
Cuma 

17 
HAZiRAN 

1 9 3 8 

5 KURUŞ 

Ulus Basanevi 
Çanlqn caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus· Ankara -TELEFON 
Baımuharrir 1371 
Fransızca Ankara 1063 
Yazı i11leri 1062-1063 
İdare müdürlüğü 1061 
Atölye 1064 ADiMi% ANC>IMl'XDI~ 

YARIN 

16 sayfa ilôvemiz 

yaz modaları 

Kahraman Gökçen Atinaya vardı 
................................................................................................................................................................................................................................................ 

Atatürk kızı dost memleket merkezinde büyük tezahürlerle karşılandı 
r 

1 Bayan Gök(en şerefine Ali nada 
güzel kabul resimleri yaplldı 

Atatürk kızı sabah 7.20 de Yeşilköyden 
kalktı 11.25 de Atinada yere inmiştir 

Yunan gazeteleri 
Cesur tayyarecimizi hayranhk 

ve samimiyetle selamlıyorlar 
İstanbul, 16 a.a. - Kıymetli tayyarecimiz 

Büyük Şef Atatürk Boğaziçinde Savarona yatında 

Bayan Sabiha Gökçen bu sabah 7,20 de Balkan 
turunu yapmak üzere Y etilköy hava meydanın
dan tayyaresiyle hareket etmittir. Sabiha Gök
çen meydanda Başvekil Celal Bayar, Hariciye 
Vekili doktor Araı ve Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya, Riyaseticumhur Umumi Katibi ve Bat
yaveri, birçok mebuslar, Vali, İstanbul Komu
tanı, Emniyet Direktörü ve daha birçok zevat 
tarafından uiurlanmıttır. 

Kıymetli tayyarecimiz, lzmir yolu ile doin. 

İstanbul, 16a.a.-Atatürk bugün Savarona yatında Başveldl Celal Bayar ile Hariciye l 
ve Dahiliye Vekillerini ve bugünAnkara'dangelenl\taliye Vekilini kabul buyurmuşlardır. 

Atina'ya aidecek oradan Selinik'e geçecek ve 
sonra Balkan turuna devam edecektir. 

(Hususi Muhabirimiz Şakir Çeçen sabaha 
kar_ı saat 3 de telefonla bildiriyor) 

Kücük ve büyük ı· ·ıt d T .. k. I ölçÜler ngı ere e ur ıyeye yapı an 
Atı• ıe - Kahraman tayyareci· 

miz Bayan Sabiha Gökçen bugün sa
at on bir 25 de Tatoy hava meydanına 
indi. Kendisini Büyük Elçimiz ve 
Bayan Rufen E§ref Unaydın, Başkon
solos ve Bayan Mümtaz Kamil, el
çilik ileri gelenleri, türk kolonisi, 

Biiyiilı 6ir 
Ballıtan turne. 
•in• çılıtan 
lıt ah r aman 
türlıt tayya
reci.i Sabiha 
Gökçen tay -
yareainin ba -
fıncla. 

F. R. ATAY 

Memleketi Balkan devletlerin
d-.n herhangi birine benzetebil
mek, w,ıeınıtiyet inkılibcılarının 
rüyası idl. O zamanlti Balkanla
rın, Tuna ötesindeki garb ile
minden ne kadar geri olduğwıu 
da tasavvur ediniz. Büyük salta
nat hacminin içinde küçük bir 
nah! Tarihte askeri ve medeni 
eııiz baıanlarını okuduğumuz, 
her adım bafmda ebedi bir ibi
deaini ıeyrettiğimiz mazi sanki 
bizim değildi. ltimad ve ceaare
tiıni kaybetmek, bir millet için, 
devletini kaybetmekten daha 
korkunç bir faciadır. Bunun me. 
auliyeti halk ile, onun maddi ma
nevi kudretleri ile ali.kaımı ke • 
ıerek, yabancı devletlerin maddi 
manevi lütuflan ile devam ede
ceğini zanneden ahlaksız ve mü
tereddi saraya aiddi. Halk kud
retlerini sömüren, ezen ve yıpra
tan müesseseleri tasfiye etmek, 
ve onların inkipf ını temin eden 
bir yeni cemiyet ve hükümet ni· 
zamı kurmak lazımdı. Atatürk'· 
ün eıe-.;inin temeli itte bu olmut· 
tur. 

Bununla beraber inkılib reji· 
minin ilk senelerinde, ve bilhas
sa büyük kalkınma itlerinde, ne 
kadar çekingen davranıyorduk. 
Birçok kimselerde, bir takım 
esaslı itleri kendi batımıza ta· 
hakkuk ettirebileceğimiz itikadı 
yoktu. lnta ve imar teıebbüsle
rimizi uf aktan ve tereddüdle tu
tuyorduk. ilk muvaff akiyetlerin, 
nefsimize ve milli fazilet ve ka
biliyetimize hududıuz bir iy. 
man uyandırmak olan manevi 
hizmetleri, maddi değerlerinden 
şüphesiz daha yüksek olmu§tur. 
Y a p a m a y ı z, kelimesi nefsi. 
mizden silinmittir. 

Ölçümüz, artık, memleketi ve 
milleti eri~ :irmek istediğimiz he
def nisbetinde büyüktür: Bu he
def, Avrupa ve Aıya hududları· 
mız arasında asrımızın kuvvetli 
ve ileri bir devlet ve cemiyetini 
inta etmektir. Halk ve memleke-

(Sonu 8. inci say/ada) 

kredilere dair kanun 
Baıvekil ekselans Metaksaı adına 

Yakında avam kamarasında görüıülecek 
(Sonu 8. inci sayfada) 

Ticaret nazın İngilterenin enternasyonal 
ticareti hakkında izahat verdi 

/ngiliz Ticaret Nazırı B. Oliuiye 
Stanley 

Londra, 16 a.a. - Röyter bildiriyor: 
Avam kamarası, her cebheden enter
nasyonal ticaret meselelerini müzake
reye baflamıftır. 

Hatiplerin bir çoğu, Orta Avrupa ile 
Şark cenubu Avrupaaı memleketleri
nin ekonomik istiklallerinin devam ve 
bunların alman hegemonyası altına 

düfmelerine mani olunmaaı lüzumunu 
tebarüz ettirmifler ve bu memlekette 
krediler veyahut istikrazlar verilmesi
ni istemi§lerdir. Bazı hatibler de alçak 
tarifeli memleketlerle anlapnalar ya
pılmaarnı istemiılerdir. 

Ticaret nazırı B. Stanley, söz alarak, 
evvela Avusturya istikrazları mesele
sine temas etmi§ ve demiştir ki: 

- Biz, hala, bu müzakerelerin mu
vaffakiyetle neticeleneceğini ümid e
diyoruz. Fakat müzakereyi yapmakta 
olanlar hazirandan .onra, bugünkü tc· 

--------------.. rait altında, tediyat elde edebilmenin 

Türkiye namına 

Amerikadan 
ahnan tayyareler 

Türkiye namına Amerikadan mü
bayaa olunan bazı tayyarelerin Ka
nada yoluyle bir ecnebi hükümeti he
sabına sevkedildiği haberleri işitil

mektedir. Anadolu Ajansı bu hususta 
atideki mahlmatı vermeğe mezundur: 

Cumhuriyet hükümeti bugüne ka
dar vaki olan bütün tayyare ıipariı
lerini yalnız Vaşington'daki Büyük 
Elçiliği vasıtaaiyle yapmıştır. Bunun 
haricinde hiç bir hususi tetekkül ve
ya phıs Türkiye namına harekete 
mezun değildir. Bunun aksini göster

mek istiyen iddialar sahtekarlıktan 

bafka bir ıey delildir •. (L L) 

bazı güçlüklerle karfılanacağmı kabul 
eylemek mecburiyetindedirler ve bu 
sebebden Almanyadaki borçların faz
lalaımasından doğabilecek her türlü 
yeni teahhüdü kabul bahsinde fimdilik 
gayet ketum bulunmakta.dır. 

B. Stanley bundan sonra prk cenu
bu Avrupaaı hakkında da fUnları aöy
lemiıtir: 

··- Türkiyeye verilecek krediler 
hakkındaki kanun projesinin yakında 
Avam kamarasında müzakere edilece
ği keyfiyeti, ingiliz hükümetinin, ıark 
cenubu Avrupasında ingiliz ticareti i
le alakadar olmaktan feragat ettiği hak 
k.ındaki ,ayiaların ve düşüncelerin ka· 
tıyen doğru olmadığını i&bat etmekte· 
dir. · 

Fransa ile Türkiye arasındaki kurmay anlapnalannı görütmek ü
Hükümet, bu mınta:kada ticareti 

mümkün ve kabil olduğu kadar inki,af z~~ ~~ky~'ya ~iden, .genel ~urmay ikinci bqkanı orgeneral Asım 
ettirmeyi pek çok arzu eylemektedir. Güncluz un nyuetindekı heyetın huduttan itibaren, büyük tezahürlerle 
Diğer taraftan, lngilterede hususi' kartılandıimı telgraf havadisi olarak yazmıtbk. HUMMi muhabirimiz 

endüstrinin muhtelif fubeleri araaın- Payas'ta kartılama törenine aid resimler gönclermiftir. Yukanda birinci 
da, ~ünr~ piyaaalarmda bütün ingiliz resimde orgeneral Aamı Gündüz'ü Paya• ietaaJOBunda Antakya baJ-
endüstrıaı ve bütün İngiltereyi reka- k 80I ı ·· ·· .. .. - · · -
bet aabasın<ia temail edebilmek ıçın on o.umuz • 1'~~ gonayonanuz. lkıncı reaimcle Antakya baı-
daha arkı if birlifi yapılmMr da çok konaoloaumuz Celil Tevfik K.arMllb.. sw P&JM'tıa iki fnıımız za-
&rZUJ.& dejer.,. bqle ~. 

*1U1a?S99kJlı(R](?SSSSS?ZJJl 

Atatürkle 
İngiltere kırah 

arasında 
Ankara, 16 a.a. - İngiltere Kıralı

nın doğumu yıldönümü münasebe
tiyle Reisicumhur Atatürk ile Ma
jeste VI. Çorç arasında aşağıdaki tel ... 
graflar teati edilmiştir: 
MAJESTE AL TiNCi CORÇ 

LONDRA 
Majestelerinin doğumu yl/dönümü 

münasebetiyle en hararetli tebrik/~ 

rimle şahsi saadetleri ve Britanya im
paratorluğunun refahı hakkındaki ea 
samimi temennilerimi kabul etmele· 
rini rica eylerim. 

K.ATATORK 
TORKIYE REiSi CUMHURU 

ANKARA 
Doğumumun yıldönümü münasebe

tiyle göndermiş olduğunuz samimi 
tebrikleri havi telgraflarrnı büyük bir 
memnuniyetle aldım. Bilmukabele sa-

l mimi surette en kalbi temennilerimi 
bildiririm. 

Kırat • lmparalcııt' 
CORÇ 

Nafıa vekilimiz 

istanbula gitti 
Nafıa Vekilimiz B. Ali Çetinkaya, 

beraberlerinde Şirketler Umum Mü
dürü B. Emin olduğu halde dün ak,am 
ekispresle lstanbula hareket etmi,ıir. 
B. Çetinkayanın pazartesi günü dön· 
mesi muhtemeldir. 

Maliye vekili istanbulda 
latanbul, 16 (Telefonla) - Maliye 

Vekili B. Fuad Ağralı bugün latan. 
bula geldi ve Haydarpaşada karfılan
dı. 
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Başarıdan başarıya 
Bundan bir kaç yıl önce, Büyiik Şef, Kurtuluş Savaıına ve inkılaba 

baılıyalı geçen yıllar İçinde doğup büyüyenleri dÜ§Ünerek : 
- Mustafa Kemaller yirmisine yakla§ıyor, buyurmuıtu. 

Onun, içine bir mana cihanım dolduran büyük vecizelerinden biriai 
olan bu dört kelimelik cümle üzerinde, uzun uzun, durup düıünebilir, 
onun mana ve §Ümulünü araştırabiliriz. 

Burada Mustafa Kemal, nasyonal ve enternasyonal ölçüde bataran, 
etrafını çcvreliyen cihan ufukları üstünde güncıler gibi yiikselen, en
gelden yılmıyan ve "imkansız" ı tanımıyan demekti. Büyük Onder, 
ruh ve seciyelerini kendi kudretli elleriyle yuğurduğu vatan çocukla
rında bu vasıfları görmek İstediği için, bütün varını milletine armağan 
eden engin cömerdliği ile, adını da "onlara bağışlamak büyiiklüğünde 
bulunmuştu. 

Son günlerde gençlerimizin ulaıtığı muvaff akiyet ıahikalarından 
Büyük Şef'in yukarıki iıaretine yankılar gelmektedir: 

Nis'te ve Roma'da al bayrağımızı §eref direğinin Üzerine çektiren 
ve bir hükümet reisinin elinden zafer ·kupasını alan genç subaylar, hiç 
ıüphesiz, onun adını anarak, ateıli gözlerinde onun hayalini taııyarak 
her milletin önüne geçmiılerdi. 

Dünkü gazetede Türkkuşu'nun genç öğretmenlerinden Ali Yıldız'ın 
lnönü yÜksek yelken uçuş kampında yaptığı bir uçuşta havada tam 
14 &aat 20 dakika kalarak h eme memleket, hem de dünya rekorunu 
kırdığını okuduğum zaman gene aynı vecizeyi hatırladım. 

Bu genç hava çocuğuna da bulutlarm üstünde, rüzgarlarm arasmda 
ve yıldızlara varan yollarda yer yüzünde ve gök yüzünde hiç bir fani
nin kalamadığı bir müddet kalmak kudretini veren aynı hız kaynağı, 
aynı bağlılık değil midir? 

Atatürk çocuklan, milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin 
üstüne çıkarmak aavaıına canla başla giriımiılerdir. 

Nurettin ARTAM 

Söğüt'te Bayan Rana Çağlıyarı'a : Mektubunuza teşekkür ederim. Marş 
müsabakası için gelen şü• ler, hususi bir komisyonun tedkikine sunulmuştur. 

N.A. 

Kliring vaziyetimiz 

Kliring b~kiyeleri ve kredili 
mübayaalara aid taahhüdler 
Türkiye CUmhuriyet Merkez banka· 

BJndan alınan hesap hulasalarına göre 
11.6.1938 tarihindeki klrinig hesapları 
bakiyeleri ve kredili ithalit için Cüm· 
huriyet Merkez bankasına verilmi' te· 
ahhUtler vekiinları: 

Cetvel: J 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka

sındaki Jdiring hesapları bor~lu 
balciy~leri 

Memleket Miktar T.L. 

Avusturya 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
Lctonya 
Macaristan 
Norveır 
Romanya 
s.s.c.ı. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

703.800 
3.771.400 

645.300 
3.158.800 
1.034.800 
9.259.700 

443.900 
2.394.900 
1.007.700 

64.600 
1.245.200 

937.800 
834.400 

1.165.800 
362.200 
88.500 

Cetvel: 2 
Kredili ithalat i~in Cümhuriyet Mer· 

kez bankasına verilmiş olan 
teaahhütler yekunları 

Memleket 

Resmt 
daireler 

T .L. 

Almanya 15.194.713 
Avusturya 43.695 

Husust 
şahıslar 

T .L. 

10.167.593 
164.886 

Yekun 

T.L. 

25.362.306 
208.581 

Cetvel: 3 
Muhtelif memleketlerin Merkez ban· 
kalarında tutulan kliring hesapların

daki alacaklarımız 
Memleket 

Alman7a (A ... B bnaplan) 
Belçika 
E s tonya 
İtalya 
Lehiıtan 

Miktarı T.L. 

~.10!1.100 
44.000 
43.800 

2.785.700 
292.400 

Elektrik ıirkefinin devri iJi 
latanbul, 16 (Telefonla) - Birkaç 

gündenberi İltanbulda bulunan Na
fıa Müsteıarı eski elektrik şirketinin 
merkezi olan Metro Hanına gitmiş, 
kontrol ve teslim heyetiyle temas et
miş ve yapılan işler hakkında izahat 
almıştır. 

Ü nivcrsitcliler Eclirnc 'ye 
gidiyor 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Üniver
site edebiyat fakültesinden bir grup 
doçentleriyle beraber bir tetkik seya
hati yapmak üzere Edirneye gidecek
lerdir. 

Deri tacirleri toplandılar 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Bugün 

ham deri tacirleri toplanmışlar ve de
ri ihracatının tanzimi, tacirler ara.· 
sında tesanüd ve ahenk tesisi, görü
len zorlukların kaldırılması için bir 

rapor hazırlıyarak lktısat Vekaleti
ne göndermeğe karar vermişlerdir. 

u~us 

Bugünkü kamutay Kamutay 
Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz

name §Udur: 

encümenlerinde Haklarında müstaceliyet kararı 
verilen maddeler 

1 - İzmir vilayeti turistik yolları
nın inşası hakkında kanun layihası 
ve muvakkat encümen mazbatası, 

. 
Adliye Enciimeninde : 

lkinci müzakeresi yapılacak maddeler 
l - Fabrika mesleki kursları hak· 

kında kanun layihası ve İktısad, Ma
arif, Milli Müdafaa, Sıhhat çe İçtimai 
Muavenet ve Adliye encümenleri maz 
hataları, 

Umumi, mülhak ve hususi büdcelcr
le idare edilen daireler arasındaki ih
tilafların tahkim yolu ile halli hakkın
daki kanun layihası müzakere edilmiş
tir. 

2 - Gümrük tarifesinin 552/ B po
zisyonundan Yugoslavyaya verilen 
100 ve 400 tonluk munzam kontenjan
ların Türkiye - Yugoslavya anlaşma
sına ilavesine dair kanun layihası ve 
Hariciye ve lktısad encümenleri maz
bataları, 

3 - Mühendis ve mimarlık hakkın
da kanun layihası ve Nafıa ve Adli
ye encümenleri mazbataları, 

4 - Müze ve rasadhane teşkilat ka
nununun 10 ncu maddesinin ikinci 
fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun liiyihası ve Maarif ve Büdce en
cümenleri mazbataları, 

5 - Sermayesinin tamamı Devlet 
tarafından verilmek suretiyle kuru -
lan iktısadi teşekküllerin teşkilatı ile 
idare ve murakabeleri hakkında ka -
nun layihası ve muvakkat encümen 
mazbatası, 

6 - Türk - İsveç ticaret ve kliring 
anlaşmalarına merbut protokolde icra 
edilecek değişiklik hakkında kanun 
layihası ve Hariciye ve lktısad encü
menleri mazbataları, 

7 - Türk • Sovyet ticaret muahede
sinin 15 nci maddesine mütedair sov
yet hükümeti ile teati olunan notala
rın meriyete konulmasına dair İcra 
Vekilleri Heyetince ittihaz olunan 
kararın tasdiki hakkında kanun layi
hası ve Hariciye ve lktısad encümen
leri mazbataları, 

Birinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

1 - Kaza vakıflar memurlarile tah
sildarlara ve fen memurlarına verile· 
cek aidat, ücret ve yevmiyelere ve in
§aat ve tamiratın mezuniyet derece
lerine dair 1/ 855 ve Vakıflar umum 
müdürlüğü tc~kilfit ve vezaifi hakkın
da 1/ 858 sayılı kanun layihaları ve 
Maliye ve Büdce encümenleri mazba
taları. 

2 - Gümrük tarifesi kanununun 
281 nci pozisyonunun altına bir supo
zi•yonu llavcai hakkında kanun Iayi
haar ve lktıaad, GUmrUk ve inhisar-

lar, Maliye ve Büdce encümenleri 
mazbataları. 

3 - Türkiye • Sovyet ticaret ve te· 
diye anlaşmasına bağlı (1) numaralı 
listede 754 tarife pozisyonu karıısın
da gösterilen harfler arasında yapıla
cak değişikliğe aid notanın tasdiki 
hakkında kanun layihası ve Hariciye 
ve İktısad encümenleri mazbataları. 

Karabükte kereste 
fabrikası 

Bartın (Hususi) - Ovel ormancılık 
ve endüstri limited şirketi, Karabükte 
yeni bir kereste fabrikası tesisine ka
rar vermiştir. Fabrikanın makineleri 
birkaç gün evel, motörlerle İstanbul· 
dan iskelemize gelmiş ve çıkarılmış
tır. Makineler yakında Karabüke aev
kedilecek ve fabrika bir buçuk aya ka
dar kurulmuş ve işlemeğe başlamış o-. 
lacaktır. 

Vapur bir motora çarptı 
lstanbul, 16 (Telefonla) - Akay'ın 

Moda vapuru akşam üzeri Hay
darpap önünde çadır yüklü bir mo
töre çarparak batırmıştır. Tayfalar 
kurtarılmıştır. 

Maliye Encümeninde : 
1 - Altın, pUitin ve gümüşten yapılan 

her nevi eşyaya damga vurulması hak· 
kındaki 

2 - Sıyasal bilgiler okulu hakkında
ki 2777 sayılı kanuna ek kanun layi
haları ile 

3 - Diyarbakır mebusu General Ka
zım Sevüktekin'in, askeri ve mülki 
tekaüd kanununun 62 inci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi müzakere edilmiştir. 

lliidve Encümeninde : 
l · .Cumhuriyet Merkez Bankası ka

nununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun projesi, 

2 • Orman koruma teşkilat kanunu
nun 14 üncü maddesinin değiştirilme· 
sine dair olan kanun projesi müzake
re edilmiştir. 

ÇAG 1 RI 
X Maliye Encümeni bugün umumi 

heyetten sonra toplanacaktır. 
XHariciye Encümeni bugün umu· 

mi heyetten sonra toplanacaktır. 
X Memurlar kanunu muvakkat en

cümeni bugün umumi heyetten sonra 
toplanacaktır • 

Ok meydanının 
' . 

tanzimi için bir 

komisyon kuruldu 
1stanbuldaki Ok meydanının nümu

ne ve güzel bir spor sahası haline ge
tirilmesi, tarihi okçuluğun ihyası ve 
eserlerin muhafazası ve alanın vücu
da getirilmesi için bir komisyon ku
rulmuştur. 

Komisyon, Dahiliye ve Maarif veU
letlerile, Evkaf Genel direktörlüğü ve 
Genel Kurmay başkanlığı delegelerin
den müteşekkildir. 

ÖnümUzdeki günlerde ilk içtimaını 
yapacak olan bu koml.ayon Ok meyda-

nında n eler yapmak lazım geldi v ini 
tesbit ve bir raporla Başbakanlığa ve
recektir. 

Vilayetlerin 1938 bül~eleri 
Dahiliye vekaletinde müteşekkil vi

layet büdceleri tetkik komisyonu vila
yetlerin 1938 büdce projelerini tetki
ka devam etmektedir. Şimdiye kadar 
komisyonca Jcabul edilen büdcelerden 
Ankara, Antalya, Manisa, Kırklareli, 
Bingöl, Burdur, Bursa, Elazığ, Kars, 
Kırşehir, Muğla, Samsun ve Yozgad 
vilayetleri büdceleri yüksek tasdikten 
çıkmıştır. Aydrn, Balıkesir, Rize, Si
nop, Ağrı, Trabzon, Bolu, Urfa, Çan
kırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzu· 
rum, İzmir, Maraş, Kastamonu, Kiltah
ya, Va111 Bolu, Siird, Sıvas, Muş ve Ur· 
fa vilayetleri büdceleri de yüksek tas
dika arzedilmek üzere Başvekalete ve
rilmiştir. 

Hazar gölünde plaj 
Elazığ civarında Hazar gölünde ya

pılacak sayfiye ve plaj yerlerinin ye· 
rinde tetkiki için İktısad vekaleti ta
rafından Elazığa gönderilen heyet, ra· 
porunu hazırlamıştır. Rapor Batveka
lete verilmiştir. 

17. 6. 1938 

Kazanç vergisi üzerinde 
mühim değişiklikler var 

4 

Kamutay 
lehine 

encümenleri, 
yeni hükümler 

mükellefler 
koydular 

Kazanç vergisi kanununda bazı değitiklik yapılmuına dair 
kanun projesi Kamutay nıznamesine alınmıftır. 

• Layihayı sıra ile tetkik eden 
1 ra n _ ~Ürk İktisad, Maliye, Adliye ve Büdce 

encümenleri hükümetin projeai 
üzerinde bazı değitiklikler yap. 

Hudud komisyonu loplanayor mışlardır. Layihanın son teklin
de yer alan bu değitiklikler ıun
lardır: Haziranın yirmisinde Trabzonda 

Türk - İran hudud komisyonu toplana
caktır. Tejkil edilen heyet bu günler
# Ankaradan hareket edecektir. Bu 
komisyondan başka her iki tarafça 
gönderilecek murahhasların iştirakiy
le teşkil edilecek tali komite, gümrük 
muameleleri, transit yolunun takviye
si ve inşaatı, transitin daha kolay ya
pılması imkanını temin edecek esasla
rı tesbit edeceklerdir. Bu hususta hü
kümetimizle İran hükümeti arasında 
temaslar yapılmaktadır. 

Yevmiye ile (ahıanlann 
vergileri 

Maliye vekaleti, iktısadi buhran ve 
muvazene vergileri kanunlarında yazı
lı olan 20 ve 30 liralık muafiyetlerin 
bir aydar noksan çalışan hizmet erba
bı istihkaklarına ne suretle tatbik edi
leceğini tesbit etmiştir. Buna göre, 
vergi mükelleflerinin hizmetleri mu
kabili olarak bir ay içinde çalıştıkları 
müesseselerden filen aldıkları parala· 
rın mikdarı eaaa tutularak vergi mua
fiyet ve mükellefiyeti tatbik oluna· 
caktır. Yevmiye ile çalı,anların çalış· 
tıklan günler için aldıkları para, ver· 
ginin alınmasında veya muafiyetin tat
bikinde esas tutulacaktır. Yevmiyele
rin bir ay içinde, resmi tatil günleri 
dışında kalan gün adedine darbı sure
tile bulunan itibari ücret mikdarı, ver
ginin tarhına esas tutulmıyacaktır. 

Yevmiye ile çalışanların aylık istih· 
kakları ne olursa olsun istihkakın aslı 
üzerinden hava kuvvetlerine yardım 

vergisi kesilecektir. ' 

1 - Asgari maişet ve mükellefiyd: 
esasları düşilnillerek işçi gündelikle
rinden alınmakta olan kazanç vergiai 
için asgari had 60 kuruıtan 80 kurup. 
çıkarılmıştır. Yani 80 kurup kadar o
lan işçi gündelikleriyle 120 kurup. 
kadar olan gündeliklerin senen ku
ruşu vergiden istisna edilmiptir. Bu 
suretle güç hal ile geçinebilen bir kı
sım vatandaılarm vergilerinin bir 
mikdar daha hafifletilmesi temin o
lunmuftur. 

IJhalat ve ihracat tacirleri 
2 - Evvelce gayri safi irat karine

sine göre vergiye tabi bulunmakta 
iken bilahare beyanname usulüne ta· 
bi tutulmuı olan idhalat ve ihracat 
tacirlerinin zahiren bu i§i doğrudan 
doğruya yapmaktan vaz geçmekle 
beraber bazı mutava11ıtlar deliletile 
yine idhal ve ihracat iflerine devam 
ettikleri anlaşılmıştır. Bu gibi mükel
leflerin beyannameye tabiiyetlerini 
istilzam eden sebeb, idhalat ve ihra· 
cat itinden temin ettikleri kazançla
rın, çahıtıkları yerlerin gayri safi 
iradı karinesiyle ölçülememesinden ve 
binaenaleyh vergilerin kazançları ile 
mütenasip olmamasından ibarettir. 
ldhalit ve ihracat ticaretinin doğru
dan doğruya veya bir mutavassıt de
laletiyle yapılması bu ticaretin va•· 
fını değiştiremiyeceğinden ve bunla
rın beyannameye tabi tutulmalarına 
imil olan sebebleri kaldırmış olmaya· 
cağından kanunda bu gibi mükellefle
rin tevsikine lüzum görülerek mevcud 
madde ona göre değiıtirilmiştir. 

Komiayoncular 
-~.,.·~~~ -~~,.~3 - Alelumum koınisy:oncuların 

~~__,.....;;,_;;;;....,..._p. __ .,.,;;m'iı kazançlarının çalıştı rı yer erın 

Dün hava bulutlu ge(li 
Dün şehrimizde hava bulutlu geç· 

miş, rüzgar cenub garbından saniyede 
beş metre kadar hızla esmiştir. En dil· 
şük ısı 16, en yüksek ısı 33 derece ola
rak kaydedilmiştir. Yurdda Trakya ve 
Ege'nin 'imal kısmında hava kapalı ve 
yağışlı, cenubun prk kaımınd~ .•!iılı:, 
diğer bölgelerde bulutlu •eçınıştır. 

24 saat içinde his bir tarafta yağış 
kaydcdiJcnemiştir. En düşük ısılar Sı
..,...Ca 7, Kayseride 6, Karsta 5 derece
dir. En yüksek ısılar Konya ve Kayse
ride 31, Malatya ve Siirdde 33, Diyar
bakırda 34 derecedir. 

İstambulda yağmurlar 
ve yıld1rım 

lstanbul, 16 (Telefonla) - Bugün 
saat 16 da gök gürültüleri atasında 
şiddetli yağmur yağdı. Şehrin bazı 
semtlerine yıldmm düştü. Bu arada 
Taşkışla civarında da bir binaya dü
şen yıldırım yangın çıkardı. Fakat 
itfaiye derhal söndürdü. 

gayri safi iradı karinesine göre ölçü
lemiyeceği de anlqılarak bunların da 
beyanname u.ulUne t8bll,..tı-A fay
dalı görUlmUf, !JU kadar ki nüf U&u 
yirmi beş binden aşağı olan yerler· 
deki komisyoncuların yapacakları İJ 
hacminin darlığı ve Icarlarının ni•be
ten azlığı da göz önünde bulunduru
larak beyanname usulü yalnız nUfusu 
yirmi bet biod•n azla olan yerlerde 
çahf&J' komisyonculara baaredilmit
dr. 

4 - Film, alım satım, icar ve isti· 
car işinin arzettiği hususiyet ve ehe
miyet itibariyle bu işleri yapanların 
gayri safi irad karinesine göre vergi· 
ye tabiiyetlerinin de mükellefiyd: 
musavatını temin edemiyeceği anla· 
tılarak bu gibi teıebbüs erbabı beyan· 
nameli mükellefler aruına almmıt
tır. Bu kanunla yeniden beyanname 
usulüne tutulmuı olanların defter 
tutmak mükellefiyetleri 1939 takvim 
yılında başlıyacaktır. 

Belçika 
Çekos. 453.783 

16.500 
590.463 

16.500 
1.044.246 
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5 - Mücellidler, piyazcılar, ziraat 
aleti yapanlar ve satanlar kanuna 
merbut cedvelin % 25 lik grupundan 
% 20 lik kısmına nakledildiği gibi 
perakende odun ve kömür aatnlar da· 
hi odun ve kömür deposu işletenler· 
den daha fazla vergiye tabi olması 
muvafık görülmediğinden bunlar da· 
hi % 25 grupundan % 20 lik grupa 
atınmıf ve listelerde kaydı olmayan 
sandal kayık ve mavna kürekçileri de 
% 20 lik grupa ilave edilmiştir. Kah· 
ve değirmeni imal eden ve satanlar ile 
ka§ıkçılar ve kitapçılar ve kitap na· 
şirleri % 30 luk grupdan % 25 lik 
grupa ve şeker ve şekerlemeciler ise 
% 30 luk grupdan % 35 lik grupa 
nakledilmitler, içkili veya çalgılı gazi· 
nolar sırasına içkili ve çalgılı bahçe
ler dahi illve olunmuıtur. 

Es ton ya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
lnciltere 
İapanya 
laveç 
İsviçre 
İtalya 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yuıoslavya 

Yunanistan 
s.s.c.ı. 

175 
4.323 

57.252 
795.843 
27.764 

1.768.245 
57.175 
39.836 

410.577 
556 

273.739 
12.776 

26.202 
4.923 

268.421 
63.931' 

564.127 
10.802 

283.031 
237.772 
178.142 

19.998 
109.101 

8.593 
18.506 
4.670 

42.013 
56.181 

26.202 
5.098 

272.744 
121.183 

1.359.970 
38.566 

2.031.276 
294.947 
217.978 

19.998 
519.678 

9.149 
292.245 

17.446 
42.013 
56.181 

Yukarıdaki 2 numaralı cetvelde yazılı 
kredili ithalfmn vadelerine göre 

vaziyetleri 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

6 aya kadar vadeli 

Resmi daireler Huşusi şahıslar 

\ 

T.L. 

1.179.844 
999.740 

T.L. 

5.959.251 
1.810.791 

Daha uzun veya başka vadeli 

Resmi daireler Hususi şahıslar 

T.L. 

14.014.869 
2.945.999 

T.L. 

4.208.342 
857.471 

Çilek ! 
Kızgın bir güneş altında, tatlı 

bir çilek kokusu burnumu aldı. Ki
misi biiyük yaprakları siper alınış, 
kimisi meydana çıkmış duruyordu .. 

lstanbul'da Arnavutköyü'nde, 
Çengelköyü'nde bir çilek tarlasını 
ziyaretten gelmiyorum. Ereğli ve 
Zonguldak'tan da bahsetmiyorum. 
Bu tarla, burada, Ankara'da ve 
burnumuzun dibindeki vilayet fi. 
danlığındadır. 

Olmaz olmaz deme, olmaz olmazı 
Mısramı osmanlı çelebisi ağzın

da gevelemiş, durmuştu. lmkansızı 
kamustan söküp atan cumhuriyet e
nerjisi olmuştur. Bozkırda ağaç ye
tişmez diyorlardı. Her türlüsü ye· 
tiştirildi. Bu kıraç topraklarda ye
miş ağacı büyümez diye iddia eden
ler vardı. Fidanlığa giderseniz, her 
türlü yemiş f idanlarznın muntazam 
tarlalarda çocuklar gibi, yaşları he
sap/ana hesap/ana nasıl büyütüldü
ğünü görürsÜl!Üz. 

Nihayet, kokusu, tadı, rengi ve 
cesameti ile yetiştirilmesi birçok 
memleketlere nasib olmıyan çilek 
de burada, en iyi vasıf larile büyü
mektedir. 

Eskiden çilekleri "!renk çileği'' , 
"osmanlı çlleği" diye iki kısma ayı
rırlardı. Ankara'da yetiştirdiğimiz, 
bu iki neviden de üstün çileğe de 
şu adı verebiliriz: 

- Türk çileği!· T. 1. 

Kısa ve uzıın ! 

Jorj Dühamel, Yatar Nabi, N. 
Baydar ııraıiyle "kısa" dan bahset· 
tiler. N. Baydar, dün yazdığı bir fık· 
rada: 

"Binlerce mısralı bir trajediyi, 
yüzlerce sayfayı okumıya, saatler 
süren bir konferansı dinlerniye kim
senin vakti yoktur. Kısalık ve çabUk
luk bir zarurettir.'' diyordu. Bu za. 
ruretin okuyanlar hesabına düıünül
düğünü sanıyorum. Çünkü yazan i
çin vakit meselesi, Paskal'a göre ak
sine düşünülmek lazım gelir. 

Meıhur mütefekkirin bir dostu• 

na yazdığı upuzun bir mektubun so
nunda "affedersiniz, kısa yazmıya 
vaktim müsaid değildi; onun ıçın 
uzun yazdım." dediğini habrlarsı· 
nız. 

Maymunun vefakarlığı ! 

Bundan dört, bet ay evvel kocası 
ve sevgilisi Mok'u kaybeden dünya· 
nın en büyük goril maymunu Moina, 
Londra hayvanat bahçesinde bütün 
günlerini büyük bir keder ve matem 
içinde otunnakla, düıünmekle geçir
mekte olduğu ve ~ün geçtikçe kilo
sundan kaybettiği için hayabndan 
endiıe edilmekte imİf. 

insanların qkı, vefayı çoktan U· 

nuttuldan bir devirde bir maymu· 
n~ hu çok uzun süren kara .evdası· 
na ne buyurursunuz? 

Jlalbuki biz insanlar, kendi ara· 
nuzcla geçici, ~evamaız hevesler bes· 

liyenlere "maymun iıtahlı" deriz. 
Ne kadar haksızlık edennitiz me • 

ğer ! 
Yoksa, Darvin'in memleketindeki 

bu maymun, bizim cinııe yakla"1'8 
halinde midir? 

Çin nezareti ! 

Japonlar, kabinelerinde bir de 
"Çin nezareti" teıkil etmiıler. Bu ye· 
ni tedbire aebeb, acaba, Çin mesele • 
sinin umulduğundan çok daha fazla 
uzıyacaiını kestirdiklerinden mi ile
ri geliyor? Y okıa, orayı bir sömürge 
haline koymak istedikleri için mi? 

Her ne hal iıe, japon k.abineıinde 
Çin nazın olan zat ve yahud müıte
tar ve muavinleri, tedkik seyahati 
yapmak arzu ettikleri zaman, bom. 
bardıman tayyarelerine binmeyi ter
cih edeeeklerdir. 

Di.inyadcı ne ktfdar insan var? 

Yeni bir istatistiğe göre yeryÜ. 

zünde 2 milyar 112 milyon insan bu
lunduğunu yazan bir gazete bu ha· 
berin üstüne fU batlıit koymuıtu: 

"Dünyada ne kadar insan var?" 
Rahmetli Diyojen sağ olup ela bu 

suali okusaydı, kimbilir, ne derdi? 

Kanunun tatbik :zamanı 
6 - Bu değitikliklerle vergi nis· 

betleri indirilmi§ olan mükelleflerin 
1938 malt yılı vergileri bu kanunun 
meriyetinden evvel tarh edilmiş bu· 
lunsun bulunmasın bu kanun hüküm· 
lerine göre yeniden tarh olunacak· 
tır. Bu kanuna bağlı cedvelde sınıf 
dereceleri ve maktu vergi mikdarları 
değittirilmit olan mükellefler hak· 
kında işbu cedvel 1939 mali yılından 
itibaren tatbik edilecektir. 

Tarih kitablannda tashihler 

ktanıbul, 16 (Telefonla) - Yeni haf 
riyat ve vesikalara göre tarih kitabla
rında bu tatil devresinde bazı değitik 
lilder yapılacağı haber verilmektedir. 



ULUS 
17 - 6 -1938~-------------_:_--=-=--=--..::::__ ______ S_ı.-l-a"_h_l_a_r_ı n-~ı=-,.= .. u~= .. R ... =.K ... l:= .. y .. =.E .... = .. B .. =·A····=s .... ı.=·N· .. =·ı""';:. ~-

r-7i ... i .. ic~i4 .. :\"i .......... I l ... ~.-...................................... 1 

L~............................... . t'a h d ,· d ,· i c i n B.Çemberlayn <evabı 
Avusturya'nın borçlar1 -> TAı .. 'aa liay umer Kıza Doğrul, A· 

Yugoslavyada valde Londra ve Romada anlaşma' =::~~~::t::::~e~~ç:: Avusturya Cumhuriyeti, büyük barb
den sonra, müstakil devlet hayabna a
~ak basar basmaz mali müşkilat ile 
karşılaşb. Ve bu müşkilit geçen mart
ta Almanya,ya iltihak edinciye kadar 
devam etti. Zaman zaman memleketi 
iktisadi anarşiye sürüklemek istidadım 
gösteren bu müşkilat karşısında 'İstik
lalini korumak istiyen devletler, Avus
t11rya'ya hazan para, ikraz ebnişler, ba. 
tan da Avusturya tarafından yapılan 

İstikrazları garanti etmişlerdi. 

K I • · h t • berlayn'in nutkunu ele alarak diyor-lfQ ıçenın seya a ı . . ki= 

I• 1 1 1 Londra, 16 a.a. -Belgrad, 16 a.a. - Valide Kıraliçe 
Mari, beraberinde kız kardeşi pren
ses Elizabet olduğu halde Miloçer §a
tosuna gelmiştir. Kıraliçe ve prenses, 
Şatoya Daniça yatı ile gelmişlerdir. 

ta Ya n a r 1 n S P a n Ya Ya Bugün avam kamarasında işçi me - "Münaka§ada bahis mevzuu olan di-
bus Henderson, silahların tahdidi ve ğer meseleler arasında fazla göze çar
enternasyonal ihtilafların muslihane panı lspanya'da bulunan alman ve ital-

Daniça yatma, Adriyatik sahilleri 
boyunca yapmış olduğu cevelan esna
sında, iki torpito ile bir deniz tayya
resi refakat etmekte idi. Bütün gü
zergahta kıraliçe Mari, sahil boyunca 
toplanmış olan halk tarafından şid
detle alkışlanmıştır. 

a' b 1 u ka yapa ca g..., ı.n a bir tarzda halli hususunda bir anlaşma yan tayyarelerinin hareketleri yüzün. 
yapılması için Amerika'nın diğer dev- den hasıl olan mesuliyete aid olandır. 
!etlerle işbirliği arzusunda bulundu- Mister Çemberlayn, General Franko-

Avusturya Sen Jermen muahedesiy
le siyasi istiklalini korumayı, yani Al
tnanya'ya iltihak etmemeği teahhüd et
lni§ti. Bundan sonra 1922 senesinde 
lcarşıla§tığı mali müşkilat içinde yap
tığı bir istikraza mukabil olmak üzere, 
İktisadi istiklalini de korumak, yani Al
tnanya ile gümrük ittihadı yapmamak 
İçin de taahhüd alhna girmişti. Cenev
l'e protokolü adı verilen bu mukavele, 
1931 senesinde Avusturya'nm Alman
ta ile bir gümrük itilafı yapmasına ma
ili olmuttu. Bundan sonra da Avustur
ta istiklalini tehlikeye düşüren her ma
li kriz karşısında bu devletin istiklalini 
ltorumakla alakadar olan devletler, A
"'usturya'ya parak ikraz etmi,lerdi. O 
kadar ki Almanya tarafından ilhak edil
diği zaman Avuslıurya'nın gümrqk, tü
lün inhisarı ve daha bir çok va,.. 
lidatı alacaklılarına terhin edilmiş
ti. Fakat Avusturya'ya para ikraz 
!!decek olan sennayedarlar için bu te-

d • • t 1 d 1 ş 1 y ğuna dair Amerika hariciye nazırının nun kumandası alhndaki hat·b vasıta
Q 1 r r 1 V Q ye e r 0 0 0 r beyana.tını hatırlatarak İngiltere'nin !arından mesul olması lazrrn geldiğini, 

mümasil bir teklifte bulunmak isteyip bu yüzden başkasını mesul tutmaya yer 
Paris, 16 a.a. - Bayan Tabui, Övr gazetesinde fÖyle yazıyor: istemediğini Çemberlayn'dan sormuş- bulunmadığını anlabnıf, ve bu suretle 
Dün aktam Londra ve Roma' da intişar eden .v~ l~al~anlarm tur. lngilteren'nin ispanya harbını tam ma.-

fspanyol sahillerine bahri abluka tatbik edeceklerını bıldıren ;ha- Başvekil şu cevabı vermiştir : nasiyle dahili harb telakki ettiğini göa-
berlerden bahsederek diyor ki: ' "İngiltere htikümeti Amerika hari- termittir. 

ttü.nat da kafi gelmediğinden istikraz
lar- lngiltere, Fransa, İtalya ve Çekos
loyakya tarafından garanti edilmişti. 

İsveç kıralı şerefine 

verilen büyük ziyafet 
Stokholm, 16 a.a. - Dün Veliaht 

prensin nezdinde verilen bir ziyafet
ten sonra şatoda bin beş yüz kişilik 
bir müsamere yapılmıştır. "Devletler 
salonu" nda İsveç, Norveç ve Dani
marka kıralları ile Finlandiya Reisi
cumhurunun huzuru ile bir konser 
verilmiştir. 

Konserden sonra "Beyaz salon" 
bir supe verilmiştir. 

Japon adalar1nda 

şiddetli zelzele 
Brüksel, 16 a.a. - Bu sabah saat 

ikiyi 23 dakika 6 saniye geçe "Grin
viç saati,, merkezi 9.400 kilometre 
garbda, japon adaları mmtakasında 
bulunan kuvvetli bir zelzele olmuştur. 

Karıımazlık politikası hakkında 
lran•ıf görüıünü anlatan 

B. DalaJiye 

İtalyanlar, böyle yapmakla mümkün ciye nazırının izhar ettiği duygularla İspanya halkının tayyare akınlann• 
olduğu kadar süratle hükümetçi- mutabıktır ve bu meselelerde diğer dan kendilerini korumaları için lspan
lerin k~rını itmam edecek surette devletlerle daima işbirliğine hazır- ya'ya tayyare bataryalarının verilmesi 
Franko'nun muhariplik hakkını ka- dır.,. imkanı da bahis mevzuu olmu, ise de 
bul ve teslime ingilizleri icbar Henderson bugünkü silah yarışını Mister Çemberlayn bunun da bir mil
e t m e k istiyorlar. İtalyanlar, in- durdurmak için lngiltere'nin müsbet dahale teşkil edeceğini anlatmıştır. 
giliz tazyiki sayesinde, Pirene hudu- tekliflerde bulunmak hususunda A- Mister Çemberlayn'in bu cevabı in
dunda transiti tevkif ettirmeğe mu- merika'ya iltihak edip etmiyeceğinde giliz muhalefetini tabnin etmediği için 
vaffak olmuş olmakla iftihar ediyor- ısrar eylemiş ve Çemberlayn buna bunlar meseleyi bir kere daha müzake
lar. Bu hal ve ispanyol cumhuriyet- "Amerika ancak bu ~·olda teşebbüste re edeceklerini söylemişlerdir. Fakat 
çilerinin ellerindeki sahillerin ablu- bulunmak arzusunu izhar etmi~tir., anlaşılan mesele bir değil, bir kı\Ç kere 
kası,' Fransanm bir çember içine alın- cevabını vermiştir. dahi münaka,a edilecek olsa da varıla
masına muadildir. Şu halde kıymetli Başvekil Çemberlayn bugün yaptı - cak netice aynıdır. Yani Mister Çem
ve fakat mahdud olan fransız - ingi- ğı beyanatta önümüzdeki sah günkü berlayn, ispanya harbına müdah~leden 
liz anlaşmasının bir intihara muadil celsenin harici siyaset müzakereleri- çekinecek ve bu hususta par)5.mento ek-
bulunan bir siyasetin feci neticeleri ne hasredileceğini bildirmiştir. seriyetini kendisiyle beraber bulacalc-
telafi edebileceği iddiasına hangi tır. 

fransız hükümeti sehabet edebilir? lngiltere sonuns kadar ademi müda-
Fransanın doktrinini bize bildirmek M e ks ,· ka do hale siyasetinden zerre kadar ayrılmı-
B. Bone'nin vazifesidir. k 

yaca tır.,, 

"Om Libr., gazetesinde, Gunen şöy- •

1 
h tı• ı a" 1 lNGlLTERE'YE ISMARLANACAK 

le yazıyor: GEMiLER 
"İspanya, Akdenizde karışıklık se- CUMHURIYET'te Bay Abidin Da-

bebleri icad ve bu denizde kuvvetle- ver, lngiltere'den temin ettiğimiz 16 
rin muvazenesini ihlal edebilir. Fran- ha re ket 1 e rı• milyonluk kredinin 6 milyon lirasiyle 
sa ve İngiltere, bütün uzlaştırma me- İngiliz tezgahlarına ısmarlanacak olan 

Avusturya nihayet, Versay ve Sen 
Jerınen muahedesinin bağlarına, Ce
l\evre protokolüne ve on sekiz seneden
beri devam eden maddi ve manevi yar
dtınıara rağmen, geçen martta Alman
h'ya iltihak etti. Avusturya,ya aid 
topraklar ve tabii servet büyük Alman
l'a'nın bir parçasını teşkil ediyor.' A
\tu.sturya hazinesinin altınlan da büyük 
ı\lrnanya hazinesine nakledilmiştir. 
takat Avusturya'nın borçlannı kim ö-

sailerine ve devamlı tesanüdlerine harb gemileri hakkında yazdığı bir fık-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ S~Antot~16La. ~ Mek~karun 

1 
rağmen, teşebbüslerini veya teklifle- k' · k - radtt diyor ki : 

muhtelif noktalarında ı yenı argaşa-H u• • l<u·· metçı" ler Fransız hududuna rini ~cak azimkarlık göstermek şar- "Me•rutiyet llan edildikten sonra, 
bT lıklar, Cedillo hareketine mümasil bir 7 

--------~~------------·---------· \tiykm~dfak~ete ula~ıra ı~eL ilitiınl har~~~~ ~ğm~ ~ue 0~ ~vk~T~k~~~11runiliyM~~i-
b 1 d 1 Belbi, lö Jur gazetesinde yazıyor: duğunu teyid etmektedir. Bilhassa Ve- ni gene İngilizlere emanet etti. Amiral dog"" ru geri çek İ 1 meğe QŞ Q f Q r Mecliste bir cinnet eseri olarak hu- ra-Kruz hükümeti dahilinde federal Gambel, Hubart paşanın yerini aldı. 

diyecek? 

Tarihteki emsaline bakılacak lur
&a, ekseriya bir memleket parçalandığı 
~n, o memleket toprakları üzerin
de kurulu olan devletin borçları, varis
leri arasında taksim edilir. Osmanlı 
inır>aratorluğu inkiraz bulduğu zaman 

sule gelecek bir ekseriyetin karar ve- ordunun maaşlarını tediyeye mahsus lngiltereye drednotlar siparİ§ edildi. 
• - • receği bir müdahalenin tehlikesi, bu parayı nakletmekte olan kamyonlar, Meırutiyet devrinin 1908 den itibaren 

V 1 " • d •. k •. 1 n g •· ı .·z halin İngiltere hükümetini derhal va- taarruza uğramış ve bu kamyonlara devam eden kararsız deniz siyaseti yü. 
Q Q n S 1 y Q Q him müşkülata maruz bırakmak ola- refakat eden askerler öldürülmüştür. zünden, Büyük harbin arifesi olan 

caktır. Halbuki böyle bir şeye mani 1914 temmuzu gelip çatbğı ve bu ara-

g e. mı•sı• daha bombalandı olmak menfaatimiz icabatından değil da donanmasızlıktan Trablusgarb, 
midir ? Adalar, Balkanlar elimizden çıktığı 

Ordr gazetesinde, 'Büre, diyor ki: a g'-' re p e halde, gene lngiltereye ısmarlanan ge-c:IU. :a-tAttii ...,.;.:_~~T-- ~ 

caristan imparatorluğunun borçları da 
flYnı ıekilde taksim edildi, Fakat Al
hlany~ Avusturya'ya aid olan borçlan 
tanunak istemiyor. Avuıturya'nm ar

tık tarihe karı,nu! bir devlet olduğunu 
~e "Büyiik Almanya"nın, munkariz 
\' estfalya kıratlığı borçları için mesul 
lutul:unıyacağı gibi, Avusturya'mn 
~rçlan i2iu de mesul tubılamıyacağım 
1ddia etmektedir. Bir devlet b;ıska bir 
devlet tarafından yutulduğu zmnan, 
)'utan devlet, yutulan devletin borçla
l'ıııa tediye etmiye hukuken ~bur 
ltıudur? Devletler hukukunda böyle bir 
kaide olmasa gerektir. Çünkü devlet: 
lcr hukuku, müstakil bir devletin b"'
ka bir devlet tarafından yutulabilece
kİni kabul etmez. Hukuken devletlerin 
ha.Yatı daimi olduğuna ve ölüm sure
tiyle zimmet ve matlubun taksimi ba-
his mevzuu olmadığına göre, bu mese• 
leyj devletler hukuku çerçevesi içinde 
halletmek mümkün değildir. Olsa olsa, 
t.ı.rihteki örneklerine bakılır. Çünkü 
hukuk devletlerin ölmedikleri ve asla 
011lıiyecekleri nazariyesine saplanırken, 
datıa realist olan tarih, yiizlerce devle· 
litı öldüğünü gönnüştür. Filhakika ek
'eriya inkiraz bulan veya parçalanan 
~eketlerin borçlan varisleri ara-
11llda taksim edilir. Fakat bu kaidenin 
latbik edilmediği hadiseler de yok de· 
tildir. Mesela İngiltere, on dolrm,unc:;u 
-&tın sonlarına doğru cenubi Afrika
~ Boer cumhuriyetini ilga ettiğı ıa
~ borçlannı tanımadı. Almanya, 
lı;q.bden sonra Alsas'ı ve Loren'i Fran
~·Ya terk ederken borçtan tamamiyle 
~olduğu muahede ile tasrih edildi. 
bernek oluyor ki bu, bir hukuk mesele
li değil, görüşme ve pazarlık işidir. Al-

'ya, istikl.ilinin korunması için A
"ıııturya'ya yapılan istikrazları, dola
~ıiy]e, harbden beri harici sıyasetinir 
~&aslı bir umdesi olan Anşlus'un tahak
b~kuna mani olmak için alınmış ted-
.. trler addettiği için şimdi alacakldan 
~ek istiyor. 

'h Avusturya borçlan yüzünden çıkan 
~.tila.F kartmnda ltalya'run vaziyeti 
li11'kate layiktir. İtalya, Avusturya is-
lttalinin korunmasiyle en yakından a
~kadar olan bir devlet sıfatiyle, istik
~ları garanti eden devletler ara11nda
~lr. Fakat çıkan ihtilafta İngiltere ve 
!\"ansa cephesinde görünmesin diye 

ltnanya ile hususi bir anlaşma yap-

~1Ştır. Bu anlaşma ile Almanya, borç
~ nıeselesinde l talya'ya - tabir caiz
~ • en ziyade müsaadeye mazhar dev
~ t ?1uamelesi yapmayı teahhü.d etmek-
dır. Yani İngiltere ve Fransa ile ya

~lan anlaşmanın hükmü İtalya hak
llda muteber olacaktır. Bu suretle 

Tiiluz, 16 a.a. - Frankistlerin tazyiki altrnda hükümet kuvvet. 
leri fransız hududuna doğru geri çekilmeğe mecbur olmuıtur. Bu 
kuvvetler 43 üncü fırkaya menaub olup birçok aylardanberi 
Bielsa çıkıntısını işgal etmek idi. 

Bu kuvvetlerin ricatı, saat 23 I ngiliz gemileri 
de ve Lavala geç.idi tarikiyle baş. bombardıman edildi 
lamıttır. Sabahın birinde iki bin 
milis askeri Tabyan'a vaaıl ol
muş bulunuyordu. Bunlar orada 
derhal silahlarından tecrid edil
mişlerdir. 

General Antonyo Beltran ile kur
mayı ve 800 milis neferi henüz Bielsa 
hastahanesin yakınında tutunmakta-
dırlar. Bunların sabahtan evel hududu 
geçmemeleri takdirinde frankistler ta
rafından esir edilecekleri tahmin olun
maktadır. 

Kasıellon'da vaziyet 

Kastellon, 16 a.a. - Frankist kuv
vetler, halen bütün şehri i~gal etmiş 
bulunmaktadır. Cul!lhuriyetçilerin 'SOn 
mukavemet merkezleri dün öğle üzeri 
~ukut etmiştir. 

Frankocuların tebliği 
Saları:anka, 16 a.a. - Büyük Umumi 

Karargah tebliğ ediyor: 

Cenkuatra nehri mıntakasmda ileri 
hareketimize devam ettik. Sierra dö 
Kusilfregoda da ileri hareketimize 'de
vam ettik ve Bielseaya hakim bir va
ziyette bulunmaktayız. 

Kastellon cebhesinde düşman, Villa
real'a karşı mukabil bir taarruza kal
kışmış ise de neticesiz kalmıştır. Düş
man, üç yüz maktul bırakmış ve bine
sir vermiştir. Mijar nehrinin bütün sol 
sahilini ve Almagora kasabasını işgal 
ettik. Akora'yı da zapto::ttik. Korda 
cephesinde: Penarroya mıntakasında 
ıs kilometre ilerledik. 

Jl alansiya bombardımanı 

Valansiya, 16 a.a. - Dördüncü defa 
olarak frankist tayyareler, dün saat 
17.50 de Valansiyayı bombardıman et
mişlerdir. Sekiz tayyare, 'Grao mahal
lesi üzerine elli bomba a.tmışlardır. 
Bir takım bombalar da evelce yapılan 
bir bombardıman neticesinde i1ıinde 
yangın çılanış olan bir geminin yakı
nma düşmüştür. 

Londra, 16 a.a. - Röyterin Madrid
den haber aldığına göre, Valansiya li
manında bulunan Turston ve Bifarer 
adındaki İngiliz gemileri frankist tay
yareler tarafından bombardıman edil
miştir. Turston yanmaktadır.' İnsanca 
zayiat yoktur. 

Bombardımana aid 
ıaJsilaı 

Valansiya, 16 a.a. - Dün Valansiya
nm frankistler tarafından bombardı-
manı esnasında Sürston ve Sifarer a
dın<iaki ingili zgemilerine de isabet 
vaki olmuştur. Bu gemilerden birinci
si alev almxş ise de ateş, mürettebat ta
rafından söndürülmüştür. İkincisinin 
makinesinde hasar vukua gelmiştir. 

Kastellon boşaltılırken 
Madrid, 16 a.a. - Cumhuriyetçi ku

mandanlığı Kastellon'un tahliyesini 
emretmiştir. Ricat intizamla yapıl

mış ve şehirdeki sivil halkı, levazımı, 
ve sıhiye servislerini tahliye için mu· 
vaffakiyetli mukabil hücumlar yapıl: 
mıştır. 

Hükümetçiler geri çekiliyorar 
Madrid, 16 a.a. - Stramadur cephe

sinde Toledo ile Kaseros vilayetleri
nin birleştiği hududda asiler hükü
met kuvvetlerinin geçen gün zaptet
tikleri Altomira dağını geri almak i-
çin taarruzda bulunmuşlardır. Hiikü
met kuvvetleri bu taarruzları iki de
fa püskürttükten sonra topçu ateşine 
daha az maruz bulunan mevzilere çe-
kilmişlerdir. · 

Alman bombardımanı ıebib 
ediliyor 

Ber1in, 16 a.a. - Alman destroyer
lerinin Kastellon civarında ispanyol 
sahillerini bombardıman ettiğine dair 
Valansiyadan çıkarılan haberler sala
hiyettar mahafilde tekzib olunmak
tadır. 

Koni Ciyano Venedikte 
1 talya, batan borçlar kurtanlırsa istifa
de edeceği gibi, bunlan kurtarmak için 
Almanya'yı tazyik eden devletler ara
sında bulunmıyacakbr. Almanya da 
sovyetlerle Rapalls muahedesini ak
dedip de anlaştığı zaman çarlık borçla
n hakkında aynı f&rlı kabul etmişti. 

A. Ş. ESMER 

Venedik, 16 a.a. - Kont Ciano, bu~ 
raya gelmiştir. Mumaileyh, öğleden 
sonra B. Stoyadinoviç'e mülaki ola
caktır. Bu ziyaret hususi mahiyette· 

lngiltereye karşı beslemekte oldu- miler, Türk sularına gelememişlerdi. 
ğwnuz zeval bulmaz dostluk yolunda • d d ti • İngiltere, Retadiye ve Sultan Osman 
yeis ve kederle şahid olduğumuz bir ş 1 e 1 drednotlarmı, harb zamamnda lngiliz 
gey vardxr ki o da, !ngilterenin 1914 tezgahlarında bulunan gemilere el ko-

de olduğu gibi sulhçuluk yolu ile f 1 rtı na la r nulmasına müsaade eden bir tngiliz 
barba sürüklenmekte olmasıdır. !n- kanununa tevfikan müsadere ve bun-
giltere, başeğiyor. B. Hitler ile B. la,rı kendi filosuna ilhak etti. 
Musolini de 1ngilterenin mütemadi - Belgrad, Hi a.a. - Zağreb mıntaka- Bu hareket, lngiltereye de hayli pa-
yen başeğeceği zannında bulunuyor- sında şiddetli fırtınalar olmuş ve mü- halıya mal olmuıtur. Çünkü, Türk kız
lar. Bu iki zat, günün birinde zafer- hiın hasarlara sebebiyet vermiştir. lannm saçlarını kesip &atmaları gibi, 
den emin oldukları halde şevk ve şe- Fırtına, nebatat bahçesinde bir çok büyük fedakarlıklarla yaptırılan hu 
taretle barba atılacaklardır. Fransa ağaçları kökünden söküp atmıştır. Bu gemilerin musaderesi bütün Türkiye 
ile İngiltere, Almanyanm tahakkümü ağaçların devrilmesi, içlerinde kurtlar efkan umumiyesini İngiltere aleyhine 
tehdidi karşısında biribirlerine muh- ve tilkiler bulunm kafeslerin ezilip çevirmiıti. Almanlar, bundan istifade 
taçtırlar. Bu takdirde, her ikisinin de parçalanmasına sebebiyet vermiş ve ettiler. "Göben" ile "Brcslav" m "Ya
menfaatine olmak üzere, Paris hükii- kurtlarla tilkiler kırlara kaçmışlardır. vu:z:,, ile "Midilli'' olmasını kabul ede· 
metinin hataya düşmesi takdirinde Maamaf.ih bu hayvanlar uzun ve müş- rek Tiirkiyenin kendi saflarına iltiha
Londra hükümetine tavizlerde bulun- kül sürek avlarından sonra tekrar ya- kını temine muvaffak oldular. 
ması ve mukabele olarak Londra hü- kalanmışlardır. Şimdi, Türkiyoyc karşı dost bir si-
kümetinin de bu suretle hareket et- yaset takibine batlamı~ ulan 1 ngilteı·e-
mesı. elzemdı'r. • ' 1 b• f de yaptıracağımız harb gemilerinin, Yunanıstan' a ır ransız 

gün bile kaybedi1medcn, hemen sipa. Dakıdye' nin bir nlllku 

Paris, 16 a.a. - Radikal sosyalist 
fırkası icra komitesinin vakit vakit 
yapmakta olduğu toplantılar sonun
cusunda bir nutuk söylemiş olan fır
ka reisi B. Daladiye, idaresi altında
ki hükümetin iktısadi faaliyeti can
landırmak için sarfetmiş olduğu me
saiden ve istihsalleri artırmak için a
lınmış olan tedbirlerden bahsetmiştir. 

Harici siyasetten bahseden B. Da
ladiye, İspanya ve Çin'de yapılmakta 
olan insanlığa yakışmaz bombardı -
mantarı takbih ve şu sözleri ilave et
miştir: 

"- Bizim vazifeq)iz, vakit geçir
meksizin şiddet usulünün sirayetine 
mani olmaktır. Ben hiç bir zaman har. 
bın önüne geçilmesi mümkün olmı
yan bir şeamet olduğuna kani olma
dım. Muslihane usullerle halledilmi
yecek herhangi bir ihtilaf bulunabile
ceğine kani değilim. Bir şart ile: va
kalarm cereyanına kapılmamağa az
metmek.,, 

B. Dal.adiye, bundan sonra şöyle de
miştir: 

"- tspanya'da devam etmekte olan 
muharebe hususunda evelki hükümet-
lerin doktrinine ve icraatına sadıkrz. 
Karışmazlık siyasetine de sadıkız. 

Fakat bu siyasetin, bütün beynelmi
lel anlaşmalar gibi, iflası esasına müs

tenid, mütekabil olmasr ve aynr za
manda tatbik edilmesi icabeder. ls

panya'nın mukadderatının münhası

ran ispanyollar. tarafından tayin ve 
tesbit edilebilmesi için bu usulü azim

karane takib edeceğiz. Gayemiz, ada
let, sulh ve Fransanın müşterek men
faatleridir . .., 

filosu riş edilmesini ve dünya politika ufuk
Atina, 16 a.a. - Akdeniz fransız do

nanması kumandanı amiral Abrial'in 
kumandası altındaki fransız f'bsu bu 
gün Faler'e gelmiştir. 

İş mahkemeleri 
kurulacağı doğru değil 
İstanbul, 16 a.a. - İktisad Vekaleti 

iş dairesi üçüncü bölge amirliğinden: 
Son zamanlarda bazı gazetelerde iş 

mahkemelerinin ihdas edileceğine mü 
tedair. ".eya bölge amirleri toplantı
sında ıttıhaz olunan kararla ilgili ola
rak ve sık sık intişar eden havadislere 
tesadüf olunmaktadır. Hakikate kati
yen uygun olmıyan bu kabil neşriyat 
tekzib olunur. 

lannda dol~akta bulunan fırhna 
patlamadan evvel, bunların elimize 
geçmesini temenni ediyoruz.,, 

HARB TEHLiKESİ VAR MI ? 
SONPOSTADA B. Selim Rağıb 

Emeç bu ba,hkla yazdığı bir makale
nin sonunda diyor ki : 

B. Eden'e göre ric'at yolu sulha g().. 
türen bir yol değildir. Bugün bazılan
nın vaziyeti düzelmİ§ gibi görmeleri 
veya göstermeleri de yanhıtır. Vaziye.' 
tin tehlikesi barizdir. Ve bu gözle gö. 
rülecek kadar vazıhtır. B. Eden sözle
rini şöyle bitirmiştir. 

Hiç bir milletin kendi kedisine seç
tiği idere ıekline karşı değilim. Fakat 
biz İngilizlerin fıtri tneyilimiz, bizi, 
dünyanın demokrasilerine karşı sev
kediyor.,, 
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-92- Yazan: M. Şevki Yazman 

Yeni bir baskın ne§esiyle kuytu orman yamacında dinlenip "yarenlik" eden bir postamız 
iki tugayın karargahı da yan - Hani düşman yok diyordunuz. 

yana. Bunlardan kıdem itibariyle Baksana bizi yakıp kavuruyor. Ka- Anofortalara hareket 
daha üstün olan general Sitvil ku- fi derecede dinlenmeden ve kuvvet 
mandayı ele alıyor. Oteki tugay da almadan şuradan §Uraya gitmem. 
emir bekliyor. Nihayet tümen kurmay başkanı 

Halbuki general Sitvil bu karışık yerinden kalkmamıya azmetmiı bu 
vaziyette taarruz taraftarı değildir. generale 

eden türk kuvvetleri 
Liman'a ilk ihracın öğrettiği ders 

yetişmemişti. O; gene can alacak 
noktayı hemen tamamen boş bırak-Sıcak ba§ladı, auauzluk var. ileri _ Her halde burada kalıp ileri 

gitmek tehlikelidir diyordu. Bu tu- harekete müzaheret etmekten imti-
gay komutanının düşüncesini değiş- na etmezııiniz mış, Üç tümeni birden Saros sahille-

rine çekip asla ihraç yapılıruyacak 

bu yerlere yerleştirmişti. Gene ih-
tirecek onu ileri gönderecek tümen var- Diyerek tümen karargahına dö-
dı. Fakat onun komutanı general Ham. nüyor. 
merley de verdiği biribirini nakzeden Diğer bir tugay komutanı general 
müteaddid emirlerle bu vaziyeti yalnız 
kanştınnı§tı. Hil ortaya giriyor. Yalvara yakara 

Saat 10.30, hala yerinden kıpır- general Sitvil'i saat iS.30 da ileri 
dryan yok. Tümen komutanı kur- yÜrÜm•ğe ikna ediyor ama, o aıra
may ba§kanmı kıdemli tugay ko- da da tümen komutanının ileri hare
mutanına göndererek vaziyeti izah keti tadil ve tahdit eden diğer bir 
ettiriyor. Makaad Mestantepe üze- emri geliyor. itler gene alt Üst olu
rine yürümesini temindir. Kurmay yor (insan bunları okudukça bu 

raçla beraber Liman'ın baıırun ce. 
zasını gene bizim Mehmedciklerin 

ayaklan çekmeğe başlamıştı. 

Liman'm hatıratına nazaran daha 
6 ağustos akşamı saat dokuzda in-

gilizlerin Sovla ihracından ve Arı

burnu sağ yanını kutatma haberle

rinden Esad paşa karargahında bu-
ba§kanı yarbay Malkolm tugay ka
rargahına ancak öğlen üzeri geli- karma karııık kütleyi kısa bir za- lunan kendi kurmay batkanı Kazım 
yor. Gördüğü manzara şu: Askerin manda silip süpürebilecek bir tü- bey (Diyarbakırlı Kazım pa'8) va
büyük bir kısmı Tuzlugölü Sovla men, hatta bir iki batarya ile bir- sıtasiyle haberdar oluyor ve kendisi 
körfezine bağhyan kanal etrafında likte bir iki kahraman alayımızın derhal telefonla Sarostaki on a.ltm
kesif bir toplantı halinde duruyor. burada bulundurulmamaamdan do
Bundan dolayı zayiat da vermi~ ( ! ) layı beıinci ordu komutanına (Li-
Kuvvei maneviyeai ziyadesiyle bo- man fon Sanderı) kartı hiddet 
zulmu§ (!) duymamak elden gelmiyor. Vakıa 

General Sitvil gene laf dinlemi- bunları iki gün sonra da Atatürk 
yor. dehıetli hezimetlere uğratacakbr. 

- Hava çok ısıcak, su yok, asker Fakat iki gün evvel bu hezimet tam 
zayiat verdi ve ilerlemek için elde bir felaket §ekline sokulabilirdi.) 
kafi kuvvet yok. Şuradan şuraya gi- Nihayet alqama doğru bütün bu 
demem diyor (Bu zatm iki tugayla kalabalık insan kütleısi, taburlar, tu
yani 8000 ki§i ile yürüyeceği Mea- gaylar Mestantepe istikametinde 
tantepede bizim be§ yÜz mevcudlu yiirÜyÜ§e geçiyorlar (dördüncü tü
bir piyade taburu ile bir jandarma men komutanı Cemil beyin gorup 
bölüğümüz var.) raporla grupa bildirdiği malumat) 

Kurmay baıkam ile tugay komu- Sabahtanbcri filonun dövüp dövüp 
tanı münakjl§a eder.ken otuz dör- yıktığı, şimdi de Lalababaya çıkarıl
düncü tugaya mcnııup genç bir au- mış İngiliz obüslerinin tiddetli atcıi 
bay yaptığı keıiflerin raporunu altına alınını§ bulunan Mestantepe 
vermek için generalin huzuruna çı· eteklerine varıyorlar. Fakat bizim 
kıyor.Bu genç aubay tarka doğru otuz birinci alayın ikinci taburunun 

cı kolorduyu bularak 7 ve 12 inci 

tümenlerin aili.hıbatı yapmasını em
rediyor. Bir aaat .onra da bunları 

büyük Anafartalar mikametinde 
harekte geçiriyor. 

Şimdi düıünelim: Bu tümenler 
Saroa sahilinde toplu değildir. Sahil 
müdafaası için nisbeten dağınıktır
lar. Gece vakti evvela tabur ve alay
ların muayyen bir yerde toplannıa
sı, sonra da Anafartalar istikame
tinde yürüyÜ§e geçmeleri icap eder. 
Hareket emrini takriben gece yarı
sına doğru almışlardır. Toplanıp tü. 
mence yürÜyÜ§e geçme sabaha doğ
ru oluyor. 

(Sonu var) 
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Çocuk masalları I Ankara: 

Öğle N~riyatı: 
12.30 Karı§tk pli• 

neşriyatı - 12.50 Plak: Tiırk musikisi v• 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici ha· 
herler 

Geçen yazımızda masalların yaşlara 
ve yaşların ruhi icablarına göre değiş
tiğini, çok küçük çocuğa anlatılan ma
salların bilhassa çocuğun kendi muhi
ti etrafında dönmesi Hizım geldiğini, 
daha yukarı yaşlarda pek geniş olan 
muhayyele dolayısiyle en çok sevilen 
masalların peri masalları bulunduğu
nu, nihayet günün birinde çocuğun bu 
masalları terkederek hakikata, şe'niye
te uyan mevzularla ala~alandığını işa
ret etmiştik. Bu yazımızda bu masalla
rı tahlil etmek ve yaşların ihtiyacına 
uygun olmak şartiyle bu masalların 
hangi nevilerini çocuğumuza tattır

mamız lazım geldiğini araştırmak isti
yoruz. 

Her şeyden evel şunu kaydedelim ki 
her devrenin ruhi icabına uygun iyi ve 
fena bir çok masallar vardır. Bu iti
barla çocuğumuzun okuyacağı kitab
lar gibi kendisine anlatacağımız mev
zuları çok dikkatle seçmiye mecburuz. 
Mesela bir anne iki, iki buçuk yaşın
daki çocuğuna, çocuğun gündelik ha
yatının bazı parçalarını anlatırken bu 
parçaların çocuğun iyi hareketleri ü
zerinde toplanmasına dikkat etmeli
dir. Çocuğun yaptığı yanlış hareket -
ler, nasılsa öğrenmiş olduğu fena söz
ler annenin tatlı dili ile masal halin
de tasvir olunursa çocuk bu yanlışlık
larını düzeltemez. Çocuk biraz daha 
büyüyünce yine muhitinde olan mev
zulara ve bunlar içinde en çok canlı 
ve hareketli şeyler, bilhassa ehli hay-

vanlara karşı büyük bir alaka göste
rir. Biraz sonra da çiçeklere rüzgara, 
yağmura ve tabiatin diğer ifadelerine 
dikkat eder. Bundan dolayı resimli ki
tablardan, hayvanlara, çiçeklere aid 
küçük masallardan derin bir zevk alır. 
Bu masalların da iyi seçilmesi gerek-

tir. Bu masallarda çocuğa tabiat sev
gisini, küçük hayvanları mesela kuş
ları, kelebekleri korumayı, köpeklere, 
kedilere şefkat göstermeyi, hülasa 
merhameti, iyiliği, sevgiyi, güzellik 
duygusunu telkine çalışmalıdır. 

Çocuk daha büyüyünce hayali ma
sallarla alakadar olmıya ve bilhassa 
peri masallarına sevgi duymaya başlı
yor. Bu sevgi aşağı yukarı dört yaşın
da ortaya çıkarsa da altı yqlarında 

çok kuvvetlendiği görillür. Tabiatle 
peri masallarını da diğerleri gibi bir 
tahlilden ge~irmek ve bunlar içinde de 

anlatılmaıı uygun olan ile olmryanı a
yırmak lazımdır. Zaten tahlilimizi bu 
yazımıza bırakmış olduğumuz halde 
geçen yazımızda da bunların korkunç 

olanlarını çocuklara anlatmamak ve o
kutmamak lazımgeldiğini, fakat esas 
itibariyle peri masallarının çocuğa bir 
zarar vermediğini ve çocuğun mu
hayyelesinin çok geniş olduğu bu dev
rede bu edebiyatzn tam yerinde bulun
duğunu söylemi~tik. 

Tezer T cqkıran 

Bu yazımızda bu nokta üzerinde tek
rar durmak lüzumu hasıl olmuştur. E
vet. Bu yaşlarda peri masalları çocuk
lar için mühim bir yer işgal ederler. 

Charlotte Bühler "masal ve çocuğun 
fantezisi" namındaki eserinde muay
yen bir devrede bu masalların çocuk
larda oynadığı büyük rolü anlatmak
tadır. 

Hildegard Hetzer, bu masalların ço
cuklara mutlaka anlatılması lazımgel
diğini masalların çocukların hakikati 
kavramalarına mani olmadığını gös
termektedir. "Seelischc Hygiene le
benstüchtige Kinder. Sahife 64 - 70". 
Arlitt bu masallara çocuk terbiyesin
de yer vermektedir .''Psychology of in
fansey and early childhood. Muhayye
le bahsi. Sahife 250 - 264". Olcott peri 
masallarının ehemiyeti üzerinde şid

detle durmaktadır. "The childrens re
ading. Sahife 19 - .25 ve 68 - 85". Mil

ler "yeni psikoloji ve muallim" namın
daki eserinde bu masalların anlatılma· 
sı ve okutulması tarafdarıdır. "Haki
kat ve fantezi bahsi. Sahife 47 - 70". 

Mühim şahsiyetler olmalarına rağmen 
nihayet bu fikirlerin münferid oldu-

Akşam Neşriyatı: P eı_ 18.30 l .... Ia dan• 
musikisi - 19.15 Türk musikisi ve halk şar• 
kılan (Hikmet Rıza ve arkadaşları) -20.00 
Saat ayarı ve arapça neşriyat - 20.15 Tür~ 
musikisi ve halk şarkıları (Handan ve arka· 
daııları) - 21.00 Çocuk Esirgeme kurumll 
namına konuşma - 21.15 Stüdyo salon or· 
kestrası: 1- Rnchmaninof:: Prclude. 2· 
Becce: Serenata amorosa. 3- Dvorak: Hu· 
moresko. 4- Bizet: Petıtc suıte d'Orchestre. 
22.00 - Ajans haberleri - 22.15 Yarınki 
program ve istiklal marşı. 

İstanhul : 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Plakla Tür• 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakl• 
turk musikısi - 13.30 Muhtelif plii.n neşri• 
yatı - 14.00 Son. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Pl:ikla dan• 

musikisi - 19.15 Konferans: Ali Karni Ak· 
yüz (Çocuk terbiyesi) - 19.55 Borsa haber• 
!eri - 20.00 Grenviç rasathanesinden nak• 
len saat ayarı -20.02 Muzaffer İlkar ve ar· 
kada&ları tarafından turk musikisi ve hal~ 
şarkıları - 20.45 Hava raporu - 20.48 ömet 
Rıza tarafından arabça soylcv - 21.00 Mu• 
zeyyen ve arkadaşları tarafından türk mu• 
&ikisi ve halk ııarkıları - 21.'45 ORKES• 
TRA: 1- O una: Romeo ve Julyet. '2- List: 
Rapsodi No. 12. 3- Kostal: Monietto. 22.ıS 
Ajans haberleri - 22.30 Plakla sololar, O' 
pera ve operet parçaları - 22.50 Son haber
ler ve ertesi gunun programı 

ğunu düşünmek mümkündür. Bunun Avrupa : 
içindir ki çocuk hayatında peri masa-

. OPERA VE OPERETLER: 19.55 BerO' 
lına yer vermış olan müşterek ve mü- mürıster _ 20.30 ı.ıı _ 20.00 Strazburg ~ 
tekasif çalışmalardan da bahsetmenin 20.35 Bükreş- 21.00 Frankfurt-21.00 ~fr 

larıo. 
iaydalı olacağını umuyoruz. Amerika- SENFONİ VE ORKESTRA KONSER· 
da çocuk tedkik cemiyetinin "Child LERİ: 14.00 Laypsig - 15.25 Hamburg ~ 

d · · f ·,. 16.00Kolonya-17.00Beromünster-17.lS 
.. tu y assocıatıon o amerıca yaptığı Strazburg _ 19.35 Prag _ zo.oo Riga __,. 
bir toplantı neticesinde bu r ..... allara 20.10 Münib - 20.30 Paris - P.T.T. - 21.oO 
çocuk terbiyesinde yer verılmesi la- Roma - 21.25 Presburg - 23.00 Kolonya 

17.00 Paris - 17.15 Prag- 19.15 Brükst 
zımgeldiği fikrine varılmıştır. Bu top· - 19.30 Sktoholm _ 21.00 Ştutgart _ 22.ı§ 

Jantının zabıtları 1924 senesinin ikinci Lüksemburg - Oslos 
SOLO KONSERLERİ: 14.40 Hilversuıl' 

teşrininde "Federation for child - 15.00 Frankfurt _ 15.30 Viyana_ 16.oO 
Study Bulletin., inde neşredilmiştir. Münib - 17.00 Berlin - 17.15 Milano--" 

18.00 Doyçlandzender, Kolonya - ıs.ıO 
Bir çok büyük mütehassısların bir- Hamburg - 19.4!> Hilversum _ 20.00 Briilc' 

lcşmesi ile Amerikada kurulmuş olan sel - 21.00 Bertin - 21.25 Kopenhag ~ 
· 'kl d' 22.30 Doyçlandzcnder. · 

terbıye ansı ope ısi ve diksyonerin - NEFESLİ SAZLAR _ 5.00 Königsberl 
de de peri ma:.alları kelimesi tahlil o- - 6.30 Königsberg- 12.00 Hamburg, LayY 
lunurı;a bu masallara terbiyede büyük sig - l9.l0 Sarbrük - 20.00 Königsberı

Viyana - '20.30 Sottens. 
yer ayırmak liiı:umu ortaya çıkar. Ni- ORK KONSERLERİ: 19.40 Hilversuıtı· 
h · A 'k d b' k b' HAFİF MÜZİK: 6.10 Haqıburg - 6.'6 

ayet yıne merı a a ır ço ter ıye- Berlin - 7.10 Kolonya - 8.30 Frankfurt "' 
cılerden, elli kadar çocuk kitabcısınm birçok alman istasyonlan - 10.30 Hambud 
ve çocuk edebiyatı muallimlerinin iş- - 12.00 Breslav, Sarbriık, Viyana Beto" 
. . . . münster - 14.00 Kolonya - 14.15' Berli' 
tırakı ıle 1930 da çıkarılan çocuk kı- 15.35 Berlin - 16.00 Breslav - 17.00 J'lY 
tablan listesinde de "(iraded list of nigsberg - 17.10 Münib - 18.00 Berlin"" 
books for chll<1 Compiled y nora l'c~ ı-i~~~ goyc;lan~~nder - 18.30 F ankfurt-; , • r •"' bh ÇbK lfl • tıi\.')>onJ.:. 

ust" peri masalfarına bol yer verildi- - ıg,15 Stutgart - 20.00 Laypsig - zo. 
w · · .. ·· O "d d' k. Tuluz - 21.00 Dansig - 21 40 Hilvers 
gını goruyoruz. mı e ı~oruz 1 pc- - 22.20 Königsberg - 22.30 Frankfu 
ri masallarının çocuk terbıycainde ye- Stutcart - Z4.00 Franlrfurt, Köni-ı..rg. 
• d w .. k • . b kad 11.30 Ştutırart - 21.15 Brcslav. 

rı ol ugunu goaterme ıçın u ar DANS MUZtGt: 19.10 Laypsig _ 22 t 
delil kafidir. Nihayet evelcc dediği- Kolonya - 22.35 Laypsig · 
miz gibi bu masallar çocuklar tarafın
dan muayyen bir devrede sevilmekte, Gümrüklerdeki 

deöiıiklik haberi yanllJ 

hayli ilerlemi§ ve bizden pek az üç bölüğü ve Buraa jandarma tabu- .1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

sonra bunlardan yüz çevrilmektedir. 

Şu halde bu devrenin tabii ihtiyacı 
muhayyelenin doğru yolda beslenme
sidir. Ve bu sahada peri masallarından 

da istifade olunur. Peri masallarına 
karşı yapılan baıthca büyiHıı: ttir~zdan 
}'ani muhayycleyi pok fazla tahrık et
mesi ile ,ocufun pratik: ve realist ola
rak büyümesine mani olacağından çe
kinmiye lüzum yoktur. Yukarıda bah
settiğimiz terbiye ansiklopedisinde 
denildiği gibi "Köprüler kurulması, 

Bir tstanbul gazetesi, Gümrük .,C 

thhisarlar ıbakanhğı erkfuıı ile, Gürt" 
rükle.r umum müdürlüğü direktörleri 
arasında değişiklik yapılacağını ve bıl 
arada Müsteşar B. Adil Okuldaşıll 
münhal bir mebusluğa namzed gösteri• 
leceğini yazmıştı. Salahiyetli makarıY 
lar ıbu haberlerin tamamile asılsız ol 
duğunu bildimlektcdirler. 

kuvvete rastlamııtır. Diyor ki runun bir bölügwü tarafından j .. gal " : Ya.zan: Alexi• Tol.toi No: 122 _: 
- Uç saattcnberidir ketif yap- olunan bu sırtlardan tekrar ıiddetli 

tnn. Yanımda otuz asker götürdüm. bir ate§ açılınca ilerliyen be§ ingi- : = 
Hiç birimizin burnu kanamadan ge- liz taburu birbirine karıııyor ve an- : 
ri dönüp geldik. Buralarda katiyen cak altıncı Linkolnşeyr taburunun 
türk mukavemeti yoktur. imdada gelmesiyle en öndeki Mea- : 

Bu sıralarda diğer bir tugaydan tantepe düşüyor, bizimkiler biraz 
üç tabur kanale doğru yürürken bi- daha geri çekilerek gerideki sırtlar- : 
zim bataryalardan birisi şarapnel da tutunuyorlar. Ve buraya çıkanl- : 
ate§İ açıyor ve zayiat verdiriyor. O mış olan general Stopford'un 22 ta- : ~ ~ ~~ 
vakit general Sitvil gene küplere buru bugünlük bu zaferle iktifa e- : le'~~;; "''::"tc;Ş?j, 

biniyor. diyor. 1 ~ it~ jt~ . 
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Hakikaten bu mucizeli bir şeydi: 
Andrci ile Porfirii, zaaflarından dola
yı ancak kekeliyebildikleri halde o, 
stareç, daima zinde idi. 

Fakat bir gece Andrei, stareçin hiç 
gürültü etmeden sobadan inip çanak
tan bir kaşık bal alarak bunu takdis e
dilmemiş ekmekle yediğini gördü. 
Andriuşka'nın bütün vücudu titredi: 

Böyle bir şeye şahid olmaktansa bir a
damın boğulduğunu görmek belki da
ha iyi idi. İçine şüphe düşmüştü: Bu· 
nu anlatmalı mı, anlatmamalı mı? Er
tesi sabah ağlaya ağlaya hepsini söy 
lemeğe karar verdi. 

Andrei kaşığa baktı: Ballı idi. Ve üze- : 
rine de beyaz bir kıl yapışmıştı... : 

Bu büyük şüphe ile ruhu azab için· : 
de idi. Yalan söyliyen kim? Gözleri : • 
mi? Halbuki kaşık ballı idi ve iızerin- : 
de bir de beyaz kıl vardı. Bu şeytanın : 
kılı olamazdı yal Yoksa stareç mi ya- -
lan söylüyordu? Kime inanmalı? Bir -
an aklını kaçıracağından korktu. Her : 
şey ümidsizlik verecek surette bula- : 
nıktı. --

Nektarii durmadan tekrarlıyordu: : 
"Deccal dünyanın kapısındadır; cihan : 
onun melun piçlcriyle doludur. K')ca _ 
bir iblis memleketimizi işgal etmiştir, : .....-~~0·-· 

: bir oda döşenmesi, bir şapka düzeltil
: mesi, bir ekmek pişirilmesi gibi gün
: delik hayatın en pratik işleri için de 

~~flll!!lll : şüphesiz muhayyele lazımdır." 
r.ı.:.ıı"""-A-Aa..ıL..Ju...;:...ı:.=:;.:.ı.:="" E Bu masallar ve daha ileri yaştaki ço-

: cuk kitablarında dikkat edilmesi la--: zım gelen noktaları ileride tedkik ede-
- ceğiz. -

................................................ 
KIZILAY 
l\1illctin ve devletin ~efkat 
ve yardım elidir, Ona aza 
ol. .... ........................................................ , 

:1-~~----------------------------------------------------------........ 1 
::1111111111111111111111111111111111111111111111111111J1lllllllllllllllllllllllllllllllll -
: zincire bağlı durur mu idim? Üçüncü 1 - Sus ... İğr.cnç 1 (Andrei, haç çık•' 
- şeytana gelince; o da benim müthiş su- rıp kendisini korumak isterdi. Fakl 

rette zeki oluşumdur ... Havale gelece- elleri un içinde idi) bak, stareçe 
ği günün arifesiade ben her şeyi anlı- den ~kayet edeceğim ... 

: yonını. Ve ~wza~n fena oluyorum... - Hele buna bir teşebbüs et." 
: Her şeyden ıgrenıyorum ... Ve her ke- d 1 d . . . k' 1 . . a , sen zan e er mısın kı s ıt er 
- sın muzmarını keşfedıyorum... Hele kad 1 •. 1 = o abdalın bütün istediklerini.. Ve o va- . ın ar ruzgftrdan gebe kalıyorlar 
: kıt tuhaflık olsun diye budalaca söyle· V1fa manastırında, karınları inek 
: niyorum. .. Zincirimi ISırıyor, yerlerde gibi şişkin, dolaşan üç düzüne kad 
: sürünüyorum; abdallar, bana inanıyor- var ... Halbuki orada nizam serttir-
: lar ... İhtiyar bile, ağzı dört karış açık, - Gene yalan söylüyorsun ... 

: bana bakıyor ... Aziz kardeş benden - Görüyorum ki sen, bunun tad 
: korkuyor ... tık baharda gideceğim... hiç tatmamışsın, Andriuşka ... 
: Sana gelince; Andriuşka seni kürek- - Ben bu büyük günaha hiç gi 

Nektarii tiksintiden soluyarak: 
- Abdal, köpek! Dedi. O ben değil · 

dim, şeytanın biri idi. Buna memnun 
olmuştun, değil mi? Mel un nefis işte 
böyledir 1 Bir kaşık bala ezeli selame
tini satmağa hazırsın, ha! 

ve ölçüsü, içine nüfuz edilnıez cehen- -
nemdir .... " Leningr~'da Büyük Petro sarayının içinden bir görünü§ le gebertecektir, o... yeceğim .... 

- Ah, sus, istirham ederim, sus!... - Tahta silmek üzere şöyle eti 

Andrei'yi fırına ekmek sürülen kil· 
rekle döğdü, ve döğe döğe sırtındaki 
gömlekle dışarıya, karlar içine sürdü. 
Buna rağmen şüphe bir türlü silinmi
yordu. Ve höcrede yalnız bulunmala
rından istifade eden zincire vurulu 
mujik (ki geçen son bahardan beri, al
lah sayesinde, bu sıcacık odada oturu
yordu) Andriuşka'ya şöyle dedi: 

- Kaşığa bak, dün temizdi, şimdi 
ballı. Yala, bak. 

Andrei mujiğe küfür etti. Ertesi ge
ce stareç, bir tavşan gibi dudaklarmı 
acele acele oynatarak gene bal yidi. 

Şafak vakti, herkes uykuda iken, 

Eğer bu doğru ise muğfilin bizzat ret bana, beni bendan kurtar! Fakat 
Nektarii olduğunu isbat edebilir mi· bunu yapamıyordu: Onun karşısında 
sin? İblis de kürek kullanmağt bilir... kendini bıyıkları bal içinde görü
Her şey müphem. Her şey tıpkı üzeri- yordu .. O ki tenha meskenlerde sükun 
ni yosunlar kaplamış bir bataklık gibi arıyordu, şüphenin fırtınalariyle kar-
istikrarsızdır ... Bir tek fürce var: Hir 1 d :s şı aşıyor u ... 
bir şey düşünmemek, dayak yemiş bir Andriuşka yavaş yavaş zafiyetten 
köpek gibi başı öne eğmek, her şeye harap oldu, düşünceleri körleşti, kuv
rağmen inanmak. Fakat şayet iman za-

vetini kaybetti. Şimdi yediği dayaklar 
afına uğrarsa? Ya içinize şüphe girer-
se? Tefekkürü ifna etmek kabil değil- · ona birer gıdıklanma gibi geliyordu. 

dir, 0 şimşek gibi çakar, geçer. O da Stareçin gazabı günden güne artıyor
Deccaldan mı geliyor? Tefekkür Dec- du. Ötekine "azizim Porfişa" diyor, ve 
cahn ışığı mıdır? kendisine gelince; bir at bu kadar dö-

Andrei'yi gene, ta ruhuna kadar, bir ğülcmezdi... Kalkıp gitse ... Fakat nere
sersemlik kaplıyordu: Böyle hangi u· ye? 
çuruma yuvarlanıyorum? Ben ki za- Cinlere karışmış mOjik, Andriuşka'
yıf, kıymetsiz, beyinı;izim... Starecirı nın yüzünü çakıl taşlarına vermiş up 
önünde diz çökmem daha doğru: Öğ uzun yattığı sol.ıaya gözlerini çeviriP.. 

söylüyordu: 

- Sen burada çok kalamazsın -
Sen çok zayıfsın. İhtiyar seni öldüre
cektir. Seni bir türlü hazmedemiyor. 

Ah ne mağrur bir ihtiyardır ... Azizle

rin büyük amelleri onu uykudan mah

rum ediyormuş ... Eğer bu memlekette 
kış bu kadar kötü geçmeseydi bir çam 

dalında on sene tünerdi o ... Ve zaten 
insanları da bunun için yakıyor; ikti-

darı ne kadar sevmesi lazım! Bir aziz, 
bir orman kıralı 1 Ben onun içini bili

rim. Ben ondan akıllıyım, vallahi... E
vet, beni üç ş~ytan hükümleri altına 

almışlardır ... Birincisi üzerime gelen 
havaledir .. Kuvvetli, hakiki bir şey
tan... İkincisi tenbelliğimdir. Eğer 
tenbcJliğim olma&aydı buıada bö;:le 

Andrei sobanın üstünden indi, elle- dolgun bir kadın çağırsaydık ... Eğili 
rini yıkadı, kollarını sıvadı, pencere- d. C" 1 d B dk d ı.... uret a ır ın.. u vo a an 
nin kapağını açtı. öteki hücrelerde u- kuvvetlidir._ 
na ağaç kabuğu karıştırılıyordu. Bu- Andrei elindeki hamurları çabu 

rada yalnız un kullanılıyordu. Un, kil- temizledi. Biraz serinlemek için dı 
lah şeklinde, kabarıyordu. Meczup rıya, soğuğa çıktı ... Gök yüzünün bİ 
mujik de görmek istedi. Zincirinin 
bağlı olduğu halkayı çekti, dıvardan 
çıkardı. Andrei korktu. Fakat mujik 
kollarını sıvayarak: 

- Bu bir şey değil. Her zaman ya
parım, dedi. Stareç gelirken yerine ko
yarım ... 

O da ellerini yıkadı. İkisi birlikte 
mukddes ekmeği hazırladılar, fırına 

sürdüler. 
- Fakat, insan burada sıkılıyor. Bi

zim eksiğimiz iyi bir karı.-

tarafı tamamiyle ağarmıştı. Güneş t1 

rede ise çıkacaktı. Karda izler hen 

karanlıklar içinde, kar yığınları 'f 
yatmış şeker kelleleri gibi, k 

çamların tepesi çıplaktır ... Kiliseıı1 

aralık kapısından hazin bir dua işit' 
mektedir .•.. 

Stepka ile Petruşka gene koşar 
dım, bağıra bağıra, ge!jtiler: 

- 'Geliyorlar, kapılaı ı kapayınız 
(Soau var 
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~ HAYAT ve SIHAT ~ - -.................................................................................. .-

Salatahk hıyar 
Bu mevsimde keyifle yediğimiz 

salatalık hıyarı kaba adamlara ben
zeterek, kendisinden hoşlanmadığı
ruz bir kimse için hıyar gibi herif 
derseniz salatalık hıyara karşı bü
yük haksızlık etmiş olursunuz. Va
kıa halkın dili haksız olamaz, fakat 
kaba adamlara benziyen hıyar, ol
sa olsa, dokunduğu yeri tahriş e
den yabani hıyardır, bundan dolayı 

aşk için hiç de elverişli bir zaman 
olmadığından, tabiatin hıyar çe
kirdeklerine verdiği bu hu.&ayı bir 
iyilik saymak lazımdır. 

Poııtı
•kası !.................................................... Harb kôbusu 

olundu. Bundan sonra bu mukavele- Orlando gibi harikulade bir hika-
yi gönüllüleri geri çekmekle itmam ye tehayyiil edebilmiş ve Yıllar gibi 
etmek düşünüldü. Bizim fikrimize bir destan - roman yazmış olan ingi-
göre bunun iki faydası vardı: İspan- lu şairi Vircinia Vulf, bu his ve ha
yayı kurtarmak, ve harbm sonunu te- yalden ibaret ince ruhlu kadm, rea --~ . --- ------ ----------------- --- ----------

Eski zaman hekimlerinden birinin 
rivayetine göre, ateşli bir hastalık
la yanan küçük bir çocuğun koynu
na bir hıyar konulursa çocuğun ate
§ini hıyar çekermi§. Şimdi, ateşli bir 
çocuğu, yatağıpa bir hıyar koyarak 
tedavi etmek, tabii, gülünç bir §eY 

ol\lr. Fakat hıyar her türlü rutubeti 
pek çabuk çektiği gibi çocuğun ya
tağında onun terini de çabuk çeker. 
Ancak bundan dolayı huta çocu
ğu hıyar gibi kokutmak lazım gel
mez, terini temiz bir havlu ile kuru
lamak elbette daha iyidir.· 

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

ona eşek hıyarı da derler .. 

Bizim yediğimiz hıyar, ona ister 
yemiş deyiniz, ister sebze deyiniz, 
pek nazik bir nebattır. Kocaman 
bir hıyarı aoyup sadece tuza batıra
rak yerseniz midede kolay hazme
dilmez ve saatlerce kokusunu belli 
ederse de, mini mini hıyarları kor
nİ§On diye turşu halinde yediğiniz 
vakit onun zarifliğinden ve nazikli
ğinden hiç kimse şüphe edemez. 

Salatalık hıyar nasıl yeniHrse ye
nilsin pek çok kimselerin hoşuna 
gider, ağıza serinlik verir. Fakat o
nun besleyici bir gıda olduğunu söy
lerlerse tabii inanmazsınız. Yüzde 
97,30 nisbetinde sade sudur, üst 
tarafı safi YJlğ da olsa gene besliye
mez. Vitaminlerinden de şimdiye 
kadar, benim duyabildiğim, bir ha
ber çıkmamıştır. Bazılarının dedik
lerine göre kabuklarında vitamin 
olsa bile, hıyarın kabuğunu yemek
ten yeşil salata yemek şüphesiz da
ha kolay gelir. 

Halbuki kocaman hıyarda nazik
lik vasfı kornişondakinden büyük
tür: Salatalık hıyarın suyu dokun
duğu cildi yumuşattığı için, pek es
ki zamanlardanberi bayanların be
yaz ellerini ve boyalı - pardon, ma
kiyajlr - yüzlerini yumuşatmak 
için kullandıkları pomatalara ve tu
valet sirkelerine girer. Bu zamanda 
da en meşhur yumu§atıcı kremler 
aalatalık hıyar suyu ile yapılır. 

Zaten hıyar suyunun cild için fay
dası yalnız yumuııatmakla kalmaz. 

G. A. 

Yazın güneş banyosundan karar- 1 1 
mak daha moda olmadığı zaman- K U .. r U .. K D 1 t HABERLE R 
larda gÜne§in yüzlerde bıraktığı es- ~ 'I 
merliği gidermek için gene hıyar 
suyu ile merhemler kullanılırdı. X Montevideo - Milli meclis, B. Al
Bundan başka ka§ınmayı, cild üze- fredo Baldomir'i reisicumhur ve B. Se
rinde hasıl olan kuru ekzemayı ge- zar Şarlon'u reisi cumhur muavini ilan 
çirdiği de vardır. Salatalık hıyar etmiştir. Vazifeye mübaşeret tarihi, bu 
sadece bayanlara kar~ı değil, er- ayın 19 udur . 
keklere karşı da nazik olduğundan, X Varşova - Polonya ile Litvanya 
tra§ olduktan sonra yÜzleri yanan 

arasındaki ilk gümrük bürosu, Vilno ile 
delikanlılara da hizmet eder. Ama, 

Kaunas arasında Landvorovoda dün a
hıyarı soyup öylece yÜze sürmek 
pek çirkin olacağından erkekler çılmış ve faaliyete başlamıştır. 
için de, hıyar suyu ile yapılmı§ gene X Bükreş - Köstence askeri mahke-
bir krem sürmek lazımdır. mesi, sabık demir muhafız şefi Kodrea-

Salatalık hryarm böyle, cildi yu- nu'nun kardeşi Kodreano'yu memnu 
mutatmak haaaasından batka, he- rozet taşıdığından dolayı yedi ay hap
kimlikte bir şöhreti daha vardır.. se mahkum etmiştir. 

Bu şöhreti kimisi için bir i~ilik, kimi- X Sofya _Bugün bütün Bulgaris-
si için de bir fenalık sayılabilir: Hı-

tanda V eliahd prens Simeon Trinovo-
::::~~a;jr~a~e;ır~e=k~b;iı;.;.' si;b;eu;;· t~iıii' n~çiii~y"o;;l;a:;or""a1ikil,~gr.ei'-t-~~!c"~Y. .. .. .. ~ hir sevinç i.-

~- - aeythıi>•a•:rw. ~ • ~c çinde Kutlanmış ve her tarafta ruhani 
halinde yenildiği vakit aşk ihtiyacı-

ayin yapılmıştır. 
hı haylice azaltmakla meşhurdur. 
Onun için, eski zamanlarda, Her- X Belgrad - Aeroput adındaki yu
nıolaüs hekimin tavsiyesi üzerine, goslav hava seferleri cemiyetinin yıl
hez tezgahlarında çalışırken fazla- dönümü münasebetiyle bir istatistik 
ca. fıkırdıyan genç kızlara çokça neşredilmiştir. Bu istatistiğe nazaran 
salatalık hıyar yedirmek adet ol- Aeroput'un tayyareleri, şimdiye kadar 
!l'l,ıştu. takriben 35 bin kişi nakletmifler ve üç 

Hıy.,..-ın bu ttiiolü tesiri ancak milyon kilometreden fazla mesafe ka
kartlaşmış olanlarının ~kirdekle- tetmişlerdir. 
rinde bulunsa gerektir. Çünlill kart XVarşova - B. Bek, dün öğleden 

hıyarların çekirdekleri ta lpokra.t sonra tayyare ile Tallinden Varşovaya 
hekimdenberi linet ilacı olarak kul- dönmüş ür. 

lanılırdı. Bu zamanda da hekimler- XVarşova - Maarif nazın, resmi 
den bazılarının aşk hastalığını linet bir ziyarette bulunmak üzere Bükreşe 
ilaciyle tedavi ettiklerini elbette gitmiştir. 
işitmişsinizdir. 

Hıyar salatasını pek seven kimse
lerden salataya biber ekenleri gö
rürseniz, onların hıyarda bulunan 
bu meşhur hassayı bildiklerini anla
nıalısınız: Ne hıyardan, ne de aşk
tan vaz geçemedikleri için hıyarın 
sakinleştirmek hassasını biberle de
ğiştirmek istiyorlar demektir. Fakat 
aalatalrk hıyarın bol olduğu mevsim 

Kentervil 
Yazan: Oskar VAYLD 

Bu hadise karş•:unda tabii olarak te
laşa düşen hortlak, hemen merdiven
lerden aşağı kojtU; fakat ~rada da e
linde bir bahçı! kovasiyle bckliyen Va
şington ile karşılaştı. Bu suretle her 
tarafını düşmanl<ırının sardıgrnı ı;ö-

rerek, bereket versin o esnada yanmı
yan, büyük sobanın içine girdi. Ora
dan borular, bacaıo.r arasından güç be
la sürünerek üstü başı kirli, berbad !lir 
halde, ümidsizlik ıçınde oc.lasına vara
bildi. 

Bundan sonra artxk hiç bir gece se
ferine çıktığı borulmedi. lkizler, gün
lerce onun yolunu beklediler ve ana 
babalariyle hizmetçileri fena halde si-

Mısır kredi fonsiye tahvilleri 
Kahire, 16 a.a. - Burada yüzde üç 

faizli ve ikramiyeli Mısır kredi Fonsiye 
tahvillerinin dünkü çekilişinde : 

1903 senesi tahvillerinden 609.432 
nutnaralı tahvil ile 1911 senesi tahville
r~nden 219.993 numaralı tahvil ellişer 
bın frank ikramiye kazanmışlardır. 

Hortlağı 
Çeviren Nurettin ART AM 

Tefrika: 6 

tatilinin son haftasını Kentervil koru
sunda geçirmeğe gelen genç dük Çe
şayr, yanında olduğu halde çayırlarda 
midillisi ile gezmeler yaptı. Artık, her 
kes hortlağın çekilip gittiğine kanaat 
getirmeğe başl:ımıştı. Bayan Otis, bu-

nu bir mektubla lord Kentervil'e de 
bildirdi. Lord da verdiği cevabda bu 
haberden çok m~mnun olduğunu bil
dirdi ve elçinin değerli karısını kutla-

dı. 

General Frank.o tarafından ida
re edilen isyan başladığı za

man fransız demokrasisinin sempati
si, nizami hükümetin tarafında idi. 
Bugün de zaten vaziyet böyledir. 
Bununla beraber 25 temmuz 1936 da 
toplanan nazırlar meclisi, hükümet
çilere, harb malzemesi vermemek 
kararını aldı. 

Bu suretle devletlerin dahili işle
rine karışmamak prensipine, bil
hassa, ispanyol ihtilafının bir Avru
pa harbine müncer olmaması hakkın
daki iradeye itaat ediyordu. Filha
kika bu tarihte, Franko ordusnnda i
talyan veya alman malzemesinin bu
lunduğuna dair hiç bir emare yoktu. 
fakat Romanın veya Berlinin asi
lere karşı olan sempatilerinin fili 
bir yardımla tezahür edeceğine tah
min için peygamber olmak lazım de
ğildi. Fransa bunlara vesile vermek, 
ve eslaha ve mühimmat yardımı hu
susunda bu memleketleri rekabete 
sevkedip onları harbın girdabına sü
rüklemek istemiyordu. 

Fakat bir kaç gün sonra italyai 
tayyarelerinin Cezayirde fransız 
mmtakasında yaptıkları cebri iniş
ler, Romanın Frankoya yardxmına da 
ir delilleri verdi. Fransanın nizami 
hükümete karşx bile muhafaza etti
ği beynelmilel bir kaidenin asiler le
hinde bozulması karşısında, fransız 
hükümeti, ne böyle bir vaziyeti ka
bul etmek ne de ihtilafı tahqid eyle
mek hususundaki arzusunu bozma
dı. Bunun neticesi olarak, 1 ağustos
ta, umumi bir karışmazlık antantı i
leri sürerek sulhu korumağı, ve bu 
antant başka devletler tarafından 

kabul edildiği takdirde cumhuriyet
çi İspanyaya sİlah ve mühimmat ci
hetinren yardnna müsaade ederek a
daleti müdafaa eylemeği teklif et
ti. 

Bunu takLb eden haftada doğan 

son derece vahim gergiınlik, sulha 
hizmet endişesinin herkesi nasıl ka
rışmazlık prensibine itaate mecbur 
bırakacağını gösterdi. Bugün her
ke• bilir ki o .zaman bi.z ne kadar 
harbın yakınında bulunuyorduk. Ge
ne herkes bilir ki, henüz devasa si
lahlanma gayretine başlamış olan ve 
Madrid hükümeti için Fransadaki 
gibi tercihlere malik olmayan büyük 
Britanya hükümeti, ne olursa olsun 
kati bir bitaraflık takibine karar ver
mişti. Fakat Britanya, Franyı takfö
ten ve yahud silah yardımı yapmak 
politikasını tutmaktan ne kadar u
zaksa, o kadar da, umumi bir karış
mazlık politikasının kıymetini mey
dana koymağa hazır bulunuyordu. 

Bu vaziyet karşısında, karış

mazlık politikasını bıraka

rak, bir ihtilafa girmek lazım mı i
di? Bu takdirde, sovyet Rusya ile 
Fransa, İtalya ve Almanya tarafın
dan geçileceıt, veıbir ihtil4f karşısın
da, yardım anlaşması istemiyecekti? 
Yalnız kalması, hesabsız surette 

büyüyen dahili zorluklar, ve yalnız 
kalan bir Frana4ya karşı birleşen 

totaliter devletlerin silahça faikiye
ti üzerine bina edilen fikirleri hesa
ba katmak mecburiyetinde idik. 

- Düşes 1 den bafka liakırdı söyliye
mcmişti. 

Zamanında bu hikayeyi herkes bi
lirdi. Fakat iki ailtnin de 'eref;ni ko
rumak için bunun ört bas edilme3inc 
herkes var kuvvetiyle uğraşmıştı. 

Bu hadise ile nlakah büti!n tafsilat, 
lord Tatl'ın "naib prensin ve ark'1daş
larının hatırladıkları" isimli eserinin 
üçüncü cil9inde bulunur. Onun için 
hortlak, bir izdivaç dolayuiyle kendi
sine akraba düşen Çeşayr dükll"ri üze-
rindeki hüküm ve nüfuzunun ort tdan 
kalkmamış olduğunu göstermek ister
di. Bu sebeble Vircinya'nın küç:ik aşı
kına "münzevi vampir" yahud "kansız 
Benediktin" kılıgında görünmeğe ka
rar verdi. Hortlak bu kılığiyle 1764 se-
nesinin meşum y ıı başı gecesinde ley
di Startof'a görünmüş, kadıncağız çığ
lıklar koparıp ihtilAçlara tut.ulınu9 ve 
en yakın akrabaları olan Kentervil'le
ri mirasından m'1hrum edip biltlin sr:r
vetini Londrad~.ki eczac13ına bıraka
rak Uç gün içinde ölmilftil. 

nirlendirerek geçeceği yollara ceviz 
kabukları serptiler, ama, o, bir daha 
görünmedi. Hisleri o kadar fazla yara
lanmış olacaktı ki görünmüyordu. 

Bununla beraber Otis ailesi yanıl
mışlardı. Her ne kadar malUl ve yata
lak bir halde ise de gene hortlak evde 
idi· bir yere gitmemişti. İşleri de olu
ruda bırakmak fikrinde değildi. Hele, 
büyük babası lord Franeis Silton'un 
albay Karburi ile bir defa bu hortlakla 
barbut oynıyacağına dair yüz lira bah
se giriştiği genç lord Çeşavr'in misa
firler arasında bulunduğunu öğrendi· 
ği zaman. 

Bununla beraber, son dakikada iklı:
lerin korkuaundan odaıundan ~ıkama
mış, genç dük de gahane yatak odasın

daki pufla yatağında rilyuında Vir
cinya'yı görerek rahat rahat uyumug
tu. 

1 hariciye nazırı 1 i .................................... __ _ 
Yoksa bilakis, fransız - ingiliz tesa
nüdünü tutarak kuvvetlendirerek, 
bir karışmazlık anlaşması için İngil
tere ile münasebetleri r !{at fazla
laştmnak mı lazımdı? Buna bir :;ok 
memleketlerin iltihak edecekleri e
velden biliniyordu. Ve bu Almanya 
ve İtalya üzerine müessir olabilirdi. 
İkinci şık tercih edildi. 

Bir kaç gün içinde, bir çoklarınm 
tehalükle bu prensiplere iltihakmı 

gördük, 15 ağustosta sarih taahhüd
leri ihtiva eden bir karışmazlık met
ni teklif ettik. Yenilmesi icab eden 
ve ayni zamanda yenilmesi karış

mazlığın lüzumuna dair bir delil 
teşkil eden bir çok mukavemetler
den sonra bütün alakadar devletler, 
buna iltihak ettiler ve bunu tatbik 
mevkiine koyacak olan tedbirleri 
neşrettiler. 

Tatbik işlerini de biribirleriyle te
lif ve kontrol etmek icab ediyordu. 
25 ağustosda Fransa ve İngiltere bu 
hususta Londrada toplanacak olan 
beynelmilel bir teşekkül kurmayı i
leri sürdüler. Bu teşekkül ilk top
lantxsını 9 eylülde yaptı, Bunu ta
kib eden celseler, bazıları oldukça 
mühim olan ayrılıkların tezahiirüne 
sebeb oldu. Diğer taarfdan, ecnebi
lerin İspanyada yerleşmeleri Fran
sanm hcnl hududlarınr hem de mü
nakalelerini tehdid ediyor, ve bu her 
gün biraz daha göze çarpıyordu. 

25 ilk teşrinde toplanan nazırlar 
meclisi , Akdeniz muvazenesine bağ
lı olan Fransanm menfaatlerinin hiç 
bir suretle bozulmamasını teyid ede
rek, bir ihbar yaptı. Fransanm ha
yati menfaatlerine cevab veren bu 
ihbar o zamandanberi muhtelif va
kalar tekrar olundu. 

Fransa ve İngiltere bunun bo
zulmamasını temin için, 9 i

kinci teşrinde şiddetli bir kontrol 
teklif ettiler. Bu nota ile ayni za
manda İspanyadaki ihtilali önlemek 
için bir tavassut yapılması ileri SÜ· 

rülüyordu. Fakat bütün bu çalışma
lara rağmen, tavassut teklifi boşa 
çıktı ve kontrol teşkilatı mukave-
metlere uğradr. Bir parça sonra, gö
nüllülerin hareketi, veya hareket et
mesi ihtamilinin meni teklif edildi. 

Bu suretle çok tehlikeli görülen bir 
müdahale şekline son verilmek iste· 
niyordu. Çünkü münferid ve tek tek 
gönüllüler· meselesi değil, kütle 
halinde muntazam askerler gönde
rilmesi bahis mevzuu oluyordu. 

Bir kontrol tesis edildi. Ve 20 şu
bat 1937 de, gönüllü gönderilmesi
ni men eyliyen bir mukavele kabul 

Brokley kırlarında gene atla dolaştılar 
Kızcağız, bir aralık çitleri a~rken el
bisesini fena halde yırttığından dönüş
te kimseye görünmemek için arka mer
divenlerden eve girdi. Halı döşeli oda-
nın önünden geçerken kapının açık bu
lunduğunu gördü. İçeride de birisi 

vardı. Bunun ara sıra, itini alıp odaya 
gelen annesinin hizmetçisi olduğuna 

hükmetti ve onu çağırıp üstünü başını 
yamatmak istedi. Fakat bilyük hayret 

içinde bir de ne görsün 1 Bu, Kentervil 
hortlağının ta kendisi'idi 1 Pencerenin 

önüne oturmuş, artık sararmağa yüz 
tutan ağaçların altın renkli yaprakları
nın havada uÇuşunu, kırmızı yaprakla

rın meydanda dans edişini seyrediyor
du. Başmı eline dayamıştı. Bütün ha
linde bir ıstırab, bir düşüklilk sezili

yordu. O kadar bitkin ve perişan bir 
hali vardı ki ilk önce hemen oradan 
kaçmağa ve odasına girip kapısını ki
litlemeğe karar vermiş olan küçük 
Vircinyanın yüreği merhametle doldu 
ve hortlağın hatırını almağa niyet 

etti. Kı.zın ayak sesi o ka.dar hafif, 

hortlağın mellnkolisi o kadar derindi 
ki Vircinya lakırdıya başlayıncıya ka

dar onun orada bulunduğunun far.kına 
bile varamamı,tı. 
Kız dedi ki: 

Bay Otis, ondan sonra, üzerinde se
nelerce çalıştığı "demokrat partisinin 
tarihi" eserini tamamladı; . bayan 0-
tis, bütün memleketi hayrette bırakan 
Yemekler tertib etti. Çocuklar, lakros, 
ökr, poker ve saire amerikan milli o
)'unlariyle meşgul oldular. Vircinya, 

Bu lord Silton bu bahse girişti~inin 
ertesi sabah, oyun salonunun döşeme

sinde felce uğramış bir halde bulun
muş, vakıa uzun bir müddet yaşıyabil
miş ise de bütün hayatında: 

Buniıan birkaç giin sonra, Virdnya, - Size acıyorum, takat kardeşlerim 
kıvırcık saııll kavıliycıile birlikte yarıo EtQn'a iidir.orlar. Eğer siz ken· 

min eden bir mütarekeyi lüzumlu lite dediğimiz abus çehreli her gÜn

krlmak ! kü ziyaretçinin tesirinden kendini 
Bu İnisiyatifler yüzünden passif kurtaramamış olacak ki yeni neşret

kalmakla itham edilemeyiz. Çünkü tiği küçuk bir kitabda, hülyalarını 
bunları kabul ettirmek için, durup bir tarafa bırakarak, her sabah ga -
dinlenmeden çalışmak icab etmiştir. zete ele alınınca başhyan yarının 

Zaten bütün bu çalışmaların mev- kaygısı'ndan bahsediyor: Yarınımız 
zuu, İspanyaya yardı;n etmiyen'k ne olacak? 
ihtilafı uzatmamak, ve İspanyayı 
kendi mukadderatına sahih kılmak, 
ve onun etrafına bir parmaklık çe
virerek harbın başka memleketlere 
sirayet etmemesini temin etmekti. 
Nihayet, Almanya ve İtalya, Cenev
rcye gitmek istemedikleri için 
Londra komitesi vasıtasiylc, kollek
tif emniyet sahasrna çekiliyordu. 

Şüphesiz. başarılmak istenen iş. 
ümid edildiği kadar müessir değil
di. Bilhassa İtalyanın müdahalele
ri gittikçe tebarüz ediyor ve gittik
çe resmi ve ilan edilmiş bir karak
ter şeklini alıyordu. Çok fena neti
celer tevlid edebilecek olan, ciddi 
hadiseler oldu: 1937 senesinin mayıs 
sonunda, Doyçlanct hadisesi ve AI
merya bombardımanı oldu. Alman
ya, İtalya kontrol komisyonunu te~
ketti. Ve nihayet bitaraf gemilerin 
Akdenizde torpillenmesine şahid ol
duk. 

Bir çokları, Fransanın, nıçin 

daha fazla harekete geçme
miş olduğuna hayret ederfor. Karış
mazlığın safhaları aydınlandıkça, 

Fransanın, müessir bir kontrolla, bu
nu bozmak isteyenlere mani olmak, 
ve müdahalelerin önüne geçmek ve 
Akdeniz muvazenesini bOzmamak i
çin ne kadar çalıştığı meydana çıka
caktır. Onun faaliyeti, yalnxz hare
ket etmemekten başka t,ir endişe ile 
tahdid edilmiş değildi. Almanlarla 
italyanların çekilmelerine rağmen 
bu kadar kontrolün kuvvetlenmesini 
ve muhafaza edilmesini istedikten 
sonra, bu teşebbüsün muvatfakiyet
sizliği onu, kendi hududu üı:~rinde 
kontrolü kabul etmemeğe mecbur et
ti ise, ve nihayet beynelmilel kont
rol bu suretle ortadan kalktı ise, ka
bahat onun değildir. F•anSl zaten o 
zamandanberi, herkes için müsavi 
şartlar dahilinde kontrolün tekrar 
tesisine çalışmıştır. 

Bilhassa bir misal, eğer kanşmaz
lık tamamiyle tatbik edilirse, neme
sud neticeler doğurabileceğini bize 
isbat etmiştir: 

Geçen yazdaki korsanlık h~d~sele
rinden sonra, Fransanın İngiltere i
le tamamen anlaaşrak hazırladığı 
Nyon konferansını ele alalını 48 sa
at zarfında, tesirli tedbirler k~rara 
alındı, ve denizaltı gem•lerinin Ak
denizdeki korsanlığı nihavet l uldu. 

Bundan sonra Milletler cemiyeti
nin toplantısında İngiltere ve Fran
sa, İspanya için bir karar verilmesi 
hususunda ısrar ettilerse de maatte
essüf lazım gelen ittifakı elde ede
mediler. Fakat bu da, karışmazlığa 
riyaet hususunda manidar bir teza
hürü ifade etmez mi? 

Hemen bundan sonra İngilterede 
ve Fransa İtalya ile bu mevzu üze
rinde bir anlaşma yapmağa çalıştı
lar. Fakat bunu müteakib İtalya bu 

(Sonu 8. inci sayfada) 

di halinizde yaşarsanız bundan böyle 
sizi kimsecikler rahatsız etmez. 

Hortlak, kendisine hitab etmiye cü
ret eden güzel küçük kıza hayretle 
baktı: 

. - Bendc:_n kendi alemimde yaşamayı 
ıstemck manasızlıktır dedı' t • . .. , , am. ma-
n~sıle ~anasızlıktır. Eğer kasdettiği
nız bu ıse benim geceleri zincirlerimi 
şıngırdatmam ve anahtar deliklerin
den bağırmam lazımdır. Benim mev
cudiyetimin sebebi budur. 

- Bu mevcudiyetinizin sebebi ola
~az:. ~~z ~en?iniz de çok iyi bilirsiniz 
k~ ~~ot~ hır kımse.siniz. Buraya ilk gel
dıgımız gün Bayan Umney sizin karı
nı~ı .öldürmüş olduğunuzu 'bize söyle
mıştı. 

- Pekala, bunu kabul ederim. Fakat 
bu, taınamile bir aile mes~esidir; baş
kalarını alakadar etmez. 

Yeni İngilteredeki ecdadından kal
ma bir ahlikçılıkla zamaın zaman tatlı 
bir ciddiyeti tutan Vircinya: 

- Bir insan öldürmek doğru değil
dir, dedi. 

- Ben mücerred ahlakçıların bu u
cuz şiddetinden nefret ederim. Karım, 
basit bir kadındı; ne i9lerimi görebilir, 
ne yemeğimi pişirebilirdi. Hagley ko
rusunda bir karaca vurmuştum. Bilse
niz, bunu sofraya nasıl getirmişti? 

Fakat bundan şimdi bahsetmiye lü
zum yok. Olan oldu, biten bitti. Vakıa 

Bu küçük kitabı tahlil eden bir 
muharririn dedigi gibi " edebiyatın ar· 
tık günün hadiseleriyle meşgul olması 
bir zarurettir. Fakat günün badise
lerile meuul olan edibin muhayye -
1 si o kadar kuvvetlidir ki harbi, 
bütün fecialarile, Lüter'in höcresin -
de beliren şeytanm hayaleti gibi, o -
dasının içinde gönnemeai kabil de
ğildir. Lüter şeytana hiddetlenerek 
hokkasmı duvara fwlatmışb. B\lKÜ
nün edibi, gözlerinin önünde tecea • 
süm eden gelecek harbm tayyareli, 
gazli ve bombalı sayfalarını durma
dan yazıyor.,, 

Bu sözler, harb kabusu ka.rfı~ 
beşeriyetin istikbalini daima karan
lık gören Vels'e bir ima mıdır, bil
mem. Böyle de olsa, ispanya ve Çin 
muharebelerinde açık şehirlere atı
lan bombaların yıkıcılığı derecesini 
gözlerile görmüşc~ine bilen edibin 
''anla.,'Qllak dôğüşmekten iyidir! ... '" 
demesi kadar tabii ne olabilir? 

Vircinia Vulf, harbetıniyen ka
dınların ve çocuklann cephe geri
sinde ne korkunç tehlikelere maruz 
bulunabileceklerini diifünerek. bir 
kadın sıfatile erkeklere bağırıyor: 

"Sırmalı formalarıruza, üç köşe 'ap
kalarınıza, vakur ve azametli ta
vırlarınıza rağmen sizleri ciddi say
mıyorunı; zira medeniyeti me:z:ıba

haya sürüklemnekten koruyamıyor-
sunuz!...'' 

Evinde karısmı ve çocuklarmı, 
bütün ailesini, mazisini, memleketi -
ni, tarihini, kısaca vatanını düşünen 
hangi erkek harbi önlem.eğe çalq
maz? 

Fakat? ... Evet ,bunun da bir fa
katı vardır: bıçak kemiğe dayan -
mıı olurşa? o zaman erikek bütün 
muvaffakiyet ve muvaffakiyetsizlik 
ihtimallerini dü§ünür, şeref ve hay
siyeti ile banşçılığmı terazinin iki 
kefesinde tartar, ve nihayet hüıkmü
nü verir. Bundan dolayı kadınlar 
erkekleri harbi önliyememekle it
ham etmemeli, onları anlamağa ça • 
hşmalıdırlar. 

Haksız harblere ve heaabb teca
vüzlere gelince; Vircinia Vulf'la el
ele vererek İspanya ve Çin'in dün
yamızın şu veya bu noktuında bir 
daha tekrarlanmamasına çalı~lım: 
ürkmiyerek, korkmıyarak, bütün 
iyi niyetleri bir araya toplıyarak.~ 

Yoksa, harb kabusu karşısında 

yalnız bombalardan, tayyarelerden, 

toplardan, düşen ve ölenlerden, yı -
kılan evlerden, sönen ocaklardan 

bahsedersek hakikatin ancak hazin 
karikatürü olan facia levhaları rea
meder, ve bizi okuyanları bedbinli
ğe düşürürüz. Harb da sulh gibi bir 

hakikattir. - N. Baydar 

ben onu öldürmüştüm; fakat onun kar
deşlerinin de beni açlıktan öldürmele
ri doğru bir hareket olmamıştır. 

- Açlıktan ölmek mi, Bay hortlak, 
pardon, Sir Saymen diyecektim, siz 

aç mısınız? Çantamda bir sandöviç 
var, yemek ister misiniz? 

- Hayır, teşekkür ederim, şimdi hiç 
bir şey yemiyorum. Fakat siz çok lu
tufkarsınız. Feci, kaba, bayağı, namus

suz ailenizin hepsinden çok iyisiniz. 

Vircinya, ayağını yere vurarak ba
ğırdı: 

- Durunuz 1 Feci de, kaba da, baya
ğı da sizsiniz. Namussuzluğa gelince 
o gülünç kan lekesini boyamak için be

nim boya kutumdaki boyaları nasıl 
çaldığınızı pek aıa, bilirsiniz. Önce 

bütün kırmxzılarımı, vişne çürüğü bo

yalarımı çaldınız; bu yüzden hiç grup 

resmi yapamaz oldum. Daha sonra ye
şili, sarıyı aldınız. Nihayet çivid ren
gile Çin beyazından başka boyam kal

madı. Ondan sonra mehtap resimlerin

den başka bir şey yapamadım ki bun

lar da hem güzel olmuyor, hem de yap
ması güçtür. Buna çok üzüldüğüm hal
de kimseye açmadım. İşin en gülünç 

tarafı şu: hiç zümrüd yeşili renginde 
kan lekesi olur mu? 

(Sonu var) 
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lzmirdeki güreşler 

J ekirdağlı -Ali Kara 
Hakem kararile tuı yapmadan 

berabere kaldılar 
Diğer güreşçiler arasında 

ümid verici istidadlar var 
İzmir, (Hususi) - Askeri hastahane men- 4sa~lda al Tekir: 

· · d'l ·· 1 · · · · k ag ı, tta Alı maatıne tertıp e ı en guret erın netıcesını ı- ı K T k. d v 

b'ld' . . B l 1 . d . d' 1 ara e ır ag-saca ı ırmıştım. u güreş er, zmır e şım ı- lıyı sıkıştırıyor, 

ye kadar hiç bir spor hareketinin mazhar ol- en altta Ali Ka
madığı büyük bir alika içinde geçmiştir. Se- ra. 
yirciler arasında vali Bay Fazlı Gü-
leç ile müstahkem mevki komutanı 
General Rasim de bulunuyordu. Ha-
kem, yedek yarsubay İsmail Doğan
dı. 

İlk güreşlerin neticeleri şu oldu: 
İzmirli Tahsin - Bucalı Mehmed 

Tozkoparan berabere .. 
Süleyman Tekirdağlı, Omer Buca

hya 13,S dakikada tuşla galip. 
İbrahim Babaeskili Hamdi Gönen

liye 15,S dakikada aynı suretle galip. 
Mehmed Molla Halil Manisalı ile 

beraber .. 
Bu dört güreşte dikkatimizi çeken 

şu oldu: 
Süleyman Tekirdağlı, ati için çok 

büyük ve parlak ümidler veren genç 
bir pehlivan tipidir. Sıkı, seri, zeki ve 
fevkalade kabiliyetli .. 

Halil Manisalı da Mehmed Molla 
gibi, tecrübeli tekniği fazla bir rekip 
karşısında, hiç yılmadı. Bilakis ra
kibini zaman zaman fena halde hır
paladı .. 

Sıra, günün en mühim karşılaşması 
olan Tekirdağlı Hüseyin, Kara Ali 
karşılaşmasına gelmişti. Bu güreş, 

Kara Alinin geçenlerde 1stanbuldaki 
yenilmesini takip ettiği için bir re
van§ maçı mahiyetinde idi. Ali daha 
önceden beyanatında, katiyen yenil
miyeceğini, fakat Hüseyinin sırtını 

yere getireceğini söylemişti, halbuki 
Hüseyin de, aynı iddiada idi. 

Gürq, bir saat devam edecekti: 
llk dakikalar deneme ile gestt •e 

sonra sıkr, yekdiğcrini takiP, eden 
oyun ve hamlelerle dolu bir güreş 
başladı. 

3 üncil dakikada Tekirdağlı, bir
den bire sıkıştı, fakat kuvveti saye
sinde Alinin oyunundan kurtuldu. 
Kara Ali, mütemadiyen taarruz edi
yordu. Tekirdağhnın da eskiye nis
betle daha iyi bir teknik tatbik ettiği 
görülüyordu. Nitekim bu devrede iki 
kafa kol kaptı, fakat Kara Ali, çevik
liği ile kurtuldu, bilakis onu köprü
ye ketirdi .. Tekirdağlı, sıkışınca cen
dereden kaçıyordu. Bu hal, dört beş 
defa vuku buldu. Denebilir ki, ilk ya
rım saatte Ali daha hakimdi .. 

ka~h ve yakalandı 
Aydın, (Huaust) - Gece saat 21 de 

hastalığından dolayı Aydın memleket 
hastahanesine nakledilen beş buçuk 
aya mahkum Mustafa Acar adındaki 
mahpus hastahaneden firar etmiştir. 

Firardan dakikasında haberdar olan 
muhafız jandarma, kendini takip et
miş fakat Mustafa Acar bahçelere da
larak izini kaybetmeğe muvaffak ol
muştur. Firari Yeniköy civarında bir 
harman içinde, sonra da Menderes 
yanında zazlar arasına gizlenmiştir. 

Ve jandarmalar sıkı tetbirlerle kaça
ğı öğleden sonra yakalayarak Aydına 
getirmiş ve hapishaneye teslim etmiş
lerdir. 

Kadın pa1111ağı ! 

Tü.tün denkleri 

ar(Jsında söylenen 

Şarkı 
yüzünden 
iıten (ıkar1lan amele 

katil oldu 
İzmir, (Hususi) - Birinci Kor

donda Fethi Uyguner tütün mağaza
sı önünde feci bir cinayet olmuştur. 
Hadise şudur: 
Şirketin müdürü Ödemişli Bay 

Fethi Uygunre adında bir zattır, ay
nı mağazada imalat işlerine eksper 
olarak Haydar Yalaz nezaret etmek
tedir. Ustabaşı olarak, Kosovah Re
cep namında biri çalışmaktadır. B. 
Haydar ustabaşı Recebi işinden uzak
laştırmıştır. Buna sebeb, Recebin, tü
tün denkleri arasında aynı mağaza 

amelesinden Coya adında 19 yaşında 
bir kıza şarkı söyletmesidir. Coyanın 
sesi çok güzelmiş ve ara sıra, iş zama
nında işçi arkadaşlarına da hafif ses
le şarkılar söyler ve onları eğlendirir
miş. 

Coyanın tütün denkleri arasında 

Recep ustaya da şarkı söylediği ha
beri, diğer işçiler tarafından haber 
verilmiş, B. Haydar, mağazada böyle 
bir şey yapılmasını hoş görmemiş 
müessesenin müdürü B. Fethi Uygu
nerin de muvafakati ile Recep usta
nın işine nihayet verilmiştir. 

Hadise günü B. Haydar 
ortaklarından birini kapıda 
ken mağazanın kapısında 
karşılaşmıştır. Recep usta: 

şirketin 

uğurlar

Receple 

- Bay Haydar, şu kağıdı okur mu
sunuz? Güzel mi yazılmış acaba? 
Bakalım bir kere. 

Diyerek kendisine verilmiş olan 
bonservisi B. Haydara vermiştir. B. 
Haydar, kağıdı okuyarak mağazanın 
içine doğru bir adım attığı sırada Re
cep usta, cebinden çıkardığı küçük 
çapta bir Brovnig tabancasını B. 
Haydarın kafasına doğru bir el sık
mıştır. Mermi, B. Haydarın boynunun 
sağ tarafından girmiş, şah damarını 
kopararak sol tarafından çıkmıı, du
vara saplanmı tır. 

B. Haydar, Bucada oturuyordu, 
ikisi kız, biri erkek üç çocuğu vardı. 
Katil Recep de evlidir ve küçük bir 
kız çocuğu vardır. 

B. Haydar, yaralı bir vaziyette nak
ledildiği memleket hastahanesinde 
çok geçmeden ölmüştür. Recep usta 
ifadesinde demiştir ki: 

- Coyaya ben şarkı söyletmedim, 
zaten mağazaya ilk girdiğim günden
beri Haydarla geçinemiyorduk. Coya 
ile alakadar oluyormuş, hatta be
ni işten uzaklaştırdığı zaman: 

- Bu kızla benim alakam yok. Bir 

Bal ıkesi rde bayındırlık 

Ana plôna göre şehirde 
istimlôklere baslandı 

..:> 

Anafartalar caddesi genişletiliyor, eski 
belediye alanındaki ada da kaldırılıyor 

Balıke•irde iıta•yon caddesi 

Balıkesir, (.Hususi) - Belediye, şehirde çok mühim bir ıte 
başlamış bulunuyor. Şehrin müstakbel çehresini tanzim eyliye
cek ana meydanlar ve caddelerde istimlaklere başlanmıştır. Bu 
çalışmalar bilhassa 938 büdcesinin istihdaf ettiği istimlak işleri .. 
ni tahakkuk ettirecektir. Bu arada yapılacak işler şunlardır: 
Açrlması kararlaştırılan Anafarta

lar caddesi; bu yıl içinde, eski beledi
ye alanından Halk sinemasına kadar 
açılacak ve bu cadde 16 metre geniş
liğinde olacaktır. 

Parti ve belediye karşısındaki sıra· 
dan istimlak edilmek suretiyle geniş-
letilecek olan cadde yakın bir zaman
da muntazam hale sokulacaktır. Cad
de üzerinde bulunan belediyeye aid 
dükkanlar boşaltılarak yıktırılmağa 

başlanılmıştır. Esa:;en bu caddede 
yıktırılması icab eden bütün ev ve 
dükkanlar hakkında umumi menfaat
ler kararı alınmıştır. 

Bundan başka eski belediye meyda
nındaki "Hacı Ali Kadir adası" na
miyle anılan ve 18 dükkandan ibaret 
olan kısmın da istimlakine belediyece 
karar verilmiştir. 

Ticaret od-nıın da dahil bulundu

nılmıştır. 

Bu suretle belediye alanı mühin 
mikdarda genişletilmiş olacaktır. 

Bütün bu genişletilecek kısımlar 

müstakbel imar planında ve şehir ha
ritasında esas teşkil eden yerler ve 
ana caddelerdir. 

Genişletilen zahire pazarının mun
tazam bir pazar haline sokulmasına 
aid inşaat devam etmektedir. 

Zahire halinin sundurma inşaatı ta
mamlanmıştır. Yeniden yapılan istim
laklere ve pazar yerine ilave edilen 
kısımlarda inşaat devam etmektedir. 
Yakında, gıda maddelerinin satış 

mahalli olarak ayrılan yerin de yapıl-
masına başlanacaktır. -. 

Bu yıl içinde ikmal edilecek olan 
bütün bu işler şehrin simasını çok 
değiştirecektir. 

ğu on aükl<andan müte~ekkII ada aa-ı--~~,--~ -~~-~ --------
bu yıl içinde kaldırılacaktır. Burada Esra rl. b• r hôdise ! 
da bir dükkanın yıktırılmasına baş-

şüphe uğruna bana fenalık ediyorsun 
dedim. Hatta B. Fethiye de müracaat 
ederek bir kadın meselesinden dola
yı beni işten çıkarmayın, hiç olmazsa 
şerefimle mağazanızdan ayrılayım, 

dedim. Kimseye derdimi anlatama
dım. Nihayet tabancama dört kurşun 
doldurdum ve mağazaya gittim, beni 
işe almalarını bekledim, almayınca da 

bu vaka oldu. 

Günah mahsulü 
Çocuk 

öldürül ü .. 1 mu. 

lkinci yarım saatlik devrede Ali ı-
müdafaada kalmıştr, daha fazla Te
kirdağlr hücum ediyordu. Fakat tat-
bik ettiği favullu şekiller, tekme at-
ması, hakemin ihtarlarına ehemiyet 
vermemesi seyircileri asabileştiriyor-

YURDDAN RESİMLER 

Eskişehir, (Hususi) - Polis esrar· 
h bir hadisenin tahkiki ile meşgul ol· 
maktadır. Pazar günü bir kadın polise 
müracaatta bulunarak, hemşiresinin 
doğurduğu meşru 1Jlmıyan bir çocu
ğun feci şekilde öldürüldüğünü ihbar 
etmiştir. İhbara göre hadise şöyle ol
muştur : 
Altmış yaşında ihtiyar bir adam, 

bundan bir müddet evel oğlunun kay
nanasile evde yalnız kalmıştır. İhti
yar adam, gelininin anasına kendisini 
çıldırasıya sevdiğini söylemiş ve ev
lenme teklifinde bulunmuştur. İhtiyar 
kadın da bu altmışlık ihtiyarın sözü
ne kanmıştır. Aradan aylar geçtikten 
sonra kaynana bir çocuk dünyaya ge -
tirmiJ, hu vaziyet karşısında ihtiyara
dam telaşa düşerek oğluna kaynanası
nı evden koğmasını söylemiştir. Ve 
kaynana kendinden daha küçük yaşta 
olan hemşiresile birlikte evden koğul
muştur. Bunun üzerine kandırılan ka
dının hemşiresi polise müracaat etmiş, 
hadiseyi anlatmıştır. Bitkin bir halde 
bulunan hasta kadın, hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

du. Ali, bütün bunlara karşı çok cen-
tilmen ve soğuk kanlı davranıyor, o 
nisbette de alkışlanıyordu. 

Ali, bir kaç defa daha Tekirdağlı
yı saltolariyle tehlikeye düşürdü, fa
kat o da tuş yapamadı ve güreş, ha
kem kararı ile berabere bitti. 

Halk, bundan memnun kalmadı, 
çünkü yenesiye güreşmek ve bu bir 
saati uzattırmak istiyordu. Fakat bu
na muvafakat edilmedi. 

lki pehlivan ayın 28 inde tekrar 
karşılaşacaklardır. 

İzmirde 
tahsilatı 

• 
vergı 

artıyor 
İzmir , (Hususi) - Vilayetimizin 

muhasebei hususiye idaresince yapılan 
hesab işleri tesbitinden anlaşılmıştır 

ki, 1935 senesinden beri, İzmir vilaye
tinde vergi tahsilatı, bir milyon lira 
gibi mühim bir rakamla yükselmiş bu
lunmaktadır. Mesela, 1935 senesi son
larındaki rakam şu idi: 

1.600.000 küsur lira .. 
Sonra vergilerin devri üzerine 936 

başı esas tutularak bu rakamın 1 mil· 
yon 800.000 liraya çıktığı görülmüştür. 
Halbuki 1937 neticesi tahsilatı 2 mil
yon 500.000 lirayı tutmuştur. 

İzmir'cfo iktisat fakiiltesi 
açılması isteniyor 

İzmir, '(Hususi) - Vilayet umumi 
meclisi, son içtima devresi müzakere
lerinde, Ege mıntakasının bir iktı&ad 
fakültesine olan ihtiyacı üzerinde dur
muş ve bu hususta, vilayetin teşebbüs
te bulunmasını kararlaştırmıştı. Vila
yet, meclisin kararmı tatbik ile, Maa· 
rif vekaletini bundan haberdar etmiı 

ve mevzuun tetkikini rica etmiıtir. TorosJarda bir köy değirmeni 

Polis derhal ihtiyar adamın evine 
koşarak çocuğu aramışsa da bulama-
mıştır. Çocuğun ihtiyar adamla oğlu 
tarafından boğulduğu zannedilmekte-
dir. Baba oğul her ikisi de tevkif edil
mişlerdir. Bir günah mahsulü olan 
çocuğun aile namusunu temizlemek 
endi§esile boğulması ihtimali kuvvet· 
lidir. Polis hadise üzerinde hassasi" 
yetle durmaktadır. Çocuk hakikaten 
doğmuş mudur ve boğulmuş mudur, 
katil kimdir? vaziyet henüz kati şe· 

kilde anlaşılmamıştır. 

Bir çocuk babasının 

eşeğini sattı ve kaçtı ! 
İzmir, (Hususi) - Bucada Selim 

adında bir çocuk bir müddettenberi 
ortadan kaybolmuştur. Polise baş vu
ran babası, oğlunun eşeği sattığını v• 
bu para ile ortadan kaybolduğunı.; 
aöylemi§tir. 
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Mudurnu'lular Abad kenarında Me§eli'yi oynadıktan aonra 

Miaalir odcuında beyaz perdeler, patuka örtülü aedirler 

Gerede ile Bolu arasında bir 
rekabet mevcud olduğunu 

çok geçmeden anlarsınız. Gerede 
çünkü büyücek bir k~a merkezi
dir. Çarşısı pazarı, bagı bostanı; 
eskiden, Ramazandede gibi mühim 
bir evliyası şimdi ise elektriği ve 
Esentepe'si vardır. 

Ufak, şirin ve temiz ~asaba um
mıyacağınız kadar mamurdur. Es
kiden burası lstanbul'un paıa ko
naklarını kahyaları ile beslermiş. 
Bugün kereste ticareti yapn:ııya ça
lışıyor. Doğrusunu istersenız~ ken
disine, yeni Türkiye'nin yenı eko: 
nomik kalkınma planlarında yenı 
olarak verilecek fonksiyonları hem 
sabır hem sabırsızlıkla bekliyor. 

Gerede'nin sokakları temiz, evle
ri tertiblidir. Ve tuhaf değil mi, ka
nalizasyonu vardır. Hem de öte
denberi. Bir Gerede'li olan Avarah, 
turist olarak Amerika'yı ve Avru
pa'yı dolaşmıştır. Neleri nasıl gö~
düğünü kendisinden dinlemek la
zımdır. Fakat evinin içini ben an
latayım: 

Bahçe kapısından girince, bu ev
de bol süt ve tereyağı mevcud ol
duğunu ahır kokusundan anlarsı
nız. Fakat ahırın yerini keşfede
mezsiniz, her taraf o kadar temiz
dir. Divar boyunca ve saçağın altı
na kadar, kışlık odun öylesine is
tif edilmiştir ki, Ankara'nın değme 
evrak müdürleri, dosyaları için 
bundan örnek alabilirkr. 

Evin içinde bir fırın vardır. Da
ima kullanıldığı halde ne bir un 
döküntüsü ne bir çalı yığıntısı gö
rürsünüz. Fakat evin kendisine gi
rerseniz, büsbütün f"Şırırıınız. 

Her tarafı tahtadır ve vim ile si
linmiş gibi, bir ameliyat salonu gi
bi, tozsuz ve temizdir. Evin misa
fir odasında geçireceğiniz zamanı 
hasretle hatırlarsınız. Üzerleri sa
kız gibi patiska ile örtü~müş sedir
ler, alçacık pencerelerin yanına 

konmuştur. Bir insanın daha ra
hat oturup balıçey~ daha dinlen
~} n:ızı1rlarla bakmaması imün-

sızdır. Beyaz perdeler, konsol ve 
karpuzlu lambalar, çiçekli su bar
dakları ve ocak; bunların arasında 
içeceğiniz bir fincan kahvede, Ana
dolu yolculuğunun ödenmez tatlılı
ğı vardır. Gerede evleri böyledir. 

Çarşıda demirciler, bakırcılar, se
merciler ve kavaflar, civar köylere 
göre satıt yapmaktadır. Fakat bi
raz da Esentepe'den bahsedelim. 

Y ükseklik 1400 metre. Şehrin 
hemen üzerinde. Kaç ya

şında olduklarını kimsenin bilme
diği olgun ve asil çamlar. Bir çimen 
k.i ~er.esine bassanız, size kekikle
rını çığnetiyor. Tabanlarınızın da 
ayrıca bir §ahsiyet sahibi olduğu
nu, ilk defa olarak bu çimenlerin 
üzerinde anlarsınız. Onlar için, bu
rada, yürümek dediğimiz iş, bir 
angarya değil bir zevktir. 

Fakat ister yürüyünüz ister bir 
şezlonga uzanınız, yukarıdan gelen 
çam kokularını mı yoksa af'lğıdan 
gelen kekik kokularını mr kokla
mak lazımgeldiğine karar veremez
siniz. Ve ayar edilmiş bir serinlik 
ne azalıp çoğalmakta ne de haşarı 
bir rüzgarın hücumiyle yırtılmak
tadır. Saatl«ce, bu güzel dünyanız 
emniyet içindedir. Esentepe'den 
daha yüksek bir dağ onun üzerine 
kanad germiş gibidir. 

Gerede'liler, Esentepe'leri ile çok 
övünürler. Hakları var. Sıhat is
tasyonu olmak için daha güzel bir 
yer bulunamaz. Gerede belediyesi 
bu tepede bazı tertibat almış. Bir 
kere, küçük çamların büyüdüğü sa
hayı memnu itan ederek telörgüsü 
muhafazasına almıf. İkincisi, iki
şer ve dörder gözlü pavyonlar yap
tırmıştır. Bunları kiraya vermek
tedir. lstiyen, gelip istediği kadar 
kalıyor. 

Bir gün Esentepe, türkiyenin en 
büyük otel ve sanatoryomlarını gö
recektir. Bugünlük, gidip hepimi
zin onu görmemiz lazım. Ona Esen
teP.e adını yeren, Atatürk'dür. 

uı;us 

1 BOLU YOLUNDAN RôPORTAJLAR 1 

Gerede - Esentepe 
ve M udurnu ! 

Gerede'nin sokakları temiz, evleri tertiblidir. 

Evin içi, vimle silinmiş gibi, bir ameliyat salonu 

gibi tozsuz ve temizdir. Evin misafir odasında 

geçireceğiniz zamanı hasretle hatırlarsınız. 

Mudurnu'da 130 ya§ındaki evin dııarıdan görünÜ§Ü 

r Yazan : Burhan Belge ...ı ... 

Avaralı'nın evinde avlu 

Mudurnu - camisi - hamamı 

130 yaıındaki evi 

M udumu bu üç heceli keli~e
yi, bütUn Türkiye'de kim 

bilir ne kadar az adam bilir. Bun
dan bir buçuk asır önce halbuki, 
Mudurnu, Hindistan'a kadar her
kesin ağzındadır. Çünkü o sıralar
da, Lahor'un şalları kadar Mudur
nu'nun dikiş iğneleri me,hurdur. 
Bolu ile Nallıhan arasındaki bir 
vadinin içinde, bugün bir yolcunun 
dii§ürüp gittiği bir çıkın kadar yal
nız ve unutulmuş olan Mudurnu, 
hayatın yüzüne yeniden çıkacaktır. 
Çünkü onun hem ıanlı bir tarihi 
vardır hem de koynunda sakladığı 
üç büyük ve eşsiz incisi: Bir cami, 
bir hamam bir de 130 yaşında bir 
ev. 

Cami, Mecid zamanında son ta
mir·ini ~örmiiftiir, Gene de ~ 

durabiliyor. Fakat ne zahmetle 1 
Çatlaklarından sızan yağmur sula-
rı, nakışların arasına tahribin na
kışlarını işliyor. Cami, diyebiliriz 
ki, bir tek kubbeden ibarettir. Kub
be, doğrudan doğruya yarım ke
merlerin üzerine oturtulmuıtur. 

Hamam, camiden daha kıymetli
dir. Çünkü belki de Türkiye'deki 
hamamların en güzelidir. Ufaktır. 
lki halveti vardır. Bu halvetlerin 
nakışları ve hesabh açılmış ııık de
likleri tarif edilemez. Bunları ye
rinde görmek lazımdır. Bir mimar 

için, bu hamam, üzerinde tedkik 
yapılacak en değerli eserlerdendir. 
Bu hamam da acele bir tamire 
muhtaçtır. Yıkılırsa, yerini tutacak 
bir eşi mevcud olduğunu zannet
miyoruz. 

Mudurnu halkı tamirlerin yapıl- .... 
ması için adeta yalvarıyor. Çünkü, 
biliyor Jrj, bu C8el'ler durduğu 
m~eıçe, 14~ ölmcmiıtir. 0-
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Mudurnu'nun inciai 500 )'CJ§ındaki hamta11 

Bir gün Eaentepe türkiyenin en büyük otel &1e 
aanatoryomlarını görecektir 

raya mutlaka gelecekler ve kasa- terdir. Fakat bugün, "Meşeli", Mu-
bacığı tarihin karanlık mahzenle- durnu vadisinden ancak Abad kıJl-
rinden hayatın ışıklı meydanları- larına kadar çıkabilmektedir. 
na yeniden çıkaracaklardır. Türki- Mudurnu'nun 130 yaşındaki evi-
ye kendine yettiği ve 300.000 ki- ne gelince, bu ev yapıldığı sıralar-
şilik orduları Bağdad ile Viyana da, Mudurnu'nun çarşısı iğnelerini 
arasında tahrik ettiği sıralarda, ancak Bolu vilayetinde ve bunun 
Mudurnu, memleketin bütün iğne civarında satabilmektedir. Yani, yı-
ihtiyacı?ı temin ~ttikten başka bu kılış başlamıştır. Buna rağmen e-
kıymetlı mataı Hındistan'a kadar vin ölçüsü, taksimatı ve nakışları 
ibra~ c~er~iş. Ayrıca çilingirleri, bize 0 devrin hayat standardı hak-
demırcılerı ve silahçıları ile meş- kında kuvvetli bir fikir vermekte-
hurmuş. Biz burada ellişer kuruş- dir. Evin üst dairesindeki tahta 
tan kemik saplı bıçaklar aldık. Bun- işlemeli tavan'ın fotoğrafı, tarafı. 
tarı yapan ~ata, nafakasını, 50 ku- mızdan çekilmiştir. 
ruşun neresıne sıkıştırmıştr, bir Bugünkü Mudurnu, Bolu'ya doğ. 
türlü anlıyamadık. Çarşıdaki esna- ru yolunu bulmağa yani yolunu 
fm çehrelerini iyice tedkik ettik. yapmıya çalışıyor. Ayrıca, düşen 
Güzel ve zeki insanlardı. Hallerin- bir sudan istifade ederek elektriği. 
de, eski asaletin silinmemiş izleri ni yaptırıyor. Mudurnu'nun hama. 
vardı. mı ve elektriği 1 Oy le sanıyorum ki, 

M udurnu bize Abad kıyıların-
da "Meşeli'' dedikleri oyu

nunu göstermişti. Kaşıklarla oyna
nan bu oyunda "rithme,. ve "cho
rcgraphie" bakımından en zengin 
unsurlar mcvcuddur. Büyük Hal
kevlerimiz ve festivallerimiz, günün 
birinpe "Meşeli" yi gösterebildik
leri için okkalarla iftihar edecek-

kasabanın talihi bir paradoks tesiri 
yapan bu nisbetin arasındadır. 
Nallıhan'a doğru hiç yol yoktur. 

Saatlerce kayaların üzerinden ve 
derelerin yatağından otomobil kay
dırıyorsunuz. Muvasalanın bu ka
kar müstehceni caiz mi? Fakat im
paratorluğun bize bırakmış olduğu 
kötü mirasın acaba hangi detayı 
bundan daha hallicedir? 
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Hacıosman bayırı İpsala cinayetleri 
etrafında geniş tahkikat yapılıyor 

Facianın esrarı henüz 
temomiyle anlaşılamadı 
Hacıosman bayırında bir şoförün ce

sedi bulundu. Ertesi gün bu şoförü öl
düren Ali Rıza adında birisi İpsalada 
Muhiddin isminde birisini daha öldür
dü; sonra kendisi de öldü. Üç kişinin 
hayatının son bulmasile neticelenen 
bu vakalar arasında münasebetler bu
lundu. Derken araya bir sarışın kadın 
adı karıştı: Sevim, Hayriye, Kadriye 
ve en doğrusu Sabriye .. 

Şoför Lütfi neye öldürüldü? Muhit
tinle Ali Rızanın arasındaki bağlar, 
yahud ihtilaf ne idi? Sarışın kadının 

bu işteki rolü ne olabilirdi? Ortada bir 
de arabacı Ali var. Çekmeceden Ali Rı
zanın otomobiline binerek Uzun köp
rüye kadar geliyor. Herkes otomobil
de bir kadının bulunduğunu kabul et
miş vaziyette. Yalnız o, 
"- Hayır, ben yalnız seyaha\: et

tim.,, diyor. 
Esrar içinde bilinmeyen birçok yeni 

sırlar çıkıyor. İstanbul polisi, İpsala, 
Eskişehir ve İstanbul müddei umumi
leri, jandarmalar ve bütün onlarla be
raber gazeteciler bir haftadanberi bu 
kör düğümün karşısında .. 

Dün sarışın kadınla Ali Rızanın sür
düğü otomobile binen Alinin İstanbu
la gelmesi ile bu düğümün çözülebile
ceği zannedilmişti. Fakat hakim huzu
runa çıkan iki maznunun verdikleri i
fadelerin, vaziyeti aydınlatmaya kafi 
olmadığı tahmin ediliy or. H akim Ali
yi derhal serbest bıraktı. Sevim yahud 
Hayriye elan mevkuf tutuluyor. Fakat 
son vaziyete göre o da hadisenin içind
de figüran bile sayılamryacak bir hal
de, hayal gibi gelmiş geçmiş .. 

Eskişehirli berberin kızı her şeyden 
evel sar;şın değil, yıpranmış çehresi
nin etrafını saran perişan saçlar onu 
bize kumra1 gösteriyor. Bu saçlar bo
yama değil, hakiki rengini taşıyor. 

Yalnız biribirini tutmayan ifadeler 
veren Sevim (Sabriye) ortaya yeni 
bir isim atıyor: Sarışın Necla .. 

Adliye, genç bir artist olan Neclayı 
arıyor. Bir zamanlar Ankarada bir 
barda çalışan Necla sadre şifa verir bir 
beyanatta bulunamıyor. Anlaşılıyor ki 
onun yalnız adı hadiseye karışmıştır. 
Facianın maktul kahramanı Ali Rıza i
le araları~a bir münasebet görülme
miş, duyulmamış ve kaydedilmemiştir. 

Şimdi, başka bir sarışın kadın arana
cak mı? Bu nokta henüz halledilmiş 
değildir. Ali Rızanın İpsalaya hakika
ten bir kadınla, bilhassa sarışın bir ka
dınla gittiği tahakkuk etmiş gibi de
ğildir. 

İstanbul adliyesi şimdi İpsala müd
dei umumiliiğnden bugün İstanbu'la 
gelmesi beklenilen tahkikat evrakını 
beklemektedir. Bakalım dosyaya ekle
necek bu malllmat hadiseyi aydınlata
bilecek mi? 

Dün geç vakte kadar İstanbul muha
birimizin bu cinay et tahkikatı etrafın
da verdiği malfunat şudur: 

Ali Rıza tekrar sorguya çekildi 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Hacıos

man bayırı faciasının içyüzü bugün de 
aydınlanamadı. Ali Rıza ile beraber U
zunköprüye giden Ali tekrar sorguya 
çekildi. Sualler bilhassa şu noktalar ü-
zerinde toplanıyordu: . 

_ Otomobilde kan lekelen ve Ali 
Rızada tabanca var mıydı? 

-Ali Rıza nereye gideceğini söyle-
di mi? 

Evvela bakimin, sonra da gazetecile
rin suallerine rumeli şivesile açık ce
vablar veren Ali, hadiseyi şöyle anlat
maktadır. 

- Ali Rıza Çekmeceye geldiği za
man gece saat 11 di. Ben birkaç kiş i ile 
beraber kahvede oturuyordum. Bura
da polis' de vardı. Hatta polis ona nere
ye gideceğini sordu: "- Annem hast.a 
imiş ,onu görmeğe gidiyorum.,, dedı. 
Ben de Uzunköprüye gidecektim, ya
nma binmek istedim. Pazarlık et.tim. 
Beni tek başıma Uzunköprüye getirdi. 
Karanlık oldu ğu için otomobilde kan 
lekeleri ve kendisinde tabanca görme
dim. ' 
İpsaladan gelecek evrak ve eşyanın 

gelmesi beklenmektedir. . 
lpsalada yapılan tahkikat sona ermış, 

cenazeler defnedilmiştir. 

Bu hadisede ilk evel ele geçen ip u
cu 2972 numaralı otomobildir. Bu oto· 
mobil Playmut Kraysler marka ve 938 
modeli bir taksidir. Sahibi Niko, şofö
rü de cinayetin ilk kurbanı Mehmed 
Lütfidir. Yapılan tahkikatta Ali Rıza
nın bu ilk cinayeti otomobil seyir ha
linde iken yaptığı anlaşılmaktadır. O
tomobilin ön camındaki kurşun deliği 
şoföre atxlan kurşunlardan birinin şo
före hiç isabet etmeden geçti ğini ve 
camı delerek'bo~ gittiğini göstermek
tedir. 

Ali Rız<ı'nın lıiiviyeti 
Katil Ali Rıza, üzerinde çıkan hüvi

yet varaaksına göre makinisttir ve 
Devlet demiryolları beşinci işletme 

müfettişliğinde çalışmaktadır. İsmi 

Ali Rıza Bozkartaldır. 
Yapılan tedkikat bu adamın çok so

ğukkanlı hareket ettiğini göstermek
tedir. Birinci cinayeti de işlemekteki 
maksadının kendisini lpsalaya kadar 
götürebilecek bir otomobil temininden 
ibaret olduğu tahakkuk etmektedir. 

Muhiddin onun arkada§ıdır 
Bu cinayet silsilesinin ikinci kurba

nı Muhiddin Güç eski başçavuşlar
dandır. Buraya Adanadan naklen gel
miştir. Evelce Eskişehir tayyare ala
yında da başçavuş olarak çalışmıştır. 
Ali Rıza ile Eskişehirden ve Adanadan 
tanışmaktadır. Vak'adan 35-40 gün ev
vel de Muhiddinin Ali Rıza ile görüş
tüğü ve o zaman Ali Rnanın kendisine 
müfettiş süsü verdiği anlaşılmakta
dır. Bunu Ali Rızanın 7.5.1938 tarihin
de UzunköprUden Muhiddine yazdığı 
bir mektub göstermektedir. 

Muhiddin Güç'ün bankada 3 bin lira· 
sı, 150 liralık bir bonosu vardır. Evin
deki bavulunda da 185 lira bulunmuş
tur. 

Asıl şayanı dikkat olan taraf katilin 
~ol ayağının tabanında ve çorabının i
çinde zuhur eden bir kamadır. Bu ka
manın sureti mahsusada yaptırıldığı 
anlaşılmaktadır. Kama 25 santim bo
yunda, iki yüzlü, gayet sivri uçlu, çok 
keskin bir kamadır. 

Katilin pardesüsü ile şarpası da oto
mobilin içinde bulunmuştur. Bütün 
bunlardan da katilin gayet ihtiyatlı ve 
basiretli hareket ettiği cinayet işle
mek için hazırlandığı ve tasavvurla
rını file çıkarmak için de bütün vası
taları hazırladığı anlaşılmaktadır. 

Her ne kadar meteoroloji memuru
nun evinde bulunan fotoğraflarla mek
tublar bu hadiseyi bir aşk facias, ya
hud bir kadın rekabeti halinde göster
mekte ise de her iki ihtimalin de bir 
adamı bu kadar şümullü cinayetlere 
sürüklemiyeceği kanaati hakimdir. 

Bir mekıub 
Muhiddinin bavulundan şayanı dik

kat bir mektub çıkmıştır. Bu mektubda 
bilhassa şu satırlar çok şayanı dikkat
tir: 

"Benim arzum hillfına hareket et
miyeceksin. Dediğim gibi yapacaksın. 
Aksi takdirde akibetini sen düşün.,, 

Bu mektubda imza yerinde sadece 
(R) harfi yazılıdır. 

Ali Rızanın eski karısı 
Ortadan Ali Rızanın eski karısının 

da kaybolduğu ve araştırmalara rağ

meni bulunamadığı hakkında bir şayia 
dolaşmaktadır. Evelce de bildirdiğim 
gibi Manula adındaki bu kadını Ali 
Rıza kaçırarak evlenmişti. Manula bir 
bulgar ekmekçinin kızıdır. 

Müddeiumuminin beyanatı 
Müddei umumi B. Hikmet Onat ha

dise hakkında bugün şunları söyledi: 
"-.Düne nazaran vaziyette değişik· 

lik yoktur. İpsaladan istediğimiz eşya
lar gelmemiştir .Onlar geldikten sonra 
vaziyeti naydınlanacağını ümid ediyo
rum.,, 

Tarihi eserlerin tamiri 
lstanbulda yapılmakta olan 'Gazi 

köprüsü karşısında, Mimar Sinanın en 
güzel eserlerinden olan, Sokollu cami
inin tamiri kararlaşmıştxr. Başvekalet 
bu tamirin şeklini tesbit etmek üzere 
İstanbulda bir komisyon teşkilini ka
bul etmiştir. Komisyon camiin tamir 
şeklini, Gazi köprüsünün vaziyetine 
göre vaziyetini ve civarının açılması
nı tetkik ve tesbit edecektir. 

Komisyonda belediye ve evkaf dele
gelerile mütehassıs mimarlar da bulu· 
nacaktır. 

Ekspcrtis nasıl yapılacak? 
Gümrük ve İnhisarlar vekaleti tüc

car ile gümrük arasında doğan ihtilaf
lar dolayısiyle ekspertis talebinin na
sıl yapılacağını tesbit etmiştir. Bir ta
limat şeklinde hazırlanmış bulunan bu 
esaslar önümüzdeki günlerde gümrüğe 
tebli ğolunacaktır. -

Muğlada zeytin ziraati 
Muğla, 16 a.a. _ Mıntakamızı~ h~r 

tarafında zeytin işleri sona e~mıştır. 
Hariçten getirilen külliyetli mıkta~da 
zeytin aşı kalemleri ,mmtaka zeytı_n
cilerine parasız olarak tevzi edilmış
tir. Köy sandıklan namına bu yıl zey
tin fidanlıkları tesis olunmuştur. İl 
dahilinde aşılanan zeytin mikdan 140 
bini mütecavizdir. 

Çocuk ka(1ran haydut 
Miami, 16 a.a. - Küçük K.aş'ı kaçı

ran ve öldüren şoför Mac Cal idama 
mahkUın edilmiştir. İdam hükmünün 
yerine getirileceği tarih henüz tesbit 
olunmamıştır. 

ULUS 17. 6. 1938 

Boyan Gökçen Atinodo 
tezahüratla karsılandı 

Japonlar 3.000 ölü verdiler 

(Ba§I 1. inci sayfada) 

hariciye mümessili, Hava Nazırı adı
na Aerodrom kumandanı, Atina Bele
diye Reisi, Türk - Yunan ticaret ofisi 
delegeleri, Balkan Cemiyeti reisi ve 
yunan tayyare zabitlerinden müteşek
kil bir heyet ile kalabalık bir halk 
kütlesi karşıladı. Kahraman Gökçene 
alkışlar arasında sayısız buketler ve
rildi. Askeri tayyare mektebinde şe
refine hazırlanmış olan büfede ağrr
landr. 

_, 

biha burada ve Selanik'te kendisine, 
Atatürk'e ve memleketine matuf ha
raretli ve samimi sempatiler içinde 
yaşıyacaktır. ,, 

İki japon fırkası 
hezimete uğratıldı 

Bir nutuk söyliyen mekteb kuman
danı türk milletinin şanlı ve eşsiz rei
si Atatürk'ün kızı ve türk kadın tay
yarecisi sıfatiyle A tina'yı ziyaretiyle 
yunan milletini çok sevindirdiğini 

söyledi. Atatürk'lc dost memleket kı
ralı ve iki memleketin kardeş hava
cıları saygı ile anıldılar. 

Bugün Atina'nın Türkkuşu Başöğ
retmcnine yaptığı kabul cidden fev -
kaladedir. Gökçen, yunan tayyareci
lerine, türk tayyarecilerinin selam ve 
sevgilerini getirdiğini söyledi ve bir 
buket İstanbul çiçeği verdi. 1zmir'
den sonra havanın iyi olduğunu ve 
İzmir ile Atina arasını bir saatte al
dığını söyliyen Gökçen, burada gör
düğü çok teveccühlü kabul karşısın
da söyliyecek kelime bulamadığını 

anlattı. 

General Mewksa~ Gökçen'i 
kabul etti 

Bu törenden sonra Bayan Gökçen A
tina büyük elçimiz Bay Ruşen Eşref 
Ünaydmla birlikte dost memleket baş
bakanı Ekselans Metaksas tarafından 

kabul edilmiştir. Bu tanışmadan büyük 
bir memnuniyet duyduğunu ifade eden 
General Metaksas, Bayan Gökçen'e 
takdir ve iltifatlarını bildirmiştir. Ae
ro klübte yapılan kabul resminde hava 
nazın ile nezaret ileri gelenleri bulun
muş ve bunlar Bayan Gökçen'e takdim 
edilmiştir. 

Kabul resminde Aeroklup reisi şu 
nutku vermiştir: 

"- Havaları aşarak Yunanistan'a 
dost ve müttefik bir milletin selamla
rını getiren kahraman tayyareci Ba
yan Sabiha Gökçen'i seıamıamakla 
yunan tayyare kulübü bugün cidden 
bahtiyardır. Yunan tayyare kulüb a
zaları, Ankara'yı ziyaretleri sıra

sında, Türk Hava Kurumu tarafından 
samimi bir kardeşlik hissi içinde 
karşılanmışlardır. Yunan tayyareci
leri bu hatırayı daima muhafaza et
mektedirler. Gtıdüğümüz dostluğa, 
bugün aynı dostlukla mukabele etmek 
imkanını bulmuş olduğumuzdan dola
yı cidden bahtiyarız. Biz, Türk Hava 
Kurumunun eşsiz ve yüksek başarıla -
rmı büyük bir alaka ve yürekten bir 
takdir içinde takib ediyoruz. Türkku
şu'nun tesislerinin ve azalarının bü
yük bir hızla artışını sevinç~e kayde -
diyoruz. Cumhuriyet Türkiye'sinin 
hava filosuna hükümet ve milletin 
tayyarecilik emrine ayırdığı vasıtala
rın ar~metine hayırhah bir gıbta ile 
hayran kalıyoruz. 

Yunan tayyareciliği de bu çığırda 
başladığı çalışmalarında türk havacı
lığından büyük faydalar temin ede
cektir.,, 

Direktörden sonra, türkçe olarak 
konuşan kulüb reisi profesör Hon
dros türk havacılığının muvaffakiyet
lerini ve bu davanın türk gençliği 
tarafından bir milli mesele olarak be
nimsenmiş olduğunu takdirle kaydet
miş, uçmak kudretiyle tabiati yenen 
insanlığın bu sahadaki güzel muvaf
fakiyetlerini dost ve müttefik Tür
kiyede vermekte olduğundan Elen 
milletinin duyduğu sonsuz sevinci 
belirterek türk tayyareciliğinin şeref 
ve saadetine kahraman Gökçenin sa
adetine kadehini kaldırmıştır. 

Gökçen öğle yemeğini elçiliğimizde 

hususi olarak bityük elçimiz ve Bayan 

Ünaydın'la beraber yemiştir. Akşam 
saat 18 de Bayan Metaksas'ın Kifisya
da Gökçen şerefine verdiği bir çayda 
bir çok tanınmış şahsiyetler bu
lunmuştur. Akşam büyük elçiliğimizde 
Gökçen şerefine 24 kişilik bir ziyafet 
verilmi~tir. Ziyafette hava, matbuat ve 
turizm nazırları ile hava kurmay baş

kanı, balkan devletleri elçileri tayyare 
subayları ve diğer bir çok tanınmış 
zatlar bulunmuştur . 

Yunan gazetelerinin takdirleri 
Atina, 16 a.a. - Yunan matbuatı 

cessur tilrk tayyarecisi Bayan Sabiha 
Gökçen'i hayranlık ve samimiyetle 
selamlamakta ve resimlerini neşret
mektedir. 

Proia diyor ki: "Türkiyenin mu
kadderatına hakim olan yaratıcı Da
hinin tahakkuk ettirdiği büyük ısla
hat bariz vasıflarından birini de genç 
bir tayyareci kızın cesaretinde gös
termektedir. Milli faaliyetin bütün 
şubelerinde temayüz eden türk kadı
nının hukuk müsavatını elde edeli 
sanki birçok asırlar geçtiği zannedi
lebilir. Reisicumhur Atatürk kızı Sa-

Eleftron Vima gazetesi de şöyle 
yazıyor: "Sabiha Gökçen'in At_ina'ya 
gelişi milletimize dost ve müttefik 
memlekete karşı duyduğu en güzel 
hislerin tezahürüne vesile olmaktadır. 
Daha dün Başvekil Metaksas'm da 
Miselongi'de söylediği gibi Türkiye 
ile Yunanistan biribirine çözülmez 
bağlarla birleşmiş bulunuyorlar ve di
ğer müttefiklerle birlikte Ege'de ve 
Balkanlarda sulhun kuvvetlenmesi i
çin sıkı işbirliğinde bu·lunuyorlar. 

Hankov, 16 a.a. - Taikang'dan gar
ba doğru ilerlemek istiyen bir düş -
man fırkası hezimete uğramıştır. Çin 
kuvvetleri Kia - Lu - Ho'nun şark sa
hilleri boyunca mevzi almış bulun
maktadır. 

Kvel harekitın merkezi olmuş ve 
Yenşeng ile Hsutang en mühim mü
dafaa noktaları haline gelmi§tir. 

Fransa yardım yapmıyor 
Tokyo, 16 a.a. - Fransanın Çine 

gfıya yardımda bulunduğuna dair ja
pon matbuatının neşriyatını bugün 
hariciye nazır muavinini ziyaret e
den Fransa büyük elçisi tekzib et· 
miştir. 

Küçük ve büyük 

ölçüler 
(Başı 1. inci sayfada) 

tin bu hususta bizden esirgediği 
hiç bir şart yoktur. 

Dün türk gençliğinin havada 
bir dünya rekoru kırdığı havadi
sini aldığımız vakit, gene o eski 
zamanlarda, böyle teşebbüsleri 
kendimize ne kadar az yaraştır
dığımızı hatırladık. Fakat bugün 
genç tayyareci kızımız Sabiha 
Gökçen, tek başına, Balkan ha
valannı dolaşmağa çıktı: Gök
çen'in kanad sesleri, bizde ken
dimizin unutmağa başladığımız, 
lakin, haşkalarrnın bizde esasen 
inkar etmekte oldukları, milli 
hassalarımızın yeni bir ilancısı 
olacaktır. Bugün Balkanlar, ya
rın parçası olduğumuz iki kıta, 
nihayet bütün cihan havasında 
türk adına layrk olan yer! 

Küçük ve dar ölçüler devrin
den hızla uzaklaşıyoruz: Evet, 
daima kendimize göre, kendi im
kanlarımız içi·nde ! Fakat kendi
miz ve imkanlarımız, cihanşü
mul muvaffaıkiyetlerin kaynağı 
ve dayancıdır. Türk ıençliğine 
en ileri'nin ancak hizasında he
def gösterebiliriz. 

F.R. ATAY 

Çekoslovakyada 
Prag, 16 a.a. - · Resmi bir tebliğde 

nazırların milliyetlerin ihtiyaçları 

hesaba katılmak suretiyle bazı idari 
meselelerin münakaşa ve müzakeresi 
için bir toplantı yapmış oldukları be
yan edilmektedir. Nazırlar meclisi, 
B. Hodza'nın salı günü B. Henlayn'ın 
murahhasları ile yapmış olduğu mü
lakat hakkında verdiği izahatı dinle
miştir. 

Suriye baıvekiline karıı 

Bomba değil 

kestane fişeği 
Berut, 16 a.a. - Yüksek komiser, 

Suriye Başvekili Cemil Mardam Beye 

karşı bir suikasd te§ebblisü yapıldığı 

hakkında yabancı gazetelerde çıkan 
haberleri kati surette yalanlamıştır. 

Bir bomba patladığı hakkındaki yan
hş haber, Başvekilin otomobili geçer
ken yol üzerine bir kestane fişeği a
tılmış olmasından doğmuştur. Bu 
yersiz hareketin failleri araştırılma
tadır. 

Vatanperverlik 
Londra, 16 a .a. - 80 milyon sterling 

liralık milli müdafaa istikrazı dün saat 
9 da tedavüle çıkarılmış, saat 15.30 da 
satışa nihayet verilmiştir. Elde edilen 
malumata göre, istikraz piyasada tama
miyle kapatılmıştır. 

Ruzvelt 

hakkını 

bir veto 

kullandı 
Vaşington, 16 a.a. - Kongrenin iç

tima devresinin açıldığı tarihtenberi 
illi: defa olarak B. Ruzvelt, federal a
razi istikrazlarmdan temettü alanlar 
tarafından tediye edilmekte olan faiz· 
ler miktarının tenzili hususunun tem
didine mezuniyet veren kanun layihası
nı imzalamaktan istinkU etmek sureti
le veto bakını istimal etmiştir. 

Mümessiller meclisinde yapılan i
kinci bir müzakerede meclis, reisicum
hurun vatosuna rağmen 37 reye karşı 
284 rey ile eski kararında ısrar etmiş
tir. 

Diğer taraftan Şenliu'ya taarruz e
den iki japon fırkası da hezimete uğ
ratılmıştır. Düşman, aralarında yük
sek rütbeli birkaç da subay olmak ü
zere muharebe meydanında üç bin ö
lü bırakmıştır. Japonlardan birkaç 
sahra topu iğtinam edilmiştir. 

baponl.arın hücumu 
Hankov, 16 a.a. - Japon kuvvetle

ri, Honan'ın şarkındaki düz araziden 
istifade ederek gelen altı fırkalık 
yardımc'ı kıtaatın miizaharetiyle bir
kaç gündenberi Kaifeng şehrine hü
cum etmektedir. Harb bütün şiddetile 
devam etmektedir. Kueiteh ve Podşu 
Çin kıtaatı tarafından tahliy~si üze
rine Honan'ın şarkının müdafaası 

güçleştiğinden Çin hattı Lubgai'nin 
şarkına alınmıştır. Şimdi Hu - Lao -

Karışmazlık 
poletikası 

(Başı S inci sayfada) 

tekliften uzaklaştı. Ve ondan sonra 
kontrol meselesile gönüllüler mese
lesini tanzim etmek için kçıllektif 
plan dahilinde müzakerelere baş

landı. Ve İngiltere İtalya ile bir 
prensip anlaşması yaptı. Böyle bir 
anlaşmayı Fransa da aradı. Fakat M. 
Musolini, General Franko lehinde 
tek cebbeli bir müdahaleyi kabul et
tirmeği bile istemiyerek bu anlaş
mayı imkansız kıldı. 

8 u suretle, karışmazlık kaide

si, icab ettiği gibi tatbik o
lunamadı. Acaba bunu teklif etme
menin veyahud derhal bırakmanın 

daha muvafık olacağı düşünülemez 
miydi? Böyle bir düşünce, onun her 
şeye rağmen asıl gayesine, yaıni is
panyol haI'binin umumi bir harbe 
m üncer ol.mamasına hizmet ettiğini 
unutmak olur. Yapılan müdahaleler, 
o kadar genişlemedi. Eğer büyük 
devletler, İspanyada doğrudan doğ
ruya cebhe almış olsalardı vaziyet 
elbet başka türlü olurdu. 

Demek karışmazlık politikası her· 
kesin menfaati icabıdır. Bu, müda
halelerden çok ıstırab çeken hükü
metçilerin lehindedir. Ve kimseye 
kulluk etmek istemiyen General 
Frankonun lehi.ndedir. İspanyada 
hiç bir gaye gütmediklerini aöyli
yen fakat müdahale eden devletlerin 
lehindedir. Bu devletler t.panyada 
faciaları şiddetlendirmekten ve u
zatmaktan başka bir netice vermi
ycn bir şey için kendi kendilerini 
büyük fedakarlıklara mecbur etsin
le'r? Eğer, bunların böyle bir gaye
leri bile olsa, Fransanın, İngiltere
nin ve bizzat İspanyol milletinin 
bunları tahakkuk edemez bir hale 
sokacaklarını bilmeleri lazımdır. 

Avusturyanın 
harici borçları 

Alman iktisat nazın 
bu bor(lan reddediyor 

Berlin, 16 a.a .. - Bugün Bremen'de 
bir nutuk söylemiş olan alman iktxsad 
nazın, Almanyanm harici borçlan fai
zinin miktarını tenzil eden bir uzlaşma 
talep etmiştir. Mumaileyh, bütün siya
si borçların ve bilhassa Avusturyan.ın 

harici borçlarınm tediyesini reddetmış, 
ve şöyle demiştir: 

''- Bu meselede Almanya için hu
kuki bir mecburiyet mevcud değildir.,. 

Boers harbinden sonra İngiltere 
Boers cumhuriyetinin düyunu umu-
miyesini tanımadı. . 

Birleşik Amerika hükümetlerı, da
hili harbin hitamından sonra cenubi 
Amerika devletlerinin borçlarını ta
nımamıştır. 

Fransa'ya gelince o da, Madagas
kar'ın zaptından sonra bu memleketin 
borçlarını fransız devletinin borcu o. 
tarak katiyen tanımamıştır. 

Binaenaleyh Almanyadan da Avus~ 
turyanın borçlarını tanıması hukukan 
istenemez. 
Nazır Funk esasen Avusturyanxn il

haktan önce de borçlarının tediyesini 
kısa bir zamanda kesmek vaziyetine 
geldiğini kaydeylemiş ve Almanya
nın Avusturyanın hariçten aldığı pa -
ralardan istifade ettiğini noktai naza
rını reddeylemiştir. 

Cinliler bir ıehri geri aldllar 
Hankov, 16 a.a. - Santral Niyuz 

Çin ajansı, resmi bir tebliğ neşretmiş
tir. Bu tebliğde, Çin kıtaatının Şi
yenşiyankeu'yu istirdad etmi§ olduk· 
ları bildirilmektedir. 

İnsani olmıyan hareket f 
Tokyo, 16 a.a. - Prens Konoye, Sa· 

rı nehrin sedlerini yıkmıf olan Çin 
kıtaatının bu gayri insani hareketine 
karşı "cihan efkarı umumiyceine" 
müracaat edecektir. 

Sinemada yanlız yaşh 

kadınlar şapkalarını 

başlar1nda taşırlar 

Bundan yirmi, yirmi beş yıl evel, 
simidci tablasr kadar kenarları geniş 

kadın ppkaları moda idi. Ve. bu pp
kalara k.oe kocaman kuş kanadları süs 
diye. takılırdı. Bu modanın adı "Şan
tekler" idi: Şapkalar gayet geniş ke
narlı, etekler, uzun ve adım atamıya
cak derecede dardı. 

O devirde sinemaya gidilince, (Tür· 
kiye dışındaki memleketlerde), insan, 
önüne bir kadının ,ra&tlamamasına ça
h§ır veya bu biçim şapkalı bir kadının 
gelip önüne. otuımamasını tem.:nni e
derdi. Çünkü, bu modaya tabi olan bir 
kadın önünüze tesadüf edince sinema
yı seyre imkan kalmazdı. 

Buna mani olmak için, sinemaların 
dıvarlarına levhalar asılır ve kadın r
dan, şapkalarını garderoba bırakmala
rı rica edilirdi. 

Gel zaman git uman, ,.pkalar gü
çilldilkçe küçüldü, ve günün birinde 
bir takkeyi andıracak derecede ufaldı. 
Tabii, bu vaziyet karıreında sinemacı
ların ve daha doğrusu seyircilerin şi
kayetleri ortadan kalktı. 

Ancak, son• yılların ve hususiyle bu 
yılın moda evleri, yeniden, uzun külah 
ve kese kağıdlarını andıran biçimde 
veya geniş kenarlı şapka modasını or
taya attılar. 

Bu yeni moda, bundan bir çeyrek a

sr cvelki vaziyeti tekrar iade etmiş ol· 

du. Avrupa ve Amerikadaki sinemacı
lar, mÜfterilerinin tikiyetleri karşı
sında yapacaklarını şqırmış gibi· 
dirler. Eski devirden kalma sinema
cılar, o günlerin metodlariyle kadın· 
lara insaf telkin edilemiyeeeği kana
atinde olduklarını ba,ka bir yoldan 
yürümek lazım geldiğini ileri sürmüş
lerdir. 

Bu yolun, tamamiyle kadın psikolo
jisine uygun ve onların en hassas dav
randıkları ba:ıı telekkilerine dokuna
cak tarzda olmasını dü1ünmÜ§lerdir. 

Onun için, bir çok Amerika ıinema
larındaki antrelerde şimdi 'u levhalar 
görillmektedir: "Yalnız ya'lı kadınlar 
şapka ile oturabilirler!" 

Sinemaya gi<len hangi kadın yaşlı 
olduğunu ilan eden alameti ba,ında ta· 
şır? 

Fransada ecnebiler i~in bir kanun 

Fransız hükümeti çıkardığı bir ka
nunla memleketteki yabancıların sayı
sını tC1ibit etmektedir. Bu kanuna gö
re, her yabanc bir ay içinde kendini 
tescil ettirmek mecburiyetindedir: 
Aksi takdirde sınır dışına atılacaktır. 

Bu kanun bir çok sürprizler doğur
muştur. Her gün, muhtelif t~bakalar
dan yüzlerce kadın ve erkek Faris po
lis direktörlüğüne baş vurmuştur. 
Bunların çoğu ikamet müsaadesi al
madan 1919 danberi Fransada yaşa
maktadır. Bir kısmı da sınır dışına çı
karılmış olduğu halde bir kolayını bu
lup tekrar Fransaya geri dönmü' olan
lardır. Gene bir çoğu kanunen almala
rı lazım gelen müsaade olmadan, muh
telif iş sahalarında faaliyette hatta 
devlet memurluğuna bile girmiş bu
lunmaktadır. Uç bin kişiye Pariıte i
kamet tezkeresi verilmiş fakat hepsin
den de para cezası alınmı9tır. 
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Bölge kupası finali 
J\nkaragücü - Gençlerbirliği yarın 

birincilik için k'arştlaşıyorlar 

Ankaragücü takımı 

Futbol ajanlığı ve kulüblerimizin 
bliğinden anlaşılacağı üzere bölge 
upası maçında hiç yenilmeden bera
ere kalmış olan Ankara Gücü - Genç
er Birliği futbol maçı yarın saat 17 

çukta Ankara Gücü sahasında tek -
ar edilecektir. Milli küme haricinde 
almalaqna rağmen Ankara'mızın en 
uvvetli takımları olduklarını her za

isbat etmış bulunan değerli genç
eri bölge kupasnı almak için bir defa 
aha sahada görmeği sevinçle karşıla-
ız. Haber aldığunıza göre, bu maçın 
hemiyetini takdir eden her iki takım 
yuncuları fevkalade hazırlandıkları 

tbi Ankara Gücü tekrar kulübe avdet 
den müdafi Salih ile sol açık izmirli Gençlerbirliğinden Hasan 
amdiyi Gençler Birliği de Ankara'- Polat ve Nuri T ogay 
ızın cok iyi tanıdığı Halitli aralarına J H · t k d h k 'k - .. angı a ım a a te nı oynar-
ınışlardr. Son aylarda muşterek ha- 1 ·b· t ' h · t f d"' 

ek d k F " v· , k .. sa ga ı ıye mı verı o ara a o-
et e ere orst ıyenna y ço gu- kt' B' h 'k' k l"b·· ·· 

1 b. ~ • . nece ır. ız er ı ı u u umuze 
e . ır oyunla maglub edı~ Fe~erbah- de muvaffakıyet dilerken kendilerine 
enın hazır Irklı bulu~~ugu . bır ~da asahiyetlerine hakim olarak güzel bir 
aptıkları maçlarda gosterdıklerı o- maç yapmağı ve halkımızın hakların
u~l~ halkımız~n. bir ~a~. daha sempa- da gösterdiği yüksek alakayı kaybet -
sını kazanan ıkı kulubu bakalım ya- tirmemeğe çalışmalarını isteriz. 
n ne yapacaklardır ? A• ] .., hl'""• 
Her ik i takımın son vaziyetlerine .. ]atı ıg.ın l~ ıgı 
karak neticeyi tahlil etmek herhal _ Bölge Futbol AJanhgından : 

e do'ğru bir görüş olmaz. Bölge kupaıu birincisinin tesbiti için 

A.nkara gücü ve G. Birliğinin milli Ankara Gücü ve Gençler Birliği birinci 
ihneyi kaybetmesi hiç şüphesiz for- takımları aralarında maç yapmak için 
rından bir kaçının ayrılmasından bölgenin ve ajanlığın müsaadesini istih. 
eri gelmiştir. Ankara Gücü, kuvvetli sal etmişlerdir. Bu maç ve diğer kupa 
ildafaası ve teknik haflariyle rakib- maçları aşağıda yazılı tarihlerde yapı
rine gol çıkartmamağa gayret et- lacaktır. 

lkleri halde sırf şüt atamamaları do- Ankara Gikü - Gençler Birliği 
yısile hakiki kuvvetlerini göstere- Birinci Taknnları 
emişlerdir. 18-6-938 cumartesi saat 17.30 
Güçlüler, Hamdi'nin eski yerini Ankara Gücü Sahaaında 

ınasile daha çok gol fırsatı kazana. Hakem: Ömer 
lardır. Fahri de son oyunlarındaki Demir Spor - Galatasaray 

ntrforda gösterdiği liyakati göste- B. Ta1mnlan 
rse güçlülerin eski vaziyete geldik. 19-6-937 pazar saat 16.30 
rini düşünebiJiriz. Ankara Gücü Sahasında 
Gençler birliğine gelince: Hakem: Selim 
Bu takımımızın da biricik nok- İki kuliihiin tebliği 
nr kıymetli rakibleri gibi forla- Ankara Gücü • Gençler Birliği Spor 
~ın şüt eksiğidir. Halidin mü - Kulübleri Ba§kanlıklarından : 
faada yerini alması ile Nuri gibi Uluus Gazetesinin 16-6-937 perşem
rt ve enerjik bir futbolcunun teşkil be günkü nüshasında Bölge Futbol A
eceği hattı geçmek çok müşkül ola- janlığınm tebliğine memnuniyetle ittila 

~
ktır. For hatlarını da biraz tadil e- peyda eden kulüblerimiz, bölge kupası 
r ve Ali de şahsi oyunu bırakırsa birincil!ğinin tesbiti için tekrar bir maç 
1 çıkaracak bir vaziyete gelirler. yapınaga karar vermişlerdir. Bu husus
ukarıdan beri kısaca tahlil ettiğimiz ta .. bölge başkanlığına ve ajanlığa vaki 
ziyete göre neticeyi almak, aşağı muracaatzmrz kabul edildiğinden bu 
karı her iki takım için de müsavi ~ç aj.anlı~ın tesbit edeceği eı{ yakın 
iyette görülmektedir. hır tanhte ıcra edilecektir. 

Türkiye-Mısır atletizm karşılaşması 
Evelce, !stanbulda yapılacağını ha~ 
r verdiğimiz Türkiye - Mısır atle· 

karşda~ası kati surette tekarrür 
iş ve 2·3 temmuz tarihleri bu mü

aka için tesbit edilmiştir. Evvela 
nanistana gidecek olan Mısır atlet
i oradan Türkiyeye gelecekler ve 
etlerimizle 2-3 temmuz cumartesi ve 
ar günleri !stanbulda, Fenerbah(ie 

adında karşılaşacaklardır. Gelecek o
Mısır atletlerinin isimleri Mısır 
rasyonu tarafından gönderilmiş

·. İçlerinden bazı mesafelerin Mısır 
oruna sahih olan atletler de vardır. 
lecek atletler şunlardır: 

Jorj Fahum. 100-200-400 metre i
. Bu atlet, Mısırın bu mesafelerde
rekorlarına sahiptir. 100 metreyi 

İ8' 200 metreyi 22, 400 metreyi 50 sa
!)'ede koşmaktadır. 
Muhammet Ebeyid 200-400-800 met
ler için. 
~uhamınet Halavani 100 ve 200 ma
~ ile 800 metre için. 
~azit Halavani 400 mania ve 800 met
için. Bu atlet Mısırın 800 metre re
runa sahiptir. Bu mesafeyi 1 dakika 
saniyede koşmaktadır. 
~an Muskuris 400 ve 110 mania ya
ları ile 800-1500 metre için. 
orj Andreadis 100-200-400 metre
için. 
uhammet Abusebah 5000 ve 10000 

metreler için. Bu genç Mısırın 10.000 
metre rekoruna sahihtir, bu mesafeyi 
32 dakika 57 saniyede katetmektedir 
Mişel Kapsalis uzun atlama için. Bt~ 

atlet 7.01 metre ile Mısır rekordmeni
dir. 

Sayet Kotb cirid atma; Aly Yussef 
800 ve 1500 El Şaal uzun ve yüksek at
lama. Bundan başka 4xlOO ve 4x400 
metre bayrak yarışlarını da koşacak
lardır. Atletlere bir antrenör ve iki i
dareci refakat etmektedir. Kafile 30 
haziranda İstanbulda olacaktır. 

T.S.K. atletizm federasyonunun da

vetinden çok mütehassis olan mısırlı 
kardeşlerimiz, gelecek mevsim de, ay
ni şartlar dahilinde .bi.r türk takımıx_ı:ın 
Mısıra gönderilmesını, bu suretle Tur
kiye ve Mıslr kardeş milletleri arasın
da her yıl tekrarlanacak bir müsabaka
nın ananesinin teessüsiinü istemekte
dirler. Atletizm federasyonumuz bu 
teklife de müsaid ve müsbet cevabını 

, mistir. Atletizm sporumuzun ih
yasında Çok büyük tesiri olacak olan 
bu müsabaka bu suretle gelecek yıl da 
Mısırda yapılacaktır. 

Atletlerimize iyi ~alışmalarını ve 
bize güzel derecelerle süslenmiş gali
biyetler temin etmelerini temenni ede
rız. 
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(HAVA SEFERLERİ) 

Ankara - lıtanbul araaında 
pıu:ardan maada her gün : 

Y eıilköyden hareket 
An.karadan hareket 
An.karadan 

cumartesi ır(inlerl . 

. : 9.30° 
15.30 

14.30 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazarte11i 
Salı 
Çar§amba 
Per3embe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci euaneleri 
: Halk ve Sakarya ,, 
: Ege ve Çankaya ., 
: Sebat ve Yenişehir .. 
: İstanbul eczaneıi 
: Merkez " 
: Ankara 

HALK ve YEN 1 
SİNEMALAR 

Seans saatleri 

YENİ 

14-.45 
16.45 
18.45 

Her gün 
HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

Cumartesi giinled 
HALK YENl 

13 
14.45 
16.4Ş 
18.45 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

Pazar günleri 
HALK YENİ 

11 
13 
14.45 
16.45 
18.45 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Geceleri saat 21 de 
Lüzumlu Telefon 

Numaraları 
Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra

caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mcsajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Ta k s i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa· 
n: (2806. 3259). - Yenişehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuz başı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankın caddesi, Uluı taksi: (1291). 
Otobüılerin ilk Vf' aoo 

Seferleri • 
Sabah Ak~m 
İlk Son 
sefer sefer 

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

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

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'dcn Ulus M. na 6.30 21.30 

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

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

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Ycnişehir'e 7.10 23.0Q 

S. pazan'ndan Akköprü'ye li.15 '1.00 
Akköprü'dcn $. pazarı'na 7.30 9.45 

~ U. Meydanı ile 1sta'Syon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı ile Yeniıehlr, Bakanlıklar 
Cebeci, Saınanpazarı arasında aaat a 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam 11eferlr.- vardır. 

li Akşamları Uluı Meydanından ıaat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

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

Tren Saatleri 
Haydarpa~a'ya Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. per
•embe, cumarteıi 
Toroa sürat.) 

Samsun hattma : Hergiin 9,35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Herırün 9.55 

Zonguldak hattı : 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüı " 16.05 

GONDELIK 

Hicri - 1357 
Rebiül'ahir: 18 

S. D. 
Giineş: 4 26 

Rum' - 1354 
Haziran: 4 

S. D. 
Ak~am: 19 43 

İstanbul Valisi gidiyor 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Vali ve 

belediye reisi B. Muhiddin Üstündağ 
yarın sabah Atinaya doğru İstanbul
dan hareket edecektir. 

1 

2 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekJi 

• 

ltalyanın dış politikasının 
dayandığı esaslar ... 

ı tecavüz hareketleri vuku bulmuş ve 
yahudiler de bunlara mukabele etmiş-
lerdir. • 

~on posta ile gelen İtalyan gazete- 1 bu suretle Amerika, hukuku düvele 
lerınin fazlaca meşgul otlukları mev- ve umumi nizama hizmet etmek fıraa
zu; Milanoda açılmış olan enternas- tını elde etmiş olacaktır. 
yon~l politika etüdleri kongresi ve Fakat bu gazete, Amerikanın bita
bu kongrede İtalyan Hariciye Nazırı raflık kanununun ilgasından daha 
Kont Galeazzo Ciano tarafından söy- mtisbet taahhüdlere girişmesini bek
lenilen nutuktur. Kongre hakkında lememek lazım olduğunu ilave et
".Giornale d'İtalia" da bir baş makale mektedir. 

Yahudilerin araplara karşı mukabil 
taarruroa bulunmaları yahudi cemaa· 
tinin liderleri tarafından takbih edil
miş ve tecavüz hareketine geçen hava
lideki yahudiler para cezasına tabi tu
tulmuşlardır. Fakat haydut çeteleri
nin son zamanlardaki faaliyetlerinin 
asıl kurbanları araplardır ve bilhassa 
hükümetin hadimi nazariyle bakılan 
köy ağaları, yahudilere toprak satmak
la ittiham edilen veyahud haydutla
rın para taleblerini isaf etmiyen eşraf 
ve müfrit Kudüs müftüsüne muarız 
olanlardır. Haydutlar askeri inzibat 
kıtaatı ve polis tarafından şiddetle ta
kib edilmektedirler. Geçenlerde hay
dutlarla bir çatışma esnasında .bir İn
giliz polisi ölmüş, fakat çete de bastı
rılmıştır ve daha dün bir çok arap öl
dürmü' olan bir haydud çetesi daha 
tenkil edilmiştir. Inzibat kıtaları şiın
di en sarp arazide yerleşmiş bulunu
yor ve bir taafdan yol inşasına çalı,ı
lıyor. ' 

yazan Vorginio aşağıdaki noktaları "Fakat mütecavizler, bir amil olma-
ayrrca tebarüz ettirmektedir: sı itibariyle Amerikayı ihmal ettik-

"Eriternasyonal politika etüdleri leri takdirde bir hesab hatası yapmış 
ikinci kongresi Milanoda açılmış ve olacaklardır. Fazla taahhüde giriş
Hariciye Nazırı Kont Ciano kısa, fa. mek istememekte olmamıza rağmen 
kat canh bir nutuk söylemiştir. Şü- Avrupada bir harb patladığı takdir
mullü olan bu nutuk derin manalı ve de daima sulh tarafını iltizam etmeğe 
mühimdir. amadeyiz." 

Şurası işaret edilmelidir ki İtalya- Bu gazete, bu vaziyetin 1914 deki 
nrn şark pcılitikası İtalyan • Cermen ve 1917 de Amerikanın müttefiklerin 
tesanüdü üzerine kurulmuştur. Aynı yanı başında mevki alması anındaki 
zamanda Avrupa hadiselerinin teva- vaziyeti hatırlatmakta olduğuna işa
lisinin meydana koyduğu icablara da- ret eylemektedir. 
yanmaktadır. Gaye ve maksad iki 
devletin siyasi hududlariyle veçhele
rini aynı seviyede kıymetlendirmek 
ve faaliyetlerini birleştirmektir. Şim
diye kadar bir çok defalar söylendiği 
gibi gene tekrar edilebilir ki; İtalya, 
Berlin • Roma mihverinin hakikatine 
ve manasına zıd olarak her hangi bir 
millet tarafından teklif edilecek bir 
siyasayı kabul edemez. Şunu da söy
liyelim ki daha oir çok kimseler bu 
iptidai hakikati anlamamakta israr 
ediyorlar. Nazır Ciano haklı olarak 
böyle teşebbüslere karşı görüşünü 
izah etmiş ve iki manalı uzlaşmalara 
yaklaşmadığını tekid eylemiştir. Bu 
sözler vuzuh ile anlaşılmalıdır. Bü
yük Britanya dış siyasetinde böyle 
bir hataya düşmekten sakınmıştır. 

Nevil Çemherlayn ile Lord Halifaks 
tarafından tutulmuş olan hareket 
gayet vazıhtır. Londra ile R oma ara-

İnallfere 
.Filistin "de kargaşalıklar 

T aymis gazetesinden: 
Filistinde bir tarafdan hakiki vazi

yeti tayine uğraşan komisyon tetkik
lerle uğraşırken diğer tarafdan tüfek
ler patlamakta devam ediyor. Mayısa
yının başlarında Azzun'da altı arap 
polisinin hainane katlinden sonra he
men her gün katilier, dağa kaldırma

lar, silahlı soygunculuk vesair şekil
lerde tethiş haberleri alınmaktadır. 
Samaria ve Galilce tepeleri bu gibi 
haydudluk hareketlerine sahne olan 
yerlerin başında gelmekle beraber Ku
düs civarında da yahudilere karşı bazı 

Maamafih bütün bu tedbirlerin, Fi
listinde asayişin muhafazası işinde en 

büyük davayı halletmesi veya edebi
leceği beklenemez. Bu dava Suriye -
Lübnan hududunun inzibatı meselesi
dir. Aylardanberi Filistindeki asilere 
asker, silah, talimat' ve para yetiştiril
mektedir. Kudüs müftüsü Al Zok'daki 
inzivasından ingiliz ve sionist aleyh· 
darı harekatın heyeti umumiyesini i
dare etmektedir. Bu meselede bazı Su
riye politikacılarınm Filistindeki asi 
haydudlara karşı sadece hissi bir rabı· 
ta ile iktifa ettiklerine . inanmak bir 
haylı müşkildir. Bundan başk~ Lüb
nan hükümeti, kendi topraklarının bir 
hareket üssü olarak kullaiılrnasını tah
did yolunda girişeceği her hangi te
şebbüsün fransız yüksek komiserinin 
memnuniyetsizliğini celb~deceğin ... 
den korkmaktadır. 

smda yeni akdolunan uzlaşma sistemi 
İtalya tarafından sadıkca kıymetlen· 
dirilecek ve ona hürmet olunacaktır. 
Bu uzlaşmada müphem hiç bir nokta 
yoktur. !ki imparatorluğun işbirliği 
kolaylaştıracak münasebetler tesbit 
edilmiştir. Bunlar ne İtalyanın dış 
politikasını ne de Roma - Berlin mih
verini bozamaz. Bu suretle hakiki bir 
sulh ve işbirliği vesikası imzalanmış 
oldu. Enternasyonal münasebetlerde 
vuzuh veren bu anlaşma veçhelerini 
değiştirmiyecek ve anlaşmazlığa yol 
vermiyecektir. Tereddütsüz söyliye
biliriz ki, İtalya Çemberlayn'ın poli
tikasında gerek kendisi için, gerek 
Avrupa için canlı bir sulh unsuru bul
muştur. 

Maliye vekaletinin kararı 

Balkanlara gelince; İtalyan menfa· 
atleri coğrafi vaziyetin icabından o
larak daimi ve aynıdır. Fakat bu men
faatler sırf sulh ve işbirliği esasları
na dayanır ve şimdi müstakil realist 
ve otoriter olmuş olan Balkan dev
letlerinin yeni milli veçhelerine ay
kırı değildir. Roma ve Belgrad ara
sında akdolunan ve gerek dahili ba
kmıdan faydaları, gerek harici ba
kımdan lüzumları inkar edilmez olan 
uzlaşma ve diğer Balkan devletleriyle 
olan münasebetlerin günden güne sa
mimileşmesi italyan - Balkan münase
betlerindeki tesanüdü ve Avrupa'nm 
Tuna cenubt mıntakasmdaki milletler 
üzerinde iyi tesiri geri kalmıyacaktır ... 

Amerika 
Bitaraflık kanunu 
kaldırılacak mı? 

Nevyotk Taymis gazetesi, baş ma
kalesinde' Amerika halkının dünya 
vaziyeti hakkıidaki sempati hislerine 
terceman olmakta ve şöyle demekte
dir: 

"Amerika halkı şimdi harb tehdidi 
teşkil eden hiç bir vaziyette bitaraf 
değildir ve ileride diinya kuvvetleri
nin muvazenesini bozmak tehlikesini 
gösteren va,;ı;iyetlerde de bitaraf kal
mıyacaktır. Maklll efkarı umumiye, 
Japonyaya karşı Çin'in lehinde, A
vusturyanın alman kıtaları tarafından 
işgali aleyhinde ve Çekoslovakyanın 
mukavemetinden dolayı memnundur. 
Çünkü Çekoslovakya hürriyet ve de
mokrasi hakkındaki prensiplerine sa
dık kalmt~tır. Çekoslovakya, Ameri
kalılarca mergup olan bu prensipleri 
müdafaa etmektedir. Amerikanın 
sempatisi vasati Avrupa ve İskandi
navya demokrasilerine ve bilhassa 
Fransa ile !ngiltereye teveccüh et
mektedir." 

Gazete, bitarafl1k kanununun ilgası 
lüzumunu ileri süq:nektedir. Çünkü 

göçmenlerin Mübadil ve 
tahsis ve tefviz işleri tasfiye edi·liyor 

Mübadele ve tefviz işlerinin kati 
tasfiyesi ve neticelendirilmesi hakkın
daki kanunun neşrinden evel mübadil 
ve göçmenlerin iskan işlerile fili tah
sis vaziyetlerinin esaslı bir şekilde dü
zeltilmesi Maliye Vekaletince karar
laşmıştır. Vekaletçe bu işlerin düzel
tilmesi hakkında tesbit edilen esasla
ra göre, istihkaklı mübadillere tefviz e 
dilen mallar ne gibi bir sebeble olursa 
olsun ellerinden çıkmış bulunursa bu 
mübadillere tekrar mal tefviz edilmiye 
cektir. Bu mallar kati tasfiye kanunu
nun neşrinden evel mübadil ve göç
menlerin sunu taksiri olmaksızın elle
rinden çıkmış bulunursa, bunlara istih
kakları derecesinde ve kanunun em
rettiği §ekilde tasfiye vesikası verile
cektir. 

İstihkaksız ve adi iskana tabi müba
dil ve göçmenlerden eski iskan kanu
nunun tay~n ettiği müddet içinde is
kanını istemiş olup da mübadele ve tef
viz işlerinin kati tasfiyesi hakkındaki 
kanunun neşrinden evel hazineye aid 
bir mesken edinmiş bulunanlardan, 
göçmenlerin akın halın<le geldikleri ve 
iskan dairelerinin ç<>k fazla meşgul ol
dukları sıralarda kendilerine bir gayri 
menkul irae edilmeksizin kendilikle· 
rinden birer gayri menkul temin ve iş
gal suretile gayri me·nkul edinmiş ve 
fakat iskana aid resmi muameleleri ik
mal ettirmemiş olanların ellerinde bu
lunan gayri menkuller, adi iskan hak
ları meccanen ve üst tarafı borçlandı
rılma suretile kendilerine verilecektir. 

Kati tasfiye kanununun neşrinden e· 
vel gelmiş ve eski iskan kanununun 
tayin ettiği müddet içinde müracaat 
ile iskanını ~temiş veya hazineye aid 
meskeni işgal ederek iskan görmemiş 
olan mübadil ve göçmenlerin iskan .i· 
dareleri tarafından bulundukları yer
lerde ic-~anları yoluna gidilebilecek
tir. 

Kati tasfiye kanununun neşrinden 
evel adi iskan suretile kendilerine mal 
verilenlerden adi iskan hadlerine ka
dar olan borçları affedilmiş olanlar m 
bu malları ellerinden alınmış veya sa
hibi çıkarak tahliye ettirilmiş ise, bu 
gibilere verilecek malların adi iskan 
derecesinde olan kısımları da borçlan
dırılmaksızın affa ta:hi tutulacaktır. 

Eski iskan kanununun tayin ettiği 
müddet içinde müracaatla iskanını is
temiş ve kendilerine katt tasfiye kanu
nundan evet gayri menkul verilmiş i
ken -bu gayri menkullerden bir kısmı 

veya tamamı sahibinin çıkması ile el
lerinden alınmış olan mübadil ve göç
menlerin eski tahsislere istinaden ve· 
rilecek gayri menkullerin de iskanı a
di derecesine kadar olan kısımları 
borçlandırılmaksızın parasız temlik e
dilecektir. 

Gümrük müfelfiılerinin loplanhsı . 
Gümrük tekniği ve teftiş usulleri Ü· 

zerinde hazırladıkları tezleri tetkik ve 
müdafaa etmek üzere şehrimizde top
lanan gümrük müfettişleri çalışmala
rına devam etmektedirler. Müfettişle
rin toplantıları daha bir iki gün süre-
cektir. ' 

'Gümrük ve inhisarlar vekili B. Rana 
Tarhan dün saat 17 de Anadolu kulü
bünde müfettişler şerefine bir ziyafet 
vermiştir. Ziyafette Gümrük ve inhi
sarlar vekaleti erkanı da bulunmuştur. 

İsanbul belediyesi 
Kendisi of obüs iıletecek 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Belediye 
otobüs işletmek üzere milli bankalar
dan birisinden 500 bin lira ödünç alma 
işine aid müzakereleri bitirdi. Bu pa
ranın 400 bin lirası ile otobüsler alına· 
cak ve 100 bin lirası ile de garajlar ku
rulacaktır. 

İzmir belediyesi aile fişleri 
hazırlıyor 

İstanbul, 16 (Telefonla) - İstanbul 
belediyesi tarafından ihdas edilen aile 
fişleri usulünü İzmir belediyesi de ta
kib etmeye karar vererek hu hususta 
malllmat istemiştir. 

İzmir Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-?04) 



Felôkete 
uğrayanlara 

yardım 
Tiirkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumi Merkezinden : 

Yer sarsıntısından felakete uğrayan va
tandaşlanmıza yardım yapılmak üzere aşa
ğıda isim ve adresleri yazılı zevat ve mües
ıesat tarafından hizalannda yazılı paralar 
veznemize yatınlmıştır. Bu hayır sever ze
vata ve muessesata gerek cemiyetimiz ve 
gerek felaketzedeler namına teşekkürleri
mizi sunarız. 

Lira Kr. 

162 05 İncesu Kızılay şubesinden 
40 00 Kula .. ,, 

323 89 Akçadağ ,. 
2 13 Suşehri ,. 

68 00 Bergama .. ,. 
22 25 Kars lisesi talebelerinden 

1000 00 Aydın Kızılay merkezinden 
20 00 Çelikkale sokak No. 6 da B. Şe

fik Bilkur'dan 

1638 32 
253439 82 Evelki listelerden 

255078 14 

lT!ZAR - 15.6.19JB tarihli Ulu.'> gazete
sinde çıkan yardım listemizde Ankara Tel
gaz :şirketinden (80.25) liramn bu hesaba ait 
olmadığr anla:sılmalcla ye.kundan tenzil edil
miştir. Ôzür dileriz. 

Perçinci ve perçin 
ıaıtıcı aranıyor 

Kırıkkalcdc çalıştırılmak üzere 
bu işlerde ihtisası olan birer iş
çiye acele ihtiyaç vardır. Yüksek 
ücret verilecektir. Yenişehir A
tatürk Bulvarı Güven apartımam 
7 numaraya bizzat müracaat edil-
mesi. 3768 

Kazalar · 
. 
l lôç ahnacak 

Kızılcahamam Kaymakamlığın
dan: 

Kızılcahamam kazası köy bürosu 
namına mübayaa edilecek ilaç bedeli 
10. 6. 938 tarihinde açık eksiltmeye 
konulmuşsa da talihlerin tamamen 
haberdar oldukları anlaşılamadığın · 
dan 22. 6. 938 çarşamba günü saat 16 
da ihalesi yapılmak üzere isteklilerin 
Kızılcahamam kaymakamlığına müra-
caat etmeleri ilan olunur. 3728 

İLAN 
Kamyon ve otobüslerle nakliyat iş

leri yapan bazı kimselerin otobüs ve 
kamyonlarını Belediye dairelerinde 
namıma kaydettirdikleri görülmekte· 
dir. Bir gfına alakam olmadığı halde 
vukubulmuş olan bu gibi hadiselere 
binaen alakadar resmi ve hususi dai
relerin nazarı dikkatini cclbeder ve 
tekerrürü halinde müteşebbisler aley
hinde takibat yapacağımı ilan ederim. 

Muhtar Uçansu, Alpullu 
3760 

L,, Zay~ler , 
Zayi - Ankara 2 inci noterliğinde 

tasdikli Zekeriya Satncl yazılı mühürü
mü kaybettim. Yenisini çıkaracağım· 
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan o
lunur. 
Zekeriya Satanel 3763 

· Vilayetler 
Proje yaptırılacak 

Zonguldak Urbaylığmdan ı 
Zonguldakta yaptırılacak §Cbir ote

li ve gazinosuna a:i~ proje ihzarı işi 
müsabakaya çıkarılmıştır. 

Teklifler 30 haziran 1938 perşembe 
gününe kadar Urbayhğa teslim edil
miş olmak lazımdır. 

İştirak edecek olanların şartnamesi 
ile vaziyet ptanmı parasız olarak Zon
guldak Urbaylığından almalaljl ilan o-
lunur. (1483) 2970 

inıaat ve tesisat münakasası 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

30.6.938 perşembe günü saat 15 de 
1stanbulda nafia müdürlüğünde 
(47000) lira keşif bedelli Valdebağı 
prevantoryom talebe ve öğretmen sa
natoryomu 3 üncü kısım inşaat ve te
sisat işleri kapah zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartnamele
ri proje, keşif hüJasasiyle buna müte
ferri diğer evrak 235 kuruş mukabilin
de dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (3525) liradır. 
İsteklilerin teklif mektubları ve en 

az (35.000) liralık bu işe benzer iş yap
tığına dair nafıa vekaletinden almış 
olduğu 938 yılına aid müteahhidlik 
ve ticaret odası vesikalarını havi ka
palı zarflarını 30.6.938 perşembe günü 
saat 14 de kadar nafıa müdürlüğüne 
vermeleri. (3303/ 1723) 3497 

Parke taşı ahnacak 
Konya Ereğli Belediyesinden 

1 - Belediyemiz tarafından çarı:ı 
dahilinde yolların parke olarak inşa· 
sı için kırk bin aded parke taşı kapalı 
zarf usulü ile münakasaya konulmuş
tur. 

2 - Münakasa müddeti 7. 6. 938 ta
rihinden itibaren yirmi gündür. 

3 - Taşlar kasaba dahilinde bele
diye tarafından gösterilecek mahalde 
teslim olunacaktır. 

4 - Muhammen bedeli (4400) lira 
olup münakasaya iştirak için (330) 
liralık teminat mektubu iraesi şarttır 

5 - 27. 6. 938 trarihinde saat (16) 
da ihalesi yapılacağından talihlerin 
artırma, eksiltme ve ihale kanununda 
yazılı şerait dairesinde teklif mektub
larını saat (15) şe kadar belediyeye 
vermeleri me§rut olup bu saatten 
sonra verilen teklif mcktubları kabul 
olunmaz. 

6 - Taşların evsafı hakkındaki 
fenni şartnamesi belediye yazı işle
rinden meccanen alınabilir. 3663 

Şosa yaptırılacak . 

Konya Ereğli Belediyesinden : 
1 - Belediyemizce yaprlacak olan 

kasaba dahilinde Konya iltisak yolu
nun (120) metroluk kısmının şose o
larak inşası kapalı zarf usulü ile mü. 
nakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa müddeti 7. 6. 938 
tarihinden başlamak üzere yirmi gün
dür. 

3 - Muhammen keşif bedeli (1388) 
lira (65) kuruş olup münakasaya işti
rak etmek için (104) lira (15) kuruş
luk teminat mektubu irae etmek la. 
zımdır. 

4 - 27. 6. 938 tarihinde saat (15) 
de ihale yapılacağından talihlerin ar
tırma ve eksiltme ve ihale kanununda 
yazılı şerait dairesinde teklif mektub
larını saat (14) de kadar belediyeye 
vermeleri şart olup bu saatten sonra 
verilen teklif mektubları kabul olun
maz. 

5 - Plan ve sair evrak belediye ya
zı işlerinden meccanen verilif. 

3664 

Nakliyat münakasası 
Kocaeli inhisarlar Baı Müdürlü 

ğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Düzce. 

Gündoğdu, Oskübü, Hendek, Adapa· 
zar bakım cvlerind: mevcud tahminen 
2.300.000 kilo mikdarında 937 ürünü 
yaprak tütünün mahallerinden İstan · 
bul depolarına nakli olup nakliye üc . 
rcti muhammen bedeli 20.000 liradır. 

2 - Bu yoldaki eksiltme ,artname· 
sini istekliler, İzmit, İstanbul Ankara. 
Adapazar, Hendek, Düzce, Bolu inhi
sarlar idarelerine müracaatla görebi 
lirler. 

3 - Eksoltme müddeti 8.6.938 gü. 
nünden 23.6.938 perşembe günü saat 
11 re kadar 15 gündür. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile
dir. 

5 - Muvakkat teminat akçası mik· 
darı 1500 lira veya o mikdar itibarı 
hükümctçe musaddak milli bankalar 
teminat mektublarıdır. 

Zayi - Ankara İsmet Paşa Kız Ens
titüsü ~ınıf ı. C. den (Birinci sınıftan) 
aldığım tasdiknamemi kaybettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü ol
madığı ilan olunur. 465 No.lu Sabiha 
Esen 3762 

6 - Talihlerin ticari durumlarını 
bildirir tecim odalarından musaddak 
bir vesikayı İzmit başmüdüriyetinde 
müteşekkil eksiltme komisyonuna te
minat makbuzu ile birlikte gösterme
si şarttır. 

Zayi - 1076 Numaralı bisikletimin 
plakasını kaybettim. Yenisini aalcağım 
dan eskisinin hlikmü voktur. 

Bülend Ecevit 

7 - Teklif mcktubları 23.6.938 gü
nüne rastlayan perşembe günü saat ı l 
re kadar İzmitte müteşekkil komis 
yonca kabul edilir. ~1822) 3675 

uı.:us 

Gö~men evleri yaptmlacak 
İzmir ls'&:an Müdürlüğünden : 

1 - Beheri 565 lira 40 kuruş muham
men keşif bedelle Bergamanın Kınık 
nahiyesi merkezinde 20 ve Menemen 
kazası merkezinde 14 şehir tip göçmen 
eviyle beheri 542 lira 26 kuruş muham
men keşifli Dikili merkezinde 31, Çan
darlıda 118, Çeşmenin Uzunkuyu na
hiye merkezinde 21, Alaçatı nahiye 
merkezinde 10, Torbalı Yen köyünde 
60, Kemalpaşa kazasının yukarı Kızıl
ca köyünde 10, Kuşadası kazasının Da
vutlar köyünde 29 köy tipi kargir ev
lerin inşaatı ker~stelerı iskandan ve
rilmek ve diğer bilumum malzeme ile 
işçiliği müte<ihhide aid olmak üzere 
her kısım ayrı, ayrı kapalı zarf usuliy
le münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - Kınık, Menemen, Dikili, ve 
Çandarlıdaki evlerin ihalesi 29.6.938 
günü, Uzukuyu, Ala~atı, ve Davutlar 
köyündekilerin 30.6.938 günü, Torba-

lı, Yeniköyü ile Kemalpaşa kazasının 
Yukarı kızılca köyündeki evlerin iha
lesi l.7.938 günü saat .:nda İzmir iskan 
müdürlüğü dairesınde müteşekkil ko
misyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebfünck için her 
mevkiye aid evlerin mecmuu keşif be
dellerinin yüzde yedi buçuktan tutarı 
olan muvakkat teminatın yatirıldığına 
dair vesaik, e:tsiltmeden bir saat evel 
makbuz mukabilinde komisyon reisli
ğine tevdi edilmiş ohnalrdır. 

4 - Bu işler!! dair plan, keşif, şart
name ve sa:r e:v!'~k İzmir iskan daire
sinde her gün görülebilir. 

5 - Pustada vuku bulabilecek her 
hangi bir gecıkmcden dolayı vaki iti
razat kabul e1ilmez. 

6 - İsteklilerin yukarıda her mev
kideki inşc:ı.ıt için ayrı ayrı gösteril
miş olan glir. ve saatlerde İzmir iskan 
müdürlüğü dairesine müracaat eyle-
meleri. (2032/1854) 3711 

Göçmen evleri yaptırılacak 
Seyhan İ&kan Müdürlüğünden: 

Bir evin keşif bedeli 
Yapılacak ev adedi Yeri Lira Kr. 

14 Kozan Merkezi kaza 729 20 
118 .. İmamoğlu 

" " 35 
" lhsanülhamid 

" " 24 
" Ayvalı ,, 

" 19 ,, Pekmezci 
" " 

210 
1 Saimbeyli Merkezi kaza 687 71 

10 
" Höketçc 

" 14 
" Doğanbeyli 

" 
,, 

5 ,, Şar ,, ,, 

30 

1 - Yukarda köy üzerine mahal ve beherinin muhammen keşif bedcllc
leri gösterildiği üzere vilayetin Kozan kazasında 210 ve Saimbeyli kaza
sında 30 ki cem'an 240 tip 8 den tek kargir göçmen evi yaptırılacaktır. 

2 - Yapılacak evlerin kerestesi İskan dairesince verilmek ve diğer bü
tün malzeme ve işçiliği müteahhidine aid olmak üzere ve anahtar teslimi 
şartile toptan kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

3 - İhale 938 senesi temmuzunun 4 üncü pazartesi günü saat 15 de Vi
layet konağında toplanacak iskan komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - 240 evin toptan inşasına kapalı zarf usulile talip çıkmadığı veya 
talibin teklif ettiği bedel haddi layıkında görülmediği takdirde kaza veya 
köy üzerine gurup, gurup olarak çıkacak taliplerine yine aynı günde pa
zarlık surctilc ihale edilecektir. 

5 - Bu işe aid plan, mukavele ve şartname ve sair evrak ve keşfi vila
yet iskan müdürlüğünde, Kozan ve Saimbeyli kazalarında ve vilayetler is
kan müdürlüklerinde görülebilir. 

6 - İsteklilerin muvakkat teminatlarını ihaleden evvel Malsandığına 
yatırmaları ve ihale saatinde komisyona müracaatları ilan olunur. 

(1894) 3779 

Satılık kôgir hane ve müştemilôtı 
Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğün den : 

Muhammen kıymeti Metre murabbaı 
Lira üzerine Cinsi 

40700 214,50 Büyük bina 
104 Büyük binanın yanındaki küçük hane 
24 Garaj 

455,80 Bahçe 
1 - Bcyoğlunda Sıraservislerdc Katip Mustafa Çelebi mahallesinin 

Beyoğlu caddesiyle Hocazade ve Billorcu çıkmazı sokaklarında 119, 119/1, 
119/2, 8/1 ve 86 numaratajlı ve her türlü tadilata ve ilaveye elverişli bulu
nan 15 odalı kömürlük, mutbah, çamaşırlık, kalorifer dairclerile, banyo 
dairelerini ve müştemilatı saireyi havi kargir hane ile bu hanenin cümle 
kapısının sağ ve sol cihetlerindc maa müştemilat dörder odalı iki ev ile 
yine bu haneye ait bulunan garaj binası ve bahçesinin tamamı satılmak Ü· 

zere 11-6-1938 den itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usuliyle müzaye
deye konulmuştur. 

17 - 6 - 1938 

KOCOK İLANLAR 
Satılık : .................................................... 

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

' 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük illinlardan : 
Bir defa için 30 Kuruıs 

itki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kurus 

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

Sablık - Ankaranm her tarafında 
imar dahil ve haricinde parça parça sa· 
ttlabilecek toptn arazi, bağ ve bahçeler 
ı'-1 eşet Şeren Tel: 2406 3038 

Acele "atdrk ev - Y enişehirde Dev
let Şurası yanında Elgün S. No. 5. 

,2 kat 7 oda konforlu 745 M. bahçeli. 
Ti: 2406 Neşet Şeren. 3418 

Azimet hasebiyle satılık arsa - Ye
ni şehir Karanfil cadde. 15 N o. 550 M. 
cephe 18 M. en müsait fiatla. Müracaat 
Seliinik Cad. No. 16 Ti. 2323 3530 

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

Acele satılık arsa - . Yenişehir Oku
la sokak 348 M. blok başı uygun fiat-
la H. Alıcı oğlu Tl. 1538 3533 

Satılık - Koyunpazarmda, 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 Ti: 2406 Neşet 

3579 

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

Acele satdık arsa - Yenişehir Ka
vaklıdere cadde üzerinde asfalta nazır 
ehven fiyatla satılıktır. Ulus İlan me
murluğuna müracaat edilmesi. 3634 

Satılık arsa - Cebeci hastahanesi sı
rasında Balkchriz semtinde 2003 metre 
murabbaı arsa satılıktır. İstiyenlerin 
Demirlibahçede Dölcn sokağında 8 nu
maraya veya devlet demiryollan hası
lat dairesinde Bay Fazıl Annç'a müra-
..-aatları 3666 

Devren satılık - Ani mazeret dola
yısiylc abonesi ile ve teferruatı ile dev
redilecek aş evi. Tediyatta her türlü 
kolaylık. Cebeci qevi. Tl: 3199 3689 

Satılık kalorifer - Az kullarulmı' 3 
kazan radiyatör ve boruları ile satılık • 
tır. Telefon. No. 2988 3713 

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. 
hktır. Gezmek için Ulucanlarda 72 No. 
lu dilkkanda sebzeci Ahmede, almak 
için Tl. 3366 ya müracaat. 3748 

Dort defa için 80 Kurus 
Devamlı küçük ilanlann her defası için 

i 
10 kuruıs alınır. Meseli 10 defa neşredi
lecek bir ilan için 140 kuruş alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere. her satır, ke

.i lime aralanndaki boşluklar müstesna 
i 30 harf itibar edilmiştir . Bir küçük ilin 

Dört satırdan fazla her satır için aynca 

1
120 harften ibaret olmalıdır_ 

.~~. ~~.7:~ .. :~:~.ı.:·.'' .. ''' ' .. " "".' .. ' .. ''''.''' 
Kiralık: 

Kiralık Müstakil Ev- Yenişehir 
üç odalı bütün konforu haiz müsta 
bir ev ucuz fiyatla kiralıktır. Müracaa 
Yenişehir Selanik caddesi No: 47 37 

3775 
Kiralık - Kavaklıdere civarında 

ven evleri otobüs durağına yakın ele 
trik ve terkosu olan geniş hol üzerin 
3 oda ve sair müştemilatı havi bağlı 
kiralıktır. Dahiliye Vekaleti muteme 
Ahmet Hamdi'ye ve yahut 1230 t 

lefona müracaat. 3630 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet ca 
desi köşe başında ve işlek bir mevki 
kiralık daire ve dükkanlar kapıcı 
müracaat. 3665 

Kiralık - Bahçe içinde müstakil b 
evin üst katı devren kiralıktır. 4 od 
2 ufak oda, su, elektrik, hava gazı. Y 
nişehir Erdoğan sokak No. Su 8/ 3 
müracaat. 3688 

Kirlık daire - 4 oda, 1 hol, bany 
bütün konforu haiz, Halkevi yakınmd 
Denizciler caddesi, Hamamcı apart 
manı, daire 4. - Dört aylık veya sen 
lik. İçindekilere müracaat. 3724 

Kiralık oda - Işıklar N ecatibey ın 
hallcsi Güzeller sokak 10 cı yıl apartı 
man 2. ci kata müracaat. 3739 

Kiralık - Ankarada Anafartala 
caddesinde birinci noter dairesi üzerin 
deki sekiz odalı apartıman kiralıktı 
Telefon 1152 numaraya müracaat. 

~45 
Kiralık-Atatürk bulvarında beş 

dair apartıman mobilyalı veya mobily 
sız 3 aylık veya senelik. Telefon: 364 

37~ 
Kiralık - Kızılay bahgeaine 2-da 

ka Dcmirtepe Urunç S. No: 9. 5 ôô! 
konforlu Ap. 60 lira. Yalnız 2 ay i~ 
eşyalı eşyasız 45 lira. 37 

Kiralık Bağ - Çankayada Mekt 
arkasında asfalt üzerinde dört odalı 
akar sulu mamfır ve meyvalı bağ kir 
lıktır. Görmek istiyenler alt katta o 
ranlara ve pazarlık için adliye sara 
civarında Halıcı Ekmele müracaatlar 

376 

iş arayanlar: 

2 - !halci katiycsi 1-7-1938 cuma günü saat 13 de Beyoğlu Vakıflar Di
rektörlüğü ihale komisyonu huzuriyle yapılacaktır . 

3 - İsteklilerin muhammen kıymeti üzerinden % 7,5 teminat makbuz
larını veya banka mektuplarını 2490 numaralı kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplariyle beraber ihale saatinden bir saat ev
veline kadar ihale komisyonuna vermeleri lazımdır. 

Satılık Kaptı Kaçtı - Motörü sağlam 
Fort markalı kaptı kaçtı.Görmek ve 
gö~.üşmek için tel: 1257 de Tahir Erişe 
muracaat. 

3770 

1ı aranıyor - İnşaat iş başı kalf 
betonarme köprü fabrika baca inşaatı · 
da çok tecrübeli almanca bilir taşra} 
gider Ulus'ta Kalfa rumuzuna mektu 
la müracaat. 3738 

Mürebbiye - Tecrübeli bir alın' 
mürebbiye aile nezdinde iş arıyor. R 
ferans verebilir Ulus'da mürebbiye 
muzuna müracaat. 375 

Aranıyor 
4 - Binayı görmek her zaman kabil olduğu gibi şartnameyi de görmek 

isteyenlerin Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü akarat ve mahliilat şubesine Möbleli oda aranıyor - Yenişehir
d~ aile nezdinde pansiyon veya müsta
kıl koı;ıforlu oda aranıyor. Çankırı Cad. 
Tan oteli 10 No. ya mektupla müracaat. 

Y abancr bir Bayan - Fransızca A 
manca bilir. Çocuklu aile yanın mür 
biyelik aramaktadır. Ulus'da L.B. rıı 
muzuna mektubla müracaat. 377 müracaatları. (1889) 3765 

l~lUJIMllt\AltıA 
CAN KUQTAQ.IQ. 

-... 

3731 

/ f 1 verenler : 

1 Muhasebeden anlar, Almanca bilir 
bir Bayan Kasyere, ve satıcılık yapacak 

1 

bir erkek memur aranıyor. Anafartalar 
cad. Haraççı Kardeşler Mobilye Tica
ret Evi. 3026 

1 ~nrslar: 
Daktilo Kursu - 48 inci devresine 

temmuz 938 ilk haftasında başlıyor. 2 

1 ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 
Yenihamam apartmanı Tel: 3714 3601 
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Harita Ümum Md. 

Hesab makinası ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğündert 1 

1 - Harita Genel Direktörlüğıt 
p!an şubesi için Poligon kemiyatı "'1 
zıyc hesabatı için bir adet hesap 
kinesi ve 6 teferruatı eksiltme sure 
tiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 30 - 6 - 19~ perşeıı1 
be günü saat 15 de Cebecide Hrt. Gtı 
Drk. binasında satın alma komis 
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 800 lira 
muvakkat teminatı 60 lira olup vezfl 
makbuzu veya teminat mektubu kabıl 
olunur. 

4 - Taliplerin fenni şartnamesifl 
görmek üzere her gün ve eksiltme}' 
girmek üzere yukarda yazılı gün 
saatte komisyona gelmeleri. 

(1896) 3774 

Satılık enkaz 
Ankara Belediye Riyasetinden 

Ada Parsel Mahallesi Cinsi 
Muhammen bedel1 

Lira K. 

51 54 H. Bayram 2 ahşap hane 1200 
522 40 Cebeci Kargir bina 270 

Yukarda mevkileri yazılı hanelerin hcdim ve tcsviyCf masrafları alil' 
cak şahsa aid olmak üzere hizalarında gösterilen muhammen bedelle cnlcll' 
zı açık müzayedeye konmuştur. İhale 23-6-938 perşembe günü saat 9 dl 
imar müdürlüğü binasında yapılacaktır. Taliplerin % 7,5 teminat akçele" 
riyle komisyonu mahıuıuna mliracaatları ilin olunur. (17+4) 35 



I7 - 6 - 1938 l!J(;US 

RESMi İLANLAR : Demiryolları · ·~ 
Sönmemiı kire( ahnacak 

Sömi kok kömürü 
ah nacak 

Adliye Vekfiletinden : 
1 - Temyiz mahkemesi kalorife

ri için alınacak 250 ton sömikok kö
mürü kapalı zarf usulile eks~ltmeye 

konulmuştur. 
2 - Eksiltme 30 haziran 938 per

şembe günü saat onda Ankarada tem
yiz binasında Vekalet levazım ve dai
re müdürlüğü odasında toplanan ek
siltme komisyonu tarafından yapıla

caktır, 
3 - İstekliler bu hususa aid şartna

meyi Vekalet levazım ve daire müdür
lüğünden her zaman alabilirler. 

4 - Beher ton i!jin tahmin edilen 
hedel (26) liradır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan 
isteklilerin bedeli muhammenin % 
7,5 ğu olan 487,5 lira nakid ve yahud 
devletçe nakid mukabilinde kab':l e
dilen tahvilatı mahalli mal sandıgına 
teslim etmiş olduklarına dair olan 
sandık makbuzlarile teklif mektupla -
rmı havi mühürlü zarfların eksiltme 
saatinden bir saat eveline kadar ko
misyon riyasetine vermeleri. 
Taşradan teklif mektubu gön.dere

cek olanların da aynı saatte yetışme
sini teminen daha evelden postaya 
tevdi etmiş olmaları ve dış zarfları 
mühür mumu ile ayrıca mühürlenmiş 
olması lazımdır. (1811) 3631 

· Bas bakanlık 
Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme 
Başvekalet istatistik Genel Di 

rektörlüğü Eksiltme ve ihale Komis. 
yonundan: 

1 - Kapalı zarfla eksiltmeye çıka
rılan iş mayıs 1938 den itibaren mart 
1939 sonuna kadar 11 aylxk harici ti
caret istatistiğidir. 

2 - Bu eserlerin baskı adedi kanu
nuevvel ayı hariç olmak üzere 250-300 

dür. Yalnız kanunuevvel aylığı 400 -
1:ıo olacaktır. 

3 - Her ay bastırılacak olan cildle· 

rin tahmin olunan formaları 17-38 ki 

Ceman 11 aylık forma yekunu 343 o
lacaktır. 

4 - 16 sayfalık beher forması için 
tahmin olunan tabı bedeli 27 lira olup 
11 aylık mecmuanın ceman tutarı o
lan 9261 lira üzerinden %7 .S hesabi
le muvakkat teminat olarak 695 lira
lık makbuz, mektub veya tahvil veril

ınesi lazımdır. 
5 - Bu eserler Ankarada basılacak

tır. Eksiltme haziran 1938 ayının 20 in 
ci pazartesi günü saat 15 de umum mü 
dürlük binasında toplanacak olan ':o
misyonda açılacaktır. Eksiltmenin a
çılmasından bir saat evvel zarfların 

komisyon reisliğine verilmesi lazım
dır. Bu babtaki şartname komisyon ka 

ti..bliğinden istenilebilir. 
(1590) 3293 
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Hava kurumu 
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Gömlek ve knaval yaphrtlacak 
TiWkkuşu Genel Direktörlüğün• 

den : 
Ankara ve İnönünde bulunan Türk· 

kuşu menaublarma yaptırılacak göm
lek ve kravatlar eksiltmeye konulmuş
tur. 
Mensubların adedi 55, yaptırılacak 

gömlekler ikisi haki ve ikisi beyaz ol
nıak üzere dörder adetten 220 tanedir. 
Ayrıca 110 tane siyah ve 110 tane be
yaz kravat yaptırılacaktır. 

Beyaz gömleklere 250, haki gömlek
lere 300 kuruş fiat takdir edilmiştir. 
Kravatların tanesi 30 kuruştur. Bu fi. 
atlar Ankarada kurumda teslimdir. 

İhalesi 22 haziran 1938 çarşamba gü
nü saat 15 te Ankarada Türkkuşu Ge
nel direktörlüğünde yapılacaktır. İs -
teklilerin belli gün ve saatte vesaik ve 
50.33 liradan ibaret ilk teminatlarile 
birlikte müracaat etmeleri, buna aid 
şartname ve kumaş nümunesinin her 
gün Türkkuşu genel direktörlüğünde 
görü1eLil~ceği ilan olunur. 3729 

-

Bayındırlık Bakanlığı 1 
~*'•YHıh .. ..,_,, tv. ; 4 ;,y··~·e·et• t'* Tf *Yıllı 

Kanal hafriyah sedde inşası 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Mar
rn::ır;:ı gölü tağdiye kanalı hafriyatı i-

le sedde inşaatı, keşif bedeli 1,115,313 
lira (33) kuruştur. 

2 - Eksiltme 1 temmuz 1938 tari
hine rastlayan cuma günü saat 15 de 
Nafıa vekaleti Sular Umum Müdür
lüğü su eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, Eksiltme şartname
si, mukavele projesi, Bayındırlık iş
leri genel şartnamesi ve projeleri 
(50) lira mukabilinde Sular Umum 
Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek .için is
teklilerin (47209) lira (40) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve (200) 
bin liralık nafıa su işlerini veya mü. 
masil inşaatı teahhüd edip muvaffa
kıyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri 
başarmakta kabiliyeti olduğuna dair 
Nafıa Vekaletinden alınmış müteah
hitllk vesikası ibraz etmesi, istekli
lerin teklif mektupları ikinci madde
de yazılı saatten bir saat evveline ka
dar Sular Umum Müdürlüğüne mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (1616) 3299 

.~-M. M. bakanbğı 

Münakasa tehiri 
M. M. V ekileti Satın Alma Komiı

yonundan • 
17. 6. 938 cuma günü saat 11 de 

eksiltmesi yapılacağı ilan edilen Es
kişehirde yaptırılacak ahşap çatılı 
iki aded hangar yaptırılmasından vaz 
geçilmiştir. (1891) 3766 

1 

...................................................... , 
Okullar .................................................... 

Yün battaniye ahnacak 
Siyasal Bilgiler Okulu Mübayeat Ko

misyonu Reisliğindn : 
Siyasal Bilgiler okulu talebesi için 

103 tane yün battaniye açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. Eksiltme 4 tem
muz 938 pazartesi günü saat 10 da 
Ankara mektebler muhasebeciliğinde 
yapılacaktır. Beherinin muhammen 
kıymeti 16 liradır. İlk teminat 123 
lir a 60 kuruştur. Numune ve şartna
me her gün okul idaresinde görüle-
btılr. (1885) 3757 

· · Polis 
Fatin alınacak 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
1 - Elde mevcud nümunesi ve 

şartnamede yazılı vasıfları dairesin
de zabıta memurları için azı 5700 ço
ğu 6000 çift fotin kapalı zarf uauliy
le 20.6.938 pazartesi günü saat 15 de 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Beher çiftine 475 kuruş fiat bi
çilen fotinlere aid şartnameyi almak 
ve numunesini görmek isteyenlerin 
umum müdürlük satın alma komisyo
nuna müracaa:tları. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
2237 lira 50 kuruşluk teminat makbuz 
veya banka mektubunu muhtevi teklif 
mektublarım ve 2490 sayılı kanunun 

2 - 3 cU maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte eksiltme gilnü saat 14 de 
kadar komisyona teslim etmeleri. 

(1663) 3373 

A Levazım Amirligi 

Sığır, veya keçi, 
koyun, eti' alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al
ına omiayonundan : 

1 - Susıgırhktaki birliğin et ihti
yacı olan 30 ton sığır veya keçi veya 
koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. Hangisi en ucuz olursa 

0 cins et 4. 7. 938 pazartesi günü saat 
1 ı de :Balıkesir Kor satınalma komis
yonunda i~ale edilece~ti.r. Muvakkat 
teminat ı;ıgırın 563 keçının 675 ve ko
yunun 900 liradır. 

2 _ Evsaf ve şeraiti komisyonda 
görülebilir. Talibledn i~aleden bir 
saat evveline kadar teklı~ mektupla
rının komisyona vermelerı. 

(1870) 3753 

Sığır eli ahnacak 

5 - İhalesi Tekirdağın 4 temmuz 
938 saat 11 de Malkaranın aynı günde 
saat 15 de Tekirdağrnda yapılacaktır. 

(1809) 3650 

Sadeyağ ahnacak 
Ankaar Levaznn Amirlifi Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Manisada tümen merkez kitaa

tiyle hariç garnizonlardaki kıtaatm ih
tiyacı bulunan 30000 kilo sade yağ ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhalesi 23.6.938 perşembe günü 
saat 17 dedir. 

3 - Tahmin bedeli 27000 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 2025 liradır. 
5 - Sade yağ şartnamesi her gün 

Manisada tümen satın alma Ko. nun
da görülebilir. 

6 - İsteklilerin ihale kanunun 2. 3. 
maddelerinde istenilen vesaiki haiz ol
makla beraber teklif mektublarıni iha
le saatinden hir saat evel tümen sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(1726) . 3499 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Lüleburgaz merkez birliklerinin ih

tiyacı olan 190000 kilo sığır eti kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. Mu
hammen bedel 57000 lira, muvaklcat te
minat 4100 liradır. Münakasa 22 hazi
ran 938 çarşamba günü saat 16 dadır. 
~artnameyi okumak isteyenler her 
gün münakasaya iştirak edeceklerin 
938 senesine aid ticaret odası vesika
larile belli gün ve saatten bir saat evel 
mektublarmı komisyona vermeleri. 

(1725) 3498 

sığır eli ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Niğde ve Bor garnizonlarında

ki birliklerin bir senelik ihtiyacı olan 
86200 kilo sığır eti kapalı zarf usuliy
le alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 27.6.938 pazartesi 
saat 9.30 da tümen arttırma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Sığır etinin muhammen bedeli 
15534 lira olup ilk teminatı 1165 lira
dır. 

4 - İstekliler 9artnameyi her gtin 
komisyonda görür ve parasız alabilir. 

(1810) 3651 

Satılık kömür 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara levazım amirliği fırı

nında me\•cud 1000 kilo sönmüş gür· 
gen kömürü 18 haziran 938 saat onda 
pazarlıkla Ankara levazım amirliği sa
tın alma komisyonunda satılacaktır. 

2 - Kömürleri görmek isteyenlerin 
istasyonda fırın müdürlüğüne ve pa
zarlık için belli vakıtta komisyona mü-
racaatları. (1862) 3719 

Taze fasulya ahnacak 
Ankara Levazım Amirllği Satın Al

ma omisyonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

için 55000 kilo taze fasulyenin kapalı 
zarfla eksiltmesi 4 temmuz 938 saat 
15 de Ankara levazım amirli~i satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5500 lira ilk 
teminatı 412 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülUr. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektupları
nın saat 14 e kadar komisyona veril-
mesi. (1882) 37 56 

Odun ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma omiayonundan : 
1 - Kapalı zarfla ihaleıi 2. 6. 938 

tarihinde yapılacağı ilin edilmi§ Di
yarbakır piyade alayının ıenelik o
dun ihtiyacı olan bir milyon dört yUz 
doksan altı bin kilo oduna ihale gün 
ve aaatında istekli çıkmadı~ından bir 
ay zarfında pazarlıkla satın alınması
na karar verilmiştir. 

2 - Muvakkat teminatı 1403 lira
dır. Pazarlık Diyarbakır Kor satın
alma komisyonunda yapılacaktır. İs
tekliler bu müddet zarfında komisyo-
na müracaatları. (1881) 3755 

Beyaz peynir alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al-

ma omiayonundan : 
Ankara Levazım Amirliği Satın 1 - Ankara garnizon müesseseleri 

Alma Komisyonundan : için 19000 kilo beyaz peynirin kapalı 

1 _ Eksiltmede olan işler: Tekirda- zarfla eksiltmesi 5 temmuz 938 saat 
ğın 125.000 kilo s;ğır ~ti ve Malkara- 15 de Ankara levazım amirliği aatm 
nın 70 000 kilo sıgır etı. alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 -'Kapalı zarf usuliyledir. 2 - Muhammen bedeli 9500 lira ilk 
3 _ Tekirdağ sığır etinin muham - teminatı 712 lira 50 kuruştur. Şart

men bedeli 35.000, Malkaranın 18.Z;)O namesi komisyonda görülür. Kanuni 
liradır. vesikalarda bulunan teklif mektupla

.4 _ Tekirdağ etinin muvakkat te- rının saat 14 de kadar komisyona 
minatı 2625, Malkaranın 1365 liradır. verilmesi. .(1880) 3754 

D. Demiryolları Satın Alma Ko
misyonundan : 

Muhammen bedeli 4350 lira olan 300 
ton yüksek kalitede sönmemiş kireç 
29.6.938 çarşamba günü saat 15.30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 326.25 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri Iazımdır. 
Şartnameler paras:z olarak Anka· 

ra'da malzeme dairesinden, Haydarpa
§a'da tesellüm ve R~vk şefliğinden da-
ğıtılmaktadır. (17 55) 3679 

Çam kereste ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyo

nundan: 
Metre mikabı muhammen bedeli 45 

lira olan takriben 6316,478 metre mi
kabı çam kereste 27.6.938 pazartesi gü
nü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle 
Ankarada idare binasm:la satın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 15.119,66 
lir .. Jık muvakkat teminat ile kanuııun 
tay in ettiği vesikaları ve nafıa müte
al.hidlik vesib.s. ve tel:litlerini ayni 
gün saat 14.30 a kadar komisyon ıeis
liğine vermelerı lazımdır. 

Şartnameler 1421 kuruşa Ankara, 
Eskişehir, İzmir ve Haydarpaşa vez
nelerinde satılmaktadır. (1738) 3570 

Kazma ve kürek sapı ahnacak 
O. D. Yolları Satın Alına Komisyo

nundan: 
Muhammen bedeli 5075 lira ol~n 4 

kaJem muhtelif kazma ve kürek ,;<lp ı 

27.6.938 pazartesi günü saat 15 de ka
palı zarf uslü ile Ankarada idan: bı 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 380.63 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa mü.e· 
ahhidlik vesikası ve tekliflerini :ı.yni 

gün saat 14 de kadar komisyon reisli· 
ğine vermeleri lazımdrr. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa· 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı· 
trlacaktır. (1737) 3613 

Muhtelif ampul alınacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komis

yonundan: 
Muhammen bedeli 13193 lira olan 16 

kalem muhtelif ampuller 15.7.938 cu
ma günü saat 15.30 da kapalı zarf usu
lü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 989,48 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka· 
rada malzeme dairesinden, Haydarpa
şada tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtılmaktadır. (1818) 3704 

Kirahk büfe 
D. D. Yolları Satın Alma Komis· 

yonundan : 
Senelik muhammen kirası 240 lira 

olan Çatalağzı istasyon büfesi pazar
lıkla ve üç sene müddetle kiraya ve
rilecektir. Şartnamesi Ankarada ikin
ci işletme müdürdüğü ile Zonguldak 
ve Çatalağzx istasyonlarında parasız 
verilir. İhalesi 25. 6. 938 cumartesi 
günü saat ıı de Ankarada ikinci iş
letme müdürlüğü binasında toplana
cak komisyon tarafından yapılacak
tır. İsteklilerin % 7 1/2 muvakkat te
minat olan 54 lirayı Ankarada umumi 
idare veznesine yatırarak muayyen 
gün ve saaatte komisyonda hazır bu
lunmaları ilan olunur. (1736) 3545 

Fabrikalor ·~ .~i· , 

ton döküm 
ah nacak 

198 
koku 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü. 
ğü Satın Alma Komiıyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (9702) lira O· 

lan 198 ton döküm koku askeri fatri· 
kalar umum müdürlüğü Ankara o.atın 
alma komisyonunca 28.7.938 perşembe 
günü saat 11.30 da kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. · 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Talihlerin muvakkat temi· 
nat olan (727) lira (65) kuruşu h.ıv\ 
teklif mektublarını mezkfir günd.:: sa
.at 10.30 za kadar komisyona verme1 "i'İ 
ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaiklc 
mezkur gün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. (1762) 3617 

150 ton döküm 
koku ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Sabn Alma Komiıyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (6000) lira o· 
lan 150 ton döküm koku askeri fabd· 

1 kalar wmum mii<lüdüğü Ankara satın 
alma komisyonunca 28.7.938 perşembe 
günü saat 11 de kapalı zad ile ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Talihlerin c:ıu
vakkat teminat olan (450) lirayı havi 
teklif mektublarını mezkur günde sa
at 10 na kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (1761) 3616 

7 ton antimon alına~:ak 
Askeri Fabrikalar Umwn Mü· 

dürlüğü Satm Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (7000) lira o
lan 7 ton antimon askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü Ankara satın alma 
komisyonunca 8.8.938 pazartesi günü 
saat 11 de kapalı zarf ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Talihlerin muvakkat 
teminat olan (525) lirayı havi teklif 
mektublarını mezkur günde saat 10 na 
kadar komisyona vermeleri ve kendi· 
!erinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkfır giın 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(1802) 3702 

100 
koku 

ton döküm 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( •r900) lira O· 

lan 100 ton döküm koku askeri f::t ri
kalar umum müdürlüğü Ankara satın 
alma komisyonunca 28.7.938 perş-!mbe 
günü saat 10 da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız o ' .. ak 
komisyondan veriJir. Taliblerin mu· 
vakkat teminat olan (367) lira (50) ku
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(1763) 3618 

250 ton ~ili küherçilesi ahnacak. 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (20.000) lira o
lan 250 ton şiJi Küherçilesi askeri fab
rikalar umum müdürlüğü Ankara sa
tın alma komisyonunca 10.8.938 çar
şamba günü saat 11 de kapalı zarfla i
hale edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. 

Talih lerin muvakkat teminat olan 
(1500) lirayı havi teklif mektublarını 

mezkur günde saat 10 na kadar komis· 
yona vermeleri ve kendilerinin de 249u 
numaralı kanunun 2 ve ·3 maddelerin
deki vesaikle mezkür gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (1880) 3700 

370 fon elektrolit tutya 
ah nacak. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğii Satm Alma Komisyonwı
dan: 

Tahmin edilen bedeli (62.900) lira 
olan 370 ton elektrolit tutya askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü Ankara 
satın alma komisyonunca 11.8.938 per
şembe günü saat 11 de kapalı zarfla i
hale edilecektir. 
Şartname (3) lira (15) kuruş muka· 

bilinde komisyondan verilir. Talihle
rin muvakkat teminat olan (4395) lira
yı havi teklif mektub!arını mezkur 
günde saat 10 na kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (1801) 3701 

4 fon kire( kaymağı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satm Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (1200) lira o

lan 4 ton kireç kaymağı askeri fabri
kalar umum müdürJüğü Ankara satın 
alma komisyonunca 2. 7.938 cumartesi 
günü saat 10 da açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliblerin mu
vakkat teminat olan (90) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin· 
deki. vesaikle mezkfır gün ve saatte 
komısyona müracaatları. (1785) 3671 

3 ton tuz ruhu 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (600) lira olan 

3 ton tuz ruhu Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü Ankara satın alma komis
yonunca 4.7.938 tarihinde pazartesi 
günü saat 10 da açık eksiltme ile iha!e 
edilecektir. Şartname parasrz olarak 
komisyondan verilir; talihlerin mu
vakkat teminat ola'l (45) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (1805) 3672 

Mahkemelerde11 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Hakim

liğinden : 
Maliye Vekaleti levazım müdürlü

ğünde memur Mahmut Saim Ertürke: 
Ankarada aile matbahı sahibi 1sma-

il Yaman vekili cwı.tk.at Hiiimi :a.ı,it 
Yaman tarafmdan aleyhinize ~lan 

46 lira alacak davasının ya.pılımakia 

olan duruşmasında adreeinizin meç -
huliyetine binaen ilanen davetiye teb 
liğ edilmiş ve bu kere de gene r.ıtı

lün 141 inci maddesi mucibince Ha
nen gıyap kararı gönderilmesme -.e 
gelip definizi isbat etmenizde ~a 
istenmiş olduğundan duruşma 11-7-
1938 pazartesi saat 9,5 a bırakıl~. 
Mahkeme günü bizzat hazır buhıırı
madığınız veya bir vekil göndermedi
ğiniz takdirde mahkemenize gıyaben 
bakılacağı tebliğ makamına ka-im <M-
mak üzere ilan olunur. 3716 

Ilgaz Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

Davacı Ilgazın Alibey köyünden 
Ehil oğlu Cemilin varisi ve oğkı E -
tem Çelik tarafından müddeiale!)lh 
aynı köyden Ehil oğlu İsmail ve E
bil oğullarından Arif oğlu Selim ve 
Arif ve Zeliha ve Fetiye ve karısı Ay
şa ve hafidi Murat ve Tahir oğlu Mu
rat ve Hamza ve karısı Feride aleyh
lerine Ilgaz sulh hukuk mahkemesi
ne açılan taksim ve izalei şüyu dil'Vil
sının açık yapılan muhakemesinde: 

Dava olunanlardan Ebil oğlu İsma
ilin ölmesiyle veresesi olan oğlu Nu
rinin ikametgahı ve meskeni meçhul 
olduğundan kendisine ilanen daveti
yenin tebliğ edilmesine mahkemece 
karar verilm~le bermucibi karar da
va olunan Nurinin muhakeme günü o
lan 30-6-1938 perşembe j[linü saat 9 
da Ilgaz sulh hukuk mahkemesine 
gelme~i veya bir vekil göndermesi lii
zumu aksi takdirde hakkında gı:y<li) 

kararı verileceği ilan olunur. 377? 

Ankara Asliye Mahkemesi 2. ci 
Hukuk Dairesinden : 

Ankara Vakıflar İdaresi vekili Ali 
Rıza Acara tarafından Ankarada Ye
nişehirde Havuzlıaşında Özalp cadde
sinde Ilgar apartımanmda 1 No. da 
Nafıa Vekaleti fotoğrafçısı Hamdi 
Sedat ve Edirnede ağaç apazarında 
keresteci Aziz ve İslam ve Babaeski
de Hacıhaı;an mahallesinde Hafız Sü
leyman karısı Fatma aleyhlerine 938-
478 No. lu istida ile müddeialeyhler 
Kırklarelinde Selim Kiray vakfı vari
datının müstahiki bulundukları beya
niyle ve muhtelif tarihlerde müvek
kilinden müddeialeyhlerden Hamdi 
Sedat 2167 lira 50 ve Aziz ve İslam 
1667 lira 50 ve Fatma kendi namına 
\ıilasale ve bilvelaye 3203 lira 50 kl:t
ruş ki cem•an 1037 lira 50 kuruş al
dıkları ve bilahare Selim Kiray vakfı 
mütevellisi Murat Kiray namında bir 
zat Kırklareli hukuk mahkemesinde 
mezkur vakfın miltevellisi olduğunu 
ve mezkur vakıf varidatının batnı ev
velde münferiden meşrutulehi bulun
duğuna hüküm almış ve mezkur ....a
kxf varidatı 7037 lira 50 kuruşu mti
vekkilinden tahsil etmiş olup mü<l
deialeyhlerin müvekkilinden aldığı 

mezkur paranın iadesi kendilerinclen 
istendiği halde vermekten imtina et
miş olduklarından haksız olarak al
dıkları 7037 lira 50 kuruşun kendile
rinden tahsiline maa faiz ve ücreti 
vekalet tahsilini talep ve dava e~
miş ve müddeialeyhlerden lslama )'U

kardaki adresine tebliğden itibaren 
on gün içinde cevab verilmek üzere 
gönderilen dava arzuhali mumaileyh 
İslamın kansı ile kavga ederek hane
sini terk ile bir semti meçhule gi~
ği beyaniyJe bil~ tebliğ geri çevri~
miş ve davacı vekilinin talebi üzerı
ne dava arzuhalinin usullin 141 inci 
maddesine tevfikan ilanen icrasına 
ve tarihi ilandan itibaren bir ay zar
fında mumaileyh lslamm cevab ver
mesine aksi halde cevab vermemiş ad 
ve telakki olunacağı dava arzuhali 
makamına kaim olmak üzere ilan o-
lunur. · 3759 

Beypazarı hukuk Hakimliğinden 

Beypazarının İstiklal mahalle&in
de mukim iken 14-2-938 tarihinde YC

fat eden (Abbas zade) namile maruf 
Mustafa oğlu Abdullahın mirası, ve-

reseleri tarafından reddedilmesi ha
sebile terekenin iflas kaidesine göre 
tasfiyesine karar verilmiş ve acele 
tedbirler alınmakta bulunmuş oldu
ğundan müteveffadan alacağı olanlar-

la istihkak iddia edenlerin alacak ve 
istihkaklarını tarihi ilandan bir ay 
içinde mahkememize kaydettirmele
ri ve vesaikın asıl veya tasdikli suret
lerini tevdi eylemeleri ve yine mez
kur müddet zarfında müteveffaya 
borçlu olanların vazıh adresleriyle 
kendilerini ve borçlarını bildirmele-

ri hilafına hareketin cezai mesuliye
ti mucib olacağı ve her ne suretle o-

lursa olsun ölünün mallarına vaziül
yet bulunanların - o mallar üzerinde
ki hakları mahfuz kalmak üzere - em
vali mahkememiz emrine tevdi etme
leri aksi halde makbul mazeretleri bu-

lunmadıkça cezai mesuliyete uğraya
cakları ve rüchan hakkından mahrum 
kalacakları ve bu iJan tarihinden itiba 
en on gün içinde toplanmak üzere 
alacaklı) ların ilk istimaa gelmeleri 

ve müteveffa ile müşterek borçlu o
lanların ve kefillerinin ve borcu te
keffül etmiş sair kimselerin de top
lanmada hazır bulunabilecekleri ilan 
olunur. 3469 
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Hastahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

FAR 
lle öldürünüz 

HASAN 
FARE 

ZEH1Rt 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük hP-r nevi fa
releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarrnı yağlı bir ek
meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 3453 

~ co 
N 

·r Lokanta ve Gazinoculor1n 

'@ nozorı dikkatine ! 
· fabrikam11m BAŞKURT markah 

yerli mamulahmıu gör eden : CA

TAL, KASIK ve BIÇAK takım· 
larınrzı almayınız. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
A.vrupanınkinden daha yüksek ve hem 
:le fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara salı$ merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı 

.:!JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. - = = ---§ Türk Hava Kurumu 
--- BÜYÜK PİYANGOSU 
------ ---------- 3 üncü keşide 11 Temmuz 1938 dedir. 

- --
--

-
--- Büyük liradır ikramiye 50.000 

---- Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye-- --:= lerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... --Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyango- -- = ~ ya i~tirak etmek suretile siz de taliinizi deneyiniz... _ 
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Tasfiye halinde Türkiye milli siğorta 
şirketi tasfiye heyetinden: 

Türkiye Milli Sigorta Şir.keti nezdinde sigortalı olanlara; kayıt ve ka
bul edilmiş olan alacaklılarının yüzde onu nisbetinde tevziat icrası hak • 
kında tasfiye hey'eti umumiyesince ittihaz olunan karara tevfikan TEV
ZİAT A BAŞLANMIŞ ve sigortalıların adreslerine gönderilen ihbarna· 
melerle kayıt ve kabul edilen alacakları rnikdarı ve tevziattan hisselerine 
düşen meblağ bildirilmiş ve İstanbulda oturmıyan sigortalıların hisseleri
ni ne suretle tahsil edecekleri hakkında izahat verilmiştir. 

Alakadarların her gün, öğle tatili hariç, saat 10 dan 17 ye kadar Galata
da Türkiye Milli Hanında bulunan tasfiye memurlarına müracaat edebile
cekleri ilan olunur. 

3778 

Tas fi ye Halinde 
Türkiye Milli Sigorta Şirketi 

Tasfiye Memurları. 

Kon o vi ôyeti 
Keşifleri yaptırılacak muhtelif sular 

1 - Konya vilayeti dahilinde Ereğli kazasında 50 kim. 
uzunluğunda A 1 a n a r k 

2 - Karaman kazasında 30 kim. uzunluğunda 
deresi . 

3 - Aktehir kazasında 30 kim. uzunluğunda Eğri göl -
K o ç a ş suları •• 

4 - Konyada M e r a m deresi yataklarının ıslahı ile 
munf'azam kanallar dahilinde alınabilmesi için keşifleri 
yaptıTılacaktır. 

Bu işleri yapabilecek serbest mühendislerin daha mu
fassal malumat almak üzere Konya valiliğine müracaat 
etmeleri. 3633 

l:fL~S 

19T AN 8 U L 

icra 

Ankara icra Daire.i GqR Men
kul Sat11 Memarkajwnden : 

lzatei §Uyudan dolayı aatdmaama 
karar verilen Ankaranm Kırgız ma
hallesinde Küçükkapı sokağında 53 
pafta 338 ada 13 parsel No. lu ev aşa
ğıdaki şartlar dahilinde dairemizce 
açrk artırma ile satışa çıkarılmıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMiLATI 

11 No. lu çift kanatır sokok kapı
sından girildikte zemini çimento sı

valı bir ev altına girilir. Karşıda bir 
kuyu sağda bir izbe ve hela ve yanın
da da yedi basamak merdivenle çıkı
lır asma kat tabir edilen bir oda ve 
bir izbe gibi büyük bir mutfak ve içe
risinde bir kiler ve yukarı kata açı
lan bir sofa üzeri yangın dolayısiyle 
açık vaziyette sağda bir aralık üze
rinde bir oda ve sol tarafındaki dai
rede ise yandaki sokaktan 13 No. ya 
bir tek kanatlı kapıdan girilerek ah
şap merdivenle çıkılır bir hela ve bir 
koridor üzerinde karşılıklı iki oda ve 
mutfak vardır. 11 No. lu sokak kapısı
nın yanından 9 No. lu tek kanatlı ka
pıdan girildikte bir hela ve yedi ayak 
merdivenle çıkılır bir oda ve bir ki
lerden ibarettir. Ev ahşaptır. Divar
larının bir kısmı kerpiç ve bir kısmı 
hımıştır. (1092) bin doksan iki lira 
50 kuruş kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLTRI 

-

1 - Satış peşin para ile 19. 7. 938 
salı günü saat 14·16 kadar dairemiz
de yapılacaktır. Talipler gayri men· 
kulün satılacak hisselerinin % yedi 
buçuk nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir banka mektubu veya teminat 

.J l 111111111111111111111111111111 lllllll !::. olarak kabulü lazım gelen tahvil ve---= Dr. Bôsit Ürek : receklerdir. Dellaliye ve vergiler sa· 
- tış bedelinden ödenecektir. Tapu har
: cı, tahliye masrafı müşteriye aiddir. 

: Cebeci Merkez Hastanesi E 
- - 2 - Satış günü artırma bedeli tak-
: İç Hastalıkları mütehassısı : dir olunan kıymetinden mezkur his-
: Her gün hastalarını Yenişehir : seye isabet eden mikdarın % 75 ini 
E Meşrutiyet cadesi Ürek apartı- : bulduğu takdirde üç defa artırıldık
- manında saat 15 den sonra kabul E tan sonra en çok artırana ihale olu
: eder. Tel: 1694 : nacaktır. İşbu artırma % 75 ini bul-
;1111111111111111111111111111111111111,r madığı takdirde 3. 8. 938 çar~amba 

günü saat 14-16 da yapılacak ikinci 

r-c~b:·~;'"h:~;:~;~;···••uul 

1 G z 
f ff asf ahkları mütehassısı 

ı Dr. ~~~~!!f~!:~~=-r 
i den avdet etmiştir. Muaye-

1 

nehanesi Adliye Sarayında 
Gençağa apartımanmdan bi
tişiğindeki Sarraf Hakkı a

i partımanına nakletmiştir. 

1 
Hastalarını 14 hazirandan 
itibaren, saat 15-19 arası ka· 

ı bule başlamıştır. ........................................................ 

JOLİ FAN 
Losyonları ve Parfümleri 

kokuculuk sanayiinde birer 
şaheserdir 3390 

artırmada en çok artırana ihale edi
lecektir. 

3 - İhale bedeli hemen verilmediği 
takdirde müşterinin talebi üzerine 
yedi güne kadar mehil verilecektir. 
İşbu müddet içinde ihale bedeli yatı
rılmadığı takdirde ihale bozulacak 
bundan evvel teklifte bulunan talibe 
ihale edilecek ve almağa razi olmazsa 
15 günlük ikinci blr artırma ile çok 
artırana ihale edilecektir. Alakadar
lar bu gayri menkul üzerindeki hak
ve iddialarını yirmi gün içinde dire
mize bildirmeleri ve aksi halde hak
lan tapu siciliyle sabit olmadıkça ta
lebleri dinlenmiyecektir. 

4 - Artırma şartnamesi ı. 7. 938 
den itibaren dairemizin 38/ 34 dosya· 
sında herkese açık bulundurulacak
tır. Talihler daha evvel gayri menku
lün imar vaziyetini ve saireyi ve 
şartname ve satış şartlarını görmüş 

ve kabul etmiş addolunacağı ilan olu-
nur. 3758 

Ankara Dördüncü icra Memur
luğundan : 

Eti Palas oteli altında bir cephesi 
bankalar ve diğer cephesi posta cad
desine olan Eti Palas altındaki ma
ğaza, eskici dükkanı ve otele bitişik 

küçük Anadolu Hanı altındaki 10 nu· 
maralı benzinci dükkanı ve küçük A
nadolu hanının üst katındaki üç oda 
ve bahçesindeki . matbaanın bulundu
ğu baraka ayrı ayrı senelik icarları 
aşağıdaki tartlar dairesinde açık ar

tırmaya çıkarılmıttır. Bir s~n.eli~ ic~r 
olarak mağazaya 1500, eskıcı dukka-
nına 206, benzinci dükkanına 500, 

bahçedeki matbaa barakasına 180 ve 
küçük Anadolu hanındaki üst kat 3 

odaya 600 lira olarak kıymet tahmin 
edilmittir. Birinci artırma 4-7-938 pa
zartesi günü saat 15 ila 16 da Anka
ra dördüncü icra memurluğu odasın
da yapılacaktır. Talipler takdir e
dilen kıymetlerin % 7,5 ğu nisbetin· 
de pey akçesi veya milli bir banka 
teminat mektubu veya tahvili getire
ceklerdir. Satıı günü artırma bedeli 

YENİ 

M' - 6 - 1'9 .... 

Dtşle.i MÇ"' hersin Jarı•••k lôımwar 

Çinini 
Hiç bak:üma
mıt di§ıleri bi
le kısa zaman
da temizler, 
parlatır, sıhat 

ve taraveti ia
de eder. Gün
de iki defa 
Radyolin diş 

macunu ile 
fırçalanan diş

ler sağlamlı

ğını ve güzel
liğini a s 1 a 
kaybetmez. İş· 
te onun bu a-
bıhayat tesiri sayesinde
dir ki bugün binlerce ki
şi daima ve yalnız Rad-
yolin kullanmaktadırlar. 

Radyolin dişler için bir hayat sigor
tasıdır. Bunun içindir ki Radyolin i
cat olunduğundan beri Türkiyede sağ
lam ve güzel dişli vatandaşlar artmıf' 
tır ve artmaktadır. 

Sabah, öğle ve a)qam her yemekten sonra 

RADYOLiN 
ile ditlerinizi fırçalayınız 
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T.C. 
ZiRAAT BANK.A:SI 

takdir olunan kıymetin % 75 şini bul
duktan sonra mezkur günün 15 inci 
saatinde en çok artırana ihale edile
cektir. İşbu artırmada teklif edilen 
bedel mukadder kıymetinde % 7 5 şini 
bulmadığı takdirde 8-7-938 günü saat 
15 ila 16 da yapılacak .ikinci artırma
da en çok artırana mezkftr günün 16 -
ıncı saatinde ihale yapılacaktır. üze
rine gayrimenkul ihale edilenler dos
yadaki şartnameyi görmüş ve okumuş 
ve münderecatını kabul etmiş sayıla
caktır. Daha fazla izahat almak iste
yenlerin dairemizin 937/ 8526 numara
lı dosyasındaki şartnameyi her gün 
görebilecekleri ilin olunur. (1892) 

3772 

SİNEMALAR 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6063 
İmtiyaz Sahibi 

Nurettin Kimil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İ§leri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baaımevi : ANKARA 

HALK 
BU GON BU GECE BU GON BU GECE 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

Cebeci Hastahanesi ağız, çene 
yüz hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını pazardan maada 

her gün 15 den itibaren Atatürk 
Bulvarı Foto Cemal apartımanı 

No : 6 da kabul eder. 3471 

NAZAR BONCUCU 
Bq Rollerde 

Shirley Temple - Victor Mc. Laglen 
Rudyard Kiplins'in eserinden 

nakledilen bu film binlerce figüran 
refakatinde tamamen Hindistan' da 

çevrilmiştir 

Seanslar 
2.45 - 4.45 - 6.45 

Gece 21 de 

.......... - -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- ---- -- --- -- -- --- -- ---"'•1111~ 

Franceı Fanner. Ray Milland Nolan 
tarafından temsil edilen mevsimin en 

güzel Tabii Renkli filmlerinden 

MEŞ'UMGEMl 

Atk heyecan ve macera filmi 
Seanslar 

2.30 - 4.30 - 6.30 Gece 21 de 
Saat 2.30 da tezilatlı 40 - 30 - 20 

Halk Matinesi 12.15 de 
TAŞRA KlZI 

-1 
Ut 
~ ... 

• •==================;ı;;;=m-=================================-
• 


