan uıul bu
rada aynen tekrar edilmiJ demektir. 
Hükümetçe kendiıine aaroflunan pa· 
ralar geri alınacaktır . ., 

Emin Sazak (FAki,elıir) sordu: 
"- Devlet tefldlltmda böyle on bet 

ıene hizmet görmek huıuıunda bir mi
sal ıöeterebilir mieims?. 
M~ llllllıarrirl cewıti verCU. 

i'zaliat verdiler. 
tedkikedi lecek 

Adliye Vekilimiz B. Şükrü 
SaTaçoflu 

"- Bu yeni teıiı edilecek bir mek
teb olacaktır. Şimdiye kadar t~iı e
dilmemiştir.,, 

lzmir turiıtik yolları 

Emniyet tetkilitına ek layihanın 
maddelerinin kabulünden sonra İzmir 
vilayeti turiıtik yollarının intası hak
kındaki kanun projesinin müzakeresi
ne baflanıldı. 

Emin Draman (Yozgad) projenin Ü· 
çüncü maddeıindeki yüklü olarak gi
den bir otomobilden para almak nokta
sına temas etti ve bu otomobil bot ola
rak gidense para almamak lizım geldi
fi gibi bir vaziyet ihzar etmesi bakı· 
mın1tian bu kaydın kaldırılm111mı mu
vafık bulduğunu ıöyledi. 

(t&lllfl 1. iaci a7_/ada) 

ve zabitleri terefine 

verilen bir ziyafet 
lakenderiye, 15 a.a. - lskenderiye 

türk Jroloeiıi Hmnicliye kumandanı 
ve .zabitanı teref ine bir ıuare terti.b 
etmi9tir. 

Suarede mahallt hUkUmet erkanı 
konıola.lar ve diler zevat hazır bu: 
lunmuıtur. 

••• 
lıkenderiye, ıs a.a. - Dün Hami

diyeyi lran Baıvekili ziyaret etmit 
ve meraaimle kartılaıımııtır. 

Hamidiye yarın buradan hareket 
edecektir. 

On sene i,inde 

Yeni harflerle 
çıkan kitablar 

Kültiir Bakanlığından bildirilmek -
tedir : 

Harf inkıl&bımımı onuncu yıldönil
mü dolayıaiyle memlebtte bugüne ka
dar türk harfleriyle yapılmlf her türlü 
nC!riyatı ihtiva etmek üzere bir bibli -
yografya çıkanlmaaı mukarrerdir. 

Bunun katiyetle nobamıı ohmaı -
nx temin makaadiyle bütilıt müellif ve 
naıirlerin lıtanbulda bWurwı bMma 
yazı ve re.imleri derlealc direktörlü -
ğüne iıter phsan müracaat edel'Ck ha
zırlanan fiıleri gazden reçlrmek, ister 
yazı ile malQmat alup vermek auretiy -
le memleketimiz ırfanınm bu billnço
ıunun nokunaız çıkmaaım temin etme
leri rica olunur. ( a. a.) 

Harb akademesinin 
tatbikatı 

lıtanbul, 15 (Telefonla) - Had» a
kademiıi yarm sabah tatbikata bqlı
yacaktır. Akademi komutan ve ıubay
ları tatbikat balccei olarak seçilen Şi
le - Adapuara eitmitlerdir. Tatbikat
ta bulunmak üzere bk çok ıeneraller 
Ye yilbek rütbeli ....,.,_ liı.,e gİt
mitJerdir. 

Orada bir gece kaldıktan sonra, er
tesi gün Selinik'e, orada iki saat ka
lacak, buradan aynı gün Sofya'ya ine
cektir. Sofya'da iki saat kaldıktc 
ıonra Belgrad'a gidecek ve gene ay-

( Baıı 8. inci sayfada) 

Dost İsve~'in kıralı 
S. M. beıind 
Güstav Adolf 

Doat lsveç'in Kıralı Majeste Be
tİnci Giiatav Adolf 80 inci seneaini 
idrak etmektedir. Bu münaaebetle 
lı"MÇ' de büyük tenlikler yapılmak
tadlr. Majeste Betinci Ciüıtav AcWf'. 
an hayatına dair bir yazıyı bqün IO 
unca ~anada bulac:alunuz. 
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Varidatta 

büyük 
a rtış var 

Hasret 
Bizim halk arasında dolaşan duygulann en kuvvetlilerinden birisi 

.. hasret" tiı. Onun içindir ki ilk defa lokomotifi ve treni gören köylü, 
ona "hasret kavuşturan" adını takmıştır. 

Bir çok saz §8irlerinin bir çok manilerinde "hasret'' duygusunun kö-
püre köpüre taştığını görürsünüz: 

Diktiğim ağaçlar m•yvaya durdu, 
Bir bir •aydım, alam yetli yıl oldu 
Sılaya 6el, benim ağam •ılaJ'a.,, 

*** 
Gitti de gelmeyiverdi ..• 

gibi. Ve nihayet, bütün imparatorluklar, uzaklarda aldıkları toprak
lan kendileri için sömürürlerken osmanlı imparatorluğunun Anadolu 
v~ Rumeli çocuk!~n~ı yolunda ~e uğrunda .kurban ettiği "Yemen" için 
aoylenen yanık turkuler, hasretın en acıklı ıfadeleri değil midir: 

Adı Yemen'dir, 
Gülü çimendir; 
Giden gelmiyor, 
Acap, nedendir? 

Osmanlı imparatorluğu kendi vatanınm öz çoeuklanna musallat et
tiği bi~ ~ir keder ve ıstırab gibi bu "hasret" acısını da perçinliyerek yı
kılıp gıttı. 

Ve yeni Türkiyenin köylü v~ şe?irli vatandaşlara getirdiği saadetler 
araaında bu acı duygunun da gıdenlmesi gerekti. 

Ondan dolayıdır ki yurdun en uzak köşelerini relik raylarl I _ 
1 k .. ··ı J b" "b" · bav) ~ a, §088 ar a, opru ere ırı ınne g ıyoruz. Köylü Jıehirde şeh" ı· k"" d-_ı· K - k . d :J' • ır ı oy ctıır. 
urası çı an genç, evın en, gurbet ve hasret duyguları taşımıyarak ay-

nlıyor ve maddeten de, manen de daha geliı1miı köyüne dö ·· 
H . .. k l 11 nuyor. 

ataya muza ere er yapmak üzere giden askerAı hey tı" • • k 
1 k 1 

.. ·v· e mtzı arşı-
ıyan ır da§ arımızın gosterdıgı coşkun ve içten tezahürle · - ) 

taf ·ı - k k h b .. rın mana ı 
sı atını o ur en ep u hasret" mevzuunu düJlünü ord • 
V b d"' .. . b" "h s Y um. 

. e ~. uşunce, yenı ır. asret" in daha izleri silinirken, zihnimden 
geçıp gıdıyordu. - Nurettin ART AM 

1 Hazirandan itibaren Vifôyet büdcelerinin 
gecikmemesi için 

Tıbbi muslahzarlardan 
. t'hl "k . . Tahakkuk 
ıs ı a vergısı 

edemlyecek 

ahnmıyacak 
ICamutay iıpenciyari ve tıbbi müs

tahnrlardan istihllk resmi ahnmama
ar hakkmda bir kanun kabul etmişti. 
Finana bakanlıiı bu kanunun tatbik 
fekli hakkında valiliklere bir lzabna
me göndermiştir. Bu izahnameye göre 
1 hazirandan itibaren tıbbi müstahzar
lardan iatiıhlik resmi alınmıyacaktır. 
Tıbbi müstahzarlara yapıftırılmak ü
sere sahiplerinin mal sandıklarından 
veyahud gümrük idarelerinden aldık
ları pulların bedelleri ıahiplerine iade 
edilmiyecektir. Sahiplerinin ellerinde 
bulunan pullar müstahzarlar tamamen 
aatılmcaya kadar pul kıymetini müı
taluar fiatına zammetmek suretile 
müıteriden alacaklardır. 

Malsandıkları ve ~mrük idareleri 
iapenciyari ve tıbbi müstahzar imille
rine ve ithalitçılarına verilmiş olan 
pulları geri alrruyacaklardır. Yalnız 

herhangi bir ıuiistimale mahal kalma
mak üzere müstahzar sahiplerinden 
pullanmıı ne kadar müstahzarı bulun
duğuna ve müstahzarlara yapıştırıl
mak için elerinde ne kadar pul olduğu
na dair adet ve kıymet göeterilmek 
prtiyle beyanname alınacak ve beyan
nameler müe11oselerin kontrolu sure
tiyle sağlamlığı temin olunacak ve ec
a fiatlarında ihtikara mahal bırak
mamak için lüzumlu tedbirler alına· 
caktır. 

varidat üzerinde 
ısrarla durulmamalı 
Villyet büdcelerinden bazılarında 

bina. erazi ve iktıaadi buhran vcrıile
rile diler varidat kalemlerinde lktJu,. 
di vaziyetteki inkişaf ileri sürUJerek 
muhammen varidatın kabulü üzerinde 
ısrar edilmekte olduğu anlaşılmış lç 
bakan ve C.H.P. 'Genel Sekreteri bu 
hususta valiliklere mühim bir tamim 
yapmıttır. Bu tamimde büdce muham
menatının tahsilatın ıeyrine göre tan· 
zim edilmesi ve muhammen varidatın 
merkezce muhakkak kabulü üzerinde, 
ısrar edilmemesi bildirilmekte ve ez
cümle föyle denilmektedir: 

"Gelirlerde ve tahsilatta inkitaf vu· 
ku buldukça tahakkuku müteakip mun 
zam tahsisat istihsali milınkün bulun
duğuna göre tahakkuk etmiyen, hatta 
tahakkuk ihtimali bile olinayan vari
dat hükümleri üzerinde ısrarla tevak
kuf edilmesinin ve kartılıkaız hizmet
ler açılmasının zarardan bafka hiç bir 
faidesini göremiyorum. 

Bü<kelerin samimiyeti, büdce hiz
~etlerinin tahakkuk ettirilmesi, teı
k~lit ve masrafların gelirlerle müteva
zın oln_ıası ~ekiletçe prenaip olarak ka
bul edıldlğınden bu esasa mugayir fU 
veya bu ıekilde mUtalealarla büdcele
rin geciktirilmesine ıebebiyet verilme
mesini, aksi takdirde bu hareketlerden 
mütevellid neticelerin doirudan doğ
ruya ~ebebiyet verenlere aid olacağını 
ehemıyetle hatırlatmağı münasip gör
düm.,, 

Halkevinde: 

Halkevindc sinemalı konferans 

16.6-938 peqembe günü akşamı sa 
at 17,30 da halkevi salonunda Macaris
tanın zirai, Spor hayatını, köy kıyafet 
ve adetlerini, tanıtan muzikli kültür fil 
mi konferanstan sonra gösterilecektir. 
Bu konferansa herkes gelebilir. 

Kamutay bahçesinde 
açık hava konserleri 
Riyaseti cumhur bandosu geçen yıl

larda olduğu gibi bu sene de Kamutay 
bahçesinde açık hava konserlerine baş
lıyacaktır, İlk konser haziranın 17 inci 
cuma günü verilecektir. 

Bando heyeti Şef İhsan Künçerin i
daresindedir. Program şudur : 

1 - F. Von Blon, Marı Tujur an 
ve det, 

2 -Glazounov Vals Dö Konser 
3 - H. Villete Uvertür La Bürgrav 

2. Kısım 
4 - P. Dukas Skerzo Lapranti Sor. 

sier, 
5 - P. Lincke Entermezzo Türkiş 
6 - F. Liazt Rap10di Hongruvaz 

No.14. 

Tedavüle çıkan 
yeni paralar 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasından : 
Bankamızın ıs ikinci teşrin ı937 ta

rihinden itibaren tedricen tedavüle 
çıkarmaya baıladığı yeni harfli bank
notlardan ıs haziran 1938 tarihine ka
dar : 

Beı Liralıklardan 
On 
Elli 
Yür 

.. 
" .. 

25.994.980 
S.759.780 
8.ı90.250 

14.904.000 

54.849.oıo 

Ceman elli dört milyon sekiz yüz 
kırk dokuz bin on lira tedavüle çıka
rılmıı ve mukabilinde eski harfli 
banknotlardan aynı miktar yani elli 
dört milyon sekiz yüz kırk dokuz bin 
on lira tedavülden kaldmlmııtır. 

. 
Türkiye tiftik cemiyetinde seıim 

Türkiye Tiftik cemiyeti Çubuk ka-
8Ul ıubftlnde Yuaul Yerli, Bekir Yıl -
maz, Ahmed Demirhan, Ha1il Yılmaz, 
asli azalığa, Satılmış Ayan, Hüsnü Yıl
dırım, Ali Yılmaz, Mehmet Kalemdar, 
yedek azalığa. Nallıhan kazası §Ubesin
den Necati Gürkan, Hüseyin Savaşçı, 
Fuad Önder, Emin Mutlu asli azalığa, 
Celal Eren, Mustafa Ersol, Aziz Ünal, 
Fehmi Eren, yedek azalığa seçilmiştir. 

Hava açık geçti 
Şehrimizde hava açık ve sakin geç

miştir. En dli9ük ııı 13, en yüksek ııı 
da 32 derece olarak kaydedilmi,tir. 

Yurdun Doğu Anadolu bölgesinde 
hava bulutlu ve diğer bölgelerde açık 
geçmiştir. 24 saat içindeki yağışların 
karemetreye bıraktıkları su mikdarla
rı, Erzurum, Van ve Rizede 5, Mu9ta 
3, Karata 1 kilogramdır. Yurdda en dü-
9lik ısı Karsta 7, Sıvas ve Erzurumda 
6, Kayseride 5 derecedir. En yükıek ı· 
sılar da Adana ve Diyarbakırda 32, E
dirne ve lzmirde 33, Bahkesirde 35 de
recedir. 

1937 finans yılı, mayıs 1938 sonun
da bitmiş ve mayıs ı938 sonunda dev
let varidatından elde edilen hasılat 
262.779.714 lirayı bulmuştur. Bunun 
248.672.07 5 lirası 1937 finans yılı ta
hakkuklarmdan ve 14.101.639 lirası da 
geçmiş finans yıllarına aid tahakkuk 
bakiyelerinden tahsil edilmiştir. 1936 
finans yılının aynı ayında "mayıs 
1937,. devlet varidatından elde edilen 
hasılat bu yıl büdcesine dahil olup 
1937 büdcesine dahil olmıyan devlet 
ve husuıi ormanlar hasılatı hariç ol
mak üzere 238.987.952 lira idi. Her 
iki finas yılında umumi büdcede va
ridat ara'!ıında gözükmiyen teberru
at da nazarı dikkate alınmak üzere 
1936 finans yılının 1937 finans yılı
na göre hakiki tahsilat fazlası 

25.153.234 liraya baliğ olmaktadır. 
Yalnız mayıs 1938 ayı içinde yapı· 

lan tahsilat 23.152.506 liradır. Nisan 
1938 sonunda 1937 finans yılının 1936 
yılma göre 11 aylık tahsilat fazlası 

23.513.827 lira olduğuna ve bu mikdar 
12 ay sonunda 25.153.234 liraya yük
ıelmiş bulunduğuna göre yalnız ma
yıs 1938 ayının mayıs 1937 ye nazaran 
tahsilat fazlası 1.639.407 liradır. 

Devlet tahsilatı yalnız bu yıl değil, 
daha evelki yıllarda da bir evvelki 
yıllara nazaran artmaktadır. Bilhassa 
son yıllarda bu artışlar münhasıran 

memlekette ekonomik hayatın gittik
çe inkiıaf etmesinden ve devlet vari
dat menbalarının da bu inki§Clfı ta
kib eylemesinden ileri gelmektedir. 

Tahsilat yalnız geçen finans yılına 
göre değil, aynı zamanda büdce tah
minlerine göre de bir fazlalık arzet
mektedir. 1937 finans yılı büdcesin
de devlet varidatı 231 milyon lira o
larak tahmin edilmişti. Finans yılı
nın sonunda devlet tahailit mikdarı 
t e b e r r u a t hariç olmak üzere 
259.285.441 liraya baliğ olduğuna gö
re muhammenata nazaran tahsilat faz 
lası 28 milyon lirayı geçmektedir. 

Tahsilat fazlalıkları devlet varida
tının bütün nevilerinde biribirlerine 
yakin nisbetlerde dağılmaktadır. Dev
let varidatının bu artııı, yurd ekono
misinin inklpfını ve ona muvazi ola· 
rak halkın tedlye kablllyetlnln artıpnı 
göstermektedir. 

Çağırı 
X Bugün Hariciye Encümeni saat 

16 da toplanacaktır. 
X Bugün Maliye Encümeni saat 

15 de toplanacaktır. 
X Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 

bugün uat 10 da toplanacaktır. 
X İzmir viliyeti turistik yollarının 

in§88ı hakkındaki kanun projesi işi

ni görllıen muvakkat encümen yarm 
umumi heyetten 10nra toplanacaktır. 

X Büdce Enümeni bugün saat 10 
da toplanacaktır. 

X Adliye encümeni bugün saat 10.5 
da toplanacaktır. 

X Hariciye encümeni bugün saat 16 
da toplanacaktır. 

X Maliye encümeni bugün saat 15 
da toplanacaktır. 

X Sermayesinin tamamı devlet ta • 
rafından verilmek suretiyle kurulan ik
tısadi teıekküllerin .tetkilitı ile idare 
ve kontrolu hakkındaki kanun projesi
ni giSrüten muvakkat encümen bugün 
uat 10 da toplanacaktır. 
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Evkaf U. M. teşkilôtı 
Yeni proje, idarenin daha verimli 
çalışmasını mümkün kılacaktır 

Evkaf Umum müdürlüğü tetkilatı hakkındaki kanun projesi, 
Kamutay maliye ve büdce encümenlerinden geçerek ruznameye 
alınmııtır. Projenin, ilk maddesine ıöre, Vakıflar Umum Müdür
lüğü, Batvekilete bağlı olup, bu projede gösterilen teıkilat ve 
mülhak bir büdce ile idare olunacaktır. 

Umum müdürlüğün merkez 
teıkili.tı, bir umum müdürün 
idaresi altmda bir muavin ile şu 
dairelerden terekküb edecektir: 

1 - Teftiş heyeti, 
2 - Hukuk müşavirliği, 
3 - İnşaat müdürlüğü, 
4 - Muhasebe müdürlüğü, 
5 - Mülhak vakıflar ve muamelat 

müdürlüğü, 

6 - Varidat ve tahsilat müdürlilğti, 
7 - Vakıf paralar müdürlüğü, 
8 - Emlak ve arazi müdürlüğü, 
9 - Ziraat ve maden ve orman itleri 

fen müdürlüğü, 
10 - Zat işleri müdürlüğü, 
11 - Vakıf kayıdlar müdürlüğü. 
Merkezde 2762 sayılı kanun muci-

bince teşekkül eden bir idare meclisi 
bulunur. 

Diğer maddeler şunlardır : 
MADDE 3 - Vakıflar umum mü

dürlüğilnün vilayetler teşkilatı, mın
taka müdürlükleriyle vilayet ve kaza 
müdür veya memurluklarından mU
reKkeptir. 

MADDE 4 - Umum müdürlüğün 
merkez ve vilayetler teşkilat:na dahil 
memurlarının adet ve teadill derecele· 
ri bu kanuna bağlı cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 5 - Umum müdür baıve
kilin inhası ve reisicumhurun tasdiki
le, tcfti9 heyeti reisi, hukuk müşaviri, 
umum müdür muavini, müfettişler ve 
mıntaka müdürlerile merkez ve ta,ra 
müdürleri umum müdürün tekli H ve 
başvekilin inhası üzerine reisicumhu
run tasdikile tayin olunurlar . 

Merkez kadrosuna dahil diğer me
murlarla vilayet merkezlerindeki bat· 
katib, mümeyyiz ve muhasebeciler ve 
kazalarda müdürlüğü temsil eden me
murlar, umum müdürlükçe tayin olu· 
nurlar. 

HADDE 6 - Bu kanunun meriyeti 
tar.aihinden itibaren yedincı ve daha 
yukarı derecelerdeki memuriyetlere 
ve müfettişliklere hariçten alınacak o
lanların yüksek mekteblerden mezun 
bulunmaları 13rttır. 

A.n-k bu kanun -rlJ"9 ~-
rihte vakıflar teşkilatında maaşla 
müstahdem olanların 1452 numaralı 
kanunla mükteseb hakları mahfuzdur. 

MADDE 1 - Gelirleri tetlrillt le· 
rasma müsaid olmayan mahallerde 
tensib edilecek vakıflar idaresine bağ
lı olmak ve o müdür ve memurluğa i· 
zafeten it görmek üzere maktu aylık 
ücretle ve tahsil edecekleri gelirler
den yüz~ be~e kadar aidat verilmek 
surtiyle vakıflar memur vekili istih
dam olunur. 

MADDE 8 - Tahsildar1-r• • vakıf 
paralar idarelerindeki tahsildarlar 
müstesna olmak kaydile - r.:ıuhassas 
ilc:retlerlnden maada tahıilltları nevi
lc mikdar ve nisbetinde olmak üzere 
umum müdürlüğün takdirine göre 
yüzde beşe kadar aidat verilir. Orman 
zeytinlik, incirlik gibi toptan ihale v; 
ya emaneten idare tarzları tltbik edi· 
len yerlerdeki ve icra dairelerindeki 
tahsilattan aidat verilmez. 
Atlı olmayan tahsildarlara mıntıkası 
dahilindeki teşkilata tabi olmıyan 
yerlerde yapacakları tahsilattan dola
yı aidattan başka mutad vesaite göre 
yalnız seyrüsefer masrafları verilir. 

MADDE 9 - Gerek merkezde ve 
ge~ek vilayetlerde infaat, tamirat ve 
tesısatın keşif dosyalarının vakıfll\r 

fen memurlarından gayrisi:ıe veya 
mütehassıslarına ihzar ettirilmesi lü
zumu hasıl olduğu takdirde inşa, ta
mir ve tesisat keşif bedellerinin en çok 
yüzde ikisi ketif ücreti ve yüzde biri 
idare ve nezaret hakkı olarak verilir. 
İdare ve nezareti deruhte edecek zat 
keşfi yapandan başkası olduğu takdir
de yüzde ikisi verilir Bundan batka in
şa ve tamir veya tesisat itle:ri tafsilat 
resimleriyle mukavemet ve beton ar
me hesablarmm ve tesisat tatbik re
ıimleriyle hesablarının yapumasını ik
tiza ettirdiği takdirde bunlar için de 
ayrıca en çok yüzde iki verilir. Bu iş
ler hangi tahsisattan yapılıyorsa aida· 
tı da o tahıiuttan tesviye olunur. 1n
pat ve tamirat, mebani ve arazi şube· 
leri için aidat verilmemek Uzere lüzu
mu halinde yevmiye veya ücretle baş
kaca mütehassıslar istihdamına da u
mum müdürlük salahiyetlidir. Bu yev
miye veya ücretler hangi işlere taa~
liik ediyorsa ona aid tahsisattan veri
lir. 

MADDE 10 - Evkaf müdür ve me• 
murları yirmi beş liraya kadar olan in· 
taat ve tamirat için istihkak sahihleri
nin senedlerinden baıka birinci ve i
kinci kegif evrakı hazırlamakla mu
kayyed değildirler. Bundan fazlası i
çin beş yüz liraya kadar olan işlerde 
birinci ve ikinci keşif evrakına ve ma
halli idare meclisi kararma istinad et
tirilmek f&rtiyle istiınauz nş:ıat ve ta
mirat yaptırılır. Beı yüz lir11dan faz
la yapı ve tamir igleri hakkında umum 
müdürlükten izin alınması şarttır. 

MADDE 11 - Evkaf umum mü
dürlüğü memurları aylıklarının tev· 
hid ve teadülü hakkındaki 2221 sayılı 
kanunla bu kanuna bağlı cetvelin de· 
ğittirilmesine dair olan 2880 sayılı ka· 
nun, vakıflar umum müdürlüğü 1938 
mali yılı büdce kanununun 10 uncu 
maddesiyle meriyette bulundurulan 
1330 büdce kanununun 10, 134 bildçe 
kanununun 7 ve 1927 büdce kanununun 
11 inci maddeleri kaldırılmıştır. 

Kanunun tatbiki için bir nizamname 
yapılacaktır. 19 dan 14 UncU dereceye 
kadar olan memuriyetler için alına
cak memurıar otıaltl m'!ırrve !ftı. 
aali haaılının tamamı veya bir kmnu 
ücret olarak verilmek suretiyle kulla
nılabilirler. 

Bu kanuna bağlı olan cetvel, büdce
nln müsaadesi nisbetinde tatbi~ oluna
caktır. Proje, bir haziran 938 den iti
baren yürürlüğe girecektir. 

Umum müdür, 125, ~···"mi 90 lira 
maaı alacaklırr'I·- ı: eni proje, idare
nin dalı- .rcrimli çalışmasını temin e
d.a.k hükümleri ihtiva etmektedir. 

Pul ve kıymetli 

kiğıdlar nasll 
sattır1lacak ! 

Dışarıdan gelecek müstahzarlara ya
pııtırılmak üzere gümrük idarelerinde 
bulunan ve henüz utılmıyan pullar, 
adet, cim ve kıymet itibarile bir heyet 
marifetile tesbit olunacak ve bu pul· 
lar kıymetli evrak anbarına teslim o· 
lunacaktır. 
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Pul ve kıymetli kağıdların bayiler .e 
memurlar vasıtasiyle sattırılmasına ve 
bunlara satıı aidatı verilmeaine dair 
kanun liyihuı meclis ruzn.amesine a
bnınıttır. Bu liyihanın encümenlerde 
aldığı IOn fekle göre Maliye vekile
tince bastırılan bil'umum pullarla 
kıymetli kiğıdlar bayiler vaııtaıiyle 

sattmlacak fakat bayi bulunmayan ve
ya lüzum görülen yerlerde mezun me
murlar vasıtasile sattırılmaları da caiz 
olacaktır. Harç ve hukuk mektebi iane 
pullarile noter kiğıdları yalnız noter 
vasıtaaile sattırılacaktır. 

Kamutay 

encümenlerinde 
Büdce enciimeninde : 

1) Damga reemi kanununun bazı 
maddelerinin deiiıtirilmeaine dair ka-
nun projesi, . 

2) Hava sınıfı mensuplarına verile
cek zam ve tazminler hakkındaki ka· 
nun projesi, 

3) Denizaltı sınıfı mensuplarına ve· 
rilecek zam ve tazminler hakkındaki 
kanun projesi, 

4) Muamele vergiei kanununun 2 in
ci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun projesi müzakere e
dilmiftir. 

Sergi evindeki Kız Enstitüleri 
ve sanğat okullan sergisinde 
talebelerimizin nasd çalııtığım 
gör Ün Üz 
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Seraceddin'in ölümü 
Tabiiye öğretmeni Seraceddin'in 

ölilmünü teessürle duydum. Ondan 
bahseden gazeteler, kendisinin en 
bari:e vasfı olan öğretmenliğini a
nıyorlar. Gerçekten, binlerce tale
be yetiıtirmiı olan bir üstad için 
öğretmenden daha yakııık alan va· 
sıf ne olabilir? 

Fakat rahmetli Seraceddin, yalnız 
öğretmen değildi. Matbuat alemin
de yıllarca çalıımıf bir gazeteci idi 
de. Kuvvetli fransızcası ve çok gü
zel türkçesi ile onun gazetelerimi
ze tercüme hususunda yaptığı de
ğerli hizmetleri de unutmamalıyız. 

Seraceddin aruzu ve heceyi çok 
güzel kullanan, temiz bir türlcçe ile 
manzumeler yazan bir şairdi de. 

Lalonten'den mansum tercüme/er 
yapmayı birçokları tecrübe etmiı
Jerdi. Bunlardan bit; biri Seraced
din kadar muvaffak olamamıştır. 

Büyük harbda Çanakkale hama
setinin bazı canlı levhalarını can
landıran bir takım cana yakın men
surelerin altında da Seraceddin im
zasını görmüıtülc. 

O halde bir ölüm, bir hamlede a
ramırdan değerli bir 6lretmeni, 
kuvvetli bir mütercimi, •et;.tin bir 

şairi ve muvaffak bir edibi almış, 
götürmüı oluyor. 

Hatırasını hürmetle anarız. - T. l. 

Gmmo/on rtılmı~ ! 

Bir zabıta vakası: "Kasmıpafa. 
Tabakhane meydanı, 66 numaralı 
evde oturan Mıutafa oğlu Meb
med Köstekli zabıtaya müracaat 
ederek aynı evde oturan lunail 
oğlu Arif tarafından buırün, evinin 
kapısının kilidini kırmak suretiy
le, bir gramofonla 25 plak çalındı· 
fmı iddia etmif, suçlu yakalan
mıı, aramofon ve plaklar iatirdad 
olunmuıtur." 

Biz, Ankarada bİT takım kah
velerde, pastahanelerde vakitli 
vakitsiz gramofon çalındığından 
bahisle ıikayet eder, dururuz; 
dernek. cramofon çalmanın daha 
aunturhuu da •anmt 1 

Racıo1tman hanrı ! 

LtiU• .snua.ıa.aC&.r Ulauıu, bazdan ta
lihsiz oluyor. Meael&, lstanbul'un 
meıhur bir semti uzun zaman~ 
sız bir halele kalclıiı zaman kim ol
duğunu bilmediğim, KasO.:pqa ta
lihsiz bir iıimdi. Halbuki Anadolu 
clemiryollanmn baflanaıcı olan Hay
darpata, • cehaletimi mazur görü
nüz, onun da kim olduğunu bilmi
yorum - büyük harpta geçirdiği bü
yük infilak talihsizliii müstesna, hiç 
de öyle delildir. 

Hele latanbul'un en neteli semt
lerinden birisi olan "Kadıköy" e ad 
veren rahmetli Kadı efendi'nin her 
halele bahtiyar bir adam olduiuna 
ıüpbe edemezsiniz. 

Bu talihsiz ismihaslar içinde en 
talihsizi. biç ıüpbesiz, sene lstan• 
bul'un netameli hir semtine ad olan 
Haaosman baJlftdır. 

Otomobil adam çiğner, o ismi du· 
yaramız: otobüsle otomobil çarpıırr, 
gene o isim. Bir adam, bir adMJU •u· 
nar: Hacıosman bayırında. 

Son ıünlerdeki korkunç ve esrar 
dolu cinayet, gene bu talihsiz Hacı'· 
nın adını gazete sütunlanna geçiri
yor. 

Çok hacıların çıktı baçı ziri bapldc 

Diye bir mısra vardır. Bu talihsiz 
Hacı'nın ise koltupnun albndaki 
haça, zaman zaman, zavalb 1 aalann 
gerildiğini duyuyoruz 1 

K orrınan hevkeller l 

Hükiimetçi lapanya, kartı tara
fın bombalarandan heykelleri ko
ruyabilmek için etrafma duvar. 
lar çektiriyor; kum torbalan YJi· 
dırıyonDUf. 

Bımu bir bakımdan saniat e
serlwin• büyük bir saysı diye al. 
mak mümkündür ve o zaman hü
kümetçi lapanyayı saniat adına 
alkıılamak lazım gelir: Demek ki 
i•panyollar, kendi iç kavıalaraı
da etten, kemikten ve kandan 
kurbanlar vermekle iktifa ede. 
celder; ona tunçtan ve DMl'lneT• 

den kurbanlar katmıyacaldardır. 

Fakat pauport, nüfus hüviyet cüz
danı, ecnebilere aid ikamet tezkeresi 
ve inzıbat itlerine aid evrak gibi kıy
metli kiğıdlar bayiler veya mezun me
murlar vasıtaaile 1&ttırılamıyacaktır. 

Harç pulları hariç olmak üzere pul 
ve kıymetli kiğıd satıgından dolayı ba
yilere ve noterlere yüzde beşi geçme-

1 
mek üzere mahallin icabına göre Mali
ye vekiletince tayin olunacak mikdar
da, ve mezun memurlara yüzde iki 1a

t19 aidatı verilecektir. 
Ruhsat tezkereıi almaksızın pul ve 

kıymetli kiğıd satanlardan on ve te
kerrürü halinde yirmi liradan az olma
mak üzere almaya mecbur olduğu ruh-
ut tezkeresi resminin bet misli ceza 
alınacaktır. Pul ve kıymetli kağıdları 
kıymetinden fazla bedelle satanlardan 
birinci defuında fazla bedelle sattığı 
pul ve kıymetli kağıd bedellerinin beş 
misli ve tekerrürü halinde on misli ce
za alınacaktır. Bu ceza ilk defasında 

25 liradan ve tekerrürü halinde 50 lira
dan apğı olamıyacaktır. Bu hali teker
rür eden bayilerin ruhsat tezkeresi ibtal 
ve bir daha kendilerine tezkere vcrilmi· 
yecektir. 

ı: 



16 - 6 - 1938 ULUS 

1
•111111111111111111111111.1111 ................ 11111111 

DIŞ iCMAL 
........................ il ....................... . 

DÜNYA HAB .. ERLERİ 
franko'nun yeni taarruzu 

B. Stoyadinoviç 
Venediğe gitti 

Belgrad, 15 a.a. - Venedik'e kadar 
zevcesine refakat etmek üzere dün ak
şam Belgraddan ayrılrnıt olan B. Sto
yadinoviç, birkaç gün Venedikte kala
cak ve ihtimal hususi surette B. Cia
no'ya mülaki olacaktır. 

Franko harbı nihayetlendirmek 
İçin İtalyan ve bu defa galiba alman 
lutalarmm da yardmıiyle yeni bir 
taarruza bcqlamııtır. Anlatılıyor ki 
bir haftadanberi İngiliz gemilerine 
'te fransız topraklarına karı• de
•am etmekte olan tecavüz bir ta
~z için hazırlık cümleaindendi. 
Franko 1937 .-eneai niaanmda Bil
bao'ya kartı taarruza giri§e<:eği sı
t'alarda da İngiliz ticaret gemileri-
ili uluorta babrmıya baflamıı ve bir Sovyetlerde mebus Se(imleri 
Çok gemiler tehlikeyi göze alarak 
bükümetçilerin ellerinde bulunan Moskova, 15 a.a. - Tas ajansı bildi-
limanlara uğramak istemediklerin· riyor: Acaristan ve Akbazistan muh
den fili bir abloka tesis etmeie mu- tar Sovyet aoayalist cumhuriyetleri 
•affak olmuttu. Franasz toprakları· yüksek meclisine aza seçimi merkez 
ilan bombardımanı da, hükümetçile- koınisyonlannın tebliğlerine göre, Sta
ti hala Franaa'ya bağlamakta olan linin komünistler ve partisizler bloku
iki firnendifer hatbndan birinin na mensup bütün namzedler, mebuslu
tabribi makaadını istihdaf etmekte- ğa seçilıniıtir. 
dir.Franko bu suretle hükümetçile- Gürcistanda 
rin karadan ve denizden muvasalaları- Moskova, 15 a.a. - Tas ajansı bildi-
1'1 kestikten sonra taarruza batla- diyor: Gürcistan Sovyet sosyalist cum 
lllıttrr. Bu defaki taa.rruzmı hedefi huriyeti yilk~ek meclisine aza seçimi 
\'&Janaiya'dır. Ve ilk hamlede K..- ~~rkez ~oı~ıısyonunun bir tebliğine 
tellon'un i11al edildiği bildirilmektedir. gore, Stahnın komünistler ve partisiz
kutellon'un iıgali frankoculara Yalan- ler blokuna mensup 237 namzedin ta
&İya yolunu açmakta olduğundan m.amı, yüksek meclise aza seçilmişler
tüphesiz ehemiyetli bir zaferdir. dır. 
Şehrin iıgali, iktisadi bakımdan da 1.~98.041 seçiciden yilzde 99.2 sini 
bükümetçiler için ağır bir darbe teşkıl eden 1.883.608 kişi seçime işti -
lefkil etmektedir: MalUnıdur ki ls- rak etmiş ve bunlardan 1.876.39'1 kişi, 
Panya büyük bir portakal ihracatçı- ;:a?i yüzde 99.6 sı, komünistler ve par
&Jdrr. Kastellon da portakal ticare- tısızler Stalin bloku mebus namzetle
linin merkezi ve ihracat limanıdır. rine reylerini vermiştir . 
au ehemiyetli limanm frankocular Tiblis şehrinden yiiksek meclise aza 
tarafından iıgali ile bükümetçiler, seçilenler arasında, Stalin, Molotof, 
Portakal ticaretinin temin edeceii Beria, Gürcistanın ihtiyar alimlerin
İatifadeden mahrum kalmaktadır- den profesör Cavakişvili, yüksek artist 
1-r. Vasadze, tanınmış muallim Bayan Bur 

Bu taarruzun jnkitaf ederek çuladze ve daha birçok yüksek zevat 
Franko'yu hedefine kavutturup ka- vardır, Stalin ve Molotofun namzed 
•uıturmıyacajı henüz mal\mı de- oldukları dairelerde seçicilerin yüzde 
iildir. Fakat kantJD&zlık hükümle- yüzü reye ittirak eylemiştir. 
tinin tatbikine geçileceği bir sırada Ermenistanda 
Franko'nun ingiliz gemilerine ve 
fransız topraklarına kartı tecavüze Moskova, 15 a.a. - Tas ajansı bildi-
r-ırwuııı&i, bir taraftan İngiltere ve riyor: Ermenistan Sovyet sosyalist 
.... ,,---- cumhuriyeti yüksek meclisine aza se
"' ranaa, diğer" taraftan da Almanya •e ltalya arumdaki münasebetleri çimi merkez komisyonunun bir tebli-
lerginlettinnit ve adeta Niyon kon- ğine göre, Stalinin komünistler ve par
~anunın toplanacağı sıradaki at- tisizler blokuna menıup 256 namzed 
~fen" varatmı...... MalUmdur ki tamamen yüksek meclise aza ıeçilmit-

, r- !erdir. 
Niyon konferanu, denis alb semile- 611.649 seçiciden yüade 99.66 ıını 

B. Metaksas'ın nutku 
Yunan başvekili Yunanistanın 
dostlarından takdirle bahsetti 

Atina, ıs a.a. - Başvekil Metaksas 
Misolongi'de yunan iıtikl!li için ö
len Polonyalılara dikilen abidenin 
küpdında ıöylediği nutukta enter
nasyonal vaziyete de temas ederek de
mittir ki: 
"- O zaman biribirlerine karşı harb 

etmit olan milletler bugün hepsi bi
zim dostumuzdur. Hatta bunlardan 
birisi bizim sadık müttefikimizdir ve 
artık bizi biribirimizden hiç bir şey 
ayıramaz. Bu milletler biribirimize 
dayanarak beraber yaşıyoruz. Diğer 
dostlarımızla da öyledir. Eskiden Av
rupanın diğer kısımlarına yangın sıç

ratan bu kısmında ıulhu, terakkiyi 
ve medeniyeti temin için itbirliğinde 
bulunuyoruz. Avrupanın bu kısmına 
bugün fırtınalı Avrupada bir sulh o
cağı olmuıtur. 

Mücadeleler durdu, fakat kahra
manlık ve vatanperverlik bakidir. İş
te bugün o iki feYİ kutluluyoruz. Biz 
zaferi değil, kendi vatanseverliğimizi 
kahramanlığımızı ve yeni Yunanis
tanda eski Yunanistanı diriltmek i-

çin dünyanın dört bucağından koşup 
gelenlerin kahramanlığını kutluyo -
ruz. 
Vatanperverliğe ve kahramanlığa, 

bu iki manevi unsura katiyen muhta
cız. Vakıa biz sulhçu bir milletiz, hiç 
kimsenin haklarını ihlal etmek iste
miyoruz, kendi hududlarımız içinde 
kendi medeniyetimiz için çalışıyoruz. 
Dostlarımızı seviyoruz ve onların ay
nı ideale bağlı olduklarını bilerek on
lara sadık bulunuyoruz. Fakat bugün 
sulhu temin etmek için münhasıran 
diğerlerine güvenmek kafi değildir. 
Kendi kendimizi, kendi kuvvetleri
mizle korumasını bilmeliyiz. Binaen
aleyh maddeten hazır olmak ne ka
dar lazımsa manen de hazır bulunmak 
o kadar elzemdir. Bunun içindir ki, 
vatanperverlik ve kahramanlıkla bu 
memlekette sulh istikbalimizi, mede
niyetimizi ve çocuklarımızın refahı
nı temin edeceğiz.,. 

Atina, ıs a.a. - Ba§vekit B. Me
taksas Atina'ya dönmüt ve halk tara· 
fından heyecanla karıılanmı,tır. 

BÜYÜK GÜ(LÜKLERE RAGMEN 

Südet heyeti ile Hodzo 
arasındaki mü·zakereler 
iyi şekilde inkişaf ediyor 
Prag, 15 a.a. - Çeteka ajanımın bir tebliğine ıöre, aüdet par

tisinin BB. Kundt, Rote, Peten, Sebekonki ve Şiıketanz' dan mü
rekkeb olan betler h.,,.eti, salı pnü Baıvekil Hodza ile iki saat 
süren bir aöriifmecle bulunmUflur. 

l'İy}e ticaret semilerinİ ha.beniz oı.- tefkil eden 605.907 kiti IC"İme lf• tirik 
ra'- b-•-•larma kartı tedbir al- :s • - - - - - - - - - - - - -v ı Sallhiyettar mahfiller b haberi ta • --- etmiş ve bunlardan 603.469 ki,i, yani ~ t vawaz LWLWLVWWZ aı... · • u -
1nak için toplanmı§tı. Bu defa aynd 1 yüzde 99.6 51 komünistler ve partisiz- s .. d t 

1 
. . mamlamaktan kaçınmaktadır. Bu gün, 

ticaret gemileri deniz altından e- u e ere go re ikinci b.ir tebligw ne.şrolunm. _ası pek .. muh 
ler Stalin bloku mebus namzedlerine -

~-ijn~~~aidia~n~e~l~~.t~~~li~k~e~i~~~k~~~·~-~M~~--N~~=~~~~~~~~ ~~~~~fili.~~~~ 
d
• il 1 ı · "t ı araam a n, relerin naı llilkkmda Arih malfımat 
an ku anı an tayyare erm ı a yan lllamulatı olduklarm·a ve belki de Molotof ve Mikoyan da vardır. Mebıw- bulunacağı sanılımmahdır. 

lardan 156 Si komünist, 100 Ü partisiz- Avrupa hartasında Zira, her iki taraf da, görlif!Deler et-
İtalyan pilotları tarafından idare e- dir ve 65 i kadındır. rafında mutlak bir sükfit muhafaza et-
dildilderine göre, bu tecavüzler" in- meyi kararla1tırm19 bulunmaktadır. 
ailiz kamoyunda büyük bir heyecan alman mıntıkaları Bununla beraber, Henlayn partisi mü-
llYandrrmııtır. Romanyada gazeteler messillerine hükümetin hazırlam:ıkta 

FranaızlaTa gelince; tahmin edi- d" 
1 1 1 

Bükre•, 15 a.a. _ Bu --Lah ne&re- p olduğu milliyetler statüsünün tev ı e-
oceği üzere, burada hiıa er ga y&n ::r 9a&I :s rae. ıs a.a. - ~fi.det partiıi, Hen- ah · d k 

L • dilmiı olan yeni kararname, Roman- 1 - dilmediği intibaı d a zıya e uvvet-
&&tlline gelmittir. Frankonun Arıege aynın 14 nisanda Karlebadda ıöyledi- lidir. Bundan rıkan netice de müzake-
lllıntakaamı bombardımandan mak- ya matbuatının faaliyeti hakkındaki ği partinin sem talebini ihtiva eden ::r 
&adı, ıimendüfer hattmın tahribin- fıkraıından gazetelerin ancak bir ro- meşhur nutkunun franaızca tecrümesi- relerin daha ziyade südet mcmorandu-
.L - be k manyalıya yani etnik menıelerı· ne o- · "h.. · 1 mu üzerinde cereyan eylediğidir. Ma--.cn ibaret olduiuna fUP yo tur. nı ur ınsan ar arasında hür insan o-
F akat Franko namma olaa da Pirene lursa olsun bütün romanyah vatan- arak ya,amak istiyoruz,, batlıiı ile amafih, bunu teyid edecek her hangi 
hududunda italyan '" alman tayya- da,ıara aid olabileceğini tasrih etmek ne,retmi,tir. Bu risalenin kapağında bir emare de yoktur. 
!'elerinin franaız toprakları üzerin- tedir. Romen lisanı ile intiıar eden bir Avrupa hartası mevcuttur ve Avru- Görügmeden sonra mevcud umumi 
de uçmaları. franaızları aaabilettir- gazetelerin çıkardıkları nüıhalardan padaki alman mmtakaları maviye bo- intiba, daha ziyade müsaaddir. Bitta
llliıtir. Bu bombardıman, tarihlerin- ecnebi memleketlerde yüzde 20 ve ec- yatıdır. Bu mavi rengindeki mıntaka- bi, muazzam güçlüklerin daha mevcud 
de ilk defa olarak, fransızlara, bü- nebi lisanı ile münteıir gazeteler de Iar, Öpen ve Malmödiyi, Lüksenburgu, bulunduğu kabul edilmekte, yalnız iki 
t\in kara hududlarında rakib dev- yüzde SO den fazla aatıt yapamıya- tsviçrenin üç ruhunu ve Alsas Loreni hadise, cesaret verici mahiyette görül
letlerle kartılapıanın heyecanını caklardır. de kaplamaktadır. Cenubi Tirol, Kart mektedir. Evvela, nıüzakere edenlerin 
hiuettirmiıtir. Bir ideolaji mücade- Pek yakında menfaati devlete aid Frank, Karlsbad • Leipzig., kelimele- ikinci bir toplantıya karar v~mıiş ol
leaj rengi verilen ispanya harbm'!' ?lmak üzere bir neşriyat monopolu rile taibiin ismini takıyan beyaz bir malan iyi bir şekilde karşılanmıJtır. 
t:'ranaa için birinci derecede ehemı- ıhdas eden bir kararname neıredile- mustatil altında gizli kalmaktadır. İkinci müsaid hadise de, müzakerelere 
)etli bir emniyet meselesi olduğu unu- cektir. an Al.? p p IUJIJ.."IJJL? sııno sı:ıı:tı:ı:Rılr iki südet hukuk eksperi olan Sebakov-
llllmamalıdır. ski ve Şiketanzın iştirakidir. Partinin 

Diğer taraftan barbm geçen nisan f k f •ı ı• f politi!t kısmı direktörü olan Dr. Se-
Otialarma dotru tahmin edildiği ~i- ran ocu ar 1 er ıyor ar bevski, ilk defa böyle müzakerelere 
~. seri bir neticeye varmaması, ın· karıfDlı' bulunmaktadır. Karlsbad 

tiliz - İtalyan itilafının inıza$İyle Do·· rt tayyare Alikanteyı· ve kongresinde Sebekovski, "Çek geni§-
italyan ve alman nüfuzundan kur· lemeai., mevzuu etrafında bir nutuk 
t-.rıfmıı aibi görünen Franko'yu tek- söylemiş ve bu nutkunu, südet alman-
l'ar bu devletlerin kucaklan içine v ı • b b larının zarar ve ziyanlarının tazmini 
'hnaktadır. Halbuki ispanyadaki i- a Ansıyayı om aladı talebi ile neticelendirmiıti. Bu tazmin 
l-ıy·- nüfuzunun likiduyonu, in • talebi, malum olduğu üzere, müzakere-

_. Salamanka 15 a.a u ~ k ı k" tiltere ile ltalya ve hele Fransa ile ah t bl' w.' · - mumı arar- yı bombardıman etmele tefebbüa et- ere eaaa tetkil eyliyecek olan ıe ız 
ltalya arasmda yapılacak bir anlaı- g ç~~k:et~g~:h . mişlerdir. Bu tayyareler, tayyare da- Südet talebenin altıncısını teılril eyle • 
"-anm ilk &JlPbclır. Hülaaa ispanya s· rı n:ımtakasında, kıta- fii bataryalarm kuvvetli endahtları mektedir. 

~ ]arımız, ıerra Kubılfredonun garb ce b b · le h · bl .1 
l"eaeleai hala büyük devletler" ara- nubundaki mevzileriyle Tella köyü ~ e i ıç 

1 
r teY yapa1111mr_.a~- B. Şiketanz ice, sUdet paı'tiıinin 

'llıda yarını buaünden daha tehlike- etrafndaki yüksek araziyi ele geçir- ~~il ~YY;fe ;• ~t bette :;!r:I- ~~ hukuk mü,aviridir. Bu iki eksperin 
li gibi görünen bir anlaflllazlık un· miştir. dah ı .e

1
r r. un ar, ço f e 1 ır müzakerelere ittirikin<fen çıkarılan 

-....U olmakta devam etmektedir. . en t ı e bombalarmı denize atma- netice, partinin, dütünülen yeni reji-
A. ş. ESMER . ~shtellokn •cıep~esındde, kıtalarımız ğa icbar cdilmltlerdir. min doğuracağı hukuki ve politik me-

Meksikada asilerle 
çarpışmalar oluyor 

Mekaiko, 15 a.a. - Dün Guanajuato 
"e Sanlui hükümetleri hududunda iki 
haydud çetesi ile federal kıtaat arasın
da iki çarpıtma olmuttur. Haydudlar
dan bir çoğu maktul düımüıtür. Hay
dtıdların korkunç tefleri J oze Kamato 
Craçya, esir edilmi,ıir. Asileri takib 
tttnekte olan federal kuvvetler ayni 
~manda Sanlui hükümeti dahilinde 
'lllh ve ıükunu temine çahpnaktadır. 

ılerı are e . erme evam etmit ve 1 
Figuerola köyü ile bu köyUn oarbin- KaaıellonJa ılddeıli muha - se eteri derinden derine müzakere et-

•- mek arzuaunda bulunduğudur. 
deki müteaddi~ mevzileri ~e .cenubta- rebeler oluyor 

1 t 1 B. Denetin, B. Hodzaya yaptığı mü-
ki bazı tepe en zap ey emııtır. M d id 15 --- 11 ta a r , a.a. - .... te on mın • zaharet de bu baknİıdan üçilncü bir cc· 
Alikante bombardıman edildi kasında çok tiddetli muharebeler ol- saret verici hadise olarak tellkki edil

Valansiya, 15 a.a. - Frankistle- malctadır. Bariyordan ıelen ve mü- mektedir. B. Benef, eosyal - demokrat, 
rin dört bombardman tayyaresi, saat h_ilm uker ve levuımla hücum eden i- 1C»yalist - naayonal ve katolik nuırla-
9.30 da Alikantı bombardıman etmiı- sı er Samato yolu boyunca ilerlemeğe rı kabul ederek, Çekoalovakyanın ge
tir. Bu tayyareler kırk bomba atmıı- tetebbüs etmektedir. Cumhuriyetçiler çirdiği bu vahfm vaziyette kendi 'ahai 

d 17 k . . 1 tiddetli mukabil taarruzlarda buluna- · · b lardır. Bu yüz en ııı yara anmıı k otorıtesıni de teraziye koymuş ulun-
ve bazı evler harab olmuştur. r~ asileri sahil boyunda iıgal ettikle- maktadır. 

rı buı noktalardan "icate mecbur kıl-
Diğer taraftan frankistlerin tayya- mışlardır. M ÜMJkerelerin esaıırı 

releri Valansiya civarını ve limanını Teruel viliyetinde Valvardo civa-
da bombardıman etmiglerdir. Tayya· rında iıiler 40 kadar avcı ve bombar- Prag, ıs a.a. - Çeteka ajan11 tebliğ 

Fransada 

Harb halinde milletin 
te~hiıi i~ln bir plan 
Paris, 15 a.a. - Ayan meclisinin de

niz encümeni reisi Bergeon, harb za
manında fransız donanmasının ve tica
ret filosunun kar,ıkhklı vazifelerine 
dair bir rapor hazırlamıştır. Bu rapor
da ticaret gemilerinin icab eden silah
larla teçhizi düşünülmekte ve muhtar 
bir yüksek deniz kumanda heyetinin 
lüzumundan bahsedilmektedir. 

Plan, yakında, harb halinde milletin 
tetkilitlandmlması hakkındaki umu
mi planın çerçevesi dahilinde tetkik 
edilecektir. 

Bükreş askeri 

müzesinde yangın 
Bükreş, 15 a.a. - Bu sabah saat 7 de 

askeri müzede yangın çıkmıı ve mü· 
zenin çatısiyle tavanı kamilen yandık
tan sonra atet İaat onda söndürülmilf
tür. 
Yangın esnasında harbiye nazıriyle 

nezaret erkanı yangın mahalline gele
rek bunlardan bir kısmı hayatları pa
hasına olarak içeri girmişler ve fevka
lade tarihi kıymeti olan eşyayı her 
ihtimale karrşı dışarı çıkarmışlardır. 

Amerlkıdı İl müddeHeri 
ve tündelikleri tesbit eden 

kanun klbul edildi 
Vqington, 15 a.a. - Ayan meclisi, 

endüıtride ve ticarette it müddetini 
ve eündelikleri tesbit eden kanun pro
jesini el kaldırmak ıuretile taavib et
mit ve kanun, reisicumhur B. Ruzvel
tin imzasına arzedilmittir. 

Kongrenin bütün bu son içtima dev
resi esnasında bir çok politik münaka
şalara ıebebiyet veren bu kanunun ni
hayet ayan mecliıinden de geçmesi ü
zerine, Ruı:velt ve yeni ekonomik ni
nın taraftarları nihayet mUAf fer ol
mutlardır. 

Bu kanun, asgari gündelik mikdar
lannı teabit ettiii &ibi it saatle
ri mikdannı da tahdid eylemekte
dir. Bir haftada it saatleri mec
muu, kanunun ilk tatbik senesinde 44 
saati ,ikinci senesinde 42 saati, üçün
cü senesinden itibaren de 40 saati gcç
miyecektJr. HU.mi bir mtiuade ol
manızın. 16 y&tmdan ufak kimseleri 
iKl olarak kullanmak da yasaktır. 

Pa111ma ile Amerika 
arasında muahede 

Vaşington, 15 a.a. - Ayan meclisi 
hariciye encilmeni reiıi Pitman, dün 
tasdik edilmek üzere, &yan meclisine 
Amerika Birleşik Devletleri ve Pana
ma aruında münakit bir umumi mua
hede ile üç anlaımayı tevdi etmiıtir. 

2.3.1936 da imı:alanmıı olan bu an
latnıalar, 1903 muahedelerini itmam 
eylemekte ve bilhaHa. radyo telgraf 
muhaberatını ve büyük bir yol ya
pılmasını istihdaf etmektedir. 

Bu anlapalarla birlikte ayan mec· 
liıine tevdi edilen Ruzveltin bir mesa
jı, Panama kanalı dolayısiyle Ameri
ka Birletik Devletleri ve Panama 
cunıburiyeti arasında muallakta bu
lunan meselelerin doğru ve muhik bir 
surette halledilmit ve bu hal suretleri
nin bu anlqmalarla tesbit edilmiı bu
lunduğunu bıldirmektedir. 

Bu anlapnalar, yalnız Amerika • 
Pan.ama de~il, fakat aynı zamanda şi
malı Amerıka - cenubi Amerika mü
nasebetleri bakımından da çok ehe
miyetlidir. Zira, Panama Kanalı mil· 
1t mildafaa sisteminde mühim bir un
suru tetkil eylemektedir. Ve bundan 
dolayı bu kanalın itlctilmcsi ve aynı 
zamanda emniyet altında muhafazası 
gerek Amerika Birleşik Devletleri ve 
gerek Panama cumhuriyeti için çok 
hayatidir. 

Mısırda f ilistin arapları 
lehinde tezahürler 

~· Kahi.re, ~5.a.a. - Müılüman gençli
g~ cemıyetının bir içtimaının sonunda 
bılha~ filiatinli talebeden mürekkep 
olan bır grup, sokaklarda: "Filistin 
a~abl~rındır" diye bağırmak suretiyle 
bır numayiı yapmıılardır. Zabıta, 38 
nümayişç'iyi tevkif etmiştir. 

yetler statüsünü müzakereye eaaa tu
tacağını bildirmiıtir. 

Her iki tarafın da vaziyeti teabit e
dilebilmeıi için yakında diler bir mü
llkat daha vuku bulacaktır. 

-3-

İngiltere-Fraasa 
SON POSTA''da hy Selim a.

ğıp Emeç İngiltere '" Fnıınaa uıa
aınclaki sıkı münuebetı.Nn .-..,. 
terini ve istikametiai t.Mil _.. 
bir yazısında diyor ki : 

••İngiltere için tabii miıUı 5' · • 
hangi memleket olabileceği keuıdi .. L 
den tezahür etmiıftir. Bü,vk lwıdıııten 
sonraki vaziyet ise lngihere ile Al
manyayı mütemadWyen biribiı · ıhn 
uzaklattırmı~ır. Bu w:alıdep=·tla 
bAf)ıc& i.mil Almanya'am müstem
leke talebleri ve tayyare .iliıemm al
dığı büyük ehemmiyet olmtllflUr. Bu
nun teairiledir ki ciaıba 1921 ele ln
gilterenin artık bir ada ohaailtan 
çıkmıt olduğu ilin edilmit ve 1N4 
de ise İn&'ilİZ huducHurnm "Doaw
res,, kayabklanndan Ren r cifleri
ne intikal ettiği hakikati bizzat İD
gliiz bafvekili BaldYin taıafmdıcın i
lin olunmuttur. 

Bu sebebledir ki ingihz ~
rma yaklqmak eae.sı d.biliade fU"k· 
tan garba doiru gelecek oı... t.er ta
arruz, İngilterenin hayati JIMIDl..a
lerine taallUk etmit sayılarak in&i
liz kuvvetlerini kartıamda b-'•caik
tır. Böyle bir vaziyette, lngikerenin 
tabii müttefikleri olarak ilk aMta fU 
memleketler sayılmaktadır : 

Portekiz, Irak, Franaa, M ..... Bu
na 1917 nisanında yapıılaa t h•t 
anlaflDaaİyle .Belçik..yı da icMael et
mek mümkündiir. FranM ile ...,. 
cucl anlafl'llanm hu.u.iyeti ~ W, 
tahrik yapılmadan vuku buh=ak 
her taarruz kartısmda gerek lntril
tere, gerek F ranaa, mütekabilecı 

yekdiğerine yardım ec:leceklel'llıir. 
Bu heaabtan, taraflarm diier mit
tefikleri hariç tutuyoıwww. 8--- ... 
bebi ıudur ki meftud anler I• da 
bilinde taraflarm müttefikleri, tlıllii 
olarak, bağlı bulundaklerı memle
ketlerin yardmıına ~ ... 

KASTELLON'UN SUKUTU 
TAN' da B. Omer Rıza Doiral ~ 

ral Franko kuvvetleri tarahndan 
Kaıtellonun zaptedilmeei mir• .._ 
tiyle yazdıfı bir makalecle di,ıor ki : 

••Kaetellondan 80Dl'a Valansaısranm 
da auküt ettifi farzedihe bile hıMba 
bitecefini tahmin etmek yanllf ol.. 
Çok kıymetli askeri muharririmina 
dediği gibi, franki.tler Kastıeiluuu 
almakla Teruel -Akdeniz cepheleft
ni c;ok kısaltmt§ ve Mijakee ..,_.. 
istinad ettirmiş olurlar. Teruelin ce
auıbandan Valensi)'a ietiluıııiawtimle 
ilerlemek ni9beten kolaylqtıfl için 
Franki&tler Valenaiyayı da alabile
cek olurlaraa, hükümetçiler M..drid 
- Guvadelhara mmtakaunda ı.,w 
bir torbanın içine girmiı bir vaziyete 
gelebilirler. 

Askeri muharririmizin ıu miitalea
sı da vaziyeti daha aarih cöateriyor : 

••Jspa.nya çok dağlrk bir memle
ket olduğu için yapılan yarma ve çe
virmelerin tesiri mahdud ve mmta
kavi kalıyor ve onun için biç bir ta
raf bir meydan muharebesinde diğer 
tarafın ordusunu imhaya imkan bu
lamıyor. Bu sebeble !apany• lıarbı, 
her hangi bir harika zllbur etmezee 
böylelikle daha epey zaman UZ&J'a
bilecektir.,, 

Kastellonun sukutu ile neticelenen 
aon hareketlerden batka franki.t
ler, iki cephede daha metguldürler. 
Bunlarm biri Vala.naiya - Sag11ntu • 
Teruel yolu üzerindedir. 

Buradaki Franko kuvvetleri sürat 
le ilerlememekte ve hükümet kuv
vetleri bunlara kartı muvaffaldyetle 
mukavemet göstermektedir. 

Cumhuriyetçiler buraya otua, 
kırk bin asker tahtit etmİftİr. Şimal
de i.e Fransa hududuna yalun bir 
yerde mücadele devam etmektedir. 

HüJU& ispanyada harb al&bilcli
iine devam ediyor· ve devam edecek
tir.,, 

Denizaltı gemisiyle 
kutba seyahat 

Berlin, 15 a.a. - Kutup kişiflerin
den Avusturalyalı Vilkins, Londra ve 
Osloya yaptığı seyahat sırasında 
Kopenhag'a da uğramıı ve burada ga
zetecilere yaptğı beyanatta bir denia 
altı gemisiyle kutba yapacağı ıeyaba
tin temmuzda vuku bulacağını aöyle
miı ve denizaltı gemisi hakkında buı 
izahat vermiştir. Bu izahata n&Z4lran 
bineceği denizaltı gemisi üç hafta 
buzlar altında ve üç dört metre derin
likte ıu içinde kalabilmektedir. 

Almanyada yahudiler aleyhin
de alınan yeni bir karar 

Kardenaa' la mücadele için 
San Antoio - Teksas, 15 a.a. - Ge

l'leraı Cedillo, radyo ite söylediğ bir 
lltıtukta, reisicumhur Karadenu ile 
~Ueadelede bulunmak için 4000 kitiHk 
>'eni bir ihtilalci grupu elde etmit ol
duğunu bildirmi,tir. 

re dafii bataryalar, faaliyete geçerek dıınan tayyaresinin yardımiyle tiddet· ediyor : 
tayyarelerin hedeflerine isabetli en- li taarruzlarını tekrar ederek Kame- Dün aktam Südet mümeasilleri ge -
dahtlar yapılmalarına mani olmuştur. rana yoluna hikitn olan tepeleri ele çen hafta verdikleri muhtıra hakkmda-

Barıelonu bombardıman geçirmefe çalıpııtardır. Hüklimetçi ki cevabını almak üzere Baıvekil 
etmek iatediler kuvvetler dilpnanm müteaddit taar- Hodza'yı ziyaret etmİflerdir. 

ruzlaruu a~ -.;•tla pn-u:~•'- • B k"l 5u -ı- uaAı.&Huı& if\'C 1 hilkümet namına yaptığı 
Banetona, 1 S a.a. - Saat 4.30 da ten sonra ve kahramanca bir muka- beyanatta gerek mezkQr muhtırayı 

franki•tlerin üç tayyareai, Bancloııa- vemet ıöttcrerek ricat etmiflerdir. gerek hüklimetin }ıuırladıiı milli-

Südet mümessillerinden mebus 
Kundt, bu münasebetle baıvekile ıu 
ciheti tasrih etmiıtir ki, muhtıra bir 
takım zaruri istekleri delil 20 senelik 
tecrübeye istinaden sudet alınanları· 
nın emniyeti ve devlet içinde yeni si
y•t nizamın tessilsü için zaruri husu
utı ihtiva eylemektedir. 

Bertin, 15 a. a. - Almanya dahiliye 
nezareti müsteşan Dr. Stukatnın, al· 
man hukuk akademisi mecmuasında bit 
dirdiğine göre, babası veya ana11 al
man olsa doğacak yahudiler, bundan 
böyle alman tebaaaı telakki edilmiye • 
cek ve bunların hiç bir milliyeti ohm • 
yacaktır. Diğer taraftan, yahudiler iz
divaç yolu ile de alman tebaalığım ~la
JDJyacaklardır. 
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lzmitte yeni bir kimya 
fabrikamızın temeli atılıyor 

Fabrika sudkosfik. ve klor istihsal edecek 
-91- Yazan: M. Şevki Yazman 

r Rnariepe 
Lal.a baba. 

..5vvla k O!J U 

Tatbiki devlet tarafından Sümer Bank'a tevdi edilmiş olan bi
rrnci beş yıllık endüstri programının mühim işlerinden biri de 
kimya endüstrisidir. Bu endüstri ıubesinden işlemeye başlamış 
olan birinci fabrika, Gemlik Sunğipek fabrikasıdır. 

Bu.y;;k kemik[,' Haziranın 19 uncu pazar günü .--
İzmit'te ikinci bir kimya fabrika- s p o R sının temeli atılacaktır. 

Fabrika iki esaslı madde istihsal e
decektir. Bu maddelerden biri Sudkos-
tik, diğeri de kolrdur. Sudkostik sabun 
sanayiinin mühim bir ham maddesi
dir. Tekstil sanayiinde merserizasyon 
işlerinde yani pamuklu elyafının par
latılınasında kullanılır. Sutlkostik u
mumiyetle bütün sanayi şubelerinde 

kimyevi yardımcı maddedir. 

...................... 
Bu yıl yapılan 

maçlann neticeleri 
Bölge Futbol Ajanlığından : 
1937 - 1938 lik maçları, bölge kupası 

ve şild maçları neticeleri aşağıya ya
zılmıştır: 

1- Lik maçları: 

Anafartalar mrntakasrnın menazıri krokisi ve siperler (o vakit bir türk subayı tarafrndan yapılmıştır.) 

Klor, gerek mayi klor, gerekse kireç 
kaymağı halinde sellüloz ve tekstil sa· 
nayiinde beyazlatıcı madde olarak kul
lanılır. İçme sularındaki mikropların 

imhasında istifade olunur. Kireç kay· 
mağr halinde hastahanelerde dezen
feksiyon işlerine yarar. Bilhassa harp 
esnasında muhnik gazlardan korun
mak bakımından fevkalade mühim rol 
oynar. Klor ise, muhnik gaz imaline 
yarar. Dolayısiyle memleket müdafaa
sında istifade olunur . 

Yeni futbol ajanı ve lik heyeti vazi
feye başladıkları zaman eski heyetten 
devir aldıkları bir fiküstür vardı. Bu 
fiküstürc göre lik maçları 1937-938 yı
lı için bir devrelik olarak kabul olun
muştu. Bu fiküstür aynen tatbik edil· 
~iş ve müsabakalar sonunda Harbiye 
Idman yurdu birinci, Muhafız gücü i
kinci olarak milli kümeye ayrılmışlar
dır. 

Böyle diyor ama, it yaklattıkça 
ihtiyarcığı bir kaygıdır alıyor. ilk 
kıtalarm karaya ayak basmasından 
fecir vaktine kadar geçen zaman 
zarfında koca tepeler~ si14ileler na. 
sıl zaptedilecek, türk mevzileri na· 
sıl itgal edilecek. Bunun için her 
§eyden evvel sabah uykusundan fe
ragat edip karaya çıkmak, askerin 
batına geçmek lazım. Bunu yatlı 
generalin kafası alamıyor. Hamil. 
tona 26 temmuzda §Öyle bir takrir 
yazıyor: 

"F ransada.ki harbin verdiği den
lerin cümlesi, çok muazzam m.ikdar
da obüs toplarının yardımı olmadan 
muntazam siper manzumelerinin yal. 
nız piyadenin hücmniyle zaptedile
miyeceğini göstermiştir. ihraç yapı
lan gecenin sabahına kadar bu obüs 
topları karaya çıkmamı§ bulunaca. 
ğmdan Çikolata tepe (Mestantepe) 
ve gerisindeki sırtlar Üzerinde bulu. 
nan türk siperleri de fecirden evvel 
.zaptediJemez." 

Gördünüz mü harbden anlama
yan ve fakat nazariyeleri gayet iyi 
kavrıyan yani harb tecrübelerini su 
gibi okuyup bir çok §eyler öğrendi. 
glDI sanan komutanın dü§ebileceği 
yanlı§lrkların fecaatini. 

A babacığım, Fransa.daki siper 
manzumesi nerede, bizim Mestan
tepedeki gelİ§İ güzel bir kaç hendek 
nerede? Evvela dü§ünmek gerektir 
ki siperler bizzat kendi ba§lanna 
hiç bir şey yapamazlar, Fransada
ki büyük mukavemeti de bizzat si. 
perler değil, içindeki sonsuz insan 
kütleleri göstermektedir. Ve bizim 
Me~tantepe gerisindeki sırtlarda 
ancak bir iki bölük vardır. Bunlarla 
savaşmak için obüs değil a, bir mik· 
dar ilerlemek kafidir. Nazariyeci 
komutan bunların hiç birisini dii§ü
nemez. O, ''Fransa sahnei harbm. 
dan öğrendiği kıymetli tecrübelere" 
dayanır. Hemen Allah müdafaa. ya. 
pacak her milleti bu çeıid naz~ri
yecilerden korusun. 

lngiliz başkumandanlığı (yani 
HamiJton ve erkanıharbiyesi) bu 
teklife gülüyor ve varid görmüyor. 
Bir defa karaya çıkarsa kolordu 
kumandanı da düşüncesinin saçma
lığını anlıyacaktır, diyor. Ve İ§i 

Arıburnunda iıgal edilen düşman siperinde ganimet yığıntı•ı 
biraz da hali üzere bırakıyor. Yalnız dil§ürüyor o halde Tuzlugöl ile bu

l!'abrika senede 2.100 ton sudkostik, 
1.700 ton mayi klor istihsal edecektir. 
Mayi klorun icab eden kısmı, kireç 
kaymağına tahvil olunacaktır. Fabrika 
ayrıca senede bin ton hamızı kloru i
mal edecektir. Bu endüstrinin ham 
maddesi tuzdur. Fabrikanın imal ede
ceği maddeler ,tuzdan elektroliz ile el
de edilir. Senelik tuz sarfiyatı, 4 bin 
tondur. 

Felôkete 
uğrayanlara 

yardım 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

pli.nmda tadilat yapıyor. Mestante
pe ve gerisindeki sırtlara daha ça
buk ula.pn.ak için, amirallığrn dü
§ÜDCesi hilafına, Sovla körfezine de 
bir tugay çıkartmayı kararla§tırı
yor. Bundan sonra da bu tepelerin 
zaptındaki ''fecre kadar" ka.ydmı 
kaldırıyor. itte Stopford da bu su
retle sabah uykusu için bizzat Ha

nun timal ve cenup ucundaki iki Umumi Merkezinden : 
tepe ele geçiyor. Sonra. aklınıza ne 
gelir? Hiç değilae fecir zamanına 

kadar Hamiltonun alınmasını iste-

diği ve "Stopford''un da biraz geri
ye bıraktığı ''Mestantepe ve gerile

rindeki sırtlara yürümek değil mi? 

miltondan icazet almıt bulunuyor- Hayır. Böyle bir şey olmuyor ve in-
du. giliz taburları arap saçı gibi birbi-

* Harb gönnüt ve hatta töyle böy-
le muharebeden anlıyan insanlar 
için bile 7 ağustosta ingiliz 9 uncu 
kolordusunun Sovlada düpnüt bu
lunduğu atıl hareketi kavramanın 
ve buna bir mana. vermenin imkanı 
yoktur. Bilhaasa bizim tarafta bu 
ihraca kal"§ı koyacak kuvvetlerin 
mikdan, daha doğrusu yokluğu bi
lindikten sonra. 

ri içerisine karı§ıyor. 

Bunları İngiliz kaynaıklarma göre 
hulasa edelim: 

Sabah saat sekizde 32 ve 34 ün
cü tugaylar (bunlar B ve C kum
sallığma çıkanlar} birbirlerine çok 
karı§mıştı. Fakat ayırıp ileri hare
ket yapmak güç değildi. Askerler 
yorgun olmakla beraber yeni bir 
gayret sarfına hazır idiler. 

(Sonu var) 

Yer aarsınkıaı.ndan felakete ucrayan 

vatandaşlarımıza yardnn yapılmak Ü· 
zere aşağıda isim ve adresleri yazılı 
zevat ve müessesat tarafından hizala
rında yazılı paralar veznemize yatırıl
mıştır. Bu hayır sever zevata ve mües
sesata gerek cemiyetimiz ve gerek fe
laketzedeler namına teşekkürlerimizi 
sunarız. 

1042 06 Tekirdağ Kızılay merkezinden 
43 00 Bergama Kızılay şubesinden 

10 28 İzmit Akçakoca okulundan 

15 00 Sarıkamııı orta okulundan 
18 09 Giresun Necatibey okulundan 
50 00 Almanya - Dusseldorf'da Koh

ven - V erband fabrikası namına 
80 25 Ankara Telgaz şirketinden 

1258 68 
252261 39 Evelki listelerden 

253520 07 Evvela on birinci tümenin 32, 33 
ve 34 üncü tugayları karaya çıkı
yor. Arkasından onuncu tümenin bir 
tugayı geliyor. Sovla körfezine çrkı- ..a llllll lllll il llllll il lll lll l lllll lll l llll lll llllll lll lll l lll llll l lllUI 11111111 lllL. 

yor. Bu da onuncu tümen emrine - Yazan: Alexis Tolstoi No: 121 ~ 
giriyor. Sabaha doğru bu tugay da : E 
altı taburiyle çevirerek Softatepeyi : :; 
(İngilizler 10 rakımlı tepe diyorlar) = a~~~' = 

2- Şild maçları: 

1936-1937 şıld maçlarının yapılma
dıgı görülmuştür. l:su suretle ajanlık 

hem bu yılın ve hem de 1937-1938 yılı
nın şild maçlarını yapmak mecburiye
tiyle karşılaşmıştır. Ancak zamanın 

darlıgı haseoıle 1937-19~0 ş.ld nıaçları 

eylül. 1938 de yapılmak üzere tehir e
dılmış ve 1936-1937 şild maçı bitiril
miştir. Bu maça Muhafız Gücti iştirak 
etmemiş ve dığer kulüpler arasında 

yapılan müsabakada Harbiye idman 
yurdu birinciliği alarak şildi kazan
mıştır. 

3- .Uölge kupası maçları: 
Bu maç.ar aşağıda yazılı takımlar a

rasında tertib olunmuştur: 
A - Milli küme haricinde kalan ku

lüplerin birinci takımları arasında. 
B - Bütün kulüplerin B takımları a

rasında. 

C - Ankaradaki erkek lise ve meslek 
okulları arasında .. 

D - Ankaradaki yüksek okullar ara
sında .• 

Bu maçların neticeleri şudur: 
ı - Mim küıne haricinde kalan beş 

kulübün birinci takımları arasıncta)'a;;-

pılan ~upa maçında müsavi puvanla en 
yüksek dereceyi Gençler Birliği ve 
Ankara gücü kulüpleri birinci takım
ları kazanmışlardır. 

2 - B takımları arasında yapılan ku
pa maçlarında gene Ankara gücü ve 
Gençler birliği B takımları müsavi pu
vanla finale kalmışlardır. Bu maç önü
müzdeki hafta yapılacaktır. 

3 - Erkek lise ve meslek okulları a
rasındaki maçlarda Ankara erkek fo•e 
si gayri nizami bir oyuncu oynattı~ın
dan bölge heyetince hükm~n. ~a.~ı.eı~ 
addedilmiş ve bu grupun bırıncılıgını 
Gazi lisesi almıştır. 

4 - Yüksek okullar arasındaki kupa 
maçı bu okulların kamp devrelerinde 
ikmal olunacaktır. 

Futbol ajanlığı bölge başkanlığının 
direktiflerinden de mülhem olarak 938 
1939 yılı futbol müsabakaları için ge
niş bir program hazırlamaktadır. Bu 
program temmuz 1938 zarfında neşre
dilecek ve alakadarlara tevzi oluna· 
caktır. 

Ayrıca B takımları muhtelitinin ya-

16 - 6 - 19Jb 

ı __ R_A_D_ ..... ,.,.,..,~ ......... ö,,.,.,.,., ...... _. ~· 
Ankara: 

Ö-ı N · g .. e eşrıyatı: .1 
12.30 Karışık plii! 

neşriyatı - 12.50 Plak: Türk musikisi vl 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici ~ 
berler. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla daıt 
musikisi - 19.15 Türk musikisi ve hal 
şarkıları (Makbule Çakar ve arl:adaşlarJı 
- 20.00 Saat ayarı ve arabça ne:jriyat 
20.15 Radyofonik temsil (Gençler gru~ 
tarafından) - 21.00 Stüdyo salon orkestra! 
sı: 1 - Yoshitomo: Japanische suite. 2 l 
Franz Grothe: Barca role. 3 - Roefter: D~ 
rinka. 4 - jeon Meago: Mursia. 5 - Erı:ıl 
Kostal: Die rose von Granda - 22.00 Ajaııl 
haberleri - 22.15 Yarınki pro&ram ve J.t 
tiklaJ mar:lı • 

İstanbul : 

Oğle Neşriyatı: 
12.30 Plakla Tiiri 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plikl 
türk musikisi - 13.30 Muhtelif plak neşri 
yatı - 14.00 Son. 
Akşam Neşriyatı: 

18.30 Plakla dan 
musikisi - 19.10 Spor musahabeleri: Esre 
Şefik. - 19.55 Borsa haberleri - 20 O 
Grenviç rasathanesinden naklen saat a~tİ 
- 20.02 Sadi Hoşses ve arkadaşları tarafııı 
~.an türk musikisi ve halk şarkıları - 20.4j 
Omer Rıza tarafından arabça söylev - :Z~ 
Radife Neydik ve arkadaşları tarafındaıl 
türk musikisi ve halk şarkıları - 21.45 OF' 
KESTRA: 1 - Bovato: Mefistofel fantez4 
2 - Zeller: Adam vals. 3 - Hans May: Serti 
nad. 4 - Severak: Vals romantik - 22.15 .A 
jans haberleri - 22.30 Plakla sololar, oper• 
ve operet parçaları - 2·2.50 Son haberler ""' 
ertesi günün programı. 23 Son. 

Avrupa: 

0.PE.ı<A VE OPERETLER: 9.30 Viyan 
- 11.30 Prag - 13.15 Ştrazburg - 15.3 
Stokholm - 18.00 Londra - 19.10 Kolon 
ya, Königsberg - 19.55 Hilversum - 20. 
Ştutgart - 20.10 Breslav - 21.00 Brüksel 
Hamburg - 21.20 Londra - 21.30 Lükseı:rı 
burg. 

ODA MÜZİCiİ: 15.20 Laypçig - 15.3 
Hamburg - 18.00 Doyçlandzender - 20.~ 
Ştutgart - 22.00 Varşova - 22.20 Sarbrük· 

SOLO KONSERLERİ: 11.05 Presbur 
- 13.25 Stokholm - 15.15 Doyçlandzen 
der - 16.50 Berlin - 17.00 Münih ,Paris _,. 
18.00 Varşova - 18.20 Breslav - 19.1l 
Ştutgart - 19.30 Stokholm, Ştrazburg-" 
20.00 Oslo - 21.45 Hilversum - 22.30 
Doyçlandzender. 

ORG KONSERLERİ: 8.30 Münih _,. 
11.30 Kolonya - 17.10 Kaşav - 20.50 Be 
romünster - 21.15 Prag. 
HAFİF MÜZİK: 5.00 Königsberg- 6.tC 

Hamburg - 6.30 Laypçig ve bir çok alma~ 
istasyonları - 7.10 Kolonya - 8.30 Franl< 
furt, Königesberg- 10.30 Hamburg - 12.oO 
Frankfurt, Hamburg. Kolonya, Viyana 
1~.00 Münih - 13.15 Breslav - 14.00 LaYP'. 
çıg, Ştutgart, Frankfurt, Kolonya - 14.ıO 
Viyana - 14.15 Berlin - 15.35 Berlin-' 
16.00 Doyçlandzender, Hamburg, Laypçil 
- 18.00 Berlin, Viyana - 18.!5 Doyçland• 
zender - 19.10 Berlin - 20.00 Doyçland• 
z~nder, Sarbrük. 21.00 Kolonya - 21.15 KÖ' 
nıgsberg - ZZ.30 Hamburg - 24.00 Dansiı•J 
Ştutgart. 

HALK MÜZİÖİ: 10.30 Viyana - ıı.30 
Stutgart - 18.00 Münih - 21.10 Hambur' -....... ~.... -- ---------~=~~ 

Macarislanda şiHelli 

yağmurlar ve f ırltnalar 
Budapeşte, 15 a.a. - Dün gece büt;;' 

Macaristanda çok şiddetli .cıttınalar 
çıkmış ve 19 kişi J .. ı..ıırımdan ölmüş

tür. Mart.at nasar oldukça mühimdir. 
ısudapeştenin Neupeşt mahallesiıı• 

de 103 evi su basmıştır. Matra dağı~ 
teklerinde birçok nahiyeler ta.mami1' 
su altında kalmıştır. 

"• 

kın şehirlere (Kırıkkale, Çankırı, 

Kastamonu) A muhtelit takımının d8 
fuar münasebetiyle İzmire giderke.ll 
garbi Anadolunun başlıca şehirlerini 
ziyar~t etmesi mutasavverdir, 

Bu suretle 1937-1938 futbol mevsMJ:Ji 
kapanmış olacaktır. Bu arada fü::retlt' 
rini alamıyan hakemlerin ücretleri dt 
verilerek bu devreye aid hesabat tas• 
fiye olunacaktır. 
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Bu iki adamın Nektarii'nin yanına rışmış bir mujik, dıvara çakılmış koca _ 1 - den bir örme tesbih çıkardı, şiddetle ı titreye sobanın üstüne çıktı, (StareÇ 
girmesine müsaade edilmedi. Soğuk bir çivinin ucundaki halkaya merbut - l[__;..ısm1ın~~[.4LJ_JLU_ı.~~~!lll Stepka'nın yüzüne yapıştırdı, ve son- kiliseye giderken ona artık çan ça~' 
medhalde önlerine acemi müridlerden bir zincire gövdesinden t.ağlanmış, ye- _ ra, ayni suretle Petruşka'ya vurdu 1 masmı emir ve duada bulunmasını m.e' 
biri çıktı. - stareçin iki acemi müridi re yan yatmış, karanlık köşesinden :; : Mujikler diz çöktüler. Stareç, morar- netmişti "git, ekmekleri fırına sür" 
vardı: Andrei Golikof, ve bir de topal, stareçe bakıyordu. Sobanın yanında, : , : mış dudakları arasından: '"Gurur, me· demiştir.) 
Siska, şaşı bir çocuk olan Porfirii.. İşi üstü eski bir paçavra ile örtülü bir ten· : :: lun gurur!" diye mmldanarak gittik- Donmuş ayakları için için sızlıyor' 
ona alçak sesle anlattılar. Porfirii ba- cerede hamur mayalanıyordu. : :: çe fazlalaşan bir hararetle adamların du, açlık beynini uğuldatıyordu. Yii' 
şını omuzuna eğdi, içini çekerek: "Gi- - E bakalım, ne istiyorsunuz? : : yüzlerine vuruyordu. Cin çarpmış O· zünü sıcak çakıllara vermiş, dişlerirıİ 
riniz" dedi. İki adam kalpaklarını çı- .. Nektarii, uzun sakallı yüzünü mu- : : lan mujik birdenbire yüksek sesle şiltesine geçirmiş, yatıyordu. Bağır• 
karıp küçüle küiüle medhalden hücre- Jlklere döndürdü. Bunlar ayıdan kork- : : haykırdı, zincirini kopartmağa çalışa · mamak için Abbakum'un sözlerini te1'' 
ye geçtiler: Çok büyük, çok haşin ol- mazlardı, yalnız başlarına geyiğe sal- : : rak, bir köpek gibi ,ileri doğru atılmak rarlıyordu: "Ey insan oğlu, sen ]Cİ 
duklarını his ediyorlardı. Stareç sıh- dzrırlardı, fakat bu adamın karşısında : _ istedi: murdarsın, leşsin ... Köpekler, domut' 
hatli bedenden hiç hoşlanmazdı. ürkeklik his ederlerdi. _ : - Vur onlara, vur, ihtiyar, şeytanı lar arasında yaşamalı idim... Ruhurt! 

Küçük, iki büklüm, kaba bir kumaş· . Stepka, dura dura hikayesini naklet- : : kov.... onlar kadar pis kokuyor... Günahtı· 
tan yapılmış eski biçim mantosu ile tı. Pet:uşk~, A onu teyid için ,ara sıra : : Yorulan stareç sık sık nefes alarak rımdan dolayı bir köpek leşi gibi kO" 
mihrabın önünde duran N ektarii, bir kelıme ılave ediyordu.... = : vurdu, ve öksüre öksüre: kuyorum ... " 
Stepka ile Petruşka'ya yan gözle bak- Nektarii: ~ : - Siz de daha sonra anlarsınız, de- Cinlere karışmış mujik, zi~i-r!ftİ 
tı. İnce ve uzun bir sakal dizlerine de· - Demek ki sen Petruşka, bir suba- : § di. Haydi gidiniz, ve İsa yardımcınız salhyarak: 
ğecek surette sarkıyor, yanan iki kor yı sopanla öldürmek istedin, ve sen : - olsun.... - Bu gece ihtiyar yine bal tıkmdt· 
_ iki göz değil _ kaşlarının gölge- Stepka, günahtan korktun, öyle mi? : : Mujikler, ihtiyatkar, höcreden çık- Bu sefer Andrei ona: "Yalan yeter I" 
sinde parıldıyordu. Kurt yeniklcriyle Stepka, bu sözleri işitince, cesaret- : ;: tılar. Ay ışığı azalıyor, kilisenin arka diye bağırmadı. Dişlerini şilteye dab8 
dolu bir kitab cildi üzerine yapıştırıl- le: - : tarafında, ormanlar üzerinde ufuk a· fazla geçirmekle iktifa etti. Ruhunda' 
mış bir mum yavaş yavaş cızırdıyordu. - Baba, biz tam iki hafta onların = E ğarıyordu. Hava don yapıyordu. Mu- ki o korkunç şüphe ışeytanma artı1' 
Gölün kıyılarından toplanmış düz ça- peşinden ayrılmadık. Melun Yovakim - Sizi böyle bir iş yapmıya teşvik Stareç: jikler omuzlarını silkip kollarını açtı- hükmedemiyordu. Bu şeytan, küçii1' 
kıllardan yapılmış bir soba etrafa bo- memleketi bilir, onları doğruca bura- ettim mi? (Mujikler, hiç bir şey söyle· - Porfişa, azizim, dedi, buhurdana lar: ''Hatamız neydi? Niçin? Şimdi n~ bir hadise sayesinde Andriuşka'nıtı 
ğucu bir hararet saçıyordu. Dıvarlar, ya getiriyor. Ne yapacağımızı tayine- meden şaşırarak stareçe baktılar). bir ateş koy, dua ederek üfle. yapacağız?,, yüreğine girmişti. Bir defa, üçü birdefl 
daha temiz görünmek için, kabukları demiyorduk ... Onlar da kendilerini ko- Stepka, sen onların onunu birden a- Topal Porfirii, bir ağaç çiviye asılı Petruşka, alçak sesle: - Nektarii ve müridleri - yalnız, ar8 

soyulmuş kütüklerden yapılmıştı. Ta- ruyorlardı... Yoksa mesele basitti... teşte vaftiz etmek istiyordun, öyle duran buhurdanı aldı, seke seke soba- - Çok yürüdük, az yedik. sıra bir kaç yudum su içerek, tam kır1' 
vanda kenevir liflerile biribirine bitiş- Kulübenin kapısını iyice örter, üstün- mi? Demek ki sen duaların tesirinden ya doğru gitti, buhurdana ateş koyup - Şimdi ondan nasıl yiyecek iste- gün oruç tutmuşlardı. Andriuşka il' 
tirilmiş kuru otlar... den ateşlerdik ... Ateşte vaftiz olurlar, eminsin? Hah, hah 1 Sana bu kudreti stareçe uzattı, ve onun elini öptü. Nek- ın<''i? Porfirii'nin İncil okurken başları dötl' 

Stepka ile Petruşka'nın bıyıkların- biz de kendileri için dua ederdik ... Bu, kim verdi. Demek ki sana göre Petruş- tarii, uzun eli ile buhurdanı hemen - Acaba bize ekmek verir mi? memck için Nektarii ağızlarını ve glY 
dan buz parçaları eriyip kaydı. Fakat onlar için de, bizim için de iyi olur- ka'yı sevkeden iblisti ... Ve sen de ibli- döşemeye sürerek mujikleri, bir zincir - Ona görünmesek iyi ederiz ... Ö- ğüslerini kvasla serinletmelerini otl' 
onlar bunları silkip dökemiyor, hatta du ... Fakat muvaffak olamadık .. Onla- se hükmettin, değil mi? Ne ermişlik!.. §rkırtısı arasında, selamlar verip bir tekiiere doğ• u gidelim .. Belki bir sin· lara emretti "Ben buna muhtaç deği: 
stareç duasını bitirmeden kımıldanma- rı vurup öldürmeğe gelince; İsa bizi Stepka surat astı. Petruşka stareçin şeyler mırıldanarak, önden, yandan, cap yakalarız... · lim, diyordu, melekler beni sema~' 
~a cesaret edemiyorlardr. Stareç teh- bundan esirgesin ı İblis bizi iğva et- sözlerini iyice anlıyamadığrnoon göz- arkadan tütsillemeğe başladı. Buhur- şebnemler le serinletiyorlar." 
didkar bir sesle okuyordu. Cinlere ka- mek istiyordu... terini kırpıştırıyordu. danı Porfirii'ye verdi, kalın kemerin- A.ndrei Golikof, her tarafı titreye (Sonu var) 
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Kırmızı kibarhğı 

E HAYAT ve SIHAT i 
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Domatesin Ankara Çileği 
Mecburi askerlik hizmeti 

• 
Vaktiyle pirinçle yai ucuzken, Bir taraftaıa da cloauıl• aebzeler 

kırmızı domates de zerzevatçı dük- araaında en az aulu olanlardandır: 
kanlarında kocaman küfelerin için- Yüzde 93.1. Yüzde 3,60, hem de 
de aatılır ve yazın tazesi, kıtm aal- türlü türlG - 7ani ilaümdekinden, 
çaaı ucuz almır, çocuklar da çok öteki yemitlerdekinden Ye Pancar-

karşısında lngiltere 
Botluklan çabuk cloldurduju ıçm 

akasyaya medhiyeler yazahilirdik. Fa
kat onu bozkınn yeşertebildiği tek ağaç 
olarak bir tann - nebat mertebesine ça
kannak, en az, kendimize kartı bir hlık.-

aevdikleri kırmızı pilavı bol bol da.kinden - tekeri bulunmaaı doma- Meıele bugün açıkça ortaya 
yiyebilirlerdi. teae adeta bir 7emit. lezzeti verir. konulmuıtur, ve naııl ol-

Bir zamandanberi kırmızı doma- Azotlu madclel.-i bile ~de bir de- dukça ani bir tekilde ortaya atıl
tes pek kibarlqb. Gene zerzevatçı receye yakındır. llllf olduğu da bilinmektedir: 29 
dükkanlarında, fakat küfelerde de- Onun içindir ki, eskiden zerze.. mayıada, Milli müdafaa koordina
iil İfportalarda, görülüyorsa da da- vatçı küfelerinde çürüyen domat-, tör nazırı Sir Tomu ln1kip beya
ha ziy.cle manav dükk&nlarmı, hem timdi manaY dülrkblannda bat ae- natta bulunmut ve bu beyanat A
de en makbul yemiflerin üatündeki dircl• otwarak yumru yumna yü- vam kamarasında bir takım kaygı
raflan aüslüyor. Turfanda zamanla- züyle ala7 eder l'İbİ bize bakar. tar uyandırmıttır. ltçl muhalefeti, 
rmda bir kilosunun yüz kuruta, yÜz Bu zamanda kırmızı domate.ten har bzamanında İngiltere halkını 
yirmi kuruta kadar aatıldıi~ bile aalata yapmak keaenize elvennez1e, ve hususiyle ltÇileri otomatik ıu
duyuyoruz. onun buluadufu yerden seçerken rette ve topyekOn seferber edecek 

Eskiden evlerde çamaıır liğenle- ppkanızı çıkararak ııelamlamaiı, pllnlar mevcud olduiunu ıanmıt· 
rinin içinde ucuz ucuz ezilen kınnı· hetn de vaktiyle size bol bol doma- tır. 
ar domateae bu kibarlık nereden tee aalçasiyle kmnızı pilav yedirmit Çemberlayn'ın müdalaalai 
l'elcli 7 olan annenize rahmet okumalı 11-

Dikbt ettiniz1e, domateain ki· natmaymız. 8 unun ünrinedir ki Bay 
barlqması vitamin aözlerinin çık· G. A. Çemberlayn 2 haziranda 
mau üzerinedir. Domates Amerika· meıeleye müdahale etmiftir. Bat-
nm cenubundan Avrupaya daha ye- bakan, mecburi askerlik hizmetine 

ni .. eıdiii vakit, güzel rensi herk•· Serbest su· tunlar dair 1922 tarihli bir kanun liyihası 
ain botuna &'İtmekle ber.ı,., neba· mevcud olduğunu ve liyihanın da 
tat alimleri onun bir çok zehirli ne· defalarla bir çok hükUmetler tara-
batlarm bulunduğu fasileden o~: fından tetkik edilmi1 bulunduğunu 
ama bakarak doınateai de zehll'h Evkaf umum müdürlüğü ıöylemit. endUıtrlyel mecburi hiz-
diye tanıtmıılar, bunun üz~rine ~·- met dütünceıini inklr etmittir. Bu-
kimlerden bazıları domate11 zeytın- • ı • • d • nunla beraber bafbakan, büyük 
yaima karııtırarak yılancık ve u- camı era tomar e ıyor harb takdirinde vatandAflara ne gi-
......... ı"lacA 1 dı·ye kullanmıılardı. · A __ , • ·f bi mecburiyetler tahmil edileceği-" - Her çivili bir mıman e~etın ı a-

Fakat bir çok yerlerde h~lkm do- desi olan abidelerimizi evkaf tamir edi- ni tahmin etmenin imklnsız oldu-
mat• yedikleri halde zehll'lenme- yor. Bu kelimenin manası sadece bir ğunu iyice taırih etmi,tir. Ve bu
diii &'Örülünce nebatatçılarla be- tamir demek delildir. Abide tamiri günkü hava tehlikesine kartı ko
kimler domateü sehirli veya tüp- demek ölmeie yüz tutmut bir tarihi runma tetkilatında vatandaıların 
heli bir nebat diye l'Ö9termekten meydana çıkarıp yaptmak demektir. poliıe ve itfaiyeye yardımcı olarak 
-az .. -=-1-~ı·. Ondan IODl'a kırım- 1 i k i · ö ·· ·· alınmaları keyfiyetipin, mecburi ... ~- Buna da ıöz er ço yı ı rur ve gu- k 
ZI doma .. --.:_ L- 7erde oördü"-o;, .b ı--'- ı•- askerlik hizmeti zaruret kesbedece - ....- • ... sel aaniatlardan nuı i o IUCIA. ıu;ım· f 
ratbeti ha• bilir. Bununla bera- olursa. bunları bu hizmetten mua 
ber kmmzı domatea, nihayet batka dır. krlmıyacağını da aözlerine ilave 
aebzel• pi, bayatı bir aebze sayı- Hayatımın kırk senesi ibidat içe- etmiıtir. 
lırdL riıinde çalıpakla ıeçti. Eaki zaman- Muhalefet. bu beyanattan sonra 

da Abide tamirinin ne demek olduiu • k · ·· t d. v Vitaminler ketfeclilip de kırmızı hiç bir rea ııyon gos erme ı. e 
domateate A. B ve C vitaminlerinin nu çok iyi bilirim. Gözlerim nelere ta· lngilterede bü)JÜk bir siyasi ehemi-
üçünclen de bulundufu anlaıılmca hid olmuıtur. yeti haiz olan pazar ıünü gazetele
domatea limondan, portakalclan, Firuze ve mercan renklerile bezen- ri meseleyi dikkate ıayan· bir aami
havuçtan bile ütün çıktı. Birinci mit o &üzel çinilerimizin üzerine yağ- miyetle tetkik etti. itin umumi
•• ikinci vitamin bakımından vakıa 1ı boya ve badana vurmak ve her birer- yeti bakmımdan herkes üç nokta
domatule ha'VUÇ aym dseçeciedir, leri kendi bqma birer sUWeate aib1 da ID'Utllbılıtırt 
ikiaind• •• birincili- 80. ildncicl- lneuun ,e.cıne sUı.a w ıa.-... ta• ı - Mecburi ulıerllk blsmetl be
Zl-50 alçü bulunur. Fakat C Yita- ylnat unlatınm nlmunelerl olan•· nUs - yani buiran UtS8 tarihinde 
minmden kırmızı domateste 50-100 def kakmalı kapı ve pençere kanadla· - hazerde tesiı edilemez. 
ölçü bulunduğu halde havuç burada rına çivi mıhlanarak tamir edilirdi. 2 _ Plan hazırdır, ve otomatik 
büabütün yaya kalır. Limonla porta- Evkaf sade tamir yapmıyor, lahde surette olmasa bile ~abucak, ve ta-

~lrf.lı._lllilıii11ıi11llıliıİiii1ii.ıllill~lli'41iiiiJM~~i\ifi~s.ilş~r~e~i~~iv~i~l;er~i~nı;· iı•-f-iMl'liiUfi~iifj~~fiSk~r-·~alınarak. r , M~ 
:vakit boy ölçii!emezler. tını iade ediyor. Çinıilerin üzerindeki talarmda tatbik aahuına konula-

Teaadüfe yahud domatesin tali- boya ve badanalar kazmıyor, yüzlerini caktır. 
bine bakınız. Onun vitaminleri bi- güldürüyor, aynı zamanda seyredenle- 3 - lngilterenin eaulı ıilihları 
limnezden önce, içinde oksalat bu- ri de sevindiriyor. Abidelerin kendi deniz ve hava ku-wetleri olduğun

plinlarından hariç olarak yanlarına dan hava ve deniz huıuauı\da çalı9-ltnnaamclan dolayı romatizımh ve • cakl 
il&ve olunmut tuıf eylı yumur arı matara devam edilmesi için israrda kumlu olanlara pek dokunur diye 
kaldırıyor, onun ruhi eaaletini iade ve bulunmaktan ıeri kalmıyacaktır. 

lanmmıfb. Sonradan bunun da bot eiımi letafet ve azametini meydana çı-
bir aöz oldufu, hem de aksine ola- karıyor. Hasertle ....cburi laisnNt yolr. 
rak, domat..U. içindeki ektilerd.en işte lıtanbulda tamir ıören &bide· S öndey Taymia'de Skrütator'-
dolayı, me)"Yalar l'ibi, kam aRıalen !erden birka~ı: Mahmudpata. Meaih- un ve Oblerver'de de Bay 

yapmıya yaradıiı yani tam da ro- pqa, Sinanpap, Piyalepata. ve Lileli J. L Garvin'in mütalaaları bilhu· 
matizmaya ve kumlara iliç olacaiı sa bunlardır. Skrütator, hava tehli· 
anlatddı. camileri pbi uameti mimariyemizin keıine kartı pasif korunma te,ldli· 

Amerikalı hekimlenlea basılan birer ıibeaerleri bu ıuretle temizlen- tı üzerinde 1uddetle durmakta ve 
clomat .. i yüreğe dok...,..,.kla, anjin mit ve meydana çıJmuıtır. bu tehlikeye karfı alınacak tedbir
yapnıakla itham ebniılercli. Vita- Evkaf müdüriyeti umumıiyesini bu ler ne kadar mükemmel oluna 
lllinlerden IODl'a, bunların da doma- huıuıta takdire pyan ıörmekle bera- :!üpnanm cesaretini o niıbette kı
teain kencliainden delil, domat.. racağmdan, zaruretini teyit etmek
aalataamı pek fazla yemekten ileri ber ibidatın böyle güzellepnesi bana tedir. Mecburi aıkerlik hismetine 
geldiii anlatıldı. Gene Amerikalı yeniden ı><>-tu camilere aerdireceğe gelince; hiç bir ingiliz hükUmeti-
bir hekim domateae kanaer haul et- benziyor. nin bunu hazerde meclisten geçire-
--L ••-unu ..:~ıetm= .... i. Bunun da miyeceiini ıöylemektedir. Hatta 
- ~ T- ~ Konya mebusu resam 
adı olmadıiı - hep vitaminlerden kendisince pek uiz olan dütünce· 
aonra - meydana çıktı... $eolr.et Dal sine avdet ederek büyük harbdeki 

Kentervil Hortlağı 
Yazan: OJıar VAYW Çe'riren : N.,..ttin ART All 

\\::============Tefrika: 5 
Hakikat kaf aama dank etmlftl. Ken· 

diıiyle alay edilmit. etlenllmit ve fe
ci ıurette mantara baıtırılmıttL G8z
lerine aki Kentervil bakıfı geldi; dit· 
ıiz çenelerini gıcırdattı ve kurumuf 
kollarını batının üzerine kaldırarak 
eıki mekteb dili ile pntekler (horoz) 
boruıunu iki defa öttUrdüiil zaman 
•eniz adımlarla cinayetlerin, katille
rin her türlüsünü yapacatına yemin 
etti. 

Daha bu korkunç yeminini bitirmiı, 
bitirmemifti ki uzakta bulunan bir e-
•in kırmızı klremidli damında bir ho
roz öttü. O, uzun uzun, acı acı ,Uldil 
•e bekledi. Saatlerce, saatlerce bekle
di. Fakat, tuhaf delil mi, bir daha öt
ınedi. Nihayet saat yedi buçukta evin 
hizmetçileri çıkıp geldikleri için, hort 

lak bütün bu maksadını yerine ıetlr
Qıebizin eli bot. dilfllne düfllne, kendi 
Oduına döndü. Orada çok ındlll eski 
1<5valye kitablarını karıttırch. Orada 
bciyle bir yemin eanaımda horozun 

mutlaka bir defa daha atecetl yasılı 1-
dL 

- Yaramu kGmet hayY&nı bu itte 
kaybeder, dedi, ıUn ,artır ıörmez bü
yük mızralımla onua ızrtıatına bas
malı, onu bir defa daha attilrdlkten 
sonra haklamalı idim. 

Sonra lrurtwıdan bir t8butun içine 
rahatça yerleterek akpmı beklemete 
batladı. 

iV 

Ertesi ıilD• hortlalr, çok sayıf ve :yor
gundu. Son dört haftanın kork~ he
yecanları, artık, tealrlnl ftietermete 
baflamıttı. Slnlrlerl fena halde aaraıl· 
mııtı ve en ufak ,urtllttllerle bile aar
ıılıyordu. Bet ıUn odamda kaldı ft 
nihayet JdltUpbanedeki kan lekesinden 
vu ,eçmiye karar verdi. Mademki (). 
tiı aileal bunu iıtemlyorlardı, o halde 
buna ıaylk deliller, demektL Bunlar, 
bayafı, maddi lmanlardı n b&yle bir 

feyin ıembolik delerini anlamaktan 
50k uzaktılar. Hayalet" tayflaaıa 18-

rUnüfil meaelai, yıldıdafllllt cesedle
rin inkitafı bqka meselelerdi ve bun
ları idare etmek kendi elinde değildi. 
Onun mukaddes yulfni haftada bir 
defa korldc,rda ı&rünmek, her ayın ilk 
ve üçüncü ÇU'f8IDba ıtmlerl pencere· 
den fıııldamaktı; bu mecburiyetler
den tereflyle nuıl kurtulmak mU. 
kün oldutunu da bilemiyordu. 

Onun hayatı çok kate pçmifti: bu
ruı dofru idi. Fakat ate taraftan. ken· 
dili tabiatln Uıttlndekı kuvvetle alAka· 
1ı olan her feYO de inanırdı. Ondan 
IOlll'a Uç cumarteal ,una akfam1arı sa
at on iki lle llç anemda, ,anumemek. 
ltitilmemek lçln bltllD tedbirleri ala
rak koridordan mutadı oldup nsJılle 
~tL Potinlerini çıkardı: kurtlar ta
rafmdan yenllmlt eski tahtalar Dserin· 
de mllmldln oldup kadar •ul ytlrU· 
dU. Sırtına bUyük ıiyab kadifeden bir 
barman.lye ıf ydi ve sinclrlerlne yal 
ıUrmeyl de ihmal etmedL 

Bu ton lronınma tedbirlerini almak· 
ta .. buna ahfmlıkta btlytlk mflpult 
çektltlnl dylemete mecbanıJD. Bir 
ıece daha aile yemekteler iken Otla'ln 
odaaına firlp oradan flleyl aldı. ilk 
ince bu hareketi. pek atırma cltmlf· 
tl; fakat IOlU1ldan bu :yeni lcaıdm le

hinde töylenebilecek bir çok tözler 

bulunduiuu " bu mtcldenln maba-

Yazan: --"""' 
La Tribün de Nasyon' da 

Piyer Dominik 
•11111111111111111111111111111111111111111111111 ........ 

ıibi ordular tetkilinin bahıe konu
lamıyacatmı hükümetin fimdiden 
beyan etmesi lüzumunu ileri ıür
mektedir. Skrütator'a göre lngil
terenln Avrupa kıtaaına genit kad
rolu ordular göndermek hataaına 
bir daha düpnemesi lisımdır. "Asıl 
rayreti biz denizde ve havada gös
terecetiz, dıt politikamızı ve stra
tejimizi bu prtlar içinde kabil olan
la uzlattırmalıyız. Ve l!:>stlarımız 
da kendi politikalarını ve tabi.> ele
rini buna intibak ettirecek olurlar
sa, bu, tehlike zamanında ittifakı
mıza l&yık oldulu kıymeti vermit 
olacak, ve aynı samanda İngilizler 
gibi, kendi milletdaşlarına da daha 
makul görünecektir,'' demektedir. 

Her'lte• hizmet etmelidir 

Observer'de Bay J. L. Gar-
vin, harb zamanında mec

buri askerlik hizmeti zaruri bulun
duğunda iarar etmektedir. Harke
sin tu veya bu tekilde hizmet etme
ıl lazımdır. 

"Harb zamanında herkne oyna
yacatı rolü ıöatenneğe mahıus bir 
kanun hazırdır. Bu kanun yalnız 
parlamentoca kabul edilmeği bek
lemektedir. Bir harb olacak oluna, 
bir itçl hükilmetl, veya sol cenah
lar ittifakı hilkilmeti, bu huıusta, 
her hanıi bir hWrUmet ıibi hareket 
zaruretindedir. 

••• Bay Garvin parmaf ını yaranın 
üzerin~ koyarak sendikaların silah
lanmaya kartı almıt oldukları tav· 
rm kaygılandırıcı oldutuna lpret 
ederek "l'eçen hafta demir endU.
tricfleri tarafmclan g&lterilen te
reddildler demoftrasiye karfı bir 
ihanet ve dlktatoryaları bir teı
vik mahiyetinde görülemez mi?" 
diyen Bay Garvin, makalesine n i
hayet verirekn, hava tehlikesine 
karft konıum ~Mtına at• -.,.. 
yarelerle toplarm lmllinl recllıtir
memelerini ingilb: itÇilerinden ta· 
lep etmektedir. 

lnıiltere artılr emni;yette de
ğildir 

B ütiin bunlar bazı tefsirlere 
liyıktır. ilk önce, kaydet

mek gerektir ki İngiltere, şimdiye 
kadar kendisini korumuı olan de
niz manialınm kifayetsizliğini ni
hayet anlamııtır. lneiltere, bir harb 
olacak olursa havadan tehdit edile
ceğini bilmektedir. Demek ki bun
dan böle sadece bir büyük deniz 
devleti olamaz, büyük bir hava dev
leti de olmaaı lazımdır. Geçen gün, 
içbakan Sir Samoel Hor, Londra'
nın müdafaası için ahnmlf olan 
tedbirleri Avam kamarasında izah 
etti. Şimdiye kadar muallim yeti§· 
tirmek üzere, belediye makamları
na 300.000 tane gu maskesi dağı
tılmııtır. Londrada l.500.000 kişi
lik aıiınak hazırlanması dikkate 
alınmııtır. Ve bu aığnakların inşa-

da oldukça hizmet ettiğine kanaat ge
tirdi. Fakat bütün bunlara rağmen, ge
ne kendisini tedirgin edecek tedbirler 
alınmaktan rerl durulmuyordu. Dai
ma koridora ipler ıeriliyordu. 

Bir defumda arlraamda .. kara l 
ak", yahud Hoıley ormanları avcıla
mıın kıyafeti oldutu halde yürürken 
lldslerln merdiven bapıdan halı d6fe
li odaya kadar ıürdUkleri bypn bir 
yalm Userine basarak ayalı kaydı ve 
yere dU,tU. Bu aon tahkir onu fena 
halde öfkelendlrmltti. Bu ıebeble ve
karmı, IOlyal mevkiini anlatmak üze
re IOll bir tetebbüate bulunmıya ve er

t•i ıece bu pnç Etonlulan IDefhur 
.. Pervuıa Rupert" ;pbud .. Ba .. ız 
lord" kı)'afednde korkutmıya karar 
verdi. 

Yetmif ıenedenberl, bu kıyafete ıir
memittL O zaman bu kıyafete ıirerek 
ıtlsel Leydi Barbara Modit'i korlrut
mut. o da terualarmda pfak vakti 
hortlaktarm dolapaema milAade e
den bir aileye clreml)'ecellni eöyliye

rek fim.dikl lord Kentervll'in büyük 
babulyle olan nipnını bomıut ve Cek 
Kallton illmll ıuseı bir delikanlı ile 

Gretna Grin'e bçmıttı. Zavalb Cek, 
eoara Vandnon'ta lord Kentervil ~e 

yaptıfı bir düelloc1a maktul dtltmüt. 
Barbara da tH11Urilnden o yıl içinde 

ölmU,, bö1lece bu ıöriinit kendinden 

aızlıkb. Cinsleri arasında en •Yanıldı· 
aı için yakında 300 milyon kum sı olan Eftl'Ürü armudunu neden unu-
torbaaı tedarik edilmif olacaktır. tuyorduk? Annud yetiıtiren boa.,.. 
Bakan, hava hücümları eınuında • portakal veya muzdan b.Juetmiyo
lüzumlu olacağı anla,ılmıt bulu- nam • fakat viıne, erik, kaysı, tefta1i. 
nan kadın ve erkek bir milyon yar- kiraz yetiıtiremez miydi? Ankara ...,. 
dımcıyı timdiden bulmut olduğunu zarlarında Ankara zerdaliai satılır. Fa
aöylemittir. Nihayet. harb takdirin- kat bilir miainiz ki köylü zerdaliıWıı 
de .. teshir olunması imkinıız bir 

kayaıya &fl)anabiJeceiine vakıf olMy • 
vaziyette" bir umum! karargih bu- dı, zerdali aiaçlannm mahsulünü, 1uı7-
lunacağın1 ve hükilmetin de inki-
tu ve tehire utramakıızın faaliye- ı=:::;~;~a üç misli fiatJa de. 

tine devam edeceilni ilive etmit- Geçenlerde, bir Ankara kö,.üniin 

tBiru:0 tün bunlara •amimeten hava ba- •iitmen idaresindeki ilk mektebinde, 
• talebenin beaab bilgisini sınamü mM• kanlığındaki deiitildili ve Ameri-

ka Birletik Devletlerinden sonra aadiyle toplama ve çıkarma baklnada 
dünyanın en kuvvetli hava orduıu- eaaller aorubn ayvadan " armaclclan 
na malik olmak iradesinin daima Mhaettik. Çocuklar ayvayı ve •...et. 

henüz sö-;•lercli. Gene .-l:.:......._ teyit olundu• .. nu dikkate almak ·--s ... 

lazımdır. Fak~~ bu ordu henüs ha- rimiz ve ziraatçilerimiz vautuiJle 
zırlanmıt olmaktan uzaktır. meyva aiaçlannrn kıymetine inama 

lröylülerimia pçen kııtaa beri,_,... 
Kıtaya •enİf lıadrola ordu 6dam Petinde, alikalı devlet dainl.-i-

göndermemek. nin etiklerini qmdm.,orlar. Aba,. 

S krütator "geçen harbde ol- aölseai dahi sörmemiı olan boslar ~ 
duğu gibi krtaya genit lerini, birkaç MDe sonra, meyva bahçe. 

kadrolu ordular göndermemeli" di- leriyle bezemniı sörmelde blml,.aaık 
yor. Unutmamalı ki hava kuvvet- bqün ayqyı ve armudu bilmiyen ~ 
leri, topçusu da olan bir nevi süva- çocuklamun bol vitamin alarak daha 
varidir ki ba§lıca vufı ıüratle nak- prhüzlepniı olduldanna da &Miaeoe • 
ledilmesindedir... Fransa, 100.000 iiz. 
kitilik bir inıiliz ordusuna bir kaç Bozlar arpa ve buiclay ambarı, tif. 
bin kitinin rakip oldukları, fakat tik cliyan idi; cumhuriyetin huıffl 
bir kaç saat içinde müthiı bir tesir yıllan de .. m edip nüfus çoialdlkça 
icraıı kabiliyetinde 1000 kadar tay- lııaih, laahçeli, ormanb senit bir iltlle 
yareyi tercih edu. olacaktır. Belki bqünki bot uhal.n 
Vakıa Skrütator Mıl ukert yar- önce bnı kanı, eonra adna adımt, ,,.. 

dım ihtimallerini de reddetmeyip nihayet dekar dekar, hektu hektara.. 
yalnız Avrupa kıtalma genif kad- deniyete kazanacafız. Ve Wr sün b 

rolu kalabalık ordular gönderme- runllll'lmlZ aonc:aklardır ı 
• • - Bozlar nerede idi? 

mekten bahıedıyor. Eter bu, zım- z· V •-~• • A kara Ka • 
. . ıraat e1UUeti, n • ;r..-. 

nan mecburi hmnet aleyhmde bu- yola üatündeki l~ta bir "Annad 
lunmamak ise demek ki Skrütator ı.ı.ı. lıtaayoaa'' te.iaiae bqJ.mqbr. 
lngiltereye bir ihraç hare~etinden Anlran. birkaç .... aonn, ...... Eqi
Urküyor ve hizmete alınacak olan- rii armachmun aaltanMmı ilin edecek· 
ları bepıinin delille bile mühim tir. Pabt ...._ var : Ankara çi1eiini 
bir kıammm İngiltere adalarında ,_dıjnia mi? Anlcanula .. ı •• çilek ,.. 
alıkonulmuı lilzumuau dikkate a- tifebilmekteclir. Dün aescliiim Tiliyet 
lıyor, ve bittabi, bu meyanda, en- ficlaalıiuma hir köf99İ baa birden hire 
dU.tride çalıtanların malzeme, tay- "Rayiha, rayiha, rayiha. .. Cennette bal' 
yare, har.b levazımı imali için bu- lar mı yandı'P' diyen Yakub Kacbi':yi 
lundukları yerde kalacağını düşü- ve ihtiyar bir dostumu babrlattı, ihti
aüyor. pw deet--. her Plek ...,...... 

H arb takdirinde lngilterenin 
her 19yden önce remici, 

tayyareci ve itçi vereceti besbelli
dir. Bu husuada herkes mutabıktır. 
Fakat Fransa. bunu dütünerek, bü
tün gayretini yalnıs kara orduları 
tefkiline aarfetmek icab etmez. 
Fransa da, tıpkı lftCiltere gibi, de
niz ve hava orduları beıliyecek ve 
belki bu hususlarda onun yaptıkla
rmı aynen tekrarlamayacaktır .. Fa
kat iki milletin birbirini itmam ve 
ikmal etmesi muhakk ki lizundır. 

Mecburi hizmet zarureti 

1 ngilt~re ~ir Avrupa harbına 
denızlenn ıerbeatiıini te

min edecek kuvvetli bir deniz ve 
bugün kudretli olmayan ve fakat 
yarın kudretli olacak olan bir hava 
orduıiyle ittirik etse bile harbm 
ilk haftalarında Avrupa kıtuma 

(Sonu 1. uncu nyiad•) 

beklenen muvaff akiyeti g&termiftl. 
Fakat bu kılığa girmek bir haylı 

müfkil bir ifti ve Kentervil hortlağı
nm bu hazırlığı tam üç saat ıürmüftii. 

Nihayet bütün hazırlıklar tamam ol· 
mut ve hortlak, bu kılığa ıirdiği için 
çok memnun olmuftu. Yalnız bu elbi
se ile birlikte giydiği •uvari çizmeleri 
fazla bUyücekti; at üzerinde kullanı
lan piıtovlardan da, ancak, iki tane bu
labilmifti. Llkin gene bu vaziyet onu 
tatmin etmit ve hortlak, saat biri çey
rek geç~ o~duğu yerden çıkıp korido
ra geçmıttı. 

Perdelerinin renıfnden ötürü mavi 
yatak odaıı ismi verilen ikizlerin oda· 
sına vardıfı zaman kapı aralıktı. Daha 
heybetli bir ıfrit yapabilmek için ka
pıyı ardına kadar açtı. . Tam bu ıırtıda 
tam üzerine düten bir ıurahl ıu, ken
diıinl tenine kadar ıırıl ııklmn etti ve 
sol omuzunun bir karıt kadar yanın
dan ıeçtl. Ayni .....,.,,. dart klfillk 
yataktan relen kahkaha ...ıerinl de 
duydu. Sinirleri o kadar eandmı,U ki 

var kuvvetiyle kendi odalma kaçtı•• 
ertesi rUn. tf,ddetli blr aopk alpılı
ğmdan yatakta :yattı. Kendini teeelli 
eden bir nokta var idiyae o da batını 

beraberinde ıetirmemif olmaıı idi. E. 
ğer bqım da retirmit olaaydı, netice 
blilblltln feci olacaktı. 

Artık, bu kaba amerikan ailesini 
korkutmaktan Omldbd keamlfti. Onun 

"Allah canım. alacaksa cı"lek tarlumda 
abmt• elerdi. Ankara çileği bol koka· 
la, bol tekerli ve ceviz WiyüldüfüHe. 
clir. Demek ki, Anbrada bir "çı1elı:çi
lik iıi" ihdası mümkündür. inanır l!llY• 
dmız, buna? 

Memleketimiz hakkındaki hilPmi • 
zin yalnız eksik defil, ekseriya yanlq 
olduiunu da itiraf etmeliyiz. Botluk • 
lan çabucak doldurdufu için aba,..,.. 
tahammül edelim. Fakat haidaJlft w 
arpanm esiri olmryalRn: Cileh icada~ 
bütün meyvalan, memleketimizin Wr -
r.olr yerJ,.rinde oldutı1 .,.,.,,;, Ankaradt 
d" ntiı.tiremfiriz. - N. e..,.tar 

Kızılaya ôza olunuz 
Kızılaya azi kaydı haftası 

temmuz 7 de batlıyacak ve 

13 üne kadar devam 
edecektir •• 

için, ild&lerin hücumuna utrammnak 
için bfitUn tedbirleri alarak, kayıp 

düpnemek için yumupk terlikler gi
yerek, ve boynuna kırmızı bir atkı sa
rarak koridorlarda ıürilnUr pi do
lapıayı k!fi ıörmeie ı.,lamqtı. 

Son darbeyi eyllilün 19 unda yedi. 
Merdivenlerden apğı inerek büyük 
medhale girmit ve orada kimsenin 
kendiıine aatatamryacağına emin o-
larak Amerika elçiıi ile karıaınm, 
timdi Kentervil aileıinin resimleri 
yerine aaılmıf olan büyük fotoğrafla
riyle eğlenmeğe batlamıftı. Büyük bir 
kefene bürilnmüt ve çenesini sarı bir 
bezle baflamıttı. Elinde bir fener ve 
bir kuma vardı. Bu kıyafet, halrilra-
ten ''mezanız Conas" veyahud "zeba
ni Çerteey Barn" kıyafeti idi. Bu, 
Kentervil ailesi tarafından çok iyi 
hatırlanan bir pb11tı. Çünkü onlarla 
koquları Lord Ruffold anıamdaki 
kavganın eauı bundan çılmuftı. 

Saat aabalıa dofru ikiyi çeyrek ge
çiyordu ve hiç bir teyin hareketi ee-
silmiyordu. Bununla beraber, kan le

kesinden bir is kalıp kalmadıtmı an
lamak için kütüphaneye dofru yürü
yüp giderken birdenbire karanlık bir 
köteden iki vücud sıçradı ve kolları
nı batJarmın Userinde Mllayarak o
nun kulafrna: 

- B.at m,te haykırdılar. 
(Soau var) 
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Tarsus mühim bir ziraat merkezidir 
!"'''''''"""''"' 

B. d 1 5.000.000 kilo pamuk 

1 !:.~~~i)r-~'!:~. &-1 Konya·da sı du·,· ze ı· 
~=~:Ş~r:~~;ı :c:~ıf;l:~~i ~~:ika:: 

ır sene e l ıs.000.000 kilo buğday 
.................................................................... 

Tarsus, (Husu· 
si) - Tarsus top· 
raklarından yılda 

5.000.000 kilo pa
muk, 25.000.000 ki-
lo bu ğ da y , 
8.000.000 kilo arpa, 
3.000.000 kilo yu
laf mahsulü alın
maktadır. 

Bu rakamlar bi
ze Tarsusun zirai 
istihsal vadisinde
ki büyük ehemiye
tini tebarüz ettir
mektedir. 

Bu yıl Tarsus 
çiftçisi pamuktan 
1.500.000 lira, buğ
daydan 720.000 li
ra, arpadan 240.000 
lira, y u l a f t a n 
90.000 lira kazan
mıştır. Şu hale gö
re Tarsusa bir yıl 

. r 

• 

ahnıyor 
ğacın dalına binip salıncak şeklinde 
sallanmaktalar iken ağacın istinad et
tiği kaya parçalanarak kaymağa baş
lamıştır. Bunu gören çocuklar ağaç
tan atlayıp kaçmışlarsa da bunlardan 
Ali yuvarlanan kaya altında kalarak 
ölmüştür. Adliyece vaka mahallinde 
tedkikat yapılmış ve çocuğun gömül
mesine müsaade edilmiştir. 

Bir çocuk salıncak 
ipiyle boğuldu 

Konya, (Hususi) - Şehrimizde fe
ci bir kaza neticesinde bir çocuk bo· 
ğularak ölmüştür. 

Ferhuniye mahallesinde oturan 
Mehmedin bir buçuk yaşındaki kızı 

Şükran annesi odadan çıktığı zaman 
• salıncaktan inmek istemiş ve bu sıra

da kendisini salıncağa bağlayan ku
şak boğazına takılmış, boğulmuştur. 

Annesi odaya girdiğ zaman Şükranı 
boğazından salıncağa takılmış, cansız 

bir halde bulmuştur. 
Zabıta hadiseyi tedkik etmiş, bir 

kasid veya ihmal görmemiştir. 

Gazianteb Halkevinde 
(alışmalar 

Kurakhk, seylôp ve 
sıtma bırakmıyacakhr 

Temizlenecek ve kanal içine alınacak 
derelerin uzunluğu 120 kilometredir 

Kanya, (Hususi) - Vilayetimizin muhtelif mıntakalarında ıı.u 
arama ve suları düzene koyma işlerine hararetle devam edilmek
tedir. Yüz kilometreden fazla bir uzunlukta açılacak olan yeni 
kanallar sayesinde mühim mikdarda arazi kazanılacak ve bugün 
sula·nmakta olan arazinin mikdarı ~ş on misline çıkacaktır. Bil
hassa sık sık kuraklık tehlikesi geçiren geniş Konya tarlaları bu 

tesisat yapıldıktan sonra artık 
çatlak yüzü görmiyecektir. Ku
raklık tehlikesi kalktığı gibi sel 
seylap gibi afetlerin de önü alı
nacaktır. Bundan başka yeni ka
nallar ve su tesisleriyle kurutu
lacaka bataklıklar sayesinde sıt
ma hastalığı da ortadan kalkmış 
olacaktır. Başarılacak işler ara
sında şunlar vardır: 

Ereğlide 50 kilometre uzunluğun-

birde 30 Kim. uzunluğunda Eğrigöz· 
Koçaş sulariyle Konya'daki Me
ram deresi yataklarının ıslahı iJe, 
muntazam kanallar dahiline alınması
na karar verilmiş ve bu işler eksııft. 
meye konulmuştur. Bu derelerin mec-

içinde yalnız bu dört çeşid mahsul
den 2.700.000 lira girmiştir ki, bu, 
Tarsusdaki iktisadi refahı gösteren Gazianteb (Hususi) Halkevi daki Alan ark, Karamanda 30 Klm. 

mu uzunluğu 120 Klm. yi geçmekte
dir. Bu mühim iş başarıldıktan sonra 
elde edilecek istifadeler pek büyük
tür. Yalnız Ereğlideki Alan arkın te
mizlenmesiyle 9200 hektar fazla bir 
arazi sulanacaktır. Diğer sulardan da 
bu nisbette bir istifade temin edr?hniş 
olacaktır. bir rakamdır. Bundan başka pamuk 

endüstrisinden diğer mensucat sana
yiinden ve meyva, sebze ihracat be
deııeri de asgari 2.000.000 lira tut
maktadır ki, her yıl Tarsusa yuvarlak 
hesab 5.000.000 lira para girmektedir. 
Bu paranın iki milyonu masraf kabul 
edilirse geriye kalan 3.000.000 lira 
gibi muazzam bir paranın şehrin ikti
sadi bünyesi üzerinde ne mühim bir 
rol oynadığı anlaşılabilir. 

Tarsusda iki zirai kredi kooperati
fi de kurulmuş bulunmaktadır. 

Ziraat üzerinde büyük iş yapan 
220 tüccar vardır. 

Tarsus 3.205.000 metre murabbaı 

genişliğinde bir araziye maliktir. Bu 
arazinin 100.000 hektarı ziraate elve
dşli, 107.000 hektarı da ormanlıktır. 

Yukarıda bir pamuk tarla•ınJa çalııma, aıağıda bir 
tarla ilaçlanıyor 

Zira~e elver~li arazinin y~de al~~~-~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mışı ova, yüzde yirmi beşi dağ eteği 1 
ve yüzde on beşi dağlıktır. 

Ova kısmının zeriyat yekunu 70.000 
hektardır. Bu sahanın yüzde kırk be
şine pamuk, yüzde kırkma hububat, 
yüzde onbeşine muhtelif mahsuller 
ekilmektedir. 

Kaza nüfusunun yüzck seksen beşi 
ziraatle meşguldür. Tarsus ziraatinin 
45.000 hektarı pamuk, 35.000 hektarı 
arpa, buğday, yulaf üzerinedir. 

Gircsunda "frengi miicadelesi 
Giresun, (Hususi) - Ordu vilaye

tinde mücadelesini bitiren frengi mü
cadele heyeti bu ay başmda şehrimi
ze gelecek ve çalışmalara başlayacak
tır. Heyet geniş şekilde çalışacak ve 
bu hastalığı kökünden atacaktrr. 

İşkence ile ölüm 
Bir_ adam hizmetçisini 
İşkence ederek dövdü 
Ve dört gün aç bıraktı 

Balıkesir (Hususi) - Bandırmanın Edincik nahiyesine bağlı 
Hızır köyünde müthiş bir facia olmut; bir adam, hizmetçisini dö
ve döve ve aç bırakarak öldürmek suçiyle yakalanmıştır. Hadise 
şöyle olmuştur: 

Bolu memleket hastanesi 
1 Köyde mühôm mikdarda erazM ve 
hayvanı bulunan Ömer Engin adında 
bir adamın uzun zamandanberi Meh-
med MeHn admda bk hizmetçisi var
dır. Çiftlik sahibi, her vesile ile hiz
metçisini dövmekte ve ona eziyet et
mektedir. Hizmetçisi, bütün bunlara 
rağmen efendisine büyük sadakatle 
bağlıdır ve kendisini beğendirmeye 

.. •' .. 

bahçesi, koyu gölgeli agaçları, güzel uzunluğundaki İbrala deresi, Akşe

çiçeklerle bezenmiş tarhları, serin, 
fıskiyeli havuzlariyle yaz mevsimin
de şehrimizin en güzel bir istirahat 
yeri halini almıştır. 

Bunaltıcı sıcaklarda bütün gün ça
lışan halkımız akşamları bu güzel ve 
nezih bahçede kafalarını dinlendir
mektedirler. 

Halkımızdan birçoğunun ulusal 
marşlarımızı bilmediğini göz onun
de tutan Halkevimiz ulusal marşları 
öğretmek üzere umuma bir kurs aç
mıştır. tık ders geçen pazar günü ve
rilmiş, k4rsa 200 den fazla vatandaş 
iştirak etmiştir. Çok alaka uyandıran 
bu güzel teşebbüsün devam ettirile
ceği ve halkımıza istiklal ve onuncu 
yıl marşlarını bayramlarda hep bir a
ğızdan söylemek zevk ve vazifesinin 
sağlanacağı kuvvetle umulmaktadır. 

lzmir"in ~ıkaracağı ~er 

kmir, (Hususi) - Vitayet cumhu
riyetin on beş yılı içinde Egede 
ba~rılan işleri yazı ve resimlerile te
barüz ettiren bir eser hazırlamakta

dır. 

çalışmaktadır. Ömer Ergin son defa ö
küzlere iyi bakmadığı için hizmetçisi
ni dövmüş, hırsını alamıyarak zavallı
yı bir ağaca bağlamış ve saatlerce iş
kence ile dayak atmıştır. Hizmetçi da
yağın sonunda yarı ölü bir şekilde ye
ye yığılmıştır. Zalim adam bununla 
da hırsını alamıyarak zavallıyı dağ ba
şındaki bir kulübeye hapsetmiş ve dört 
gün aç bırakmıştır. Vakayı haber aian 
jandarma derhal kulübenin bulundu
ğu yere koşmuş, kapıyı kırarak za
vallıyı baygın bir halde dışarıya çıkar
mıştır. Mehmed Bandırma hastahane
sine getirilirken ifade almağa bile va
kit kalmadan yolda ölmüştür. Ömer 
tevkif edilmiştir. 

t. 

Adana hava limanının aon vaziyeti 

Adana hava limanında 

i irdi, 
seferlere yakında başlanıyor 

flı a 

Adana (Hususi muhabirimizden) - Ankara - Adana hava yo
lu önümüzdeki haftalar içinde işletmeye açılacaktır. Cenub hava 
servislerinin şimdiye kadar başlayamamasına sebeb, Adal""" hava 
limanının inşaatının ikmal edilememesidir. 

Hava meydanındaki büyük hanga •
1 
caktır. Voh•Ular tayyareden iner inmez 

rın inşaatı çoktan tamamlanmış ise de. }ta"~ yolları ~daresinin oto~üsleriyle 
hangarın etrafında, Devlet H_av• ~ol- ş:hrın merkezıne kad:U- gel:bı~ecekler
ları teskilatı memurlarının vazıfc gore- dır. Keza Ankaraya gıtmek ıstıyen yol· 

:ı: 

ceği binalar benli% ta~am~anmamışt~~· cular da şehirden tayyare meydanına 
Hava mcydanındakı tesısat çok mu- kadar, muayyen vakitte hareket ede -

kcmmel bir haldedir. Buraya ayrıca, cek olan bu otobüslerle gideceklerdir. 
hava teşkilatı memurları için evler de Şehirden hava limanına, ve hava li-
kurulacaktır. mamndan şehre götürülecek yolcular-

Ankara - Adana hava postalarının 
başlamasını halk dört gözle beklemek
tedir. 

Hava meydanından şehre gitmek 
için ayrıca otobüs servisi de kurula-

dan hiç bir ücret alınmıyacaktır. 
Şehir ipodromunun yanı başında o

lan Adana hava limanının etrafı bir ta
raftan da ağaçlandırılmaktadır. -

Ni. 7a. 

YURDDAN RESi-MLER l 
Bolu, (Hususi) - Şehrimizde yapılacak olan 50 yataklı mmleket 

ha•tahaneainin temeli törenle atılmıştır. 938 büdceainde hastahane 
için 25 bin lira tahsir.at konmuıtur. Gönderdiğim reıi.ın temel atma tö
renini göstermektedir. 

Samsun halkevinde daktilo kursları 

Saınaun, (Hususi) - Halkevi Dil kursları bu yıl çok rağbet görmüş 
ve gene Halkevinde açılan Daktilo kurslarından büyiik faydalar elde 
edilmiıtir. Kursluı bitirenler tam manasiyle iyi birer daktilo yetipnek. 
tedirler. Rsmimiz Samsun Halkevi Daktilo kunlarma dov11111 eden ba
:J.uılanmızdan bir grupu göatermektediP. 

Turhal istasyon ca.ddesi 

J 
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Kamutay dün 
emniyet noter, 

evlenme 
teşkilôtı 

yaşının küçültülmesi, 
projelerini kabul etti 

(Başı 1. inci sayfada) 
Hüsnü Kitapçı (Muğla )ayni mesele 

üzerinde durdu ve zirai mahsullerimi
ze zarar verecek olan, hükümetin onla
rın lehinde aldığı tedbirlere aykırı 

bulunan bu hükmün kaldırılmasını is
tedi. 

Doktor Sadi Konuk (Bursa) da bu 
hükmün kaldırılması mütaleasında bu
lundu. 

Muhtelit encümen mazbata muharri
ri Halit Onaran (Burdur), verginin, 
kamyonlar yüklü olsun olmasın alına
cağını söyledi. Çünkü otobüsün ya eJ
ya, ya insan nakletmek suretile daima 
dolu olarak hareket edeceğini il-:ve et
ti ve maddi vaziyeti müsaid Jimayan 
halkla, köylünün gideceği arabalardan 
vergi alınmasını encümenin muvafık 

bulmadığını, sürat, intizam gibi fayda
lar temin eden asfalt yollardan fayda
lanan nakil vasıtalarının bu fazla para
yı memnuniyetle vereceklerini anlattı. 

Böyle tedbirler almadan, ne zaman 
hükümetin kudreti kafi gelirse asfaltı 
o zaman yapmasını söyliyen B. Emin 
Sazak (Eskişehir) projenin reddi mü
taleasında bulundu. Hayatı ucuzlatır
ken bir taraftan zammetmenin doğru 
olmıyacağını söyledi ve turizm geliri
nin bir hayal olduğunu ileri sürdü. 

Her kilometre başına kamyonlara üç 
kuruşun çok olduğunu söyliyen Emin 
Draman (Yozgad), bu işin komşu mem 
leketlerde böyle olmadığını, ne kadar 
yol katettiğini hesab etmenin çok kül
fetli bulunduğunu söyliyerek maktu 
bir şey alınmasını muvafık buldu. 

Kanunun diğer fıkralarında varida
tın muntazam bir şekilde tanzim edil
miş olduğunu söyliyen Dr. Sadi Ko
nuk (Bursa) teferruata sapmanın işi 
büsbütün akamete uğratacağını söyle
di. 

Mahsullerimiz, dünya piyasalarına 
rekabet etmiyecek kadar pahalı oldu
ğu halda buna bir de nakliye vergisi 
bindirmenin doğru olmıyacağını söy
liyen Rasih Kaplan (Antalya) esaslı 
olarak tetkik edilmek üzere projenin 
tekrar encümene verilmesini teklif et
ti. 

Hükümet ve belediyenin vazifesinin 
halka kolaylık göetermek olduğunu 

söyliyen Duran Sakarya (Erzurum) 
bu gibi şeylerden va.ı geçilmesini tav
aiye etti. 

Turizm ba ka bir meseledir 
fındlye kadar turlwUer Jehtne çıka

rılan birçok kanunlar dolayısile bu 
sözlerin söylenmediğini, şimdi bu me
selenin iktısadi bir mesele haline ko
nulduğu zaman bahis mevzuu olduğu
nu söyliyen Ziya Gevher Etili (Ça
nakkale) dedi ki : 

· "- Memlekette turizm denilen şeyi 
kabul ediyoruz. Yok etmiyorsak ve 
bundan evel ihtiyaçlarımız var diyor
sak evelce çıkarmış olduğumuz kanun
ları geri alalnn, tadil edelim. Bunu da 
geri bırakalun. Hem turizmi yapalım, 
diyoruz. Banyosunu, otelini, her şey
sini yapıyor, yolunu yapmıyoruz. Bu 
olmaz. Limam yapmak için şimendifer 
IAzımdır. Şimendifer mi evel olsun, li
man mı? İşte teknik işlerde bütün hal 
icabları gözetilmelidir. Turistik yol 
tamamile başka bir yoldur.,. 

Encümen namına cevablar 
Muhtelit encümen mazbata muhar

riri B. Halid Onaran (Burdur) yapı
lacak turistik yolların 296 kilometre 
olduğunu söyledi ve vilayetin yolları
nın 500 kilometre olduğunu hatırlata
rak, turistik yoldan faydalanacak na
kil vasıtalarının mukabilini ödemesi
nin tabii olduğunu, bunun Almanyada 
bile alındığını söyledi. İzmir dahilin
deki körfez vapurlarından yirmi ~ara 
gibi az bir para alınacağını, elde ed~ı!e: 
cek gelirin inşaata ancak yetecegını 

söyledi ve diğer hatiblerin mütaleala
rına cevab verdi. 

B. Çetinkaya'nın izahl.arı 
Bundan sonra Nafıa Vekilimiz B. 

Ali Çetinkaya kürsüye geldi ve şu iza· 
hatı verdi: 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya (Afyon

karahisar) - Arkadaşlar; bu layiha 
lzmir vilayetinin istediği bir işe aid 
layihadır. Yani hükümetin yollar 
hakkında prensip olarak ötedenberi 
dermeyan ettiği esaslardan ayrı bir 
istisna olmak üzere bunu kabul etme
niz lazımdır. İzmir vilayeti turistik 
itibariyle ehemiyeti haiz bir mınta
kad ır ve orası için iki üç yolun ya
pılmasını vilayet, lüzumlu görmekte
dir. Bunun için tedbir aramış, bu la
yihayı teklif etmeği münasib bulmuş
tur. Meclisi umumisinde tezekkür et
miş, Dahiliye Vekiletine teklif etmi,, 
daha sonra da bize teklif etti. Vilaye
tin şahsiyeti maneviyesinin bir ifade
si halinde olarak biz de bu işe taraf
tar olduk. Dahiliye Vekili arkadaşı
mız da bu layihanın meclise bizim 
tarafımızdan sunulmasını teklif etti, 
biz de kabul ettik. Prensip itibariyle 
biz halihazırda alınmakta olan yol 
paralarından başka bir P,ara almmaeı-

na taraftar değiliz. (Bravo sesleri) 

Asfalı yolun değeri 
Çünkü vergi meselesi halkın üzerin
de daima bir aksi tesir yapmaktadır. 
Bunun içindir ki yol kanununu, pro
je olarak teklif ettiğimiz vakit, alın
makta olan yol parasını esas itiba
riyle ıslah ederek daha muntazam bir 
şekilde tahsil ve yolunda sarfedilme
sini istilzam ediyoruz. Bu proje Şu
rayı Devletten esaslı surette tetkik 
edilerek çıkmıştır, Başvekalette mah
fuzdur. Geçen gün büdce müzakere
sinde bu projenin mahiyetinden bah
settim. Gelecek sene esaslı bir ımret
te maarif hisselerini de tedkik ederek 
yollar üzerinde bir tedbir alacağımı
zı ve layihamızı ileri süreceğimi söy
lemiştim. Şimdi vilayet diyor ki: Ben 
turistik yollarını yapmak istiyorum 
ve vilayetin meclisi umumisi buna ta
raftar olmuştur. Bunu esirgemeyin, 
kolaylık gösterin diyor. Şimdi daha 
yüksek bir mevki olan B. M. M. nin 
hissiyat ve kanaatlerini dinlemiş ol
dum. Gördüm ki bu layihalarda bazı 
maddelerin tatbiki zamanı henüz gel
memiştir. (Bravo sesleri). Fakat bu 
tatbik zamanı gelmemiş olması demek 
böyle şeyleri yapmamak manasında 
değildir. Ben son Avrupa seyahatim
de gördüm ki, her tarafta asfalt yol
larla halkı yeni hayatla, yüksek ha
yatla nakliyatını yapmaktadır. Al
manyada, kilometresi 250-300 bin li
raya malolan, 24 metre genişlikte 7 
bin kilometrelik yola başlanmış, bu
nun iki bin kilometresi yapılmıştır. 
Bunun karşılığı milyarlara varacak 
bir mikdar tutar. Bu parayı ne suret
le tedarik ettiklerini sorduğum za
man beni sureti mahsusada gezdirdi
ler, bu parayı vesaiti nakliyeden te
darik ettiklerini söylediler. Bütün 
otomobil, kamyon ve diğer vesaitten 
mutedil bir derecede para almak su
retiyle bunu karşılamaktadırlar. Yani 
asfalt yol yaparken, bu yol, memleke· 
tin medeni ihtiyacı ve turizm için ne 
kadar lüzumlu ise, halkı da ba,ıboş 
bırakmak doğru değildir. Bunu bir 
nizam altına almak %aruridir. Biz 
bunu daha evvel diltünmüttük. Bizim 
araba tekerleklerinin demirleri dar
dır, bir takım hususi vaziyetleri var
dır. Bunu tatbik edeceğimiz vakit bir 
~ok müşkülat tahaddüs edecektir. 

Biz esaslı surette gelecek sene bir 
kanun getireceğiz, o zaman zaruri o
larak bu hususta bir takım tedbirler 
de alacağız, ve daha geniş kanunlar 
getireceğiz. Şimdi İzmir turistik yol
ları hakkındaki kanunun üçüncü mad
desinin (D) fıkrasından itibaren kal
dırılmasını iltizam ediyorum. (Bravo 
sesleri, alkışlar). (D) fıkrasının ol
duğu kısım, bir de dördüncü madde
yi, beşinci maddenin de demir ban
dajları kısmını kaldıralım. Diğer. kı
sım varidatla vilayetin yapmak ıste· 
diği mesaiye de mani ol~ı_ralım,. o 
suretle kanunun bu söyledıgım şekıl
de çıkarılmasını daha mutedil ve mu
vafık buluyorum. (Muvafık sesleri). 

Proje encümene verildi 
Başkan - Müsaade buyurursanız, 

hatibler, mazbata muharriri ve hükü
met noktai nazarlarını beyan ettiler. 
Eldeki layihanın encümene iadeai 
hakkında teklif mevcud olduğu gibi 
(D) tadili hakkında teklifler vardır. 
Ancak mazbata muharriri bu müte
nevvi teklifleri mezcetmek için layi
hanın encümene iadesini istiyor. Da
hili nizamnamemiz mucibince mazba
ta muharriri layihanın kendisine ve
rilmesini isterse vermek mecburiye
tindeyiz. 

Ve proje encümene verildi. 

Noter kanunu projesi 
İzmir turistik yolları projesinden 

sonra noter kanunu projesinin müza
keresine başlandı ve hükümetin müs
taceliyet teklifi kabul edildi. 

Söz alan Adliye vekilimiz B. Şükrü 
Saraçoğlu şu izahatta bulundu: 

- Arkadaşlar, bugün tetkikinizc 
arzolunan kanun layihası 1329 tarihli 
katibi adil kanununa dayanıyor. Fil
hakika bu kanun müteaddid defalar 
tadil edilmişti. Ancak ancak ana pren
aiple alakada_r her h~ng~. bi~ t~dili bu
l nmadığı içın bugunku ıhtıyaçları-
uıza cevab verecek mahiyet ve kuvvet 

: değildir. Onun için bilhassa pren
. }erden başlıyarak bu kanunu tadil 

ııp k" h•"k"" . ediyoruz. Ve es ı u um yerme yep-
. bir hüküm koyuyoruz. 

yenı .... d 
Noterlik tqkilitı yer yuzun e mev-

d olanlar mütalea altına alınırsa 3 
cu b" safha arzettiği görülür. Bunun ır 
kısmı münhasıran hususi bir mal gi
bi alınıp satılır ve bu babadan evlada 
intikal eder vaziyettedir. Fransa ve 
Belçikada böyledir. 

Bir kısmı ise muayyen şartları nef
sinde toplıyan her adamın yapabilece-

ği bir meslektir. 
Uçüncü cereyan, içinde bulunduğu

muz zamanda en ileri bir telakki sa
yılmaktadır. Yani noterlik amme hiz
metleri ifa eden devlet müesseseleri 
arasına alınmalı ve devlet tarafından 

kontrol edilmeli. Bizde mevcud bu ce
reyanların içerisinde en iyisi ve ileri
si olduğu için C6ki kanun yerine bu 
üçüncü cereyanı kabul ederek o cere
yana aid hükümlerle bu kanunu hu
zuru ilinize getirmiJ bulunuyoruz. 
Bu, memleketin adli ve ticari cephe
sinde ileri doğru atılmıı bir adım tet
kil edecektir. Çok seneler beklemi§ o
lan bu kanunun heyeti celileniz tara
fından müstaceliyet karariyle müza
keresini rica edeceğim. 

Vekilin izahlarından sonra projenin 
maddeleri üzerinde görüşmeler yapıl 
dı. Ve encümen namına verilen iza
hattan sonra proje kabul edildi. 

Evlenme yaılarını 
kü~ülten proje 

Bundan sonra evlenme yaşlarının as
gari haddini erkeklerde 17, kızlarda 
15 yaş olarak kabul ve medeni kanu
nunun 89 uncu maddesini bu şekilde 
tadil eden projenin görüşülmesine 
başlandı. , 

Söz alan Dr. Osman Şevki Uludağ 
(Konya) vekilin büdce münasebetiyle 
yaş tashihi davalarından çoğunun se
beblerinin erken evlenme meseleleri 
esası üzerine dayandığını ve evlenme 
yaşlarını tadil eden bir projenin Ka
mutaya geleceğini söylediğini hatır
latarak dedi ki: 
"- Kanun geldi. Fakat kanun gel

mezden evvel ben ~ha ziyade kendi 
fikrim ve arkadaşlarımın fikri alın
mak üzere bunu sıhiye encümeninde 
bekliyordum. Halbuki adliye encüme
nince tetkik edildikten sonra meclisi 
aliye geldi. Burada yalnız hukukçu ve 
adliyeci gözü vardır. Burada tabib in 
söylemesi lazım gelen çok güzel söz
ler vardır. Müsaade edin, bir kere de 
ııhiye encümeninde göriifelim, ondan 
sonra meclise gelsin. Bu huauata bir 
de takrir takdim ediyorum.,, 

Adliye Vekilimizin cevabı 
Adliye vekili şunları söyledi : 
"- Bu kanunun sıhiye encümenine 

gftTneafnde biç bir mahzur yoktur .. 
Yalnız esasen sıhiye encümeninin ha
kim olduğu madde olduğu gibi yaşı
yor. Yani her evlenecek, yaşı ne olur
sa olsun, doktor muayenesinden ge
çecektir. Doktor lüzum görürse izin 
vermiyebilir. Binaenaleyh kanunla 
hiç bir alakası yoktur. Gene arkadaş· 
lar, her hanği bir tadilata lüzum gö
rürlerse burada izah edebilirler. Bu
gün kabul edilecek şekil doktorla ala· 
kası bulunmıyan bir mevzudur. Yıl§ 
meselesi değildir. İsterse 25 yaşında 
olsun, gene doktorun iziniyle evlene
bilir.,, 

Doktorun buradaki vazifesinin yal
nız sihat şahadetnamesi vermek olma
dığına işaret ederek doktor Osman 
Şevki Uludağ dedi ki: 
"- Bu meselede hekimliğin fikrini 

daha mütebariz b ir surette belirtmek 
teklif edilen yaştaki nüfusun evlene
bilip evlenemiyeceklerini tetkik etmek 
ve bunun hakkında bir karar vermek 
için bunun sıhiye encümenindeki 
arkadaşlar arasında görüımemiz la
zımdır. Ben kendi şahsıma burada 
belki müdafaada bulunabilirim. Fakat 
kendi şahsım namına söyliyeceğim 
sözler belki biraz müphem olur. Fa
kat arkadaşlarımla karşı karşıya gel
diğimiz vakit biribirimizle müşave:e 
neticesinde bu fikir daha mütebarız 
olarak çıkacaktır.,, 

B. İhsan Tokgöz itin içtimai taraf-
larından bahsetti. 

Adliye V ekilimi:ıs küraüde 
Bundan sonra Adliye Vekilimiz B. 

Saraçoğlu kürsüye gelerek projenin 
esaslarını şöyle anlattı: . 
"- Arkadaşlar, bundan evvel adl~-

ye büdcesi meclisi alide müzak~re edi
lirken evlenme yüzünden zarun olan 
yat ta&hihlerinin dava şeklinde mahke
melerimize gelen kısmının her sene ~O 
bin olduğunu ifade etmit ve bu 60 hı~ 
davanın, dolayısiyle hasıl ol~n hatta 
vatandaşların bazılarını mü~m:" kılan 
safahatı olduğunu da arzetmıftım. Ve 
bunu mümkün olduğu kadar be~araf 
etmek için süratle bir kanun 1~~~ 
arzedeceğimi vadetmiştim. Bu sozümu 
süratle yerine getirmek benim için kıy
metli bir vazife oldu. Bu kanun üzerin
de huzurunuza getirmeden evvel Adli
ye Vekiletinde üzerinde uzun müddet 
çalıtmış bulunuyoruz. Bu çabpnalan
mızda gördük ki bizdeki kanunun tayin 
ettiği evlenme yaşı erkek için 18 i ve 
kadın için de 17 yi ikmal etmit olması 
~rt konulmuştu. Memleketin muhitini 
iklimini, coğrafi ıartlarını nazan iti
bara alarak öyle bir Yat teebit ettik ki 

bizim kanaatımıza göre tesbit ettiği

miz yıl§, memleketteki yaşın hakikat
te, filiyatta bir sene üstün bir yaştır. 

Çünkü istedik ki kanunlarımız aynı za
manda ammenin nizamını tanzim et
mekle beraber amme seviyesini mÜm· 
kün olduğu kadar doktor arkadaşımı -
zın ifade ettiği yere yaklaştırmak im
kanını temin etsin. Onun için bu birse
nelik fazlalığı biz yerinde gördük. Eğer 
memleketin umumi seviyesi bu bir se -
neyi tedricen yukarıya doğru kaldırır 

ve fili vaziyeti kanunun derpiş ettiği 

noktaya yükseltirse, asıl o vakit dok -
tor arkadaşımızın arzu ettiği adımı 
kuvvetli olarak atılmış olur. Ve çok 
emin olarak atmış olacağız. Amma ev -
Jenme yaşı ile kanunun emrettiği yaş 

arasında 3 sene, 5 sene gibi farklar kal
dıkça bu kanunların tatbika konulma
& kendiliğinden müntezi olur. 

Aksi halinde bin bir hileye müraca
at ederek, elinden gelenler mahkemeye 
müracaat ederek bu karan alıyorlar. 
Nihayet şunu da unutmamalısınız ki 
köylerde evlenme memurları muhtar
lardır. Buralardan davaların mahkeme
lere aksettiğini bilmiyorum. Yalnız 
bildiğim, şehirlerdeki mahkemelerimiz
de senede 64.000 davayı rüiyet etme'k -
te olmamızdır. 

Memleket iklimini dikkate 
aldık 

Şimdi memleket iklimini nazarı iti
bara aldık, fili ve hakiki tatbikatı na -
zarı itibara aldık. Ama bunlarla da ikti
fa etmedik. İstedik ki yeryüzünün diğer 
memleketlerinde evlenme çağı ve had
leri nedir, bunları da bilelim. Biz bir ta
raftan kendi memleketimize mümkün 
olduğu kadar intibak eden kanunlar 
yapmak ve halkımızın seviyesini müm
kün olduğu kadar yükseltici kanunlar 
yapmak emelinde olmakla beraber di • 
ğer taraftan da diğer memleketlerde bu 
hususta yapmış oldukları tecrübe
lerden de her vakit istifade etmek is
tedik. Tetkikatımızda gördük ki; asır • 
larca Avrupa ve Amerikayı idare etmig 
olan Roma kanunları ve kilise kanunla
rı ve onların son mevzuatı erkeğin ev -
lenme yaııru 14 kadınınkini ise 12 ola
rak tesbit etmiıtir ve bütün dünya bu 
seyri uzun asırlar yaşamıştır. 

Bunun çok dun olduğunu gören her 
memleket bunu yavaş yavaş yukarı çı
karmağa gayret etmi_ş ve bu hususta 
bilyilk eforlar aarfetmiıJerdir. 

Sarfedilen bütün bu g&}'t"etlere rağ
men almış olduğum rakamları okudu -
ğum zaman göreceksiniz ki bizim tes
bit etmek istediğimiz rakamlar, burada 
kabul ettiğimiz rakamlr pek çoğunun 

çok üstündedir. 

Kadın için evlenme ~l.an 
Kadın için: Evlenme yaşları, muh

telif memleketlerden ilk olarak şimali 
Amerikayı, eskiden Cemahiri müttehi
dei Amerikayı alıyorum. 

11 inde 14, 7 sinde 15, 16 sında 16, 
2 sinde 18 dir. 48 hükümetten. Erkek 
için gene Amerikadan: 2 sinde 15, 9 
unda 16, 3 ünde 17, 21inde18 ve yal -
mz 1 inde 20 dir. Amerikayı bir taraf
ta bırakarak gerek Avrupa ve Ameri • 
kanın diğer hükümetlerini göz önüne 
alacak olursak tabii küçükten başlaya • 
rak tedricen ileriye gideceğiz, kadın 

için evlenme yaşları aşağıdaki memle -
ketlerde şöyledir: 

İspanyada, Roma ve kilise hukuku 
hala yaşamaktadır. Kadın için 12 yat. 
Portekiz 12, Brezilya 14, Almanya, Pe
ru 14, şimali Karolin 14, Romanyada 
15, İtalyada 15, Fransada 15, Norveç
te 15, Belçikada 15, Felemenkte 16, 
Danimarkada 16, Almanyada 16 dır. 

Görüyorsunuz ki şimal memleket -
!erinde 14, 15, 16 yaılan vardır. 

Erkeklerde Ya§ haddi 
Aynı memleketlerdeki erkeklerin 

yaş haddi : İspanya 14, Portekiz 14, ti
mali Karolinde 16, Brezilyada 16, Nor
veçte 16, Alyonada 17, Peru 16, Ro· 
manya 16, İtalya 17, Fransa 18, Belçi
ka 18, Felemenk 18, Danimarka 20, Al
manya 21 dir. Bu mukayese gösteriyor 
ki memleketimiz için tesbit ettiğimiz 
evlenme yaşı tesbit edilmesi lazım ge -
len yaştan her halde bir sene üstündür. 
Biz bu bir seneyi memnuniyetle aldık. 
Öyle zannediyorum ki tilrk camiası el
birliği ile bir aform neticesinde kati o
larak bu bir senelik mesafeyi doldura -
caktır. Esasen memlekette büyük ekse
riyet bu yaşların altındadır. Altı ay, ye 
di ay evvel müracaat edenlere altı yedi 
ay bekleyiniz kanuni izdivaç yapınız 
diyelim ve böylece kanunumuzun o 
maddeaindeki 'tatbikattaki mütkülatını 
bertaraf edelim. Bu kanuna bir an bir 
saat evvel mümkün olduğu kadar kuv
vetli bir tatbik kabiliyeti verelim. Öyle 
zannediyoruz ki bu 60 bin davanın laa
kal şahit olarak iki Uç kiti ile beraber 
5 kişiden az olmadığına göre her sene 
bu daviların pe,inde işini gücünü bıra 
kıp koşan bir kaç yüz bin vatandaşımız 
'1&lldır. (Doğru sesleri). Bunlan kur-

tannak elimizde iken biz bunu eairge
miyelim. Kanunun kabulilnü rica ede
rim (Alkışlar.) 

Milli bünyemi:ıs 
Adliye Vekilimizin izahla

0

rından 
sonra doktor Osman Şevki Uludağ 
(Konya) söz aldı ve takririnde ısrar 
ettiğini ıöyliyerek dedi ki: 
"- Memleketin iklimini nazarı iti

bara aldık diyorlar. Herkes bilir ki, 
arz dairleri istiva hattına yaklaştık
ça büluğ erken olur. Daha yukarı ik
lime nazaran erken büluğa ermeleri 
vaziyeti karşısında biz biraz imtiyaz 
verebiliriz. Fakat bunların esaslı ola
rak halledilebilmesi için meselenin 
Sıhiye encümeninde görüşülmesi la
zımdır. Şimal memleketlerinde 14-15 
yaşları hatta İspanya kilisesi 14 yaşa 
cevaz veriyor. Senegalde 8, Yemende 
7 yaşında olur. Benim şurada anla
mak istediğim milli bünyemizdir. 
Milli bünye üzerinde söz söylemek 
salahiyetini haiz sıhiye encümeni ar
kadaşlarımızın te11bit edecekleri bün
ye olabilir.,, 

Memleketin Rençliği 
meydandadır 

Bu kanunun çok yerinde ve memle
ketin ihtiyaçlarını tamamen karşıla
dığını söyliyen B. Besim Atalay (Kü
tahya) demiştir ki: 
"- Memleketin genitliği meydan

dadır, nüfusu da meydandadır. Türk 
günden güne türeyor, üreyor, artıyor. 
Fakat bizim bu artırmayı kolaylaştır
mamız lazımdır. Evlenmeyi kolaylaş
tırmak için seneyi azaltmak ve daha 
bir takım merasimi ortadan kaldır
mak lazım iken bunu bir de sıhiye en
cümenine götürmek, iti uzatmaktan 
başka bir şey değildir. İstatistikleri 

elinize alınız, her vilayette bekar sa
yısı, evli sayısından fazladır. Bu, bir 
felakettir arkadaşlar. Çok üzerinde 
durulacak bir meseledir. Nüfusa ih
tiyacı olan bir memleketin bekarları 
böyle kendi haline bırakmaması la
zımdır. Evlenmeği kolaylaştırmak i
çin kanunlar yapmak lazımdır. ltal • 
yada mütemadiyen artarken bir ta
raftan da belir memur kullanılma
ması için kararlar verildilini gazete
lerde okuyoruz. Ne olur? Köylü ıs -
inde evlenir. 
Şunu da size söyliyeyim ki biraz da 

genç iken evlenilir. (Alkı§lar, bravo 
ıe11leri). 

Ana ve baba vai/eleri 
Projenin bir defa da sıhiye encü

menine gitme11i hakkında doktor Os
man Şevki Uludağ (Konyo) nın re
ye konan takriri reddedildi. Tekrar 
söz alan Uludağ dedi ki: 

"- Adliye encilmeninin mazbata
sında en ziyade hoşuma giden bir mü
talea 'udur: (Etin ana ve baba sıfa
tiyle kendilerine düşen vazife ve me
suliyeti yerine getirebilecek evsaf 
hakkındaki mütaleasıdır. Hayatta ken 
dilerine mesuliyet verilen eılerin ha
kikaten bu mesuliyeti müdrik olma
ları lazımdır. 15 yatında, hakim ka
rariyle 14 yaşında evlenen kızın bu 
mesuliyeti idrak edeceğine ben kani 
değilim. İklim, muhit gibi müessirler 
büluğda tesir eden imillerdir. Fakat 
bu tesirleri gayet azdır ve başlı başı
na teahhüdle ehliyet bahşedemezler. 

Evlenme için vücud inkiıaflarını~ 
§artlarını anlatan doktor, bünye ve 
ruh tekamülünün lüzumuna iıaret e
derek dedi ki: 

.. "- ~a~i hazır nesil hakikaten gür
buz yetışıyor. Buna sebeb şimdiye ka
dar yapılan evlenmelerin bugünden 
son.ra olacaklar gibi henüz inkiıaf 
halınde bulunan lise talebesinin ya
'ından daha üstünde evlenmiş olma
larındadır. Bugün lise talebelerini 
evlenmeye müsaade ettiğimiz zaman 
be§, on sene sonra bu gürbüzlük mem
lekette kalmıyacaktır . ., 

Kanun çok yerindedir 

Söz alan Duran Sakarya (Gümüş
hane) dedi ki: 

"- Bu kanun çok yerinde bir ka
nundur. Bunu kabul edersek memle
kette birçok karışık işleri halletmiş 
oluruz. Yalnız bendeniz bu meyanda 
Vekil'den bir iki ricada bulunacağım. 

Bu isteklerim tabii bugün ıçın 
mümkün değildir. Fakat yakın bir za
manda böyle bir kanun teklif etmek 
mümkün müdür, değil midir onu so
racağım? 

Birisi; Besim Atalay arkadaşımızın 
söylediği gibi memlekette bekir çok
tur. Bizim nüfuaa olan ihtiyacımız 
da atikardır. Adedini bilmem, istatis
tik elimizde yoktur. Fakat herhalde 
mikdarınm çok olduğunda da tüphe 
yoktur. Nüfusumuz bundan dolayı 
ileri gitmiyor. Bekirlarm evlenmele
ri neye mUtevakkif ise Vekil bir ça
re bulsun. 

İkincisi, görüyorum ki memleket
te boıanma daviları, ayrılma daviları 
çoğalmıştır. Zaten geçen gün muhte
rem Vekilin bu JNraüden aöylediği 

gibi istatistiklere bakılırsa vaziyet a
tikardır. Bunun da önünün alınması 
neye mütevakkif ise yapılmasını rica 
ederiz. Bunlar memlekette mühim bi
rer meseledir.,, 

Projede sıhi bir mülahaza 
yoktur 

Adliye encümeni namına söz alan 
bu projenin mazbata muharriri Fuad 
Sirmen (Erzurum) proje aleyhinde 
yalnız doktor Uludağ'ın bulunduğu
nu ve ona cevab vereceğini söyliye• 
rek dedi ki: 
"- Kendileri söze başlarken 15 ya

şından başlıyor dediler. Halbuki ka
nun tetkik edilirse 15 ini bitirmiş o
lanlar, yani 16 yaşına basmış olanlar 
hakkındadır. Binaenaleyh mütaleala
rını 16 yaş için yürütmeleri lazımdır. 
Encümenimiz de bu mesele üzerinde 
durmuştur. Hükümetimizin bize ver
diği izahata göre iklimin tesiri ola· 
rak daha evvel bünyeleri inkişaf e
denler bazı yerlerde 15 yaşından da
ha evvel evlenmeleri kabul edilmiı

tir. Bu itibarla biz bunda sıhi müla· 
haza olmadığını gördük. Bay Doktor 
da çok iyi bilirler ki umumi hıfzıssıh· 
ha kanununun bir maddesinde der ki: 
evlenecek olanlar, evlenmeden evvel 
tıbbi bir muayeneye tabidir. Bu, bu
yurdukları gibi yalnız zührevi hasta• 
!ıklar için olduğuna dair kanunda bir 
kayıd yoktur. Kanun, evlenecek ka· 
dın ve erkeğin evlenmeden evet tıbbi 
bir muayeneye tabi tutar. Binaena • 
leyh bu muayene tıbbi bir muayene
dir. Evlenmek isteyen 15 yaşını bitir· 
mit bir gencin vücudunun teşekküll· 
tı evlenmesine müsaid bir vaziyette 
değilse doktor ona müsaade vermiye.
cektir. Bu itibarla buyurdukları tıb
bi mahzur bugün mevzuatımızda bu· 
lunan bir hükümle önlenmiştir. Bu i· 
tibarla adliye encümeniniz bunda hiç 
bir mahzur görmemiştir. Hükümet na
mına sayın Adliye Vekilinin burada 
izah buyurdukları gibi bilakis bu ka
nun kabul edildiği takdirde adliyenin 
itleri azalacağı gibi bundan çok mü
him olarak da birçok namuslu vatan• 
dafların sırf doğru bir maksad için. 
bir yuva kurmak için ihtiyar ettikleri 
yalan şahidliğin de önüne geçilmiı 

olacaktır. Adliye encümenimiz bu ll
yihanın ne -sıhiye encümenine gitme
sine taraftardır, ne de bunun reddi 
için aerdolunan herhangi bir mülAha· 
zayı varid görmektedir. Bu itibarla 
layihanın aynen kabulünü rica edi· 
yorum. Mümkünse ve heyeti celile 
müsaade buyurursa müstaceliyetle 
müzakeresini de rica ediyorum (Ka
bul sesleri). 

Bu izahlardan sonra projenin m\i9-
taceliyetle müzakeresi muvafık görül
müş ve yeni madde okunarak ayneı: 
kabul edilmiştir. 

Kamutay, yarın toplanacaktır. 

Kasaplar teftiş edildi 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Beledi

ye mkfettişleri şehirdeki kasasablan 
tarama suretiyle t<eftiş etmişler ve 1-
teftişte manda etini koyun, sığırı da
na diye satan, ve parçalara etiket kOJl
mıyan, müşterilerden azami fiattaa 
çok para alan, halka iyi et vermiyaa 
bazı kasablara rastlamışlardır. 

Belediyenin kurduğu şirket işe hat
ladığı günden haziranın haftasına ka
dar 15 bin kasabhk hayvan kesmiştir. 

zaırebdeki deniz 1 1 

sergısı 

İstanbul, 15 (Telefonla) - 25 hazi
randa Zeğrebte açılacak denizcilik 
ıergisi için Balkan Antantı daimi de
niz komitesi Denizbank'a müracaat 
ederek malfımat istemiştir. 

Denibank başlıca limanların ticari 
ve umumi faaliyetine aid icabeden ma
lumat istatistikleri gönderecektir. 

Kati l Mansur'un suç 

ortağı var mı? 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Zabıtc. 

Kantarcılarda sabun fabrikasında ge
ce bekçisi Şevkiyi sabun kazanına at
mak suretiyle öldüren Mensur hak
kındaki tahkikatı derinleştirmeğe lil· 
zum görmüştür. Bu hadisede Mensu
run cürüm ortakları bulunduğu tah
min edilmektedir. Fakat katil soğuk 
kanlılığını muhafaza etmekte ve CÜ• 

rüm ortağı olduğundan hiç bahsetme
mektedir. 

Muhtaç talebelere yardım 
İstanbul, 15 (Telefonla) - İlk okul

larda olduğu gibi orta okullardaki 
yoksul çocukların doyurulması ıçın 
bir yardım komitesi kurulmuş ve bir 
proje hazırlanmıştır. Proje önümüz
deki ders yılndan itibaren tatbik edi· 
lecektir. Bu suretle 7 bin talebeye ba
kılmıı olacaktır. 
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Profesör Bayan Afet 
çok alkışlanan güzel 

bir nutuk söyledi 

-----------------------------':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 

Sayın profesör Türk milletinin dünya 

medeniyetindeki büyük rolünü anlattı 
(Başı 1. inci sayfada) 

ve onun sayın Rektörüne teşekkür e
derim. Türkiyenin selamlarını Gene
ve'e getirmek benim için büyük bir 
zevktir. Memleketimiz arasındal.. mü
nasebetler eskidir. Vaktile Türkiyede 
yaşayan Cencvreli saatçiler kolonisi 
arasında Jan Jak Ruso'nun babası bu
lunmul} olduğunu unutmuyoruz. Bü
yük ressamınız Liotard da aramızda 
kalmı§ ,o kadar ki edebiyatta türk res
samı ismini almıştır. 

Türkiyede Atatürkün azametli de
hası altında cumhuriyet rejimi teessüs 
ettiğinden ve eski yanlış itiyatlar ter
kedildiğinden beri Gencve ile Türkiye 
arasındaki münasebetler daha artmış
tır. İstanbul Darülfünununun üniver
siteye kalbcdilmesine 'Geneve üniver
sitesinin bir profesörü memur edildiği 
gibi gene ayni üniversitenin bir pro
fesörü sizin "Code,, unuzdan alınmış 

olan medeni kanun birçok senelerdir 
üniversitemizde tedris etmiştir. Bir
kaç hafta oluyor ki, İstanbul Biyoloji 
Enstitüsünde Üniversitenizin sayın 
mUmeasillcrindcn bir zooloji profesö
rilnün h~tırasıru tcbcilcn bronz bir 
levha asılmıştır. içinizde bir çokları 
memleketimizde mühim mevkiler iş
gal etmektedir. İstanbul 'üniversitesi 
jeoloji kürsüsü de bu meyandadır. 

Son zamanda profesör Pittard Ankara 
ve İstanbul üniversitelerinde ve bil· 
yük bir dinleyici kütlesi karşısında bir 
konf crans serisi verdi. Madenlerimizi 
tedkik eden bir çok mütehassıslar Ge
ncve'in eski talebeleridir. Diğer taraf
tan Univcraitclerimizdeki profesörle
rimiz ve hattli Vekillerimiz arasında 

Gcneve üniversitesinin eski talebeleri
ni buluruz. 

Gencveli üıtadların derslerini bu sı
ralarda dinliyerck feyz alını§ olan mc
buslarımu:ı, sanayicilerimizi, ticaret 
adamlarımızı, doktorlarımızı, serbest 
Alimlerimizi, avukatlarımızı saymakla 
bitiremem. 

Milletler arasındaki kUltUr müna-
sebetleri en sağlam münasebetlerdir. 
İlim, cihanın muvafakat ve rızasını 
itiraz imkanı bırakmıyarak, tahak
kuk ettiren belki ycg§nc sahadır. Mü· 
savat mevcud olmıyan beşeriyette, 

müsavatı temin eden ancak ilimdir. 
Cumhur Reisimiz Atatürk, cumhuriye
timizin yıldönümü vesilesiyle iradetti
ği bir nutkunda türk milletinin cntc
lcktUcl sanğat ve cemiyet karakterini 
tayin ve tebarüz ettirdikten sonra : 
"- lıte bunun içindir ki, ide

alimiz, her vasıta ve her çare ile 
milletimizin yüksek vasıflarını, 
yorulmaz faaliyetini, fıtri zeka -
aını, ilme, güzel sanğatlara ve 
milli birlik hislerine bağlılığını 
devamlı bir ıurette tekamül et
tirmektir. Türk milletine pek uy
gun gelen bu ideal onun bütün 
beşeriyete kartı olan içtimai va
zifesinde, insanlığa yardım, re
fah ve sulh getirmesinde kat'i 
muvaff akiyetini temin edecek • 
tir.,, 

Demişlerdi. 
Size temin edebilirim ki, Türkiyc

de cumhuriyet rejimi kurulduktan 
sonra memleketim artık osmanlı im
paratorluğunun son asırlardaki man· 
zarasını göstermemektedir. Yapılan 
derin içtimai inkıtablar arasında türk 
kadınının erkekler gibi bütün ferdi 
ve siyasi haklarını kazanmış olmasını 
bilhassa kaydetmek icab eder. Mem
leketimde bir erkek vatanda~la bir 
kadın vatandaş arasında hiç bir fark 
yoktur. Hemen ilave ederim ki, bu 
haklara tasarruf bize yeni vazifeler 
emretmektedir. 

Bu saatte milncvverlerimizin başlı
ca meşgalelerinden biri tarihimizi da ,. 
ha doğru olarak tanımaktır. 

Vaktiyle bütün yüksek mektepler
de Avrupa medeniyeti Asya medeniye
tinin kızı diye öğretilirdi. Bunun da 
formülü gayet basitti: ''Ex oriente lux" 
Sonradan bu mefhumlar yıkıldı. Bir 
çok bıiyük f'ilimlcr aksi olarak Avru -
panın Asyayı medenileştirdiğini gös • 
termeğe savaştılar. Burada Salomon 
Reinach'ın "le Mirage oriental'' yani 
"şark serabı" adını verdiği meşhur ki
tabını zikredebiliriz. Bugün tekrar bu 
eski formülü tazelemek ıztırarında ol • 
duğumuzu ve el ile dokunulabilir bir 
şekilde canl ndırarak merkezi Asyanın 
ve ön Asyanın Avrupa medeniyetinin 
anası olduğunu kabul etmemiz lazım 
geliyor. Neolithiquc devirden bahsedi • 
yorum. Ve gene sizlerden biri seneler
den beri bu mezhebin havvapliğini 

yapmıştır. 

Beyaz ırktan olan türkler, antropo
lojik tasniflcrimizin l'homo alpinus ti· 
pi dediği başlıca büyük camiaya men -
suptur. Neolithique'lerdcn evvel bilin
miyen ve bugiln Avrupaya mcbzuliyct
lc yayılmış olan bu brachycephale tip, 
Ege'nin öte kıyısında orta Asyadan 
Marmara sahillerine kadar geniş mm
takaları bugün olduğu gibi işgal etmiş 
ve etmektedir. Tilrk linguistique ailesi
ne gelince: O, da Pamir ve Hindistan· 
dan Volga'ya ve orta Tuna'ya kadar 
''Eurasic" de bUyük bir sahayı kaplar. 

Eğer tarihimizde varılması müm -
kün kaynağa kadar, nesilden ncsile rü
cu edecek olursak - nasıl ki İsviçreliler 
de ccdlerini arayarak Helvet'lerc ve 
Celtes'lere vardırabilirlcr. - Türk mil -
letinin, cedleri eski medeniyetlerde 
mühim rol oynıyanların en eskilerin -
den biri olduğu mUşahcdc edilir. 
Yalnız bu tek misali nazarı itibara 

alsak dahi tarihimizin bir anında es
ki mezopotamya'nın en kuvvetli bir 
devleti olan Sümcr'lcri ve Anadolu
daki devletlerin en kuvvetlisi olan 
Hititleri cedlcrimiz olarak kabul et
mek lazım gelir. 

Bu ccdlerin medeni vaziyetlerine 
dair birkaç seneden beri elde edilen 
arkeolojik vesikalar şayanı hayret 
tafsilat meydana çıkarmışlardır. Sor
bon tarih ve felsefci ilmiye profcsÖ· 
rü Abel Rcy'in "Yunanlılardan cvcl 
şark ilmi,. adlı eserinde Radct'in bu 
cümlelerini zikrettiğini görüyoruz: 
"Şark medeniyetlerinin Asya'da bu 
uzun yürüyüşünde Mczopotamya'nın 

İran körfezi plajlarından Ege kıyıla
rına kadar, bu inti,arın ilk merkezi 
olduğu görülür.,. Ve gene Abel Rey 
buna ilaveten: "Daha yüksek bir me
deniyet farzedilmedikçc bizzat Chal
dce'nin bile, hakikaten ilk olan mer
kezi Asya medeniyetinin pasifik Ok· 
yanosuna olduğu gibi Akdcnizc, gar
ba, cenuba ve oradan Mısır'a ve §ar
ka yayılmasına ve garba doğru yUrU
yüşünc bir. merhaleden ba ka bir fCY 
olmadığı görülür,, diyor. 

Birkaç satır sonra da : "Kappadok
ya ve Firikya'nın mutavassıt menzil
leri, Lidya'nın ise son temsil ve niha
yet noktası ve son tevzi yeri olduğu 
görUlür,, diyor. 

İşte üzerinde bu kadar mühim ha
diseler cereyan ctmiı olan bu topraklar, 
bugUnkü Türkiyedir. Bu vakıalan ha -
şaran insanlar bize düşüncelerini ıöy -
liyebilsclcrdi: Direkt olarak bu yerleri 
hiç tcrkctmcmiş olmamalarından ve en
direkt olarak da müşterek bir kütle ha
linde bu tarihten sonra merkezi Asya 
yolunda daha gerilerinden gelmiş bu -
lunmaları dolayısiylc bugünkü Anado
luluları kendi hakiki halefleri olarak ta
nırlardı. Umid ediyorum ki bunun an
tropolojik delilini yakın bir zamanda 
elde edeceğiz. Bir taraftan küçük As • 
yada her devre aid olarak yapılan haf
riyatta tesadüf ettiğimiz iskeletleri top-
lıyor ve bu araştırmalara hususi bir iti
na gösteriyoruz, diğer taraftan da Tür
kiye hükümcti teklifim üzerine bütün 
Türkiyedc yaşıyan halk için geniş bir 
anket tesis etmiş bulunuyor. 

Bu suretle bunların biribirleriylc 
ve beşeriyetin mazisi ile halini mu· 
kaycse imkanını bulmuş olacağız. 

Türkiyeyi bu üniversiteye bağlıyan 
bazı rabıtaları hatırlamakla bahtiya
rım. Ve B. Rektör, bu bağların tak
viye bulmasiylc hayırlı neticeler ver
mek için daha başka bağların da tces· 
süsünü temenni ediyorum. 

Memleketinizde bulunduğumuz za· 
man, memleketinizin adli ve içtimai 
havasını teneffüs ediyoruz. Sizler gi
bi biz de, Türkiyedc bir tek arzu bcs· 
liyoruz: Bütün tecclliyatiylc ilimi 
yükseltmek, ilerletmek ve o sayede 
daha emniyetli, daha şümullü bir şe
kilde çalışmak. 
Tanışmak hemen ekseriya biribirini 

sevmektir. Biribirini sevmekse hüs
nü niyet sahibi insanların sulh dedik

leri şeyi fethetmektir. 
Bizim Büyük Şefimiz Atatürk, 

şarki Avrupa'da ve Marmaranın öt~
sinde her vasıta ile ve yüksek gahsı-
yetlcrinin bütün nüfuz ve kudretiyle 

bu hissi muhafazaya ve takviyeye 

çalışıyor. 

Bay Rektör, sahabctinizde yetişen 
ve yetişecek olan ve bu çatının altın· 
da geçirdikleri hayatın sadık hatıra
sını daima taşıyacaklanna emin oldu
ğüm türk talebelerinin hatıralarını si
zin de muhafaza etmenizi dilerim. 

OLUS 

Bu oyunun 
sonu 
yok mu? 

(Başı 1. inci sayfada) 

nı akıl kabul etmez. Mantık 'odur 
ki bu efendiler, ipti dadan beri 
olduğu gibi, timdi de, kendileri· 
ne tevdi olunan bir talimatın 
icablarma göre hareket etmekte
dirler. Bu talimatı veren kimdir? 
Böyle hareket ederken, reis ve 
azalar kime istinad etmektedir· 
ler? Böyle auallerle cevab ara
mak ve tahminler yapmakla va
kit kaybedecek zamanda değiliz. 

Son hadiseler isbat etmi~tir ki 
Milletler Cemiyetini temsil eden 
bu zatlar, Hatay davasında San· 
cak türklüğü ve Türkiye aleyhi
ne vazife görmeğe memur edil
miılerdir. Şimdi Cenevrede bulu
nan ve Hatay'daki komisyonla o
radaki tertibat merkezi arasında 
irtibat ajanlığı yaptığına şüphe 
olmıyan umumi katib, daha ilk 
talimatı yaparken oynadığı meş
um role rağmen, komisyonla 
birlikte Hatay'a gönderilmiş de
ğil midir? Şimdi de kendisi Ce
nevre' de fesad çevirirken Hatay
daki arkadaşları bizzat vazife 
görmesine imkan kalmıyan dele
ge Garo'yu temsil etmekte ve o
nun rolüne devam etmektedirler. 

Perdenin kapandığını görmi· 
yecek miyiz? Pariı ve Cenevre
deki anlaımalarımıza rağmen, 
yeni hadiseler çıkar; meıuliyeti
ni Suriye F evkali.de Komiserine 
yahud onun mümessiline atfet
meğe sevkediliriz. Sabrımız 
tükenip, kati bir karar istediği
miz vakit, Paris'in bir gecede, 
bütün mesulleri, sanki kendi eliy
le koymut gibi, bularak zevahiri 
kurtardığını görürüz. Halk ümi
de düter; gazeteler nikbin tef. 
airlere koyulur. Fakat bu sefer 
de, vazifeıi sulh usullerini mü
dafaa etmek olan Milletler Ce
miyeti mümessillerinin, kanlı fa
ciaları teıvik, tahrik ve belki de 
tertib ettiğine §ahid oluruz. 

Komedya yeter. 
Milletler Cemiyeti azası sıf a • 

tiyle ve cemiyetin davi11 uğruna, 
en buhranlı zamanlarda, Türki
ye'nin nasıl bir hareket tarzı 
gütmüı olduğu malumdur. Bi -
zim için milli ve Yakın Şark em
niyet nizamı için o kadar mühim 
olan Hatay itinde, komisyonu 
vasıtası ile, Cenevre müessesesin
den gördüğümüz mukabele doğ
rusu garibae de böyle vakalara 
ta~mak için hayret kabiliyetimiz 
kalmadı! 

Fakat bir müddettenberi bü
tün halkımızın kcJaaını meıgul 

eden bir •uali artık ıormalıyız: 
Türkiye'nin Milletler Cemiyeti 
Üe olan münaıebetleri, hatta ce
miyetteki azalığı meıelesi üzerin
de durmak ve dü§Ünmek zamanı 
gelmemiı midir? 

F.R. ATAY 

Bir file karıı a~ılan 

<inayet davaSI 
Seylan adasındaki Kandi şehrinde 

yaşayan bir fil işlemiş olduğu sekizci
nayet yüzünden ölüm cezasına çarpıl
mıştır. 

Budi&tlerin diyarında fil mukaddes 
bir hayvandır i ona ekseriya dini ayin
lerde hizmet ettirmektedirler. Geçen
lerde Kandi'deki budistler, bir kaç ta· 
ne filin de iştirak cttiiğ dini bir alay 
tcrtib etmişler. Alay giderken, filler
den biri alayı teşkil eden budistlcrin 
arasına atılarak sekiz kişiyi öldürmüş. 
Meğer fil birdenbire çıldırmış. Hin
distanda bu çılgınlığın adı "Amok"
dur. Polis, fili sıkı bir muhakemeye 
tabi tutmuş ve neticede, mukaddes o
luşuna da aldırış cdilmiyerek ölüm ec
zası verilmiş. 

Budistlerden mürekkeb bir heyet 
binlerce imza toplayarak polise müra· 
caat ctmi,, af dilemi' fakat hepsi bo'a 
gitmiş. Hükmün yerine getirilmesine 
karar verilmit. 

Hükmün yerine getirilmesi için ha
zırlıklar baılayınca, fil son anlarını 
ya§amakta olduğunu his ederek sinir
lenmiş ve arkasına gizlenecek bir ağaç 
aramağa başlamış. Nihayet fili ıım sı
kı bağlamışlar: karşısına dikilen bir 
adam pek yakın bir mesafeden ateş c 
derek adaleti yerine getirmiş 1 ı 

Hacıosman bayırı ve İpsala 

cinayeti etrafındaki tahkikat 

Eskişehirde )'akalanan 
kadın sarışın değil 

kumral çıkh ! 
Şimdi Necla ismin de başka bir 
hadise ile aJiika dar olduğu 

sanşın kadının 
tahmin ediliyor 

Bir haftadanbcri tafsilatı gazete sü
tunlarını dolduran Hacıosman bayırı 

ve İpsala cinayetleri hergiln yeni bir 
safha göstererek merak uyandırıcı bir 
seyir takib etmektedir. Geçen günlerin 
bu cinayete aid hulasası şudur: 

Cinayette malümatı ve yardımı ol
duğu söylenen sarı'ın kadın "Sevim,, 
Eskişehirdc yakalanarak lstanbula 
göndcrilmit ve bugün İstanbul Cum
huriyet müddei umumiliğine teslim e
diltniştir. Sevimin asıl adı Hayriye 
Mangırdır. Devlet demiryolları Eski
şehir fabrikasında kazancı olan kocası 
Haşim, ayrı ve şüpheli bir hayat yaşı
yan karısından boşanmak üzere mah
kemeye m!iracaat etmiştir. 

Bir aralık İzmirc ve oradan İstanbu
la giden Sevim, Sirkecide Necatibey 
oteli katibinin ağabcyisi olduğu söyle
nen Ali Rıza ile tanışarak cvlenmcai 
mevzuubahs olmuş, fakat eski kocasın
dan boşanmamış olduğu için bu arzu
suna muvaffak olamamıştır. 
Tcpebaşında Eleninin pansiyonun

da Ali Rıza ile beraber kalan Sevim ve
ya Hayriye, burada adını "Mchmcd., 
diye bildiğini söylediği katil ile gün
ler geçirmi,tir. 

Sevim pansiyonda Necla adında bir 
kadınla arkadaş olmuştur. Bcşiktaşta 
bir sinemada numaralar yapan Necla 
sarışın ve zayıf bir kadındır. 

Kendi if adesinc göre Sevim 9.6.938 
günü öğleden sonra saat üç buçukt~ 
trenle Pcndiğc kadar biletsiz gelmiş, 
Pcndikten Eskişchire bilet almrştır. 

Bunun sebebi sorulunca: 
- Param yoktu, yüzilğtimü sattım 1 

demiştir. Bundan sonra kendisine şu 
sual sorulmuştur: 

- Eskişehirc niye geldin? 
- 13.6.1938 giinü kocamın aleyhime 

açtığı davada bulunmak üzere geldim. 
- Mahkeme gününü nereden bili

yordw:ı 1 

- Babam mektub yazdı, bu suretle 
haberim oldu. 

- Eskişehirc gelirken hiç eşya ge
tirmedin mi? 

- Hayır, hiç bir eşyamı getirmedim. 
- Şimdiye kadar kimlerle beraber 

resim çektirdin? 
- Adanada atctçi Selim, !stanbulda 

Anafartalar vapurunda kaptan Niyazi 
ile resimlerim vardır. Başka kimseyle 
resim çektirmedim. 

- Sen İpsaladan doğruca buraya 
gelmişsin. 

- Ben latanbuldan buraya geldim. 
Kadın 30-31 yaşlarındadır. Ba,ında 

siyah bir örtU vardır. Saçları kumral
dır. Sırtında dallı bir entari, ve aiyah 
bir manto bulunmaktadır. Ayağında 
siyah ayakkabı, gri renk çorab vardır. 

Uzunköprüde yakalanan adam 

Ali Rızanın Yedikuleden alarak U
zunköprüye götürdiiğü Ali dün İstan
bula getirilmiş bulunmaktadır. Ali ilk 
ifadesinde otomobile müşteri sıfatil~ 
bindiğini söylemiştir. "- Ne şoförü 
tanırım, ne de otomobilde kadın gör· 
düm .. ,, demektedir. · 

Muhiddin niçin öldürüldü? 

İpsalada öldürlilcn mcteoroloj.i me
muru Muhiddin öldürülmeden bır da
kika evcl jandarma çavuşu Al~~e: . 

- Bana namusun üzerine soz verır
Gen sana bir sır tevdi edeceğim, demiş, 
fakat bu sırrı tevdi etmeye vakit bula
madan katil Ali Riza tarafından öldü. 
rülmü§tür. 

Bu sırrın ne olduğu hayli merakı 
calibdir. Muhiddinle Ali Rızanın es
kidenberi tanıştıkları muhakkaktır. 
Fakat bu tanışıklık nereden başlıyor, 
neden ileri geliyor, buraları meçhul
dür. Ortada bir kadın rekabeti mev
zuubabs olmakta ise de bu rekabetin 
böyle birkaç kişinin ölümünü icab et
tirecek kadar büyük olabileceği tah
min edilemez. Ortada ya çok şuursuz, 
çılgınca bir hareket vardır - yani katil 
bir cinnet buhranı geçirmiş ve bu buh
ran esnasında rastladığı her tanıdığını 
öldürmiyc kalkmıştır - yahud da çok 
şuurlu hareket eden ve ortada dolaşan 
sırrı bilen, herkesi öldürerek bu sırrı 
onlarla beraber gömdüren, bu uğurda 
kendi de can veren bir katil mevcuttur. 

Cinayetin hayatta olan iki kahrama
nının isticvabı sonunda meselenin al· 
dığı §ekli bu gece geç vakte kadar İs
tanbul muhabirimizin verdiği telefon 
haberlerinden öğreneceğiz. 

Dün bir gazete, müstear adı Sevim o
lan kadının bir ecnebi vapuru ile bir 
müddet evet lstanbula geldi&ini yaz-

mışsa da, bu, doğru değildir. Sevim, 
bundan dört ay cvel tanınmış bir er
kekle Anafartalar vapurilc İzmirden 
1stanbula gelmiştir. Sevimin beraber 
geldiği zatın hüviyeti teııbit edilmİJ· 
tir. Aranmaktadır. 

Sevim neler anlatıyor? 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Eskişc
hirde tevkif edilerek İstanbula göndc
ilcn H. osman bayırı cinayeti maznunla 
rından Sevim, yahud Hayriye bu sabah 
8.35 de Haydarpaşa garına muvasalat 
eden trenle polis refakatinde geldi. 

Gar içinde ve dışında meraklı bir 
halk kalabalığı toplanmıştı. Trenden 
inen kadın sarışın değil, kumraldı. 
Soluk baş örtüsünden, pejmürde ycl
dirmesindcn, yırtık çoraplarından, 
vaktinden evel buruşmuş, sararmı~ 
çehresinin zavallılığından belli idi ki 
bu kadın herhangi bir his ve kalb ma
cerasının kahramanı olmak meziyetle
rinden mahrumdur. 

Sultan Ahmed birinci sulh ceza M· 
kimi tarafından isticvab edildikten 
sonra tevkifine karar verilen bu hayat 
düşkünü kadın ıu itadeyi vermiştir: 

- Ben Ali Rıza dediğiniz adamla 
onbeş gün cvcl kardeşinin ısrarile ta
nıştım. Fakat adım Mehmcd demişti. 
Bana evlenmek teklifinde bulundu. 
Beraber pansiyonda oturduk. Ne Hacı 
Osman bayırında öldürülen Ömer Lilt· 
fiyi, ne de İpsaladaki Muhiddini tanı
mıyorum. İpsalaya da gitmedim. 

Hayriye gazetecilerle de konuştu ve 
sorulan suallere şu cevabları verdi: 

- Adını niye değiştirdin? 
- Hem o ismi beğenmedim, hem de 

aynı ismi taşımaktan bıktım. 
- Seni İstanbula niye getirdikleri-

ni biliyor musun? 
- Haberim yok, şimdi öğreneceğim. 
- Korkuyor muaun? 
- Niçin korlçn ım?. Ne oldu~unu 

bilmediğim bir iş sayesindelstanbula 
bedava geldim. Bir çiy yemedim ki 
karnım ağrısın .. 

Gazetelerdeki Ali Rızanın resmini 
gösterdik: 

- Bunu tanıyor musun? 
- Onun ismini yanlı' yazmışsınız. 

Onun ismi Ali Rıza değil, Mehmeddir. 
Beni onunla Necati isminde bir çocuk 
tanıştırdı. Onunla evlenecektik. Sarı
şın kadın Necla olsa gerek. O Bcşik
taştaki bahçede artisttir. Mehmedle 
Beşiktaş bahçesine gittiğimiz zaman 
N cclaya korktuğumu aöylemi§tim. 

- Niye korktun ? 
_ Korktum, çUnkil Necla tiyatroda 

bıçak çekip bir adam öldürüyordu. 
Hayriye mahkemedeki ifadeleri sı

rasında 9 ağustosta Eskişehire gittiği
ni, .h~yatını çwalııarak kazandığını, 
t~rzılık . yaptıgını, birçok tanınmış 
kımsclcrın yanında bulunduğunu ıöy
lemiıtir. 

Sevim, tahkikatm dcrinle,tirilmcsi 
için polise iade edilmiştir. 

Uzunköprüden gelen Ali 

İstanbul, ıs (Telefonla) - Uzun· 
kö~rüdc bulunarak 1stanbula getirilen 
Alı Kaçar bugün öğleden ı;onra Sul
tanahmed ikinci ecza mahkemesi hu
zuruna çıkarıldı. Sorgulara verdiği ce· 
vahlardan sonra serbest bırakıldı. 

Miitcmmim m.alıimat 
Sevim bundan bil' buçuk ay eve! İz

mirdcn gelirken Denizyolları idaresi· 
nin Anafarta vapuru suvarisine, kim
sesi ve yeri olmadığından bahsetmiş
tir. Niyazi kaptan, o zaman Anafarta 
vapurunda bulunan ve timdi terfian 
Tarı vapuruna geçen kamarot Sabriye 
bu kadını yerlc~tirmck üzere bir oda 
bulmasını söylcmiftir. 

Kamarot Sabri Tepebaşmda Yeniçe
riağası sokağında Gamsız apartıma

nmda oturmaktadır. 

Sabri Nane sokağında 24 numaralı 
apartımanda müstecir madam Sofi nez
dinde bir oda bulmuştur. Bir müddet 
sonra Sevim ve çocuğu bir odada yer
leşmişlerdir. 

Sevim bir hafta kadar burada kal
dıktan sonra çocuğunu alıp Buruya 
götürmüş, oradan Eı;kişehirdeki akra
balarının yanına göndcrmit ve tekrar 
Madam Sofinin yanına dönmüştür. 

Muhiddin'in şah!4iyeti 
Soyadı Gilç olan ve İpsalada öldüril· 

len Muhiddin, henüz 33 yaşlarında ka
dar ve bekardır. 1937 senesi temmuzun· 
da İpsala meteoroloji memurluğuna 
tayin edilmiştir. Daha evci Adanada 
ayni vazife ile çalışıyordu. Katil Ali 
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Gökçen 
(Başı 1. inci sayftı.da) 

nı günün gecesini orada geçirecektir. 
Ertesi sabah Bükrcş'e uçacak olan 
Gökçen, bir gece Romen merkezinde 
kalacak ve pazar sabahı 1stanbul'a 
dönmÜ§ bulunacaktır. 

Kahraman Gökçen'in tek başına ya
pacağı bu Balkan hava turu, dost mcm 
lekctlcrde büyük bir alaka uyandır
mı§tır. Bu tur bahis mevzuu oldukça 
neşriyat yapan Balkan basını, son 
günlerde, dünyanın ilk kadın tayya
recisinin bu büyük gezisi üzerinde 
durmaktadırlar. Tilrkkuşu gençliği -
nin memlekete dünya birinciliğini he
diye ettikleri bugünlerde onun de· 
ğcrli ve eşsiz Başöğretmeninin yapa
cağı bu yolculuk, hava neslimize güven· 
mckte ne kadar haklı olduğumUZll 

gösteren bir tezahür olacaktu. 

Romanycidaki büyük aliika 
Bükrcı, ıs a.a. - Anadolu Ajansı· 

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Bayan Sabiha Gökçen'in Balkan 

hava turnesi hakkında bütün umen 
matbuatı bilyük bir alaka göstermek
tedir. Bugün gazetelerde intişar eden 
fıkralarda şahsında·n, havacılığmdan 
ehcmiyetlc bahsedilmekte ve modem 
tilrk kadmhğının deruhde ettiği va· 
~ e n b r atını --ecmettte 
oulunduğu kaydolunmaktadır. 

Bayan Gökçen'e Rumen havacılı
ğı namına mihmandar olarak Prenses 
Stirbey tayin edilmiştir. 

Prenses Stirbcy, Prenı Bi.be6ko
nun yeğenidir. 

Hava mitingi programında Bayan 
Gökçcn'e ehemiyetli bir mevki ayrll· 
mıştır. 

Yugo lav kıralı tayyare 
sergi inde 

Bclgrad, ıs a.a. - Kıral İkinci Pi
ycr ,dün sabah beynelmilel tayyare 
sergisini ziyaret etmiştir. Kralı, sergi
de ,tayyare kulUbU reisini temsil eden 
B. Sondimaycr ve askeri tayyarecilik 
reisi muavini 'General Yankoviç istik
bal etmiştir. 

Majeste Kıral, bu münasebetle, bü
tün yugoslav ve ecnebi pavyonlarını 

ziyaret etmif ve teşhir edilmiş olan 
malzemeye kar~ı büyük bir alaka gös
tcrmi~tir. 

Orta mcktch muallimliği 
imtihanı 

İstanbul, ıs (Telefonla) - BugUn 
orta mektcb uuallimi olmak üzere mil· 
racaat eden lise mezunlarının imti· 
hanlarına başlanıldı. İlk olarak türkçe 
imtihan yapıldı. Bu imtihana 37 lise 
mezunu girdi. 

Yeni trannay arabaları 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Yeniden 

ıckiz tramvay arabasının otomatik ha
le konulma&ına izin verilmiştir. 

Rıza, Muhiddinle Adanada tamşmış, 

bu sırada, müştereken bir kadın: scv
miyc başlamışlardır. Muhiddin bir se
ne kadar cvel İpsalaya yeni vazifesine 
gelmiştir. Ali Rıza da, ötedenberi yap
makta olduğu kaçakçılığa devam et
mek için cenup vilayetlerine gitmiş ve 
hadiseden onbe§ gün cvcl lstanlıula 
g~lmi§tir. 

Bu sırada Sevimle tanışmıştır. 

Son haberler 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Katil Ali 
Rızanın otomobili ile tpsalaya gider· 
kcn beraberinde sarışın bir kadının 

bulunduğu tcsbit edilmiş gibidir. E · 
ğcr bu kadın Sevim yahud Hayriye de· 
ğilsc başka bir kadın aramak lazım ıe
lccektir. 
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Büyük aşk 
(HAVA SEFERLERi) 

Ankara - İstanbul ara11nda 
pazardan maada her gün : 

Yazan: Franz FenJrik Çeviren: F. Zahir Törümküney 
Yeıilköyden hareket 9.30 

I 

Margeretta çok güzel bir kızdı. Yal
llız büyük bir kusuru vardı. Fazla 
mağrur ve kalbsizdi. Franz bir sene· 
denberi genç kıza karşı derin bir ala· 
lı:a duyuyordu. Hissiyatını göstermek 
için türlU bahaneler icad ediyordu. 
Fakat bütün emekleri boşa gidiyor, kız 
hiç oralı olmuyordu. İkisi de ayni mü
essesede çalışıyorlardı. Nihayet, gü
nün birinde kati kararını verdi. Kıza 
fikrini açtı ve kendisiyle evlenmek is
tediğini söyledi. 

Margeretta alaylı bir gülüşle Fran
z'ın bu teklifini reddetti : 

- Size karşı gösterdi ğim samimiyet 
·,e arkadaşlığı bu şekilde tefsir edece
ginizi bilmiş olsaydım, başka türlü ha
teket ederdim. Şunu unutmayınız ki; 
ben parasız bir adamla evlenemem. 

Kızın bu tarzdaki muamelesi Fran· 
z'ın çok ağırına gitti. Uykusuz geçen 
bir gecenin sabahında, bu kendini be
ğenmiş kızı yola getirecek plaıuıu ha
zırlamıştı. 

Ertesi günü hiç bir şey olmamş gibi 
işine gitti. Akşam üzeri eve dönerken, 
şehrin en lüks kırtasiye mağazasına 

uğradı. Bir kut u fevkalade ık mek-- ----~ ki bir tuhafiyeciden de bir şişe parföm 
seçti. Eve gider gitmez yazı masası
nın başına geçti. Uzun bir aşk mektubu 
Yazdı. Zarfın üzerine kadın yazısını 
taklid ederek ince harflerle kendi ad
resini yazdı. Mektubu iyice parföm
ledikten sonra zarfı kapatıp postaya 
\'erdi. 

Ertesi sabah dairede odacı kokulu 
\>e renkli zarflı mektubu getirdi. İlk 
günler bu mektublar kimsenin gözüne 
~rpmadı. 'Günler geçip de mektubla -
tın arkası kesilmeyince odacı gelen 
lttcktubları rast geldiğine gizli, gizli 
göstermeğe başladı. Aynı büroda çalı
lan arkada~ları baf bata verip fısılda· 
lıyorlardı: 

- Yahu, bizim Franz'ın bir dalave
tası var. Her gün aşk mektubları alı
l'or. 

Margeretta ilk zamanlar pek aldırış 
etmedi. Franz'ın aşk macerası ~a~kın
daki dedi kodular gittikçe genı§hyor
Ju. Kendisinden çok bahsedilen er
.tekler hemen, hemen her kadını alaka
Jar ederler. Margeretta da Franz hak
kında söylenen sözlere kulak kabart
lnaktan kendini alamıyordu. 

Samimi görünen bazı dostları Fran
Z,ın ağzını aradılar. Franz, sevgilisinin 
tanınmış sinema yıldızlarından biri ol
duğunu ağzından kaçırdı. 
Artık dairedeki işlerini de ihmal e

diyordu. Masasında ekseriya saatlerce 
hiç bir iş yapmadan oturuyordu. Gece 
~cç vakıtlara kadar eğlenip uykusunu 
illamamış insanların yorgun halini ta
ltınıyor, ağzını karış, karış açıp esni
l'ordu .... 

Onun bu hali, iyi dostlar sayesinde 
lcısa bir zamanda müdürün kulağına 
ltadar gitti. Müdür kendisini odasına 
Sağırttı: 

- Me~rların hususi hayatlarına 
lcarışmağı doğru bulmam. Bu çirkin ve 
il}'ıp bir şeydir. Fakat sizi çok sevdi
~irn için söylüyorum. Bugüne kadar 
ltıüeEsesenin takdir edilen bir memuru 
İdiniz. Son zamanlarda vazifenize kar
tı gösterdiğiniz kayıdsızhk gözden 
~açınıyacak kadar ileri vardı. İstikba· 
1inizi böyle havai şeylere kurban etme
l'iniz. Uçurumun kenarına geldiniz.. 
Size dostça ihtar ediyorum. Sonra ka-
tışrnam.... · 

Laf lafı açtı. Neticede Franz, müdii
tc sevgilisinin meşhur bir sinema yıl
clızı olduğunu, yakında Amerikaya dö
~eceğini ve kendisine de beraber git
llıeği teklif ettiğini, ancak işini terke
dip, kendini bir kadına bcaletmeği er
lccldik gururuna yakıştıramadığını, bu 
Yüzden yapılan bu teklifi kabul ede
l'tıediğini anlattı. 

"ın böyle sağlam bir karaktere 

Ankaradan hareket 15.30 
An karadan 

cumartesi ıünleri 14.30 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarıamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya " 
: Eıe ve Çankaya " 
: Sebat ve Yeniıehir • 
: İstanbul eczaneai 
: Merkez 
: Ankara 

HALK ve YENİ 
SlNEMALAR 

Seanı saatleri 

YENl 

14.45 
16.45 
18.45 

YENİ 

13 
14.45 
Ui.45 
18.45 

YENİ 

11 
13 
14.45 
16.45 
18,45 

Her ıün 
HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

Cumartesi g\inlerl 
HALK 

Pazar gunleri 

Geceleri saat 21 de 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

sahib olduğu müdür vaaıtasiyle çabu
cak yayıldı. Bu haber Margeretta'ya da 
ulaştı. Kızcağız böyle bir erkeği red
dettiğinden dolayı çok müteessir oldu. 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yan~ın ihbarı: (1521). - Telefo~ müra
caat aehir: (1023-1024). - Şehırlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Hava~az~ 
Arıza Memurluğu: (1846). - M~aaıerı 
Şehir Anbarı: (3705). - Ta k_s ı. Te
lefon numaraları: Zincirli camı cıv~n: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarr cıva
rı: (2806. 3259). - Yeniıehir, Havuzba
şı, Bizim takıi: (2323) - Havuzbaşı: 

Franz çalışma saatleri arasında ha
tıra defteri de tutuyordu. 

Margeretta bu defterin içindekileri 
okuyup öğrenmek merakiyle yanıp tu
tuıuyordu. 

Franz paydos saatlerinde hatıra def
terini unutmut gibi yaparak yazı ma
sasının üstünde bırakıyordu. 

Bir öğle paydosunda Margeretta 
günlerden beri beklediği fırsatı eline 
geçirdi. Hatıra defterini masanın üze
rinde buldu. 

Bu defter müdhi§ bir aşk romanına 
benziyordu. Kız merakla okudu. Sine
ma yıldızının ismini de öğrendi. Bu 
herkesin tanıdığı Gloria Natali idi. 
Bütün erkeklerin en kilçük bir iltifa
tını kazanmak emeliyle fedakarlıkta 

biribirleriyle yarıp çıktıkları bu ka· 
dın Franz'ı aeviyordu ha! ..• 

Demek kendiıi böyle bir erkeği red 
etmişti. Aman yarabbim ne abdallık ... 

Ertesi günü, akşam üzeri daire pay
dos olmu memurlardan hemen hiç 

: , ••· Maı ~etta -ıca 
Franz'ın çalıştığı odaya gitti. Kapıyı 
açtı. Delikanlı odada yalnızdı. Başını 
avuçları içine almış, düşünüyordu. 

Kız yavaşça yanma yakla§tı. Titriyen 
bir sesle söylemeğe başladı: 

- Franzl ... Yazık değil mi sana? .... 
Böyle sonsuz bir aşk uğruna kendini 
mahvediyorsun... Vaz &eç bu kadın
dan ... Bu vaziyet böyle devam ederse 
seni işinden de çıkaracaklar •.. O zaman 
ne olacak? ••• İnan bana ... Bu kadar fe
dakarlığa hiç bir kadın layik değildir .. 

- Çok haklısın Margeretta ! ... Ben 
de biliyorum ... Bu kadınla ben katiyen 
mesud olamıyacağım ... Ama ne yapa
yım? .• Elimde değil... Yalnızım ... Çok 
yalnızım Margeretta ... 

- Niçin böyle düşünüyorsun? .. Bak 
hepimiz ... ben ... Seni seviyoruz ... Sana 
acıyoruz ... Yok yere hayatını zehirle-
me ... Gençsin ... Güzel ve gösterişli bir 
delikanlısın ... Elbet seni mesud edecek 
kadın da bulunur .. 

Daha fazla söyliyemcdi. Boğazına 
bir şey tıkanıyordu. 'Gözlerine yaşlar 
hücum ediyordu. 

Franz yerinden kalktı. Kızı kolları 
nın arasına aldı. Kulağına eğildi: 

- Benim yıldızım sensin. - Dedi. 

, 
2 
~ 

4 
5 

Soldan sağa: • 
1- Eski öteberı. 
2 Gıda . 
3_ Bir nevi hayvan has~ahğı - Bır nota 
4_ Dökme aletlere şekıl veren 
5- Kırmızı - Şamar. 
6- Asmaktan emir. . 
7_ Hastalıklııra karşı tedbır (Vücudda 

yapılır •• İşsiz. 
8- Hükümdar . d .. k 11 9_ Altmış dakika _ K!.ıo. an once u an-

dığımız aiırlık olçuau. 
Yukaudan aşağıya: 
1- İçi pamuklu elbise . 
2_ Gevşek (Makinist tahin) 
3- Beyaz - Dizi. _ 
4- Kızınızın kocası • Beyııır 
5- Çok değil - Mevki (mahalli) 
6 - Sulu ~amur 
7- Beyaz - Parlayan . .. .. 
9. Kamı doymuı - Ankarada bır kutup-

hane. 

Güven takti: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291 ), 

Otobüslerin ilk v~ aoD 
Seferleri 

Sabah Akpm 
ı 1 k Son 
ıefer sefer 

Ulus M. dan K. dert:'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

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

Uluı M. dan Dikmen'e 15.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Uluı M. dan Kı,iören'• 6.00 21.00 
Kcçiörcn'den Uluı M. na 6.30 21.30 

Uluı M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 - .-
As. fabL dan Cebeci'ye -- 17.00 

Yeııitehir'den Uluı M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 

S. paıarı'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akkoprü'dcn S. paı:arı'na 7.30 9.45 

~ U. Meydanı ile İltasyon aruında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za. 
manian seferler daha sıktır. 

1 U. Meydanı ile Yeniıehir, Bakanhlrlar, 
Cebeci. Samanpasan arasında aaat 11 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika
da: saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada: ıaat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntaram seferlr. vardır. 

Ş Akşamları Uluı Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönilıleri ıinemalarrn dağılıı 
saatlerine tibidirler. 

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

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya Her sabah 8.20. Her 

akpm 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, per
ıembe, cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hattına : HercUn 9,35 (Kayse
ri, Sıvaı, Amasya bu 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her&iln 9.35 

Zonguldak hattı : 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüs " 16.05 

';0NDELIK. 

Hicri - 1357 
Rebiül'ihir: 17 

S. D. 

Rum' - 1354 
Haziran: 3 

S. D. 
Güneı: 4 26 Akpm: 19 43 

Muallim seraceddin öldü 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Memle

ket maarifine muallimlik hizmetiyle 
beraber yazdığı kitablarla birçok hiz • 
metler ifa eden tabiiye muallimi Sera
ceddin Hasırcıoğlu dün vefat etmiştir. 

Cenazesi buıün Beıiktaıta evinden 
kaldırılarak namazı Nişantaşında Teş -
vikiye cmaiinde kılındıktan aonra M~
ka mezarlığına gömülmüştür. 

Merhum kırk senedcnberi mekteb -
lerde muallimlik yapmış ve binlerce 
talebe yetittirmiştir. Son senelerde Ka
bataı lisesinde muallimdi. 

ULUS, Seraseddine rahmet ve aile
aine bil§ sağılan diler. 

Memurların izinleri 
Senelik mezuniyetlerini kullanmak 

üzere bulundukları dairelerden mezu
niyet alan memurların bu mezuniyet
lerini tayin edilen zamanlarda kullan
maları ve tayin edilen zamanlar dıtm
da kullananlar hakkında memurin ka
nununa göre inzibati cezalar tatbik e-
dileceği kararlafDUıtır. 

Cin .. ordusunda yenı • ruh 
r·~~~·~::::;~~··:,~::~~·~~··~~~·· 

1 
saret,, kelimeleri sırtlarında 
yazılı ola·n Çin asker.leri şim
di dünyanın manevıyatı en 
çok yükselmiş bulunan bir 
ordusunun cesur ferdi eri 
olmuılardır. Evelce tuav
vuruna bile imkan olmı
yan bir heyecan bütün 

i m e m l e k e t i sarmıttır. 
ı ..................................................... 

Noye Zührer Saytung gazetesi
nin uzak şark muhabiri Nalter Bos
hard mayısta Suçav'dan yazıyor: 

8 ir zamanlar çin askerlerinin 
sırtlarında, büyük harflerle 

yazılı iki kelime vardı: "Şecaat ve 
cesaret,, bu iki kelime, kaçmakta o
lan askerlerdeki hasletleri galib ta
rafa göstermek ve ricatin ancak bir 
zaruretten ileri geldiğini göster
mek maksadiyle üniformaların ar
kasına yazılmıştı. 

Bu devir, çoktan eski bir mazi ol
muştur. Geçen haftalar içinde cere
yan eden muharebeler, Çin ordusu
nun karşı tarafı bile hayrette bıra
kacak bir cesaret mertebesine varmıf 
olduğunu isbat etmiştir. Maamafih, 
sahil boylarında koltuklara gömüle
rek Çin ordusunu küçük düşürecek 
bazı mütalealarda bulunanlar da yok 
değildir. Ancak, son aylar içinde çin 
askeri kıtalariylc yakından temas e
den bir kimse, hiç bir ordunun bu 
kadar kötü şartlar altında cepheye 
gitmemiş olduğunu derhal teslim e
der. 
Şimdiki anlatmazlık ba9ladığı za

man, Çinde modern bir ordunun te
melleri bile yoktu. Çan - Kay - Şek 
evela ilk nümune tümenlerini tefkil 
etti. Nanking'dt:ki askeri akademide 
bir çok genç subayları yetiştire~ek 
memlcektin muhtelif yerlerine gön
derdi. Merkezi hükümetin mahdud 
mikdarda askeri vardı. 

Askeri teıkillerin çoğu, merkezi 
hükümetten bol bot para yardımı 
gören valilerin emrinde idi. Bunu 
yapmaktan maksad, onları kazanmak 
ve icabında kendilerinin yardımını 
&aranti altına almaktı. Ancak, yapı
lan bütün bu para yaroımları, askeri 
kıtaların silah ve levazımına harcan
mıyor. Bundan bir kaç ay evel mah
kum olan general Han F u Şu hadi
sesinde oldu w u aı:ibi, ya generallerin 
yahud da valilerin hueuai heaabJarı
na geçiyordu. Viliyetlerdeki askeri 
kıtaların, aylarca para yüzü görme
dikleri şöyle dursun, iaşelerinden de 
çalınıp çırpılıyor ve bunun netice
sinde bir çok yerlerdeki askeri kıta
lar ahalinin sırtında geçinerek kanı
nı emiyordu. 

Bu itibarla yak,ın bir maziye ka
dar halkın askerleri ağızlarına bile 
almak istememiş olmasına hiç hay
ret etmemeli ... 

Şimdiki harb bu sahada esaslı 

bir deği§iklik meydana ~etir
di. Çankayşck baş kumandanhgı ele 
alarak vilayetlerdeki generaller o: 
nun maiyetine girdiler. Fakat, eskı 
zihniyeti henüz kafalarında taşıyan 
subaylar askeri yüksek şuranın kur
duğu müdafaa sisteminin, birer rük
nil olduklarını kavrayıncaya kadar 
epey zaman geçti. Daha 1937 ilkka
nununda ,bir kaç milyonluk ihtilas 
meydana çıkarılacak korkusiyle, 
Şantung valisi, başkumandanlık ta
rafından gönderilmiş olan bir heye
tin Sarı nehir boyundaki tahkimatı 
teftif etmesine engel oldu. Eski 
mektebin subayları, ordunun artık 
tahsi menfaatlere ve mahalli müna
zaalara alet olamıyacağını anlamala
rı için, gözlerini yıldıracak misaller 
göstermek lazımgeldi. 

Koskocaman Şantung vilayetini 
hiç mücadele etmeden düşmana ter
ketmiş olan general Hanfuşu ölüm 
cezasına mahkum edildikten sonra, 
generaller arasında yeni bir hava es
mcğe ba~ladı. 

Merkezi hükümetin mükemmel 
bir surette yetiştirilmiş olan asker
leri Şanghay'daki muharebeler~e .~
mid edilmiyecek derecede buyuk 
muvaffakiyetlcr gösterdiler. Bu as

kerler, teknik bakımdan fevkalade 
mükemmel bir şekilde silahlanmış 
ve tayyareleri çinlilere her husuata 
üstün olan bir düşmanın karşısında 

çarpı,ıılar. Bütün üstünlüğe rağmen 
bu askerler üç ay mevzilerini muha
faza ettiler. Nihayet japonların kat 
kat büyüyen üstünlüğü karşısında 
geri çekilmeğe mecbur oldular; çün
kü, kuvvet ve kudretleri sona ermit, 
yedekler ise tutunamamışlardı. Ja
ponlar Nankini zabtcdip bitkin bir 
hale düşünceye kadar, hezimet üs
tüne hezimet baıladı. 

Ç inin hükümet merkezi Nan

kin'in düflll&n eline düşmesi, 
Çin ordusu tarihine çok acıklı bir 
sayfa ilave etti Kumanda, allak bul
lak oldu; müdafaa hatları yanlış ter-

Çan - Kay - Şek orduya 

manevi kuvvet ve 

siyasi terbiye verdi 
Yazan: 

Valte Boshard 
tib edilmişti; yakasını sıyırıp kaça
mayan binlerce aaker, bıçaktan ge
çirildi. Bir an oldu ki, Çin bir daha 
belini kaldıramıyacak derecede bü
yük bir inhizama uğramıf olduğu 
kanaati hüküm ailrmeğe başladı. 
Mağlub ve harab olmuş bir orduyu 
tekrar derleyip toplayabilmek, ona 
cesaret ve şecaat telkin etmek için, 
beşerin takati üstünde bir azmi haiz 
bir adama ihtiyaç vardı. 

Büyük bir devlet adamı ve subay 
olan Çankayşek, askerlerinin yeni
den organize edilmesi için bu cesa
reti yarattı. 

Nankin'in alınması üzerine japon
ların ona bıraktıkları zamandan, bü
yük bir kiyasetle istifade etlerek ye
ni bir ordu kurmasını ve bu orduya 
siyasi terbiye vermesini bildi. O ve 
kendisinin yakın arkadatları olan 
subay ve mUpvirler, geçen aylar i
çinde bilmedikleri bir çok feyleri 
öğrendiler. Eaki hafı bozuk ordusu
nun yerine milli bir ordu geçti. Her 
Çin vatandaşı askerlik hizmetine 
mecbur tutuldu; yalnız ailenin en 
yaşlı erkek evladı, tarla ve toprak iş
lerini görmek için askere alınmadı. 

Bu yılın baıından itibaren topla
nıp getirilmekte olan acemi efrad
dan, cepheye ıevkedilmedcn evci 
sıkı bir talim ve terbiye gören 
tümenler tetkil edildi. Hankov ci
Yarında tetlı:il edilmit olan asker o
caklarında, ıilih altına yeni alınmış 
olanlara, her şeyden evel, Japonyaya 
kartı girişilmiş olan mücadelenin c-

ı 1 KÜ(Üll DIŞ HABERLER 1 J 

X Bel1rrad - Belgradın ilk beynel -
milel hava sergisi dün öğle zamanı ka
panmıştır. Resmi istatistiklere göre, 
sergiyi bir çoğu ecnebi olmak üzere tak 
riben 250.000 ki§i ziyaret etmiştir. 

X Pariı - Futbol: Brezilya Çekos -
lovakya'ya bire karıı iki golle galib gel
miştir. 

X Berlin - F..cnebi bir devletin men
faatine casusluk etmekle müttehim 
Jorj ve Anna Şviçer adındaki karı koca, 
balta ile kafaları kesilmek suretiyle i
dam edilmi§lerdir. 

X Kahire - Dahiliye nazırı ayan 
meclisinde yaptığı beyanatta yahudi -
lerin Mısır'a muhaceretine mani olma

ları için hudud karakollarına kati emir
ler verildiğini söylemiştir. 

X Budapefte - Macar sanayi tak
tirhaneleri, devletleştirilecektir. Sana
yi erbabına tazminat verilecektir. 

X Viyana - Beynelmilel Tuna ko -
~syon~, _1938 ağustosunun birinci gü
nunden ıt~baren merkezini Belgrad'a 
nakletmege karar vermiştir. 

X Vqington - Mümessiller mecli -
si, Ruzvelt'e parlamentonun 1939 ka
nunusanisi içtima devresi açılıncaya ka 
dar işsizler için 3 milyar 7 53 milyon 
dolar sarf etmek mezuniyetini veren bir 
kanunu tasvib etmiştir. -.. 

Odenecek tahvil kuponlar1 
!i?ans bakanlığı, yüzde beş ve iki 

faızlı l932 hazine tahvillerinin altı nu-

maralı kuponlarile, mülga seyrisefain 

idares~ ~rçla için çıkarılan yüzde 
beş faızlı hazne tahvillerinin beş nu-

maralı yüzde beş faizli 1934 hazne tah
v.illerinin dört numaralı ve yurdluk, 
ocaklık tahvillerinin üç numaralı ku
ponlarının ö<k:nmeğe baılanmasrnı a
lakalılara bildirmittir. 

Fabrika ve matbaaların asgari 
kazanç vergisi nisbetleri 

Fabrika ve matbaaların 1937 finans 

yılı için tayin edilen asgari kazanç 
vergisi nisbetlerinin 938 finans yılı i-

çin de aynen tatbik edilmesi Bakanlar 
heyetince kabul edilmiştir. Fabrika ve 

matbaaların 1938 finans yılı vergileri
nin de bu nisbetler dairesinde süratle 
tarhedilmesi valiliklere bildirilmiştir. 

hemiyet ve manası anlatılmakta, da
va kafalarına sokulmaktadır. Üç ay
lık bir talim ve terbiye gördükten
sonra cepheye giden bu askeri kıta
lar, artık başı bozuklardan mürek
kep bir ordu değildir. Bugün, evel
ce tasavvuruna bile imkan olmayan 
bir heyecan Çankayşeki takviye et
mektedir. Kadınlar da ellerinden ge
leni yapmaktadırlar; en asil ailele
rin kızları bile kızılhaçta hizmet et
mektedirler. 

B ütün bunlar öyle ileriliklerdir 

ki, sulh zamanında yirmi o
tuz yıl içinde kolay kolay elde edile
bilecek şeyler değildir. Harb, bu te· 
kamüle hız verdi; azmi bütünleştir
di. Valilerin maaşsız başı bozuğun 
dan vatansever bir muharib ortaya çık 
tı ki, bunlar memleketin muhtelif 
yerlerinden gelen arkadaşlariyle o
muz omuza döğilşmektc, müşterek 

düşmana karşı vatanını müdafaa et
mek için canını seve seve vermekte
dirler. 

Çin askeri kanaatkar ve son dere
ce meşekkate tahammütudtir. Bu as
ker, açık öküz arabalarında, yağmur 
altında ve çamur içinde, soğuktan, 
sıcaktan şikayet etmeden orta Çin
den kalkarak günlerce, hatta haftii'
larca süren bir yolculuktan sonra 
cepheye geliyor. Aldığı iaşe sade ve 
azdır. Kendisine verilen para günde 
yarım Çin dolarıdır. Bu darlığa rağ
men, hepsi de büyük bir neşe içinde, 
zıplayarak, hoplayarak harbe git
mektedir. Yaralanıp geri geldikleri 
zaman ilk sordukları "- Bölüğüme 
ne vakıt dönebilirim?" Sualidir. 
Başlarından geçen şeyleri büyük bir 
gururla anlatmakta gilnün akhrama
nı olmaktan sonsuz bir haz duymak
tadırlar." 

Günün politik 
meseleleri 
(B:ışı Sinci sayfada) 

40.000 kişiden fazla bir kara kuv

veti gönderemiyecektir. Bu cana

da ihdas edilecek mecburi askerlik 

hizmeti - endUstricilerle iıçiler 

hazerde de hazırlanmış oldukların

dan - endüstri sahasında büyük 

bir ehemiyeti haiz olsa bile tama
miyle askeri sahada bunun tesiri 

pek ehemiyctsiz olacaktır. Büyük 

harbde 1914 ağustosundan itibaren 

Fransada 100.000 askeri bulunan 

lngiltere, iki sene sonra, orduları 

mevcudunu 800.000 kişiye çıkara

mamıştı. Bir asker ne üç, ne de at
tı ayda yetişir. Uç veya altı aylık 
askerler muallem askerlerle birlik
te hizmet ederlerse faydalı olurlar. 

Ancak, bu takdirde muallem asker
lerin mevcud olması lizrmdır. Mac
buri hizmetin ihdasiyle bir çok as

ker temin edilmiş olursa da geniş 
kadrolar mevcud değilse ordular 

ancak çok zaman sonra kurulabilir. 
Şu halde, lngilterenin mecburi hiz
met meselesini tekrar dikkate alıp 
bunu, İsviçre gibi, hazer için de 
tasavvur etmesi lazımdır ... 

imparatorluğun horunma•ı 

B ir harb olacak olursa iyi ta

lim görmüş bir çok kıtala
ra - Fransaya geçmek için değil, 
bunu ihmal edelim - bir ihraç ha
reketine karşı koymak için de lü
zum hasıl olacaktır. Cebelüttarık, 

Malta, Kıbris, Mısırın'da hususiyle 

İtalyanın Habeşistanı işgal politi
kası karşısında, kafi garnizonları 

yoktur. Şüphesiz Hindistan uzak 

değildir. Fakat Hindistan orduları 
bizzat Hindistan, Aden körfezi ve 
Irak, Somali ve bUtün Arabistan, 

Kenya ve bahusus bir kolordu kuv
vetinde kuvvete ihtiyaç arzeden 

Singapuru ne yapacaklardır? 

Bay Çemberlayn da, muhalefet 
de biltün bunları pek ala bilmekte

dir. İngiltere, yavaş yavaş mecbu

ri askerlik hizmetine teveccüh edi

yor. Bunu İngiltere kendine göre 

ihdas edecektir. Fakat hazerde ve 
umulduğundan daha yakın zaman
da bunun temellerini atmayacak o
lursa şaşarız .. 
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lsveç kıra lı 5 inci 
Güstav 80 yaşına gi-rdi 
Kıralın 31 senelik saltanatı sırasında 

memleketine yaptığı işlere bir bakış 
Bugün doğumunun sekseninci yıl

dönümü kutlanan İsveç kıralı Majeste 
Güstav V ın otuz bir senelik saltanatı 
esnasında memleketine yaptığı hiz
metleri anmak ve bu seksen sene zar
fında gerek İsveçte ve gerek dünyada 
vukua gelen büyük hadiseleri hatırla
mak isteriz. 

Prens Güstav Adolfun doğduğu 1858 
(16 haziran 1858) tarihinde Bernadot 
sülalesi henüz gençti. Bugünkü İsveç 
kıralının mensup olduğu nesil, filha
kika, bu sülalenin Avrupadaki hüküm
darlar sülaleleıile veladet ve karabet 
rabıtaları tesis eden ilk neslidir. Prens, 
1872 de babası tahta çıkınca lsveç ve 
norveç veliahdı olmuştur. (Veliahd bu 
unvanı 1905 tarihine, yani lsveçle Nor
veçin ayrılmalarına kadar muhafaza et
miştir.) O tarihler kırallıklar Avrupada 
henüz kuvvetli idi. Avrupa kıtasının 
en kuvvetli kırallığı da alman impara
torluğu idi. Bu sebeple, Prens Güstav 
Adolfun da hayatını bağlıyacağı pren
sesi bu imparatorluk saltanat ailesi ara
sında aramış olmasında şaşılacak bir ta
raf yoktur. 20 eylUl 1881 tarihinde 
Prens G. Adolf Karlsruh'de Bad Pren
ac:si Viktoria ile evlenmiştir. Bundan 
sonra da İsveç nükümdarları ailesi di
ğer Avrupa hükümdarları ailelerile 
sihriyet peyda etmekte devam et
miştir. 1897 de şimdiki kıratın kardeşi 
Şarl, Danimarka prensesi İngeborg ile 
evlenmişti. Güstav V in oğlu Güstav 
Adolf, 1905 de bir ingiliz prensesi olan 
Margaret'i almış, kıralın ikinci oğlu 
Vilhelm Rusya Prensesi Maria ile iz
divaç etmiştir. O tarihlerde bu gibi 
sihriyetlerin kıymeti olduğunu teslim 
etmek lazımdır. Bu sihriyetler, Güstav 
.V in şahsi temayüllerini ve dış politi
ka tecrübelerini tesbitte rol oynamış 
oldukları gibi daha sonra memleketin 
mui<adderi üzerinde de oldukça mües
sir olmuşlardır. 

Güstav V, politika hayatına İsveç -
Norveç ittihadının bozulması zama
nında, yani 1905 de girmiştir. Vakıa, 

Prens "Güstav Adolf o tarihte henüz 
veliahd idi, fakat fili surette kıral na
ipliği işlerile meşgul olduğundan ge
rek şimal memleketleri ve gerek Avru
pa bakımlarından ehemiyetli bir dava 
olan bu ayrılışın İsveç ve Norveç ıçin 
memnuniyeti mucib bir şekilde niha
yetlenmiş olmasında şimdiki kıralın 

büyük bir hissesi vardır. 
Güstav V in saltanatı İsveçte mo

dern demokrasinin kurulmasına tesa
düf eder. Bu inkılabın başlang1cını, es
ki devrin kapanıp yeni devrin açıldığı 
İsveç - Norveç birliğinin inhiiali tari
hi olan 1905 addetmek lazımdır. İsveç 
devletinin bünyesi ve hükümetinin 
tekli bu asır iptidasında bir takım ba-
riz değişikliklere uğramıştır. Vakıa on
dan önce de gümrük, vergi, milli müda
faa meseleleri gibi ehemiyetli meseleler 
halledilmişti. 1865 de milli temsil siste
minde icra edilmiş olan ıslahat zama
na göre bir terakki sayılmış olmakla 
beraber gelişip derin surette değiş

mekte olan bir cemiyetin ihtiyaçlarını 
karşılıyabilmektcn uzaktı. Sol cenah 
ve liberal partileri sosyal reformlar ve 
umumi seçim istiyorlardı. Bunlar, fa. 
aliyetlcrini haklı göstermek için, yeni 
partilerin kurulmasına sebebiyet ver-
miş ve anayasanın tekrar gözden ge
çirilmesini ıstemeğe se ·ıketmış olan 
endüstri hareketini ve sosyal ınkişafı 
bahane tutabılirlerdi. 

l•veç Kıralı Maje.ıe Bq inci Guatav Adoll bir merasim e•nannda 
'1907 den 1?14 e k~dar gittikçe karı- \ hikimiyetini, siyaat hürriyet ve müsa

Jan beynelmılcl vazıyet, lsveç ve Av- vat prensip lerin i büsbütün takdir et-
rupa bakımlarından kıralrn kiyaset, . . . . . 
ak 1 h .k t k b.l . h "b" 1 mıştır. Bu ıtıbarla İsveçın devlet şek-ı ve ı me ve a ı ıyet sa ı ı o -
masınx istiyordu. Güstav V bütün bu line, halka ve millete dayanan bir kı
vasıfları haiz olduğunu ispat etmiştir. ralhk demek lazımdır. Bundan dolayı 
1908 de lsveçle diğer şimal hükümet- kıratın vazifelerini ifa tarzı eskisinden 
leri arasında Baltık ve Şimal denizi başkadır. Fakat gene ehemiyeti haiz
statükosunu muhafaza maksadile ya- dir. Kıral ile nazırları arasında teessüs 
pılmış olan anlaşmaya rağmen Çarlık etmiş olan demokratça elbirliği kıra
Rusyasının bu iki deniz hakkındaki lın tamamile halkçı ve isveçli olan mi
tasavvurlarından kuşkulanmak icab e- zacında ifadesini bulmuş.tur. Kıra! 
diyordu. Denilebilir ki Güstav V, di- Güstav V hal ile mazi arasında rabıt 
ğer hükümdar ailelerile olan münase-
betleri ve siyasi tecrübeleri sayesinde 
yalnız bu denizler etrafında değil, 
bütün cihanda hazırlanmakta olan bü
yük hadiseleri sezmiş ve tehlikeyi an-
lamıştır. Nitekim, bu esnada sol cenah 
partileri sosyal reformlar isterken sağ 
cenah partileri de milli müdafaanın 
takviyesini arzu ediyorlardı. Kıral 
Milli müdafaa taraftarlarını tutmuş, 
hatta 1911 de iktidar mevkiinde bulu
nan liberal hükümetle kendi arasında 
anlaşmazlık çıkmasına sebep olmuş
tur. Bu anlaşmazlık ise milli iane ile 
bir zırhlı alınması, yeni seçim yapıl
ması, ve nihayet 1914 de parlamento ve 
senatonun askeri teşkilat kanununu 
kabul etmesi ile nihayet bulmuştur. 
Bu hadiseleri tarih bakımından tahlile 
kalkışmak henüz mevsimsizdir. Fakat 
Kıral Güstav V in beynelmilel vazi
yetteki tehlikeli anlayarak milli mü
dafaayı takviye için bu kadar uğraş
mış olmasını, büyük harbda İsveç bita-
raflı~ının idamesine muharipleri say
gı gostermeğe sevketmiş olan unsur-

vazifesini parlak surette yapmış, uzun 
tecrübeleri, partilere karşı bitaraflığı, 

şahsi otoritesi biribirini takib etmiş o
lan nazırları için bir kuvvet ve muave
net membaı olmuştur. Kırat, devletin 
hayatında daimiliğin mümessili olmuş, 
fakat yeni zamanlar inkılabında ne gi-
bi meşru ve esaslı cihetler varsa bun
ları takdir ederek sosyal reformlar za-
ruretine ve terakkinin nimetlerine i
nanmağı bilmiştir. 

Sivil hal kın bombar 
dımonı ve Amerika 

Vaşington, ıs a.a. - Ayan meclisi
nin hariciye encümeni reisi Pittman. 
meclise aşağıdaki noktaları ihtiva e
den bir karar sureti vermiştir. 

1. - Sivil ahalinin bombardıman e
dilmesini takbih eden Hul'un beyan
namesinin tasdiki. 

2. - Parlamentonun bu bombardı
manlara nihayet verilmesini temin e
decek muhtemel bir harekette bulun
ması için tetkikat yapılması. 

Ayan meclisi, karar suretini bugün 
müzakere edecektir. 

I r .............................. . 
f.~.~.~~.~.~~~, ... e .... ıe .... r_o .... ı_u_y_o_r 
Seviıen bir (iflin acıkh akibeli 

Bu yılın başında Çürçil'in yeğenle
rinden F.smond Romilli adındaki de
likanlının lord Redcsdalenin en küçük 
kıziyle birlikte ortadan kaybolması 
bir çok dedi koduyu mucib olmuetu. 
Acıklı bir hadise dolayısiyle, bu çif

tin Londranın en yoksul mahallelerin
den birinde oturduğu anlaşılmıştır. Bu 
iki gencin ikametgahlarına, altların

daki dükkandan çıkılan bir demir 
merdivenle varılmaktadır. 

Sol taraflarında komşu bina bir yan
gın harabesi, ön tarafında ise ufak bir 
kalafat yeri bulunmaktadır. Civarla
rında sefalet yuvaları, değirmenler, 

depolar ve bunların benzerleri vardır. 
Tanınmış bir devlet adamının ye
ğeni ile karısı işte bu mahalleler, ve 
yoksulluk yuvaları arasında yaşamak
tadır. 

Sevişen çiftin bundan bir kaç ay e
vel bir çocukları dünyaya gelmiştir. 
Yeni baba ve annenin hayatla.rından 
çok memnun oldukları söyleniyormuş; 
kendilerini muhitlerine uydurmakta 
hiç güçlük çekmemişler; kendi mahal
leleriyle gayet iyi geçiniyorlarmış. 
Fakat bundan iki hafta evel çocuk 
boğmaca öksürüğüne tutulmuş; bu 
hastalık annesine de geçmiş. Anne 
kurtulmuş, lakin zavall ı çocuk bütün 
ihtimamlara rağmen kurtulamıyarak 

ölmüş ve ondan sonra, yoksulluklarına 
rağmen cennet olan o mahalle kendi
lerine zindan olmuş 1 

Deline peıinde koıan Paris 
Geçenlerde Pariste eski evler yıkı

lırken, iki altın definesi bulunmuş ve 
bunun üzerine bir çok kimseleri defi
ne peşinde koşmak harsı kaplamıştır. 

Mesele şudur: Pariste her şeyi ha
zırlanmış bir plana göre, modası geç
miş daha bir çok binaların yıkılması 

derpiş edilmektedir. Belki biz de bir 
define buluruz ümidiyle şimdi bir çok 
işçi bu yıkıcılığın isteklisidir. 

Her devirde define peşinde koşan 

insanlar görülmüştür. Hatta bundan 
bir kaç yıl evci Ankaranın bile kenar 
köşesinde define vardır iddiasiyle or
taya atılanlar olmuştur. 

Bir zamanlar, Fransa kıralı on al
tıncı Luinin, hazinesini Tüyleri sara
yının altına gömmüş olduğu rivayet e
dilmiş; fakat, bütün araştırmalar boşa 
çıkmıştı. 

Fransa ihtilalinde para gömülmüş 

olduğu iddia edilerek Lüksemburg sa
rayının etrafı da kazıbnıı, ilkin hiçbir 
şey bulunamamıştı. 

Ancak, bundan takriben kırk yıl e
vet, Rü döla ~ d' Anten' deki eski 
bir evin bodrumunda 5.000.000 frank 
değerinde altın bulunmuştur. Demek 
bazı rivayetler, hakikat da olabiliyor
muş! 

Kazalar 
Belediye binası yapflrllacak 
Dörtyol Belediyesinden : 
1 - Şartname ve projesi mucibin

ce dörtyolda yaptırılacak belediye bi
nası inpatı açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - (Ketif bedeli) 6819.64 kuruş
tur. llk teminat (511) lira 42 kuruş
tur. 

3 - Eksiltme 20 6 938 pazartesi 
saat 15 de belediye encümeninde ya
pılacaktır. 

4 - Şartname ve projeyi görmek 
isteyenler parasız olarak belediye mu 
hasebesinde görebilirler. 

5 - Talipler:.in kanunda yazılı ve
ııaiklerile birlikte müracaatları. 
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Mazot ve makina yağlar1 
alınacak 

Bayındır Belediye Reisliğinden : 
10.6.938 tarihinde ihale edileceği e

velce ilan olunan Bayındır belediyesi
nin 30 ton mazot ve makina yağlarına 
talih çıkmadığından 10.7.938 tarihine 
kadar pazarlıkla mübayaasına karar 
verilmiştir. Talib olanların Bayındır 
belediyesine müracaatları. (1850) 
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Bir taraftan kıralhk makamı ile mü
him bir rol oynamakta olan büyük e
razi sahiplerinin ve devlet memurları
nın mensup oldukları içtimai nizama
rasında, ve diğer taraftan gittikçe ka
labahklaşıp faal bir rol oynamağa baş
layan demokrat kütleler arasındaki 
münasebetler Kıral Güstav V in kar
şılaşmış olduğu esaslı mesele olmuş
tur. Zira, demokrasiler rolü ayni za
manda bir dış politika meselesi idi. 
Fakat, hadiseler kıralın bunu hal için 

larda~. biri s_aymak lazımdır. !sveçin 
Malmo şehrınde İskandinav kıralla
rmın toplanarak bitaraflığa dair bir 
plan hazırlamış olmaları İsveç, Norveç 
ve Danimarkayı bu harbın elemlerin
den koruduktan başka bu üç devlet a
rasında eski anlaşmazlıkların unutula
rak yen.i bir uzl~~a devrinin açılma
sını da ıntaç etmıştır. 
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PİYANGOSU -----
--- BÜYÜK --- ----- ---- 3 üncü ketide 11 Temmuz 1938 dedir. --

KÜCÜK 
Satılık : 

F IR SAT 
Acele aablık mobilye : 1 oda takmv, 

1 kontrplake masa ve 6 sandalye, per
deler ve saire. 

Adres: Urunç sokak Bay Ragıp a
partımam. Mükerrer 5 numara. Yenişe-
hir - Demirtepe. 3437 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
imarca parsellenmiş küçük çapta inşa
ata elverişli arsalar Neşet Şeren Tel. 
2406 3036 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton, kargir ve ahşap ucuz 
evler ve apartımanlar Neşet Şeren Tel. 
2406 3037 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
imar dahil ve harıcinde parça parça ıJa· 
tılabilecek toptn arazi, bağ ve bahçeler 
.~ cşet Şerrn Tel: 2406 3038 

Acele Wltıhk ev - Yenişehirde Dev
let Şurası yanında Elgün S. No. 5. 
2 kat 7 oda konforlu 745 M. bahçeli. 
Tl: 2406 Neşet Şeren. 3418 

Satılık - !tf aktuan 2500 füaya yuka
rı Ayrancıda 20 dönüm bağlı 2 katlı ev. 
Mukaddem caddesi No. 43 bakkal Kay
serili Mustafa'ya müracaat. 2502 

Azimet hasebiyle satılık arsa - Ye
nişehir Karanfil cadde. 15 No. 550 M. 
cephe 18 M. en müsait fiatla. Müracaat 
Selanik Cad. No. 16 Tl. 2323 3530 

Kelepir arsa - Maltepenin en hakim 
yerinde 695 M. gayet ucuz verilecek. H. 
Alıcı oğlu Tl. 1538 3532 

İLANLA~ 

Küçük ilôn şartlar. 
Dört aatırhk küçük ilanlardan : 
Bir defa için 30 Kurut 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kurus 
Dört defa için 80 Kuruş 
Devamlı küçük ilanların her defası i 

• ıo kuruş alımt. Mesela 10 defa neşre 
lecck bir ilan için 140 kuruş alınacak 
Bir kolaylık olmnk üzere, her satu, 
lime aralanndaki boşluklar müste 
30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük i~ 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için a~ 
10 kurus alınır. 

._ ........ _.. .... ._ ............................. . 
Kiralık : 

Kiralık - Kavaklıdere civarında 
ven evleri otobüs durağına yakın e 
trik ve terkosu olan geniş hol üzer· 
3 oda ve sair müştemilatı havi bağ 
kiralıktır. Dahiliye Vekaleti mute 
Ahmet Hamdi'ye ve yahut 1230 
lefona müracaat. 363 

Kiralık- Yenişehir Meşrutiyet 
desi köşe başında ve işlek bir mev 
kiralık daire ve dükkanlar kapı 
müracaat. 3665 

Kiralık - Bahçe içinde müstakil 
evin üst katı devren kiralıktır. 4 o 
2 ufak oda, su, elektrik, hava gazı. 
nişehir Erdoğan sokak No. Su 8 
müracaat. 3688 

Kirlık daire - 4 oda, 1 hol, ba 
bütün konforu haiz, Halkevi yakını 
Denizciler caddesi, Hamamcı ap 
manı, daire 4. - Dört aylık veya s 
lik. İçindekilere müracaat. 372 

Acele satılık arsa_ Yeni~ .. hir Oku- Kiralık oda - Işıklar Necatibey 
la sokak 348 M. blok başı uygun fiat- hallesi Güzeller sokak 10 cı yıl apa 
la H. Alıcı oğlu Tl. 1538 3533 

Satılık - Koyunpazannda, Ulucan
larda ve zahire pazarında iyi icar geti
rir kahvehane ve dükkan: Ticaret oda
sında Bahattin Pekel'e müracaat. 3552 

Satılık Apartman - Maltepe asfal
tında 856. M. arsa üzerinde bahçeli 4 
kat 2 daireli bahçesinde ayrıca iki oda 
konforu tam grajlı Tl: 2406 Neşet 

3579 

Kelepir acele satılık çiftlik - Gölba
şı civarında 150 hektarlık çayırlı sulu 
~ftlik ehven fiatla verilecek. Tl. 2487 
Vahdi Değruer. 3582 

Acele aablık ana - Yeniıehir Ka
vaklıdere caade üzerinde asfalta nazır 
ehven fiyatla satılıktır. Ulus İlan me
murluğuna müracaat edilmesi. 3634 

Satılık ana - Cebeci hastahanesi sı
rasında Balkehriz semtinde 2003 metre 
murabbaı arsa satılıktır. !stiyenlerin 
Demirlibahçede Dölen sokağında 8 nu
maraya veya devlet demiryollan hası
lat dairesinde Bay Fazıl Arınç'a müra-
,-aatlan 3666 

Devren satılık - Ani mazeret dola
yısiy le abonesi ile ve teferruatı ile dev
redilecek q evi. Tecliyatta her türlü 
kolaylık. Cebeci aıevi. Tl: 3199 3689 

Satılık ~o~fer - Az kullanılmış 3 
kazan radıyator ve boruları ile satılık • 
tır. Telefon. No. 2988 371 3 

Satılık - Etlikte 3 ev ve nezaretli ar
salar. Çocuk Sarayı karşısında iki ev. 
Halk sineması yanında Bakkal Sabriye 
müracaat. 3727 

Maktuan 1800 liraya - Ulucanlar
da Kaylan sokağında 8 No. lu ev satı -
lıktır. Gezmek için Ulucanlarda 72 No. 
lu dükkanda sebzeci Ahmede, almak 
için Tl. 3366 ya müracaat. 3748 

Kurslar: 

Daktilo Kursu - 48 inci devresine 
temmuz 938 ilk haftasında başlıyor. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 
Yenihamam apartmanı Tel: 3714 3601 

iş arayanlar : 

ı, aranıyor - İnşaat iş başı kalfası 
betonarme köprü fabrika baca inşaatın
da çok tecrübeli almanca bilir taşraya 
gider Ulus'ta Kalfa rumuzuna mektup-
la müracaat. 3738 

man 2. ci kata müracaat. 373 

Kiralık - Ankarada Anafarta 
caddesinde birinci noter dairesi üzer 
deki sekiz odalı apartıman kiralık 
Telefon 1152 numaraya müracaat. 

3745 
Kiralık- Atatürk bulvarında beş 

dalı apartıman mobilyalı veya mobn, 
sız 3 aylık veya senelik. Telefon: 3 

3556 

Aranıyor: 

Möbleli oda aranıyor - Y enişe 
de aile nezdinde pansiyon veya mü 
kil konforlu oda aranıyor. Çankırı 
Tan oteli 10 No. ya mektupla mürae 

'--3731 

Toplantı 
Türk Kooperatifçilik Ce · 

den: 
Türk kooperatifçilik cemiyet' 

yıllık kongresi 22 Haziran 1938 
günü saat 17 de Ankara Halkev· 
yapılacaktır. 

KONGRE RUZNAMESi : 
1) idare Heyeti raporu, 
2) Bilanço ve mürakip raporu, 
3) Yeni idare heyeti intihabı. 

37~ 

Demiryolları 
Doldurma ve boıaltma 

münakasası 
Devlet Demiryolları Umwni ld 

sinden: 
Ankara deposuna 31-5-939 sonu 

kadar gelecek takribi 30.0-00 ton 
den kömürünün boşaltılması ve 
kinelere yükletilmesi ve depo civa 
nın temizliği işlerinin ihalesi 23 
ziran 938 tarihine müsadif perşem 
günü saat 15 de yapılmak üzere 
pah zarf usuliyle eksiltmeye kon 
muştur. 

Muhammen bedeli 7.800 liradır. B 
işe girmek istiyenler 585 liralık mt 
vakkat teminatını yatırarak 1-7-93 
tarih ve 3645 sayılı resmi gazete 
neşrolunan talimatname hükümle 
dahilinde müteahhidlik vesika ve b 
yannameleriyle beraber aynı gün 
at 14 e kadar Ankarada ikinci işle 
me komisyonuna müracaatları tazı 
dır. Şartname ve mukavele projele 
komisyonca parasız olarak verilme 
tedir. ( 1792) 3598 

2 grup tesisat münakasası 
Devlet Demiryollan Satın Alma Komisyonundan : lazım olan vasıflara malik bulunduğu

nu göstermiştir. Esasen kıralın miza
cı da çalışmak, haşmet ve azametten, 
lafü küzaftan kaçınmak suretinde ifa
de edilebilecek olan yeni zihniyete te
tabuk ediyordu. Kıralın açık havada 
yaşamağı, sporla meşgul olmağı, has
talara ve bahtsızlara alika göstermeğ i 
sevmesi de zamanının karakteristik 
bir meylinin ifadesi idi. Yeni çağların 
daha sade ve daha müsbet telakkileri
ne intibak etmek arzusu, 1907 ilkkanu
nunda tahta çıkarken hiç bir tören ya
pılmamasını istemesi ve ,'vatan için 
milletle beraber,, umdesi ile izah olun
mak lazımdır. 

Büyük harbtan sonra İsveçin harici 
vaziyeti tahkim edilmiş bulunmakla 
beraber ihtiyar kırat gene memleketi
ni salahiyet ve muvaffakiyetle temsile 
devam etmiştir. Burada, 1929 Riga ve 
Reval ziyaretlerini · ve !sveçle yeni 
Baltık devletleri arasında bir yaklaş
ma politikasının ilk adımının atılışını 
hatırlatmak kafidir. 

---
~ Büyük ikramiye 50.000 liradır --= Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye-

------------

Muhammen bedel ve muvakkat teminat ve mikdarları aşağıda yazılı 2 grup 
tesisatı ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 1.8.938 pazartesi günü saat ıs den 
itibaren sıra ile Ankara idare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatlariyle 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ve teklifleri· 
ni aynı gün saat 14 de kadar her grup için ayrı zarf halinde komisyon reisli· 
ğine vermeleri lazımdır. 

Fakat buna, büyük har.hın sebeb ol
duğu genit değişiklikler karşısında 
kıratın anayasada icrasını telkin etmiş 
olduğu tadilleri de ilave etmek lazım
dır. Memleketin bugünkü devlet şekli 
1809 teşkilatına istinad ederse de hah· 
settiğimiz tadiller ve ilaveler milletin 

§ lerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

------
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden bu piyango

ya iştirak etmek suretile siz de taliinizi deneyiniz ... 

---------------
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Şartnameler 235 kuruş mukabilinde Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde 
satılmaktadır. 

Grup 
1 

İSİM 
Muhammen bedel Muvakkat teminat 

2 
Muzayyak hava tesisatı 
Tav ocakları ve hav~ı aieatı. 

(1756) 

Lira 
47.500,-

110.000.-

Lira 
3.562,SO 
6.750,-

3732 
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Bayınd1rlık Bakanlığı 

Yapı işleri ilam 
Nafıa Vekaletinden : 

1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara 
istasyon civarında Gençlik parkı bi
rinci kısım inşaatıdır. 

Keşif bedeli "300.000" liradır. 
2. Eksiltme 27.6.938 pazartesi günü 

aaat 11 de nafıa vekaleti yapı itleri ek
siltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3. İstekliler eksiltme şartnamesi ve 
buna mütcferri evrakı 15 lira bedel 
mukabilinde yapı itleri umum müdür
lüğünden alabilirler. 

4. İsteklilerin "15.750" liralık mu
vakkat teminat vermeleri ve nafıa ve
kaletinden alınmış müteahhidlik ve
sikası ibrazı ve buna benzer yaptığı en 

ce İstanbulda Paşabahçede yaptırıla
cak rakı fabrikası ve anason anbarı in
şaatı - her ikisi birden kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

lI - Rakı fabrikasının keıif bedeli 
296358 lira 04 kuruş ve anason anbarı
nxn keıif bedeli ise 14683 lira 03 kuruş 
olup ceman 311041 lira 07 kuruş ve mu
vakkat teminatı 16192 liradır. 

III - Eksiltme 29.VI.938 tarihine 
rastlayan çarpmba günü saat 11 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komiıyonunda yapılacak
tır. Kapalı zarfların en geç saat 10 na 
kadar makbuz mukabilinde alım ko
misyonu başkanlığına verilmi' olması 
Iazımchr. 

IV - Şartname ve projeler 16 lira 
bedel mukabilinde inhisarlar umum 
müdürlüğü levazım ve mübayaat şu
besiyle Ankara ve İzmir baş müdür
lüklerinden ahnabilir. 

büyük inşaatın bedeli en az "150.000'' 
~ liralık olması ve isteklinin bizzat dip-

lomalı yüksek mühendis veya mimar 

V - Eksiltmeye iştirak etmek iste
yenlerin fenni evrak ve veıaikini in
hi~rla~ umum milclürlüğü intaat •u
besıne ıbraz ederek ayrıca veıika alma
ları lazımdır. 

lı l')lması veya bu şartları haiz olan bun
lardan birisiyle müıtereken teklif 
yapması ve mukaveleyi birlikte imza 
etmesi lazımdır. 

VI - MlihUrUi teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile inşaat şubemizden 
alınacak eksiltmeye ittirak vesikasını 
ve muvakkat teminat parası veya mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
ların yukarıda yazıh olduğu veçhile 
eksiltme günü en geç saat 10 na kadar 
adı geçen alım komisyonu başkanlığı
na makbuz mukabilinde verilmiş olma
sı posta ile gönderilecek zarfların da 
bu saatten evvel komisyonda bulundu
rulması lazımdır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. (3469/1828) 

11· 

f 

5. İstekliler teklif mektublarını i
kinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar yapı eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde tes
lim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (1767) 3640 

Renkli afiş bashrılacak 
Sıhhat ve içtimai Muavenet V ekale

tinden: 

3677 

Ok(a koyunlu tuılasanda tamirat 
1 - Sağlık propagandası için nümu- Ankara lnhiaarlar Bat Müdürlü-

neleri vekalette mevcud (15) cins ğünden : 

renkli afişin bastırılması kapalı zarf llk ketif varakaıı 2968 lira 35 ku-
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ İhale sıhhat ve içtimai muave- ruıtan ibaret olan Akçakoyunlu tuz-
net vekaletinde teJekkül eden hususi tasında (26) göliln esaslı ıurette ta-
k miri ve yeniden dört gölün inşasına 

omisyon marifetiyle ve 27.6.938 pa- aid itin 24. 6. 938 tarihinde cuma gü-
zartesi günü saat (15) de yapılacak- nü saat 16 da lnbiaarlar Bapüdürlil-

tıra - Teminatı muvakkate mikdarı ğilmib binasında toplanacak komis-
yonda prtname•i veçhile aleni ek

(97 s) liradır. Teminatı muvakkate siltme ve ihalesi icra edileceğinden 
nakten komisyonca alınamıyacağmdan talihlerin 223 lira (27) kuru! ilk te
bunun daha evel vezneye yatırılmış ol- minat paralariyle birlikte idaremize 
ması ve makbuzunun zarfı i~ine konul· 

ı-:~~ ... A~~~~~~~~~~~~"*~m~ü=c;ra~cai7.art;.;;;la;:.:;;rx ilan olunur. (1735l-. 
4 - Zarfların 2 .. 938 günü saat 

(14) de kadar komisyona verilmiş ve 
zarf kapaklarının mühür mumu ile 
mühürlenmiş olması şarttır. 

Şartnameler Ankarada sıhhat ve iç· 
tfmat muavenet vekaleti sağlık propa
gandası ve trbbi istatistik umum mü
dürlüğünde, İstanbulda sıhhat ve içti
ınai muavenet müdürlüğünde görüle
bilir. 

6 - Nümuneler sıhhat vekaleti:ıı:le-
dir. (1758) 3615 

Bir daktilo aranıyor 
Ankara Merkez Hıfzı11ı.hba Müea

seaeıi Direktörlüğünden : 
Ankara merkez hıfzıssıhha müease

lcainde (80) lira ücretli bir daktilo
luk milnhaldir. Almanca, yahud fran
sızcayı iyi bilmesi şarttır. Müsabaka 
imtihanı 25 haziran, cumartesi saat 10 
da müessesede icra edileceğinden ta
lih olanların vesikalariyle birlikte tu

hat vekaleti sicil miidürlüğüne mllra
caat etmeleri ilan olunur. (1757) 3514 

. -
. Ziraat baffanlrğı -- : 

: -~ 

Yaıil yon<a münakasası 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

•e Seroloji Müessese&İ Direktörlü
iünden : 

1 - Müessesede mevcud tecrübe 
hayvanlariyle serom beygirleri için 
40000 ila 50000 kilo yeşil yonca açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 1250 lira
dır. 
3- Muvakkat teminatı 93 lira 75 ku

ruş olup banka mektubu veya vezne 
makbuzu ve devletçe kabule şayan ha
zine tahvili. 

4 - İhalesi 27.6.938 pazartesi günU 
saat on beştedir. Şartnamesi müdüri
}'eten bedelsiz verilir. 

S - 2490 sayılı kanunda yazılı şart
ları haiz olan isteklilerin muayyen 
gün ve saatte ziraat vekaleti muhasebe 
direktörlüğünde toplanacak olan ko
misyona müracaat etmeleri. {1877) 

3652 

GQmrük ve inhisarlar O. 

Rakı 

. 
Mc~~'~emelerden 

Ankara Aıliye Birinci Hukuk Mah
kemeıinden : 

Ankarada Kanber oğlu Muharrem 
tarafından açılan ve almıJ olduğu Ça
lışal soyadının (Akman) ile değiştiril
mesine karar verilmesi hakkında olan 
davanın yapılan duru§m&aı sonunda Ça
hşal soyadının (Akman) ile değiştiril
mek suretiyle nüfusa tescil ve ilanına 
13-4-938 tarihinde karar verilmit oldu· 
ğu ilan olunur. 3747 

Ankara Aıliye Birinci Hukuk Mab 
kemeıinden : 

Ankarada Mustafa oğlu Vehap ta -
rafından açılan ve almıı olduğu Akman 
yılmaz 110yadınm (Akman) ile değişti -
rilmesine karar verilmesi hakkında o-

lan davirun yapılan durupnası tonun -
?a Akman yılmaz soyadının (Akman) 
ıle ~efittirilmek suheiyle nüfusa tescil 
ve ılanına 13-4-938 tarihinde karar ve-
rildiği il&n olunur. 3746 

Adıyaman Aıliye Hukuk Hakimli • 
ğinden: 

A.dıyaman posta ve telgraf idaresi
ne ızafeten müdürü Sıdkı Sarıoğlu 
tarafından Adıyaman eski posta ve 

telgr~f müdürü Aziz aleyhine açxlan 
417 lıra 50 kuruş alacak davasının ic
ra kılınmakta olan duruırnasında: 
müddeialeyh Azizin ikametgihı meç
hul bulunma!ından kendisine ilanen 
gıyap kararı tebliğine karar verilmiş 
olduğundan 30 Haziran 1938 perıem
be günü saat (8) de Adıyaman Asli
ye hukuk mahkemesinde bulunması 
aksi halde duruımanın gıyabında icra 
edileceği ilan olunur: 3749 

Ankara Aıliye Birinci Hukuk Mah
kemeıinden : 

Ankarada Yenice mahallesinde Bez
gin sokak 17 numarah evde mukim i
ken halen nerede olduğu belli olmıyan 
Mehmet oğlu Hasana: 

iktisat bakanhğı 

1939 NeyYork sergisi 
dekorasyon müsabakası 

lktiaad Vekaletinden : 
1. - 1939 New York dünya sergisin

de inşa edilmiı olan Türkiye paviyonu 
dahili dekoraıyonu için bir müsabaka 
açılmııtır. 

2. - Müsabakaya girecek resimler 
iktiaad vekaletinin tayin edeceği bir 
jüri heyetince tetkik edilecektir. 

3. - Müıabakaya girecek resimlerin 
nihayet 15.7.938 tarihine kadar Anka
ra'da iktiaad vekiletinde New York 
dünya sergisi Türkiye komiserliğine 
makbuz mukabilinde tevdi edilmit ol
maıu şarttır. 

4 - Müsabakayi kazanan aanğatka
ra 1000 lira mükafat verilecektir. 

S. - Müsabakaya girip de kazanma. 
yan sanğatkarlara aid eserlerden isti
fade edilen k11ımlar için verilecek be
del jüri heyetince ayrıca takdir edile
cektir. 

6. - Müsabakaya gönderilecek re
simlerin evsafı, mevzuu ve saire hak
kındaki prtname, türk paviyonu pl!
niyle maktaları ve bu hususta tazım 
gelen izahat Ankara'da iktisad vekale
ti dahilinde sergi komiserliğinden a-
lınabilir. (1920) 3486 

Matbacılara 
lkbsat Vekaletinden : 

1 - A - Türkofis "Haftalık enfor
masyon bülteni"nin hacmi 1-2 forma 
ve baskı adedi 3000 olmak üzere 48 sa
yıaının muhammen bedeli 3.500 lira. 

B - Türkofis "Aylık Bülteni" nin 
hacmi 3-7 forma ve baskı adedi 2000 
olmak üzere 11 sayısının muhammen 
bedeli 4.800 lira. 

C - Türkofis aylık fransızca "Bül
letin Economique"in hacmi 3-5 forma 
ve baakı adedi 1500 olmak üzere 11 sa
yısının muhammen bedeli 4.000 lira. 

D - "Sınat Mülkiyet gazetesi"nin 
hacmi 1-3 forma ve baakı adedi C500 ol
mak Uzere takriben 10 sayısının mu
hammen bedeli 7 50 lira. 
Müfredatı ve tahmini bedelleri yu

karıda gösterilen mevkutelerin basıl
_._. .,,n •ırra cNmaJıı U-re açık 
ekıiltmeye çıkarılmıftır. 

2 -Talihlerin% 7,5 nisbctinde mu
vakkat teminat akçalarını malundrk
lanna yatırdıklarına makbuzları veya 
banka mektublariyle birlikte gelmele
ri lazımdır. 

3 - Şartnameleri Ankarada iktisad 
vekaleti levazım müdürlüğünden. ts
tanbulda Türkofis fUbcsinden parasız 
olarak alınabilir. 

4 - Açık ebiltme 1 temmuz cuma 
gUnü saat 10 da vekAlet satın alma ko
misyonu huzurunda yapılacaktır. 

(1857) 3733 

Ankara -Be~eoiyesi 
-.P. ..... 

Dizel motoru ve pompa ahnacak 
Ankara Belediyesinc:len : 

Çankaya motör dairesi için kapa
lı zarfla ekıiltmeyc konulan Dizel 
motörü ile Pompa için istekli çık
madığı cihetle 1 temmuz 938 cuma 
gününe kadar bir ay içinde pazarlık
la alınacağından isteklilerin her cu
ma ve salı günleri saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. 

(1671) 3328 

Satıhk kamyon 
Ankara Belecliyeainden : 

Eski Opel marka bir kamyon 1 tem
muz 938 cuma gUnilne kadar bir ay 
içinde pazarlıkla satılacağından talip 
olanların her cuma ve sah günleri sa
at on buçukta belediye encUmenine 
müracaatları. (1669) 3326 

Et fiatları 
Belediye Reiıliiinden : 

15. 6. 938 tarihinden itibaren Anka
rada perakende olarak azami et fiyat
ları aşağıdaki şekilde tesbit olunmuş
tur. Sayın halka ilan olunur. 

Koyun eti 
Kuzu eti 
Dana eti 
Sığır eti (Kemiksiz) 
Sığır eti (Kemikli) 

(1884) 

Kuruş 

45 
38 
40 
45 
40 
3743 

fabrikası Ye anason 
anbarı yaphnlacak 

Karınız Utiye tarafından aleyhinize 
açxlan ihtar davasının yapılan durut
-ııası sonunda: Kanunu medeninin 132 
inci maddesine göre bir ay içinde bir 
ev tutarak karınızı yanınıza ahp evlen
menin yüklettiği vazifeleri yapmanı
zın ihtarına dair verilen 7.4.93' gün ve 
243/425 sayılı karar suretinin ikamet
gihınızın meçhuliyetine mebni divan
haneye talik edilmiş olduğu tebliğ ma
kamına geçmek üzere ilin olunur. 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -
lnhiaarlar Umum Müdürlüğün

den: 
1 - Şartname ve projeleri mucibin-

- -= KIRKLHC KADIN : 

= = ':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Fabrikalar .· 
15 ton bo~ahk ~ ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umwn Mü
dürlüğü Satın Alma Komt.yonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira o· 
lan 15 ton bohçahk saç askeri fabrika
lar umum müdürlüğü Ankara satın al
ma komiıyonunca 4.8.938 perşembe gü
nü saat 10 da açık eksiltme ile ihale e· 
dilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliblerin muvakkat te
minat olan (225) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ikle mezkQr gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1786) 3641 

2000 kilo kibriti 
antimon ah nacak 

Aıkeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (1500) lira o
lan 2000 kilo kibriti antimon askeri fa'!:ı 
rikalar umum mlidürlilğü Ankara sa -
tın alma komisyonunca 3.8.938 çarşam· 
ha gilnü saat 10 da açık eksiltme ile i
hale edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilır. Talihlerin 
muvakkat teminat olan (112) lira (50) 
kuruş ve 2490 num3rah kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona rr.ürcıcaatları. 

(1807) 3648 

1 ton kalay varakı . ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komiayonun· 
dan: 

Tahmin edilen bedeli (3500) lira o
lan 1 ton kalay varakı asker~ fabrika
lar umum müdürlüğü Ankara satın al
ma komisyonunca 30.7.938 cumartesi 
günü saat 10 da açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartnauıe µarasız olarak 
komisyondan verilir. T<1liblerin mu
vakkat teminat olan 262 lira (50) ku
rut ve 2490 numaralı \ununun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaik-le mezkur gün 
ve saatte komisyona miltacaatları. 

(1804) 3646 

2 ton klorat döpotas ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dOırlüiü S.tm Alma Komi.yonun
dan ı 

Tahmin edilen bedt":li (2000) lira o
lan 2 ton klorat Döpotas Askeri fabri
kalar umum müdürlüğü Ankara satın 
alma komisyonunca 1.8.938 tarihinde 
puartesi günü saat 10 da açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan (150) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkQr gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(1806) 3647 

45 ton mükelles soda ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komiayonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (8100) lira o
lan 45 ton mükelles soda askeri fabri
kalar umum müdürlüğü Ankara satın 
alma komisyonunca ~95 938 tarihinde 
çarıamba günü saat 11 le kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyon1an verılir. Talih
lerin muvakkat teminat elan (607) lira 
(50) kuruşu havi teklif nıektublarını 

mezkilr günde saat ıo na kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle mezkOr gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (1808) 3649 

15 ton sud kostik ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

diirlüğü Satın Alma Komisyonun· 1 

dan: 
Tahmin edilen bedeli (3000) lira o

lan 15 ton sud kostik askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü Ankara satın alına 
komisyonunca 6.8.938 tarihinde per
'embe günü saat 10 da açck eksiltme i
le ihale edilecektir. Şart:- aıne parasız 
olarak komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan (225) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezk~r gün ve sa
atte komisyona müracaatlar:. (1803) 

3645 

20 ton aleminy11111 almacak 
A&keri Fabrikalar Umum Müdürlü

&u Satın Alma Komiıyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (22.000) lira 

olan 20 ton aleminyum Askeri Fabri
kalar Umum Müdürlüğü Ankara sa
tın alma komisyonunca 9. 8. 938 sah 
günü saat 11 de kapalı .zarfla ihale 
edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (1650) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkQr günde saat 10 
a kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kur gün ve saatte komiıyona müra-
caatları. (1799) 3682 

50 ton yerli Linters 
pamuğu alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Satın Alma Komiıyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 15.000) lira 
olan 50 ton yerli lintera pamuğu aske
ri fabrikalar umum müdürlilğü Anka
ra satın alma komisyom.mca 28 hazi
ran 1938 sah günü saat 11 de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan {1125) 
lirayı havi teklif mektuolarını mez
kur günde saat 10 na kadar komiıyona 
vermeleri ve kendilerinin :ie 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkiır gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (1759) 3572 

Ankara Valiliği 

150 adet pulluk alınacak 
Ankara Vilayetinden : 

1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 
üzere satın alınacak olan (150) adet 
yerli mamfılatı tek tekerlekli pulluğun 
27.6.938 pazartesi günü saat 15 de açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
1575 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ziraat mü
dürlüğünde meccanen verilir. 

4 - İstekliler pullukların % 7,5 tu
tarı olan meblağa aid banka mektubu 
veya husU8f muhMebe direktörlilğü 
veznesine yatırıJmıı makbuz ile birlik
te eksiltme günü c&terilen saatte vili
yet encümenine gelmeleri ilan olunur. 

(1787) 3642 

-tt -

A. Levazım Amirliği 

Yoğurt alınacak 
Ankara Levazım Amirliği S.-. 

alına komiı)'OIMID<lan : 

1 - İdareled İstanbul Lv. imi~ 
ğine bağlı müC86CSat için alınacak 

olan 113316 kilo yoğurt 20 haziran 
938 paazrtesi günü saat 15.30 da top
hanede İstanbul Lv. imirliği satın 
alma komiıyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapxlacaktır. Yoğurdun 

tahmin bedeli beher kilosu 17 .5 ku-

ru' ilk teminatı 1847 lira 27 kuruş-
tur. Anadolu ciheti sur harici sur 

dahili olmak üzere iiç grupa da ay
rılabilir. Şart.namesi komisyonda gö
rülebilir. 

İsteklilerin kanunt vesikalariy}e 
beraber teklif mektublarını ihale sa
atından bir saat C'Yel komisyona ver-
meleri. (16.Sl) 3341 

Sade yaa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Saba Al

ma Komiıyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mii
e11eıeleri ihtiyacı olan 92.000 kilo 
sade yağın pazarlığında talip çıkma
dığından 20 haziran 938 saat 14 de 
Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonunda pazarlıkla cksiltmeei 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 90KıO lina 
ilk teminat 5758 liradır. Şartnamesi 

451 kurut mukabilinde komisyondan 
alınır. Kanuni ticaret odası ve şart
namesinde yazılı veıikalarla komis
yonda bulunması. (1821) 3686 

Sade yağ ahnacak 
Ankara Levaum Amirliği SMm Al

ma Korniıyonundan : 
1 - Vize civarında bulunan kıtaa

tm ihtiyacını temin etmek üzere 12000 
kilo sade yağı kapalı zarfla ebiltmeyıe 
konulmuştur. 

2- Ebiltme Vizede aekeri satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Şart
namesini görmek istiyenler her ~ 
komisyona müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltmesi 3.7.938 tarihine mlt
aadif pazartesi günü saat 11 de yaprJ~ 
caktır. Muhammen fiatı 10800 lira mu
vakkat teminatı 810 liradır. 

4 - Münakasaya ittirak edeceelerin 
ıbildirilen günde ve tayin edilen ek

--------------- siltme saatmdan bir saat evel teminat 

· Polis 
Kaput satln ahnacak 

ve teklif mektublariyle icab eden mir 
vesikanın komia)IODll tofıdii ilin ola-
nur. {1844) 3734 

12.000 kilo sadeyalı ahnacak 
Ankara Le.azım Amirliği Saba Aıl

Emniyet Umum Müdürlüğün _ ma Korniıyonundan : 
den: 

1 - Dairede mevcud nilmunesi ve 
prtnameainde yazılı vasıfları dah\lin
de zabıta memurları için azı 2500 ço-
ğ~ ~?00 adet kaput 23.6.938 pertembe 
gunu saat ıs de kapalı .zarf usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 - Beherine 18 lira fiyat tahmin 
edilen bu .. kaputl~r~ aid prtnameyi al
mak ve numunesını görmek isteyenle
rin umum mildilrltlk aatm alma komis
yonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenler 
4050 liralık teminat makbuz veya ban· 
ka mektubunu muhtevi teklif mektuh
lariyle 2490 sayılı kanunun 2.3 cü mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte 
milnakasa günü saat 14 de kadar ko-
misyona vermeleri. {1689) 3474 

~ · -Janddr.ma 
. ·-

Bir telsiz makinisti ahnacak 
Jandarma Genel K tanbiı ft...! __ 

Müdürlüğünden : oma .,..,... 

Bir telsiz makinist' .ht" 
d 

.. ıne ı ıyaç var · 
ır. Aylık ucreti (108) ı· d t t k 

1 .1 
. ıra ır. s e -

i~eer J.~n.~.rma. genel komutanlığı da-
mudurıyetıne müracaat etmeleri. 
{1773) 3625 

1 - Babaeski civarında btıh.Hlan b 
taatın ihtiyacını temin etmek üeere 
12000 kilo sade yağı kapalı arAa c.k
siltmeye konulmuıtur. 

2 - Ekıiltme Vizede Mkeri Mtm al
ma komisyonunda yapılacaktır. ş.rt

namesini görmek isteyenler her ttıkı 
komisyona müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltme 3.7.!>38 tarihine mlm
dif pazarteei günü aut 16 da yapıla
caktır. Muhammen fiatı 9600 lira mu
vakkat teminatı 720 liradır. 

4 - Münakasaya iştirak edeceklerin 
bildirilen günde ve tayin edilen eksilt
me saatından bir saat evel teminat ve 

teklif mektublariyle icab eden aair ve
sikanın komisyonuna teıvdii ilan olu-
nur. {1847) 3735 

32.800 kilo sadeyaaı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komiıyonundan : 

1 - Kapalı zarfla 10 haziran 938 de 
eksiltmeye konulan tümen birlikleri
nin 32800 kilo sade yağına taliıb çıkma· 
dığından eksiltmesi kapalı zarfla ı 
temmuz 938 cuma gilnü saat 16 da yapı
lacaktır. Muhammen bedeli 29520 li
ra, muvakkat teminatı 2214 liradır. 

Kereste alınacak 

Münakasaya iştirak edeceklerin bildi
rilen gün ve tayin edilen eksiltme sa
atinden bir saat evel teminat teklif 
mektubları, ve 938 senesine aid ticaret 
odası vesikasiyle Lüleburgaz tüm. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(1869) 3737 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüi Ü Ticaret Şubesinden : 
Eb'adı 

4232 adet Köknar tahtası 0,015 x 0,20 X 4 M. 1840 
" " .. o, 02 x 0,18 x 4 .. 28566 .. .. .. 0,015 x o.ıs x 4 .. 

12420 .. .. " o, 02 x 0,14 x 4,. 

Metre mikibı 

50,788 
26,500 

257,000 
139,100 

473,388 

Yukarda miktar, cins ve ebadı yazıh 473,388 metre mikabı kereste An

karada Marangoz fabrikasına teslim ıartile satın alınacaktır. !ateklilerin 

fiath tekliflerini 24 haziran 1938 cuma günü saat 14 de kadar Ticaret ıu
besine vermeleri. 

Bu kereetenin gartnamesini almak isteyenler: Her gen uat 13,S ile 

15,5 kadar Ankarada - Ticaret şubesine, İstanbulda - Fuıdtklrda satm al-
ma komiayonuna müracaat edebilirler. (1813) 36113 

34.000 kilo sadeyağı almacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al· 

ma Komiayonundan : 

1 - Diyarbakır garnizon birlikleri 
senelik ihtiyacı olan 34000 kilo sade 
yağın 11 haziran 938 günü saat onda 
k~p~l!. zarfla ihalesi yapılacağı ilan e
dıldıgı halde ihale günü ve saatta is-

tekli çıkmadığı için 2490 sayılı kanu
n~n 40 ıncı maddesi hilkmüne göre ha
zıne menfaatine uygun olarak bir ay 
zarfında pazarlıkla satın alınmasına 
karar verilmiştir. Muvakkat teminatı 
3200 liradır. Pazarlık Diyarbakır leva
um amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İstekliler her gün if 
saatlerinde komiıayoa& bil§ vurmaları. 

(1863) 3720 
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l-IASAN RUJ 
ve ALLIKLARI 

Kadınların güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleıtirir, Parie ruj -ye attık
ları ayarında olduğunu bütiiıı güzeller tasdik ediyor. 

Mandarin, oranj, \der movayen ve zengin çeşitleri 30, lüks 50 kuruştur. 
Allıklar mandarin, brün, blondinet nevileri şaheserdir. 35 kur~tur. 

HASAN TIRNAK CİLASI 
Türkiyenin en mükemmei cilalandır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir 

l, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile şişesi 

Küçük 10 kuruş, büyük 20 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz 

kuruştur. 
3569 

ı
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iLHAN TARUS' un I 
j Küçük hikayeleri ı 

i .. ~~~~~~''''~'~'~~~:~~~ .... ~~.~~.~.~~ .. ~~~~~.~.~.?.~~:~~ ... 1 
Saç bakımı, güzelliğin en birinci ıart.ıdır 

NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçdır. 

ULUS 

Vilayetl~r 
Trabzonda yapılacak 

Atatürk anıtı 

Müsabaka şartları 
Trabzon İlbaylığmdan : 

Görülen lüzum üzerine Trabzonda 
yapılacak olan, Atatürk anıtı müsaba
kası 30 haziran 1938 tarihine temdit e
dilmiştir. 

1- Trabzonda bir Atatürk anıtı yapı
lacaktır. 

2 - Anıt projesi 30. haziran 1938 ze 
kadar münakasaya konulmuştur. 

3 • Talipler bu hususta Kültür Ba
kanlığı Yüksek Öğretim genel direk
törlüğü ile İstanbul güzel sanatlar a
kademisinden mufassal malUmat ala
bilirler. 

4 - Trabzonda yapılacak olan Ata
türk anıtı bir portre heykeli olmayıp 
Trabzonun milli mücadeledeki rolünü 
ve Atatürkün Trabzonu muhtelif za
manlarda teşriflerinde hdkm heye
canlarını ifade eder mahiyette bir abi
de olacaktır. 

5 - Bu abide için azami (140.000) lira 
kadar sarfedilecektir. 

6 - Müsabakaya en az İstanbul Gü
zel sanatlar akademisini bitirmiş olan 
türk heykeltraşları girebilirler. 

7 • 30 haziran 1938 günü akşamına 

kadar maket ve projeler !stanbulda 
Güzel sanatlar akademisi direktörlü
ğüne teslim edilmiş bulunmalıdır. 

8- Maketler en az 1/50 büyüklüğün
de olacaktır. · 

9 - Projeler anıtın nihai şekil hak
kında tam bir fikir verecek vuzuhta 
olmalıdır. 

10 • Anıt kaidesinin blok halinde 
mermerden ve heykel ile kabartmala
rın bronzdan olması şayanı arzu ise de 
bu cihet heykeltraşın takdirine bıra
kılmıştır. 

11 - Proje ve maketler ·Güzel sanat
lar akademisinde türk ve yabancı sanat 
karlardan teşkil olunacak jüri heyetin 
ce tetkik edilerek birinciye (1000) ve 
ikinciye (500) lira mükafat verilecek
tir. 

12 - Anıt yapılacak mahal tam bir 
müstevi şekilde kabul olunmuştur. A
nıt mahallinin fotoğrafları ile mevzua 
esas olacak yazılar Kültür bakanlığı 

yüksek öğretim genel direktörlüğün

den ve güzel sanatlar akademisi direk
törlüğünden parasız alınabilir. (1482) 

2969 

Mazot alınacak 
Samsun Şarbaylığından : 
Elektrik ve su santrallarının bir se-

yüz yirmi iki bin altı yüz kJ.Ck kilo 
Amasya belediyesinin kabul ettiği 
ikinci nevi buğday ekmeği bugünkü 
belediye rayicine göre on bin dört 
yüz yirmi dört lira kırk santim mu
hammen bedel ile 1-6-938 gününden 
itibaren yirmi yedi gün müddet
le ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İsteklilerin muhammen bedeli
nin yilzde yedi buçuk olan yedi yüz 
seksen bir lira seksen kuruş nisbetin
de para veya tahvilat veya banka mek 
tuplarrnı mahsus kanundakt sarahati 
veçhile teklifnameye ekliyerek ihale 
günü olan 27-6-938 pazartesi günü sa
at on dörde kadar Amasya C. Müd
deiumumiliğinde toplanan komisyo
na verilmeleri, lazımdır. 

3 - lhale günü müddeiumumilik 
dairesinde toplanan komisyona saat 
on dörtten sonra verilecek teklif ile 
teminat mektupları kabul edilmiye
cektir. 

4 - Bu ihale 27-6-938 pazartesi gü
nü saat on beşde Amasya C. M. U. 
lik dairesinde toplanan komisyonun 
huzurunda yapılacaktır. 

5 - Fazla izahat atmak isteyenler 
Amasya C. Müddeiumuliğine vey~ o 
yer Ceza evi Direktörlüğüne ihaleden 
evvel müracaatları ilan olunur. 

(1781) 3589 

2 makinist alınacak 
Kayseri Valiliğinden : 

Kayseri nafıa dairesinde 100 lira ay
lık ücretle daimi bir baş makinistlik i
le 70 lira ücretli daimi bir makinistlik 
münhaldir. 

Talihlerin evrakı ile temmuz bida
yetine kadar Kayseri nafıa müdürlü-
ğüne müracaatları. (1879) 3740 

Pazarlıkla koyun eli alınacak 
İzmir Memleket Hastahanesi Ba§ 

Tabibliğinden : 

İzmir memleket ve Eşrefpaşa has
tahanelerinin bir yıllık ihtiyacını kar
şılayacak olan 40.000 kilo ve 18400 lira
lık koyun etinin kapalı zarf usuli ile 
yapılan eksiltmesinde verilen fiat had
di layik görülmediğinden 2.6.938 tari
hinden 2.7.938 tarihine kadar bir ay i
çinde pazarlığa çıkarılmıştır. İstekli
lerden şartnameyi görmek isteyenler 
Ankara sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğüne müracaatları. Pazarlığa 
iştirak edeceklerin de İzmir vilayet 
daimi encümenin toplandığı her pa -
zartcsi ve perşembe günleri saat 10 dan 
12 ye kadar % 7,5 teminatı muvakka
tesini yatırarak alacağı makbuzla İz
mir vil yet daimi encil=oninc rnUra.c;a-

atlarr. (2052/ 1886) 3744 

nelik ihtiyacı olan 470 ton mazotun ,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
mübayaası aşağıdaki esaslar dairesin- : 
de kapalı zarf usuliyle eksiltmeye E 
konulmuı1tur. - KİR EC -----

1 - · Satın alınacak mazotun mu- E En eyi cins damarsız halis mer-:,: 
hammen bedeli 31725 liradır. : merden yapılmış Karaköy çalı ki-: 

2 - Muvakkat teminat akçesi 2379 : reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 3300: 
lira 40 kuruştur. : telefonlardan arayınız. 2093 : 

3 - İhale 23-6-938 perşembe günü '=1ı1111111111111111111111111111111111111r 
saat 15 de belediye daimi encümeni 

16 - 6- 1938 

3 kalem kundura malzemesi alınacak 

İstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonundan 

Mikdarı 
Kilo 

17121 
8311 
4000 

Cinsi 

Kösele 
Sarı Vaketa 
Siyah Vaketa 

Her üç kalemin birden teminatı ve 
tahmin bedeli 

Tahmin bedeli 
Lira Ku. 

29105.70 
19115.30 
8400.00 

56621.00 

llk teminat 
Lira Ku. 

2182.93 
1433.65 
630.00 

4081.05 

1 - Cinsi, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 3 ka· 
lem kundura malzemesi 18 haziran 1938 cumartesi günü saat ıı de İstan-

bul Gadikpaşadaki Jandarma satınalma komisyonunca kapalı zarf ebilt
mesiyle satın alınacaktır. 

2 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. Veya 283 kuruş muka· 
bilinde komisyondan aldırılabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre tanzim edecek· 
leri teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10 ona kadar komisyona verme-
leri. (3181/1659) 3342 

Ekmek '"' sıgır eti ahna.(:ak ve 
Kütahya Garnizonu Satm Alma Komisyonundan : 

A) Kütahyada tayyare birlikleri için haziran - 939 sonuna kadar aşağo1-
da tahmini miktar ve tutarları yazılı ekmek ve sığır eti eksiltmeye 
konulmuştur. 

B) Eksiltme 17 haziran - 938 cuma günü KUtahya merkez komutan-• 
lığındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 

C) Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 

NEVROZiN 
• huzuriyle yapılacaktır. 

Satıhk vasi arazi D) Ekmeğin muvakkat teminatı {1164) lira (38) kuruş, etin (843) lira 
(75) kuruıtur. 

. ~ 

Baı, diJ, nezle, grip, romatizma ve bülün agnlann111 derhal 
keser, icabında günde üc kase alınabilir. 3567 
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1 Cebeci hastanesi PERTEV 
1 Göz ! ~URUBU 
! !~ İ Hastalıkları mütehassısı j -
ı Dr. ~~!~!!E~~~:~=-r ı ·~ 
J den avdet etmiıtir. Muaye- ı· ~=::::?~ 
i nehaneııi Adliye Sarayında 
i Gençağa apartımanından bi· ı 
f tişiğindeki Sarraf Hakkı a- i 
i partımanına nakletmiştir. i 
! Hastalarım 14 hazirandaı; i ! itibaren, ... at 15-19 arası ~::.J 
ı....e!!!!1~~~.~!~.·............... 1 

======================" 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6062 
imtiyaz Sahibi 
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~ Dr. Bôsıt Ürek § - --~ Cebeci Merkez Hastanesi : 

4 - Teklif mektuplarının muay
yen olan zamandan bir saat evvel be
lediye riyasetine tevdi edilmiş olma
sı lazımdır. 

5 - Umumi ve fenni şartname ile 
mukavelename suretleri Samsun be
lediyesi elektrik su işletme müdür
lüğüyle İstanbul ve Ankara belediye
leri fen işleri müdürlüklerine müra-
caatla görülebilir. 

6 - İhale 2490 No. lı kanun hük-
~üne göre icra edilecektir. 

(1780) 3588 

Kapah zarf usuliyle eksiltme 
Muğla Vilayetinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğla 
vilayetinin Muğla • Milas yolunun 
57+180-64+ 700 kilometreleri ara
sında yaptırılacak 16750 lira 47 kuruş 
keşif bedelli esaslı tamir inşaatı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Eksiltme 27.6.938 pazartesi gü· 
nü saat on beşte Muğla vilayetinde da· 
imi encümende yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1256 lira 29 
kuruştur. 

4 - İsteklilerin nafıa vekaletinden 
alınmış 938 takvim yılına mahsus mü
teahhidlik vesikası ibraz etmeleri icab 
eder. 

5 - Keşif, eksiltme şartnamesi, mu
kavele projesi, bayındırlık işleri ge -
nel, fenni ve hususi şartnameler Muğ
la nafıa müdürlüğünden görülebilir. 

6 - İsteklilerin teklif mektublarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar daimi encümen başkan
lığına vermeleri lazımdır. Postada vu
ku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3467/1827) 3655 

Ekmek alınacak 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ~ ANKARA 

: iç Ha talık.lan mütehassısı : 
: Her gün hastalarını Y eniıe· : Amasya C. Müddei Umumiliğinden : 
: hir Meşrutiyet caddesi OrekE 1 - Amasya Ceza evinin mali yılı 
§ apart.ımamnda saat 15 den : 1 haziran 1938 &ününden 31 mayıs 
E sonra kabul eder. Tel: 1694 : 939 günü sonuna kadar beheri dört 
_ yüz seksen gramdan ve çifti dokuz 
'"1l111111111111111111111111111111111111ır Y,Yz altmıg gram itlbariY.le J:>jr sen_elik 

Polatlıda üç ağıllı ve beş bin davara 
kafi sulu, münbit Kızıllı namile ma
ruf arazi Siltılıktır. Polatlı ve Beylik 
köprü istasyonlarına yedi§er kilomet
redir. Yanındaki Sakarya nehri kena
rında Yassı Höyük namile maruf me
ra ve tarlalar da bu satışa dahildir. 
Sivrihisara tabi Iğdır namile maruf 
ağıllı, sulu ve otlakiyeli arazilerin nı
sıf hisseleri satılıktır. Tafsilat almak 
istiyenler Ankarada Anafartalar cad
desinde Mühendis hanında Celal yazı
cılara, Beypazarmda Fatma Ozarsla
na ve Sarıköy istasyonunda komis· ı 
yoncu İbrahime müracaat edilmesi. 

E) Şartnameleri görmek istiyenicr her gün komisyona müracaat ede
bilirler. 

F) Eksiltmeye iştirak edecek olanlar kanunun icabettirdiği vesaik 
mevcud olmak şartiyle teklif mektublarmı 17 - haziran - 938 cuma 
günü (ekmek için sat 9, et için saat 14 e kadar) makbuz mukabilinde 

komisyon başkanlığına vereceklerdir. 

3531 

Cinsi 

Ekmek 

(birinci nevi undan) 
Sığır eti 

MUHAMMEN EKSİLTME 

Miktarı Bedeli Günü 

180000 Kilo 15525 Lira l 7-haziran-38 
Cuma günü 

50000 Kilo 11250 Lira • .. 

Saati 
-.,,, 

lO 

:l'5 
3434 

SATILIK EV 
Ankara Defter<larhğmdan : 

izahat Kıymeti Cinsi Mahatlcsi Sahibi Borçlu Numarası 

Kızılbey tahsil şubesine kazanç 180 Hane Ahiyakub Otelci Ali ve Otelci Ali 7-7/1, 13/09 
vergisinden 959 lira 31 kuruş karısı Feride 
vergi borcu için 
Yukarıda yazılı gayri menkuller, sahibinin vergi borcundan dolayı satılacağından 21 gün müddetle müzaye

deye konulm~~;ur. Talihlerin 1. 7. 938 tarihine müsadif Salı günü saat onbeşte Ankara vilayeti idare heyetine 
müracaatları ılan olunur. (1739) 3546 

YENİ Si NEMALAR HALK 
BU GECE BU GON BU GECE 

NAZAR BONCUGU 
..llllllL. Frances Farmer. Ray Milland. Lloyd -- Nolan. Tarafından temsil edilen mev-- -

Ba§ Rollerde: SHİRLEY TEMPLE- - -- simin en güzel tabii renkli filmlerinden - -VİCTOR Mc. LAGLEN - -- -- -Rudyard Kipling'in eserinden nakle· - - MEŞ'UM GEMİ -- -dilen bu film binlerce figüran refa· - -- - Aşk heyecan ve macera filmi 
katinde tamamen Hindistanda çev· - -- -- - Gündüz seanslarında: Şanghay esrarı 
rilmiştir. - -- -- - Seanslar: 2.30 - 4.30 - 6.30 Gece 21 de 

Gündüz seanslarında: - - .... - - Saat 2.30 da tenzilatlı: 40 - 30 - 20 1 - -- -
SEV1ŞTİGİMİZ - - (n 

ZAMANLAR - ·- Halk matinesi: 12,15 de IO - -
Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de 

,11111r 
TAŞRA KIZI 


