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Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliğine bir nota verdik ve Hatay'da: 

Komisyon ile münasebeti kestik 
Komisyonlf 

selôhiyeti tecavüz 
ve tarafgirlikle 

muahaze ellik 

Dün Parti Grupunda 

Başvekil im izin 
verdiği izahat 
Grup hükümete icabeden 

tedbirleri almak hususunda 
tam bir itimad gösterdi 
Ankara 21 a.a. - Cumhuriyet Halk Partiıi ' . . 

Mecliı Grupu bugün aaat 16 da Kamutay ıçtı-
Cenevre, 21 a. a. -Havas Ajansı bildiri- ma salonunda Trabzon aaylavı Haaan Saka'nın 

Yor: Türkiye hükümeti Milletler.Cemiyet" riyasetinde toplandı. . 
d d Celse açılır açılmaz kürsiye çıkan Batvekıl 

Genel Sekreterliğine bir nota tev 1 e erek Celil Bayar lıtanbul' dan bugün avdet ettiğini 
Hatay'a gönderilen Milletler Cemi~~~i ~oı~is ve grup azalanna Şefimiz Atatürk'ün selimla-
yonu ile her türlü münasehatı kestıgını bil- rmı getirdiğini bildirmesi üzerine alkıt tufa-
dirmiştir. niyle kartılandı. Herkes Büyük Öndere tükran 

Tl··ırk hu .. kümeti, komisyonu sarih bir ni- ve aaygılannm arzedilmeaini istiyordu. 
Bqvekil latanbul' da bulunduiu sD"&da dost 

zamname ile teshil edilmiş olan selihiyetleri- ve müttefik Romanya Kıralı Majeste ikinci 
ni tecavüz etmek ve bu suretle vazüesinde Karol'un lıtanbul'u ziyaretinden ve kendisinin 

k • hir f 1 arkadatı Araa'la birlikte karıılamıya gittikle-
mündemiç olan hitarafiı tanın a ey emiş rinden, Maje.ıe Kıralm Atatürk'le mülikatm-
olmakla muahaze eylemektedir. (Sonu 8. inci sayfada) 

Baıvekilimi.%, dün kemli.ini karıılıyanlar GTtumtia 

Enternasyonal mahafil, türk ~ilkü-r-----------------------------------------ı 
metinin bu tetebbüaünün d~a ~ıyade Başbakanımız C. Bayar 

dün İstanbuldan geldi 
Genel Kurmay başkanı ve vekiller: 

Kahraman Gökçen 
işari ve sembolik bir kı~etı ~aız ol • 
duğu mütaleaaındadır. Fılhak.ıka _An • 
kara hUkümeti milletler cemıyetı ko
miayonu ile ancak fili münasebatta bu
lunuyordu. MezkQr komisyon hukuki 
olarak münhasıran mandater devlet o
lan Fransa ile mUnaaebatta bulunuyor· 

turundan İstanbul' o 
Balkan 
döndü 

du. 

Tesbit 
e.delim ! 

Kendisini bir hava filomuz ve büyük bir halk kütlesi ka11ıladı 

F.R.ATAY 
Meseli dün tehrimize gelen 

Pariı poıtuını bqtan •talı dev
rediniz: Fransız gazetelerinin 
Hatay meselesine bir maç haberi 
kadar yer ve deier vermediğini 
ıörecekıiniz. Fra~aa halkı için 
bir gündelik havadıı mevzuu ol
mıyan bu mesele, bizim için, iki 
kelime ile milli bir tlavii'dır. Ay
lardanberl ıinirli bir 1&bır11zlık 
içinde, onun halledilmesini bek-
liyoruz. . 

Dün Mareıal Çakmak ve di
ier vekillerle birlikte lıtanbul
dan dönen muhterem Batbaka
nımız, kendini uturlıyan ~·ta~
bul gazetecilerine "meselen~n hır 
hafta on güne kadar halledılece-
iini,, aöylemittir. Bu P'b!İ.:k 
oyununun artık nihayet 
zamanı ıeldiiine tüph~. yoktur: 
Fakat yanndan öbür gune yenı 

Kahraman tayyarecimiz Sabiha Gökçen'in Tolay hava meyda
nında kentli.ini kar,.lıyanlar aranntla çelıilmif bir rami 

latanbul, 21 a.a. - Kıymetli 
tayyarecimiz Bayan Sabiha Gök· 

mhurat'lar lutrtısmda • ~!'~~
cafımıza naııl inanabılınz • ltı
raf etmek lazımdır ki halkta, 
müıpet vakalardan gayri her tef 
ye itimad kaybolmuttur. Husuı 
veya reami aözletme, yazılı ya· 
hud yazısız ahid, hepsi, aylar· 
danberi, tecrübe ve imtihandan 
geçti. Hayal ıukutlanndan bat•· 
mız dönmediğine biz de hayret 

--------=----------------------, çen, bugün aaat 17.25 de Roman

İngiliz - İtalyan görüşmeleri 

Gönüllüler meselesinde bir 
elde edildi ediyoruz. J 

Hatay seçim kayıdlanna la- an aşma 
kenderun'da 27 niaanda batlan-
mqtır. ilk devir, tertibli ve kuı~- • 
1ı bir türk aleyhdarlığı ile ıeçt1: ltalyan donanması Maltayı ziyaret eHi 
Mahaltt otoritelerin tek gayesı 
fU idi: Hatay' da ekseriyetin türk Londra, 21 a.a. - Zannedildiğine r-------------
olmadığını vesikalandırmak ! Bu- göre, ispanyada bulunan yabancı gö- S M k 1 k 1 
nun için tazyik, tehdid, tedhiş nüllillerin geri ahnmaaı hakkında bu • • 1 ra a ro 
hatta cinayete kadar bütün vaıı- sabah bir anlqma husule gelmiştir. 
taları kullandılar. Hududun bu Londra, 21 a.a. - iyi aaber alan in
tarafında ıabır ve ıükônun tü- giliz mahfillerinde teyid olundu~un~ Bükrese döndü 
k .. ·· .. - ·· ·· e bu sabah karıf!DUlık komıteaı 
en!11~'İ,-1:İz tb~'d°1~ :.~r;h:: ~:;ı~ntıaında İspanyadaki gönüllüle- . ~ükret. 21 a.a. - Rador ajanıı bil· 

v~zıyd ~~rkend.~re egıGas ı. ' un rin geri çekilmesi planı üzerinde aın- dırıyor : 
zıran a tu uımanı ro n ş· d" kad K 1 · • b d I k • b•t lqma haaıl olmuıtur. ım ıye ar ıra Karol, Luceafarul yatı ıle, 
'' aıın ana ınara • yerıne ı a- "kd' ·· r ·kl fi k litikaıı ütmek üzere anl~tmayı gecı ıren gu~ u ere se- Karade.nizde ve Boğaz içinde yaptığı 
~ 1 

po , • g . . . .. . 9 bebıyet vermekde olan denız kontrolu guintiden bu aaıbah Köetence e dön-
bınbatı Kole nın getrrıldıgı ve üzerinde prenaib itibariyle ittifak e- . Y 
haziranda bir türkün vali tayin dilmi tir. mlif ve 21. top atımı ile karfdanmıt· 
eclildiiini görüyonız. Franaa Ha- :ıca:ıflDlzlrk komitesi, bunu mütea- tır. Ktral, huıuat treni ile ölle üzeri 

(Soau 8. Jaçi :sayfada) (Soııu 8. iaci :saylath) de Bilkrq'c llMmAlat etm_ittir. 

ya' dan Y etilköy hava meydanı
na muvasalat suretiyle Balkan 
bava tunmu ikmal etmiftir. 

Bet tayyareden mürekkeb bir filo, 
Sabiha Gökçen'i havada kartılamıılar 
ve yere ininciye kadar kendisine re
fakat etmişlerdir. Sabiha Gökçen'in 
tayyareai hava meydanı üzerinde bir 
tur yaptıktan sonra tam 17 .32 de yere 
inmittir. 

Hava meydanında, mebuslardan B. 
Salih Bbzok ve Ali Kılıç ile Riyaae
ticumhur Katibi Umumisi, Baıyave
ri, Huauai Kalem Direktörü, Muhafız 
Alayı Komutanı, Vali muavini, İs
tanbul Komutanı, Emniyet direktörü, 
Oniveraite rektörü, ıehir meclisi ve 
Cumhuriyet Halk Partisiyle Hava 
Kurumu ve matbuat mümessilleri, 
mekteb muallimleri ve talebesi ve 
ıehrin her tarafından gelerek meyda
nı doldurmuı olan büyük bir halk 
kalabalığı kıymetli tayyarecimizi al
kıtlarla ve büyük bir heyecanla kar
ıılamıılardır. Sabiha Gökçen bu teza
hürata tefekkür etmit ve kendisine 
müteaddid buketler verilmittir. 

Tayyarecimiz kendisine sorulan su
allere cevaben seyahatinin çok cilzel 
ıestiiin.l IÖylemiıtir. 

Başbakana refakot ediyordu .. 
Bir müddetten

beri tetanbulda bu
lunmakta olan Bat
vekil Celil Bayar, 
refakatinde 
Genel Kurmay ba9-
kanı Marepl Fev
zi Ç a km a k, Da
hiliye V e k i 1 i 
ve Parti Ge
nel ıekreteri Şük
rü Kaya, Hariciye 
vekili T. RilttU A
ra., Nafia veldli A
li Çetinkaya, Ha
riciye vekileti u
mumi kitibi Nu
man Menemenci
oğlu olduğu halde 
huau.1 trenle diln 
saat 10.30 da ıehrimize dönmüt 1 vekaletler, milli müdafaa ve büyük er
ve istaayonda Kamutay Reisi Abdül- k!nı harbiye erkinı, daireler lmMJm 
halik Reoda ile vekiller, mebuslar ve müdürleri tarafından karfılanmı,tır. 

Hatay'da tazyik facia 
halinde devam ediyor 

Komisyon, bütün çarelere başvurarak 
Türk reylerini kullandırmıyor 

Antakya, 21 a.a. - Anadolu Ajansınm huauıi muhabiri bildi
riyor: Mevkuf bulunan Zeki Arauzi'nin iki kardeti Necib Anuzi 
ve Edib Anuzi tiddetli tahrikler yapıyorlar. 

Bu aabah Harbiye' de alevi elebqılar ------·------
tarafından tahrik ve komiayon izaaıl 
tarafından tefvik edilen aleviler,~~~ 
kadın ve çocukları aiper ederek huku
met dairesine doğru yürüyilf yapmıı
lar, fakat ukerin müdahalAeai üzerine 
dağılmıılardır. Hemen aynı aaatte An
takya'nın alevilerle meakWı Affan 
mahallesinde nümayif vuku bulmuf, 
aaker birkaç el silih aıkmıya mecbur 
kalmııtır. Bir nefer hafif aurette ya· 
ralanmııtır. 
Diğer taraftan Harbiye yolunu ke

llen nümayiKiler ordu bürolar.~na v~. -
zifeleri bqına gitmekte olan turk mu
me•illerinin otomobillerini tqlamıt
lar ve yollarına devam etmelerine ma
ni olmuılardır. Yolu tutuılar ar•ında 
bulunan auriyeli neferler mümessille
rin müracaatını dikkate almamıılar ve 
mümeAillere "halkın bu heyecanı 
karııaında kendilerine geri dönmele -
rini" tavsiyeden bafka bir teY yapa
mıyacaklarını bildirmitlerdir. Esasen 
m1kud da bu idi. Çünkü gayri türkle-

(Soau a. iaci aylada) 

Avam kamarası 

Bize açılan 
krediyi 

kabul etti 
Londra, 21 a.a. - AYam 

Kamarası, Türkiye'ye ıilih
lanmaıı için lngilterenin kre
di açması hakkındaki türk • 
İngiliz anlatmaımı bugün 
ilk kıraatinde kabul etmit
tir. 

'-................................................ J 
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Bir haritanın renkleri 
Büyük bir dünya haritası gördüm : Üzerine büyük harflerle "Les cinq 

parties du Monde" yazılmış ve, sömürgeleri şatafatlı renklerle boyamış 
olan bu harita, Fransa'da basılmıştır. Bu haritayı benim burada gördüğü
me bakarak hükmedebilirsiniz ki, bu harita, Fransa'nın dışında da sürül
mektedir. 

Bu haritanın çeşid çeşid renklerine bir göz gezdirirken baktım, turun
cuya boyanmış Türkiye'nin sağında, solunda mavi ve kırmızı renkler 
vardı: Şarkta maviye boyanan parçanın üzerine "Ennenistan'' yazıl
mıştır ve bu parçada Van, Erzurum' un bir kısmı, Kars gibi şehirlerimiz 
var. 

Vatanın şimal· garp tarafında bizim Trakya, battan başa kırmızıya 
boyanmış; bunun ne manaya geldiğini, bilse bilse, bu haritanın reasam
larr bilebilir. 

Yine aynı harita, lzmir'i de bir baıka memleketin renklerine boyamak 
fecaatini göstermiştir. 

İhtiyar bir diplomatın bir tarihte Kilikya ile Silezya'yı biribirine ka
rıştırdığı meşhur bir hikaye gibi, ağızlarda dolaşır, durur. Diplomatın ci
haleti kötü bir şeydi; fakat bunu bir dalgınlığa da verebilirdik. 

Bu haritayı yapanlar ve yaptıktan sonra bütün dünya piyasasına sü
renler ise enternasyonal coğrafya alimi o1duk1arım iddia eden kimseler 
değil midirler} O halde vatan topraklarımızın üzerine kondurulan bu ya
bancı lekeleri neden boyadılar} Bu, bir cihaletin değil, kötü bir kastın 
ifadesinden ba§ka bir şey olamaz. 

Bu haritanın yapıldığı ve basıldığı memleket, harita vasıtasiyle yapı· 
lan propagandaların ne demek olduğuna gayet iyi bilir. Alzas • Loren, 
Almanya' da bulunduğu müddetçe, fransız mekteb haritalarında Fransa 
rengini taşımıştı. O zaman bunu bir vatanseverlik örnegi olarak göste
renler vardı. 

Bugün de bir takım memleketlerde harita renklerini değiştirenler, fa
kat bunu bir rnaksadla yapanlar vardır. Fakat bu fransız haritasının bo
) alı marifetlerine ne lüzum vardır. 

Bu türlü haritaların yurd içinde satılmasına da müsaade edilmeli midir} 
Nurettin ART AM 

Yedinci milli Türk Tıb 
Kurultayı teşrinde toplanıyor 

Bugünkü Kamutay 
Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz· 

name §Udur : 

Haklannda müıtaceliyet karan 
verilen maddeler 

1 - İzmir vilayeti turistik yollarının 
inşas! hakkında kanun layihası ve mu
vakkat encümen mazbatası. 

2 - İdarei umumiyei vilayet kanu
nunun muaddel 84 Uncil maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun layihası ve 
dahiliye encümeni mazbatası. 
ikinci müzakeresi yapılacak maddeler 

1 - Türkiye cumhuriyeti ile Afga
nistan ,hilkümeti arasında mUnakid 
muhadenet ve teşriki mesai muahede
namesinin temdidi hakkındaki proto
kolun tasdikma dair kanun layihsı ve 
hariciye encümeni mazbatası. 

2 - Mahrukat kanunu lAyihası ve 
iktısad, nafia, dahiliye ve bUdce cncü -
menleri maı:batalan. 

Birinci müzakereıi yapılacak 
maddeler 

1 - Damga resmi kanununun bazı 
maddelerinin değittirilmesi ve bu ka
nuna bazı hükUmler eklenmesi hakkın
da kanun l!yihasile Giresun mebusu 
Hakla Tank Us'un, damga resmi kanu
nunun 11 inci maddesindeki resim cet
velinin 68, 71 ve 72 sayılannda değişik
lik yapılmasına dair kanun teklifi ve ik
tısad, maliye, adliye ve büdce encümen
leri mazbatalan. 

2 - Devlet demiryollan ve limanları 
teıkilat ve vazaifine dair olan 1042 sa
yılı kanunun 32 nci maddesinin tadili 
hakkında kanun layihası ve nafıa ve 
bildce encümenleri mazbataları. 

3 - Devlet memurlan aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan 1452 sa
yılı kanuna bağlı cetvelin milli müda· 
faa vekilcti kısmına askeri hastaba
kıcı hemşirelerin ilavesi hakkında ka
nun layihası ve Milli Müdafaa ve büdce 
encümenleri mazbataları. 

4 - İstanbul elektrik şirketi imti
yazile tesisatının satın alınmasına dair 
olan mukavelenin tasdikı hakkında ka-

K on g renin mevzuları tesbit edildi ~::ı1:~i:S;b:~a~:!:~ ve büdce encü· 

yedinci milli türk tıb kurulta 5 - İstanbul elektrik işleri umum 
yı birinci tetrinde tehrimizde top- müdürlüğü teşkilat ve işletmesi hak-

lanacak ve 26, 27, 28 birinci te§rine rastlamak üzere üç gün kında kanun layihası ve nafıa ve büdce 
devam edecektir. Her kongrede olduğu gibi bu kongrede de bir encümenleri mazbataları. 
yerli tıbbi müstahzarlar sergisi açılacak ve yeni müstahzarlar 6 _ Kütahya mebusu Mehmed So
kongre delegelerine tanıtılacaktır. Sergide aynca hastahane mal- mer ve Naşid Uluğun, muamele vergisi 
zemeleri de teşhir olunacaktır. kanununun 2 nci maddesine bir fıkra 

Kongre 26 birinci tqrinde Kızılay .--------------
Başkanı İstanbul mebusu Dr. Refik 
Saydam'm reisliğinde Halkevinde ilk 
toplantıamı yapacaktır. 

Kongreye istiyen serbest doktorlar 

Kam uf ay 
iştirik edebilecekler ve resmt doktor- encu"" menlerı·nde 
lardan kongreye gelmeğe istekli bu-
lunanlara bakanlıkça mezuniyet ve-
rilecektir. 

Kongrenin mevzu lan raportörleri Arzuhal encümeninde : 
teabit edilmittir. Bunlar ordinaryils 
profesör doktor Braun, profesör dok- Encümene verilen arzuhallerden 
tor Kemal Hilseyin Plevnelioğlu, do- ruznameye almmı§ olanlardan hususi 
çent doktor Ekrem Şerif Yönelp, af talebini havı olanlar hakkında tet
prof esör doktor Şevket Aziz Kansu, kikler yapılmııtır. 
doktor ŞUkrU Hazan Tiner, profesör 
doktor E. Gotschlich, profesör dok
tor Ali Eaad Birol'dur. 

ÇAGIRI 
Sailtk ve Sosyal Yardım Bakanlığı • Kara avcılığı kanununa ek kanun 

kongre hazırlıklarına timdiden bag- teklifini mUzakere etmek Uzere teşek
lamıt ve vilayet aağhk direktörlük-
lerini de keyfiyetten haberdar etmiı- kül eden muvakkat encümen bugün 
• umumt heyet içtimamdan 10nra topla-

tır. 
nacaktır. 

Et fi atı taksiti 

eklenmesine dair kanun teklifi ve iktı
sad, ma iye ve bUdce encUmc:nlcTl nııu· 
bataları. 

7 - Nafia Vekaletinin teşkilat ve 
vazifelerine dair olan 2443 aayıh kanu· 
na ek kanun layihası ve nafıa ve bUdce 
encOmenleri mazbataları. 

8 - Yeniden yapılacak su itlerine 
31.000.000 lira tahsisi ve bunun için ge
lecek senelere geçici taahhüd icraaına 
mezuniyet verilmesi hakkındaki 3132 
sayılı kanuna ek kanun layihası ve na
fia, iktıaad ve büdce encümenleri maz· 
batalan. 

Yerli mallar sergisi haıarlanıyor 

Camdan adam geliyor! 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Onuncu 

yerli mallar sergisi için usulen vilayet
ten alırunası tcabeden müsaadenin mu
amelesi bitmi9, sergi hazırlıklarına 
başlanmıştır. Bu sene müracaat eden-'Yeni süs altınlar. 

basılacak İstanbul, 21 (Telefonla) - Et fiat- ler geçen seneden fazladır. BUkreşte 
bulunan camdan adam İstanbula gc-

1r.tanbul, 21 (Telefonla) - Altının larının indirilmeai dolayısile belediye tirilerek sergide tethir edilmesine ge
piyasa.da alınıp satılması menedildiği büdcesindeki açığın hükilmet tarafın- lince alman hWcümeti muvafakat et· 
için aüı altınları azalmıştı. Verilen dan kapatılması kararlaşmıştı. Bugün miştir, İstanbul sergisinden sonra da 
haberlere göre, Maliye Vekaleti yeni Maliye 50 bin liralık ilçüncü taksiti camdan adam İzmir fuarına götUrUle-
500, 250, 100, 50 ve 25 kuruşluk süs al- belediyeye göndermiştir. cektir. 

• 

lslanbulda ıiddetli 
bir zelzele oldu 

İstanbul, 21 a.a. - Bu gece saat 
1.57 .20 un iye geçe, şiddetli bir zelze
le kaydedilmiştir. Merkez üssüniln ls
tanbuldan 3780 kilometre mesafede ol
duğu tahmin edilmektedir. 

Sarışın kadın 
bulunamadı 

Malatya ve Filibede de 
olmadığı anlajıldı 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Hacıos
rnan bayrında başlayıp İbsalada niha
yetlenen çifte cinayet ve sarışın kadın 
hadisesi, muhtelif istihaleler geçir
dikten sonra nihayet sona ermif, esra
rı tamamiyle çözülmüş bulunuyor. Bu 
facianın katili de aynı zamanda öldü
ğü için adli takibat düşmüştür. 

Müddeiumumilik, bu cinayetleroe 
Ali Rızanın, bir suç ortağı olup olma
dığı üzerinde durmuş, aynı zamanda 
öldürülen meteroloji ıncmuru Muhid
dinin cebinden çıkan ve Yanoloya ya
zılan aşk mektubu dolayısiyle de bu 
kadını araştırmağa lüzum görmü~tü. 

Müddeiumumilik, Pütürge veya Ma
latya'da olduğu zannedilen Yanolo
nun tevkifi ile gönderilmesini mahal
linden istemişti. Müddeiumumiliğin 

çektiği telgraflara henüz cevab gel
memiştir. Hususi aurette alınan haber
lere göre, bu kadının bu yerlerde bu
lurunadığı anlaşılmıştır. Yanolonun öl 
dürülen şoför Mehmed Lütfi'nin ida
resindeki otomobille Filibeye gittiği 

hakkındaki şayiaların doğru olmadığı 

anlatılmıştır. 
Bu kadının cinayetten haberdar ol

duktan sonra cenub vilayetlerinden 
birisinde gizlenmiş olması ihtimali da
ha kuvvetlidir. 

Çiniciliği himaye i~in 
Kütahya mebusu Naşid Uluğ ve 

Mehmet Somer'in. muamele vergisi 
kanununun ikinci madde11ine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifle
ri kamutay ruznamesine alınmıştır. 

Rn kan.un t•lrlifi il•,. !:ini.••ıit~ ...:ı. 

muamele vergisinden muaf olmakta
dır. Teklif sahibleri, mucib sebebler 
mazbatalarında, asırlardanberi türk 
sanatlarının en ncfialerinden olan çi
nicliğin gUn geçtikçe bir çok ihmaller 
yüzünden hakiki bir gerilemeye duçar 
olduğuna, bu sanatın bilhassa ana va
tanı olan KUtahya'da çini imal e-den a
tölyelerin sayılarının azalmıı. hattS. 
bir kaç milesseseye inhisar etmif bu
lunduğuna işaret ederek, milli sanat 
bakımından halı kadar himayeye 11-
yik olan çiniciliğin 2430 sayılı mua
mele vergisinin muafiyetlerinden fay· 
dalanmasını istemektedirler. 

Maliye encümeninin teklif maddesi 
üzerinde yaptığı tadille, madde 9u 
şekli almııtxr: 

.. Tezyinat makamında kullanılan ü· 
zeri reıim ve nakrflarla iglenmif vazo, 
tabak, eaksı ve emsali Kütahya tipi çi
ni imal eden sınai mileueseler.'' 

Kanun, bir haziran 938 den itibaren 
yürürlüğe girecektir. 

.................................................... 
KIZILAY 
Milletin ve devletin ~efkat 
ve yardım eİidir, Ona azil 
ol. 

22 - 6 - 1938 . 
lstanbul elektrik şirketi 

anlaşması ruznameye 
satın 

ol11Klı alma 

Encümenler hüküm etin 
muvaff akiyeti 

üzerinde takdirle durdular 
İstanbul elektrik tirketi imtiyaziyle tesislerinin satın alınması

na dair olan mukavelenin taMliki hakkındaki kanun projesi, Ka
mutay Nafıa ve Büdce encümenlerinden geçerek ruzc~meye ahn
mmtır. 

Hükümetin teklifini aynen ka
bul eden Nafıa encümeni, maz
batasında anlatmanın "Ecnebi 
tirketlerin millilettirilmesi gaye
sine vuıul itibariyle muvafık ol
duğu gibi bedel ve tediye tart
ları itibariyle de uygun olduğu-

., . kt d' na Ifaret etme e ır. 

Büdce encümeni: mazbatasın
da tunları söylemektedir: 

"Hükümetin gerek esbabı mucibe· 
sinde yazdığı ve gerekse encümeni
mizde verdiği izahata göre; İstanbul 
elektrik işleri 1910 senesinde Osman
lı hükümetince macar Ganj elektrik 
9irketiyle macar Kredi bankası ve 
Brüksel bankasından müteşekkil bir 
grupa verilmiştir. Bilfilıara belçikalı
lar bu gruptan teşekkül eden şirketin 
bütün aksiyonlarını ellerine almı9lar
dır. 
İmtiyaz şartnamesirPe göre imtiyaz 

müddeti elli sene olup 1960 yılında hi
tam bulacaktı. Ancak 7 eyltil 1926 mu
kavelesiyle bu müddet 1993 olarak ka
bul edilmiştir. Raşa hakkının esas 
şartnameye göre umumi muvakkat 
kabulünün yapıldığı 1914 senesinden 
itibaren on beş sene sonra başlaması 
lazım gelirk~n 1926 mukavelesiyle bu 
hakkın başlaması tarihi de 1960 senesi
ne kadar uzatılmıştır. 

Sermaye: Şirket ilk defa 12 milyon 
fransız frangı yani 528 bin osmanlı li
rasiyle teşekkül etmiştir. 1923 tarihin
de yapılan readaptasyon mukavelesine 
göre o zamana kadar cari olan ademi 
kifaye usulünün ilgasını sermayedar
larına teli.fi etmek ve şirketin yapa
cağı tevsiata karşılık olmak üzere 12 
milyon franktan ibaret bulunan bu 
sermayenin 34 milyon franga iblağına 
~ bunun da yüzde elli nisbctinde tez
y;A.ino -u., ..... .ı. ..ı.... .,.,.. s;,.ı,..,.t hu 

m üsaadeden istifade ederek sermayesi
ni 50 milyon franga yani 2.200.000 lira
ya iblağ edilmiş ve tesisatının tevıiine 
muktazi parayı yeniden getirmek su· 
~tiyle değil borç para almak suretiyle 
temin etmek yolunu ihtiyar eylemiş-
tir. • 

7 eylül 1926 tarihli mukavele ile şir
ketin tesisatının tevsiine muktazi me
baliğin tedariki ve o zamana kadar yap
mış olduğu borçların tesviyesine me
dar olmak üzere hisse senedatı serma
yesini 25 milyon İsviçre frangına ka· 
dar tezyid etmeğe ve tekmil sermaye 
ayni nevi para ile tevhid edilmek üze· 
re eski ıermayeainin 31 milyon İsviç· 
re frangına ircaına mezuniyet verilmiş 
ve binaenaleyh şirketin yeni aerma
yeıinin yckQnu 56 milyon !sviçre 
frangı olabileceği tesbit edilmiştir. 

Hükümetin esbabı mucibesindc izah 
olunduğu üzere bu csisat ve imtiya
zın mukavele hükümlerine göre satın 
alma yoluna gidilecek olsaydı imtiyaz 
müddetinin hitamı tarihi olan 1993 se
nesi nihayetine kadar her sene 1 mil
yon 853.164 lira ödemek suretiyle 
10.1.924.020 lira ödemek ve ayrıca ıo 
mılyon 178.881 lira da ıon 15 senelik 
tesisatının itfa edilmemiı bedelile leva
zım ve mevcudat kıymeti olarak defa. 
ten ödenmesi iktiza etmekte idi. 

Halbuki yukarıda izah olunduğu ü
zere şirket muhtelif ve6ileler ve fır

satlardan istifade ederek sermayesini 
itibari ve suni fıCkilde yükseltmeğe 
muvafak olduktan başka mukavelena· 
me mucibince fabrikasını ve şebekeyi 
tevsi ve ıslah ve bunların emniyet ve 
selametle işletilmesini temin etmesi 
lazımgelirken bunları yapmadığı gibi 
ayrıca halktan fu zuli ve ivazsız para 
almak yolunu tutmuştur. Şirketi bu 
vecibelerini ifaya davet yolu ile işe 
başlanarak yapılan müzakereler satın 
alma mecrasına dökülmüş ve neticede 
tesisat ve imtiyazın satış bedeli 11 
milyon lira olarak tekarrür etmiş ve 
ayrıca levazım ve mevcudat kıymetle
ri olan 800 bin liranın da iUivesiyle u
mum bedel 11.800.000 lira olarak tesbit 
edilip bu bedel üzerinden satın almağa 
muvaffakiyet hasıl olmtıftur. Mukave
leye göre bu para % 5 faiz ve 20 sene
de ödenecektir. Ödeme şartları tUrk 
borcu tahvillerinin §artlarının aynı

dır. 

Hiikümetin m.uvaf/akiyeıi 

Bu hesaba göre beher sene ödenecek 
mikdar 950 bin liradan ibaret olup mü
essesenin safi hasılatı senede 2 milyon 
lirayı tecavüz edeceğine nazaran elde 
edilen bu hasılattan her seneye aid 
taksit ödendikten sonra ı milyon lira
yı mUtecaviz bir varidat dahi elde e
dilecektir. 

H ükümetçe tasdiki istenen bu mu
kavele karlı ve devlet menfaatlerini a· 
zami derecede temin eyleyen bir mu
kavele olarak görülmektedir. 

Şerefli ve müstakil varlığımız ~in
de bir diken gibi yaşıyan ve mütema
di surette milli menfaatlerimizi hi~e 
saymaktan ve mukavele hükümlerini 
bulduğu her fırsat ve vesileden istifa
de suretiyle daima kendi lehine tat· 
uı K. t:tmeKten çe1tııuniyen bu.şirketten 
memleketin kurtarılması tesisat ve 
imtiyazatın çetin müzakerelerden son· 
ra en müsaid şartlarla satın alınması 
suretiyle hükümetimiz ve bilhassa de· 
ğerli nafıa vekilimiz teselsül eden mu· 
vaffakiyetleri serisine ilave eylediği 
bu yeni eser ile şükrana layik bir vazi
fe daha ifa eylemiş bulunmaktad ır. 

Hükümetçe mukavelenin tasdikını 
tazammun eden 16.yihanın şekle aid ba
zı değişikliklerle kabulüne encümeni
mizce karar verilmiştir. 
Müıtacelcn müzakere edilmek dile

ğiyle umumi heyetin tasvibine konul· 
mak Uzerıe yüksek reisliğie sunulur. 

Feci cinayetin 
lahkikall bitti 

tmlan bastırmıya karar vermiştir 
Bunların kalıp resimleri i5in yakında 
bir müsabaka açılacaktır. Yeni zinet 
altınlarının ilstünde son zamanlarda 
Alacahüyük hafriyatında çıkan eskı 
türk eserlerinin üstUnde bulunan sili· 
lerin de göaterilme11i düşünillmekte -
dir. Darbhane müdürü bu igler hak
kında görüşmek üzere Ankara'ya git· 
miştir. 
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İstanbul, 21 (Telefonla) - Bir kaç 
gün evvel Kantarcılarda sabun fahri.
kasında bir cinayet işlenmiş bir gece 
bekçisi sabun kazanına atılarak öldü
rülmüştü. Bu cinayeti işlemekle zanlı 
bulunan dersimli Mansur hakkındaki 

tahkikat bitmek üzeredir. Mansur'un 
suçu, ceza kanununa göre idamı icab 
ettirmektedir. Ancak Mansurun ce
binde 20 yaşında olduğunu gösteren 
bir nüfus tezkeresi bulun.muştur. Nü
fus tezkeresinin mahallinden tetkik e
dilmesi kararlaşmı ştır. Pala bıyıklı o
lan ve yaşlı görünen Mansur Tıbbı ad
liye muayene ettirilmiştir. Tıbbı adli 
zanlının 23 yaşında olduğunu tesbit 
etmiştir. Nüfus kll.ğıdının yanlış ahn
mış olması ihtimali kuvvetlidir. 

İstanbulda yeni haller 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Yeni 

yaptırılacak olan sebze hali tamam
landıktan sonra §imdiki hal yalnız 
meyva işlerine tahsis edilecektir. Ge
lecek yıl patates, yumur ta, soğan ve 
limon gibi maddeler için de ayrı bir 
hal yapılacaktır. Ayrıca gelecek se
ne hal binalarının yanında bir de so· 
ğuk hava deposu yapılacak ve bu de
ponun yapılmaaiyle hal tesisatı ta -
mamlanmıf olacaktır. 

Almanya ile yapılacak 
ticaret anlaşması 

Istanbul, 21 (Telefonla) - Alman· 
ya ile yapılacak: ticaret anlaşması için 
Berlin'e gidecek olan heyetin perşem
be gUnU Ankara'dan İ•tanbul'a gelece
ği ve burada idhalat ve ihracat tacirle
rile konuşacağı haber veriliyor. 

Tokada, silleye dair! 
Fransız kasabalarından birisinde 

y~§IYB.n .kendi ~a.linde bir saatçi, gü
nun bırınd~·. bırı~d.en bir tokat yi
yor. Kendısı sesını çıkarmamak ni
yetinde ama, öteki beriki adamcağı
zı kı!jkırtıyorlar: 

- Yahu, n~ duruyorsun; kalkıp 
mahkemeye gıtsene; sana tokat atan 
aleyhinde dav§ açsana/ 

Saatçi davayı açıp bi.kaç bin 
frank kazanıyor. 
Hayatımızı kazanmak için ne sı

kıntılara katlanmıyoruz,· mademki 
iki tokat yiyince birkaç bin frank 
almak mümkündür. O halde saatçi 
az para getiren eski mesleğini bıra
kıp profesyonel bir tokat yiyicisi o
luyor. Haksız da değildir. Boksör
ler, para kazanmak için tokadın da
ha sunturlusu olan yumrukları, pey
nir ekmek gibi, yemiyorlar mı? 

Bu adamcağız, §İmdi kasabasının 
villa sahibi sayılı zenginlerinden 
birisidir. Yakında belediye mecli
sine de aza olacağı söyleniyor. 

Bu adam, bu servetı' alnının terile 
değilse de yanağının acısile k azan
mıftır: Kendisine eski arab gra
mer/erinde babıre Zeyd'den dayak 

yiyen Amir'ı'n modern bir halefı' di
yebiliriz. 

Ya para kazanmak için zavallı şiı
manın ensesini tokatlıyaa ve itira
za uğrayınca da: 

- Sende bu ense, bizim efendide 
bu para bulundukça sen daha çok 
şamar yersin, diyen dalkavuk gibi 
davransaydı! 

Zemane , bize tokattan bile pars 
çıktığını öğretiyor. Yalnız para ge
tirmiyen, hatta gelmiş parayı elden, 
avuçtan çıkaran bir tokat vardır: 

Feleğin siJJesi ı _ T. t. 
Eğlence! 

Eski osmanh hovardaıı, keyfin, 
neıenin, eğlencenin felsefeaini §ÖY· 

le anlar ve anlatırdı : 

İç bade, güzel ıev var iıe aklil tuurun, 
Dünya var imi& ya ki yok olmuli ne umurun! 

* 

İyşü nuş eyle anma ıamı ferdayı 
Sana ııımarladılar mı bu yalan dünyayı, 

• 
İç bide, güzel ııev de ne derlerse desinler, 
Meyhanede yat, evde ne yerlerse yesinler. 

Halbuki inaan oğlu için lüzu
mu itikir olan eğlence ve nete, 
hiç de dünyanm varlığı ile yoklu
ğunu umur etmemek, erteıi günü 
anmamak, dünyaya yalancı de
mek ve meyhanede sızıp kalmak, 
çoluk çocuğu haybabasd bırak
mak mi.naama gelmez. 

Hükümetin eğlence yerlerini 
yüzde altmıf nisbetinde ucuzlata
cak tedbirler aldığını öğrenince 
eğlence hayatımıza da bir düzen 
veriyoruz, diye sevindim doğruıu. 

Yıkılan bcnd ! 

Japon baıvekili, çinlilerin, bir 
nehir bendini .r.ıkarak birçok ja-

pon askerini boğduklarını söyle
mit ve bu hareketi "gayri insani'' 
bulm\lflu. Şimdi Çin hükü:meti a
dma ıtÖz söylemeğe salahiyetli bir 
adam da bu bendlerin japon gülle 
ve bombalarile yıkıldığını söylü
yor. 

O yıkmış, bu yıkmıt: bence o 
kadar büyük muele değildir. A · 
sıl ihtiras ve saldırganlık nehirle· 
rinin önüne yapılmıt olan insanlık 
ve fazilet bendleri birer birer yı
kılıyor; korkunç ve müdhit olan 
budur. 

Sarınehir bendini tamir etmek 
için biraz beton, biraz ta~, biraz 
demir kafi gelir. Dediğim bend ise 
bir defa toptan yıkıldı mı, asırlar 
onun tamirine kifayet etmiyecek
tir. 

Bir cirid şampiyonu! 

Biraz da spordan bahsedelim: 
1938 senesinde Berlinde yapılan o
limpiyadlarda cirit atmada fAJ11pi
yonluğu kazanan alman atleti 
Stöke geçenlerde Viyanaya gitmİf. 

Demek ki Avusturyada almuı
lar, cir~d oynamaıktadll'. 

Dün güneıte ısı 57 derece idi 
Dün ıehrimizde hava az bulutlu 

geçmi§, rüzgar §imali şarkiden üç met
re kadar bir hızla esmiştir. Isı gece 9, 
gündüz 25, güneşte ise 57 derece ola
rak kaydedilmiştir. 

Yurdun Ege, Akdeniz sahilleriyle, 
cenubun şark kısmında hava açık, Ka
radenizin şark kısmında kapalı, diğer 
mmtakalarda bulutlu geçmiştir. Dün 
yurdun hiç bir yerinde yağış olmamış· 
tır. 

En düşük ısı Bol uda 7, Çorum, Kay
seri ve Sivasta 6, Kastamonuda 4 dere • 
cedir. En yüksek ısı da Antalya, Ma
latya ve Siirdde 32, Diyarbakırda 36 
derecedir .. 
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lngilfere, lf alya ve 

ispanya meselesi 
lngiltere ile ltalya arasındaki iti

tafname 16 nisanda imza edildiğine 
göre, aradan iki aydan fazla :uman 
geçmiıtir. Fakat buna rağmen, 16 ni
aan itilafnamesi henüz meri değildir. 
Çünkü İngiltere, itilafnamenin meriye
te girmesi için İspanya meselesinin li
kidasyonunu şart olarak ileri sürmüş
tür. ispanya meselesi nasıl likide edi
lir? Bu nokta itilafnamede tasrih edil
memekle beraber likidasyonun şu şe

kilde olacağı zımnen anlaşılmaktadır: 
ltalyan gönüllülerinin ve alman tek
nisyenlerinin yardımiyle Franko zafer 
kazanacak. Bu zafer tahakkuk eder et
mez, ltalya derhal lspanyatdan gönül
lülerini geri çekecek ve bu memleket 
Üzerinde bir nüfuz iddiasında bulun
ıtuyacak. 

Filhakika itilifname 16 ıubatta İm• 
zalandığı zaman, hem seri hem de mu
hakkak gibi görünüyordu. Hatta İtal
ya, İngiltere ile itilafnameyi imza ettik
ten sonra Fran..a ile de anla~ için 
müzakereye baıladığı zaman, hpanya 
meselesine artık halledilmit nazariyle 
bakılmasında ısrar etmitti. Fakat 
Franko ümid edilen seri neticeyi elde 
edemeyince, bütün hesablar alt üıt ol
du. Hükümetçilerin gösterdikleri mu· 
kavemetten dolayı İtalya fıpanya'yı 
nıesul addetmiye ba§ladı. Ve İtalya ile 
Fran5a arasındaki münasebetler ger
ginleşti. İtalya İspanya'da giriştiği te
§ebbüıi.i muvaffakiyetle neticelendir
mek için Almanya'ya daha ziyade yak
laştı. Binaenaleyh İngiliz - İtalyan iti
lafı da ıuya düflllek tehlikesi karşı51n· 
da kaldı. Böyle bir vaziyet Musolini'nin 
itine elvennediği gibi, Çemberleyn'in 
de itine elvermez. 

Bu sebebledir ki gerek Çemberleyn 
\'e gerek Musolini, lapanya meselesini 
İgpanya harbından evvel likide ebnek 
İçin bir teşebbüs yapmrya karar ver
mişlerdir. Filhakika bu, iki tekilde ya
Pılabilir: 

1 - İngiltere, italyan gönüllülerinin 
teri çekilmelerinde 1&rar etmekten 
\'az geçerek 16 nisan mukavelesini meri 
•ddetmiye razı olur. 

2 - ltalya, harb nihayetlenmezden 
~el gönüllülerini geri çekerek 16 nİ· 
san mukavelesinin meriyct:o ır: ...... .; ..... 
bıanı uıdu .:ngen oru .. ıaıı kaldırır. 

Dün gelen ajans telgraflarında, her 

iki tekilden de bahsedilmekte olduğu 

tibi üçüncü bir şık da ileri sürülmekte
dir: Bu da İtalya'nm gönüllülerini, 
büabütün lıpanya topraklarından değil, 
harb sahnesinden geri çekmesidir. Bu
l:hı. mukabil, Ftansa da, Pirene hududu
bu hükümetçi kuvvetlere gidecek olan 
harb malzemesine muhkem surette ka
l>atacak. 

Üzerinde durulan bu Üç şekilden 
hangisinin kabul edileceği heniiz ma
lGnı olmamakla beraber, her Üç şekilde 
de Franko'non zaferine artık bir olup
bitti nazariyle bakılmakta olduğu mu
İta.kkakbr. Filhakika bu netice çoktan 
beri olup-bitti sayılmaktadır. Fakat ni
hai zafer ne zaman elde edilecek? Fran
ko önce Valansiya'yı alacak. Son,.a 
>Yladrid'e kar,ı taarruza geçecek. Onu 
da ele geçirdikten sonradır ki Katalon
l'a'yı tasfiye edecek. Yavaş yava.ı bu 
tleticeyi elde edinciye kadar İngiliz • 
İtalyan itilafı meri olmıyacağına göre, 
bir takım komplikasiyonlar çıkabilir. 
ltaıya ile Fransa arasındaki münase
betlerin gerginletmeıi bu karışıklıklar: 
dcuı biridir. Bu iki devlet arasındaki 
bıünaıebetler gergin kaldıkça, İngiliz • 
İtalyan itilafının manası olmaz. Velha
'tl 1 spanya meselesi büyük devletler 
~asındaki münasebetlerin düğüm 
lloktasıdır. Bu düğüm noktasının çÖ· 
~iilmesi için İspanya meselesinin tasfi· 
~esi, lspc.nya meselesinin tasfiyesi için 
de ispanya harbının nihayetlenmesi la• 
~tındı. Harbrn neticesi çok uzadığından 
'•keri harekat nihayetlenmezden evvel 
de meıelenin tasfiye.ine çalışılmakta • 
drt. Ancak meselenin tasfiye edilebil · 
'tlesi için ya lngilterenin, yahud da 
ltaıya'nın 16 nisan vaziyetinden bir 
-dım geri atmalan lazım geliyor. Bu 
~dnnı hangisinin atacağı bir kaç gün 
1Çinde belli olacaktır. 

A. Ş. ESMER 

Dubrovnik'te iki fransız 
harp gemisi 

:Selgrad, 21 a.a. - Merseyyez adm
ilki fransız kruvazörü, Kontr funiral 
.eko'yu hamil olduğu halde Dübrov· 

~ılc:•e gelmiştir. Bu kruvazör, fransız 
~nanmaernm en modern cüzütamla-
1tıdan biridir. Hacmi, on bin tondur. 
Amiral Deko, mahaJll askeri ve mül-

1 memurlar tarafından istikbal edil
iştir. 
biğer iki Fransız gemisinin Düb

cı\>nik'e gelmesine intidzar edilmek
tdir. 
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Çinliler 2000 japon askerini 
tamamen imha ettiler 

Flailden hücumlara 
cevab veriyor 

Bir • 
çın generali kurşuna dizildi 

Faris, 21 a.a. - Demokratlar birli
ği kongresindeki son beyanatı üzeri
ne gazeteler tarafından yapılan bü • 
cumlara radyoda söylediği bir nutuk
la cevab veren Flanden, ispanyaya 
tam bir karışmazlık siyaseti ve fran
sız politikasının İngiliz siyasetine uy 
durulması taraftarı olduğunu teyid 
etmiştir. Çekoslovakya meselesine te
mas eden Flanden, Fransanm südet -
ler ihtilHı hakkında takib ettiği si
yaseti tasvib etmiş ve Fransanm ge
rek Berlin gerekse Prag'a sükunet 
tavsiye ederek kuvvete müracaat et
meden meselenin müzakere yolu ile 
halledilmesini her iki tarafa teklif 
etmesini pek doğru bulmuştur. 

Hankov, 21 a.a. - Tatukaoda karaya çrlanıt olan 2000 japon 
askeri 20 saat. süren bir muharebeden aonra, tamamiyle mahve
dilmiştir. Çinlıler, 40 ağır makinalı tüfek ile 700 •ilah elde eyle
mişlerdir. 

Sansideki çin kuvvetleri ı 

Şanghay, 21 a.a. - Japon mü
messili burada yaptığı beyanatta 
bundan birkaç ay evel Japonya 
tarafından işgal edilen Şansi vi
layetindeki gayri muntazam Çin 
kuvvetlerinin şimdi 200 bin kişi
ye baliğ olduğunu, bunların bü
yük bir faaliyet gösterdiğini ve 
son zamanlarda japon garnizon· 
larına da hücum eylediklerini 
söylemiştir. 

F rankistler 
ilerliyorlar 

Kurşuna dizilen general 
Hankov, 21 a.a. - Umumi Çin karar

gfilımdan resmen tebliğ olunduğuna 
göre, Şanghay harbinde 88 inci Çin 
nümune fırkasına kumaruia etmiş o
lan general Lughaun, Lanfenık'in mü
dafaasında aldığı emirlere harfiyen 
riayet etmediği için, Lanfenk'i bilaha
re fırkasının tekrar geri almış olma
sına rağmen, kurşuna dizilmiştir. 

Sarınehrin tn§ması 

Hankov, 21 a.a. - Resmi mahfiller
de beyan olunduğuna göre, Sarıneh
rin feyezanları, Gaifenk'in 120 kilo
metre cenubt şarkisinde bulunan Şov
şiyang'ı geçmiştir. 

Kanton ve Hong-Kong askeri 
harekat sahasına giriyor 

Tokyo, 21 a.a. - Toky<ı'daki kor
diplomatiğe verilen bir notaya göre, 
ilk defa olaraık cenubi Çin, asked ha
rekat sahasma dahil olmaktadır. Kan
ton ile Hongkong, Japonya tarafın
dan geçenlerde tarif edildiği şekilde 
muhasemat mıntakasına girmektedir. 

Maamaf ih iyi malümat almakta olan 
mahafiller bundan, bu mıntakada vasi 
mııcyasıa harekatın vukuu yakın ol
duğunu tahmin etmenin mevsimsiz o
lacağı mütaleasını serdetmektedirler. 

Afyon politikamız 

B. Necmeddin Sadak 

komisyonda beyanatta 

bulundu 
Cenevre, 21 a. a. -Anadolu Ajansı -

nın hususi muhabiri bildiriyor : 

İstişari afyon komisyonu, enternas
yonal afyon istihsalinin tahdidine aid 
ihzari komitenin raporunu görüşmüş • 
tür. 

Raporun müzakere.si sırasında Tür
kiye murahhası Bay Necmeddin Sadak 
rapor münasebetile Türkiyenin afyon 
siyasetini izah etmiş, muhtelif heyetler 
arasında mühim esaslarda görüş fark~ 
lan olmakla beraber bir çok meseleler
de anla~ma imkanı bulunduğunu söy
ledikten sonra demiştir ki: 

"-Bu insaniyetperverce işin iyi neti
ceye varması için lazxmgelen iyi niyeti 
ve samimi arzuyu azami derecede Tür
kiyede bulacaksınız. Çünkü dünyanın 
en mühim afyon müstahsillerinden olan 
memleketim, yapmak istediğiniz tah
did işini kendiliğinden çoktan yapmış • 
tır. Bu hususta Türkiyenin büyük fe .. 
dakarlxkları hakkında bir fikir vermek 
için kı.saca söyliyeyim ki bir kaç yıl ev
vel Tiirkiyenin 62 viHiyetinde afyon zi· 
raati yapılırken şimdi ancak ı 7 vila • 
yete indirilmiştir. Yılda vasati 500 ila 
600 ton afyon istihsal eden Türkiye bu 
suretle şimdi yalnız 217 ton afyon is • 
tihsal ediyor. Sırf fenni ve tıbbi mamQ
lat için ihraç ettiğimiz afyon mikdan 
1934 yılı 200 bin küsur kilo iken hükü
metin aldığı mühim ve ciddi tedbirler 
neticesinde bu yıl 80 bin kiloya düş -
ınüştür. 

Türkiye'de afyon devlet inhisarına 
bağlıdır. Bu ig için Türkiye çok ciddi 
iktisadi, mali ve içtimai fedakarlıklar 
yapmaktadır. Türkiyenin bu gayretleri 
b .. tün dünya için misal olacak muvaf -

f uk olınu~ bir tecrübe mahiyetindedir. 
a • 1 • . 
Eğer adalet ve müsavat pr:nsıp enne n 

et edilir ve ihzari komıtede her ve-
ay 1 a·-· ·b· ·r ı f sile ile söy e ıgım gı ı vazı e er ve e -
dakarlıklar bütün müstahsil ve müs -
tehlik memleketler tarafından müsavi 
şekilde ve müştereken tatbik olunursa 
Türkiye icabında daha fazla fedakir1rk 
lara dahi katlanır.'' 

Harb şiddetle 
devam ediyor 

Salamanka, 21 a.a. - Neşredilen 
resmi bir tebliğ<le ezcümle şöyle de
nilmektedir : 

Teruel mıntakasında ilk hatlarımı
zı tashih ettik. 

Ka5till<ı'da Villamabsa mıntaka

sında, ayni isimdeki kasabaya hakim 
olan sırtları za:btettik. 

Kastellon sahil mıntakasınıda hat-
!arımızı Rio Seco tepelerinin önüne 
kadar götürdük. 

Penarroya ve Granja de Torreher
masen mıntakalarında bazı mevziler 
işgal edilmiştir. 

Fransa ispanya hududunu 
kapatıyor mu? 

Faris, 21 a.a. - Dün akşam çıkan 

İngiliz gazeteleri, Fransanın bugün 
İspanya hududunu kapamağa karar 
vediği hakkında heyecanlı haberler 
vermektedirler. Bu haberler sarahatan 
kasta müateniddir. Çünki Fransa hü
kümeti, karışmazlık mecıburiyetlerine 
riayet etmekten hiç bir zaman geri 
kalmamıttır. 

Siddeıli mücadeleler 

Madrid, 21 a.a. - Madrid radyosu 
ile neşredilen müdafaa nezaretinin 
bir tebliğinde, ezcuınle şöyle denil
mektedir : 

§ark cephesinde bütün hat boyun
ca şiddetli bir mücadele vukubulma.k
tadır . .:Surriana'ya yapılan taarruzlar 
tıardedilmiştir. 

Garb mmtakasın.da fra.nkistler Casa 
del Gardoyu i9gal etmek suretiyle 
hatlarını tMhih etmişlerdir. 

Barselonda anla§mazlıklar 
Bilbao, 21 a.a. - Barse1ondan emin 

kaynaklardan alınan haberlere göre, 
muhtelif siyaai partiler arasındaki 

gerginlik artmaktadır. Bu gerginliğin 
bilhassa Kaballera partisinin radikal 
sağ cenabı ile bir mütareke akdine mü-
temayil olan Piero partisi arasında 

göze çarpmaktadır. 
Eski nazır 'Garcia, reisicumhur Aza

na ile müzakerelerde bulunmak üzere 
Barselonaya gelmiştir. Daha mutedil 
bir kabine teşkili mevzuu bahis olmak
tadır. Frankocularla da müukerelere 
girişilec~ği söyleniyor. 

Hatib, hangi kaynaktan gelirse gel
sin yalancı haberlerle yapılan tahkir· 
leri takbih ederek bunların milletleri 
lüzumsuz bir barba stirükliyebilece
ğini tebarüz ettirmiştir. 

Netice olarak Flanden demiştir ki: 

Sulhu devam ettirmek için kuvvet
li olmak Iazrmgeldiğini her zaman 
itiraf ederim. Fakat tarafgirce ihti
rasları ram eçlen, ideolojiler, kin ve 
garezleri iskat eden sükunet de bü
yük bir kuvvettir.,, 

Alman hududu 

Uçan Çek 
tayyaresi tahkikatı 

Frag, 21 a. a. - Lahm istasyonunun 
üzerinden bir çek tayyaresinin üçtuğu
na dair alman matbuatı tarafından ve -
rilen haberler hakkında Çeteka ajansı 

tarfından neşredilen bir tebliğde, aske
ri ve sivil çek makamlarınca yapılan 

tahkik~t neticesinde bildirilen mmtaka 
ve saatte hiç bir çek tayyaresiınin hu
dudun üzerinden uçmadığmm anlaşıl -
drğı pildirilmektedir. 

Çekoslovakya' da talim gören 
ihtiyatlar 

Prağ, 21 a. a. - Çeteka ajansı tara
fından neşredilen bir tebliğde, ezcümle 
şöyle denilmektedir : 

Alman matbuat bürosu ve radyosu 
birkaç sznıf çek ihtiyatınrn istisnai ta -
limler yapmak üzere silah altına alın -
dtldanm iddiaya devam etmektedir. 
Bu iddia, bazı ihtiyatların normal talim 
devresini geçirmek üzere davet edilme
lerinin kasta müstenid bir şekilde tef -
sir edilmiş olmasından ibarettir. 

Sovyetler 

Aıık ıehirlerin 

bombardımanını 

protesto elliler Bu haberlerin bugünlerde teeyyüd 
etmesi beklenmektedir. Diğer taraftan 
bütün cephelerden gelen haberlere · Moskova, 21 a.a. - Sovyetlerin Tok 
göre, Franko kuvvetleri, her taraftan yo maslahatgüzarı japon hariciye na
ilerlemekte devam etmektedir. Hükü- zır muavinini ziyaret ederek japon 
metçiler bütün cephelerde çetin bir ordusu ve bilhassa japon tayyare kuv
mukavemet gösteriyorlar. Bazı kısım- vetleri tarafından a"çrk Çin şehirleri
larda harb, çok kısa bir mesafeden ve nin ve gayri muharib halkın bombar
ekseriya süngü muharebesi geklinde dımanı hakkında protestoda bulun-
olmaktadır. muştur. 

Son harblerde, bilhassa hava kuvvet- Sovyet maslahatgüzarı bilhassa bir 
kaç haftadır devam eden Kanton'un 

leri büyük bir faaliyet gÖ6termişler-
dir. Hemen he.men bütün cephelerde bombardımanını ele almış ve bu bom

bardımanlarda mühim bir kısmı ka
tayyare çarpıflll'iları olmu~tur. dm ve çocuk olmak üzere binlerce 

Amerikada casusluk! 
Nevyork, 21 a.a. - Casusluk işinde 

alakalı 18 kişinin muhakemesi yarın 
Nevyork mahkemesinde başlıyacak -
tır. Zanlılar arasında alman harbiye 
nezaretinin istihbarat şubesine men
sub olduğu söylenen Bonin ve Men
zel adında iki alman subayı da var
dır. 

Müddeiumumi yaptığı beyanatta 
casusluk teşkilatının bir ecnebi hü
kümeti hesabına Amerikanın milli 
mildafaasına ve deniz kara ve hava 
kuvvetleri hakkında ~Um.at topla
dığını söylemiştir. 

Mareşal Graziani lspanya'ya 
gitmiş !.. 

. ~ndra, 21 a.a. - Taymis gazete
sının Roma muhabiri, Mareşal Gra
ziani'nin askeri vaziyeti tetkik etmek 
üzere geçenlerde İspanyaya gönderil
miş ve müşahedelerU.. hakkında ital
yan hükümetine bir rapor vermiş ol
duğunu, bildirmektedir. 

kişinin öldüğünü kaydeylemiştir. 

Müteakiben japon tayyare kuvvet
lerinin Kanton'a karşı yaptığı hare
ketlerin müdafaasız muharib olmıyan 
halka karşı katiyen muhik gösterile
miyecek zalimce bir hareket olduğu
nu söyliyen Sovyet maslahatgüzarı 

bu hareketlerin Sovyetler Birliği de 
dahil olmak üzere bütün medeni 
memleketlerde derin bir nefret uyan
dırdığını kaydetmiştir. 

Sovyet maslahatgüzarı sovyet mil
letinin hissiyatına terceman olarak 
sovyet hükümetinin açık Çin şehirle
rinin ve müdafaasız halkın bu gibi 
taarruzlara uğramasına bir nihayet 
verilmesini şiddetle arzu ettiğini bil
dirmiştir. 

Bir profesör öldiirüldü 

Bağdad, 21 a.a. - 'Hukuk fakültesi 
profesörlerinden mısırlı Hasan Naif, 
dün imtihanlarda muvaffak olamamış 
bir talebe tarafından vurulmuş idi. Pro
fesör bugün, almış olduğu yaraların te
,siriyle ölmüştür. 

Eğlence yerleri 

Temmuzda 
ucuzluyor 
Sinemacılar 

kararı sevinçle 
karşıladılar 
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Milletler cemiyetinin müdahalesi 
SON POSTA'da B. Muhiddin Bir

gen, "Hatay itinde Milletler Cemiye
tinin müdahaleıini ortadan kaldırma
lıyız/' Başlığı ile yazdığı bir yazıda, 
dünya hadiıelerinin kua bir izahmı 
yaptıktan aonra, bu hadiselerin Hatay 
davasiyle bir mukayeıeıini yaparak di
yor ki: 

Eğlence ve ne§e yerlerine küçük 
ka.zanç sahihlerinin sık sık gid:.bil • 
melerini temin için, devletin eğlence 
yerlerinin, sinemalar, bahçeler ve 
gazinoların ucuzlatılmuı etrafında 
verdiği kararm memlekette doğur
duğu sevinç devam ebnektedir. ls
tanbul' daki arkada§ımız, bu kara
rın fiil haline geldiğini aıağıdaki te
lefonla bildirmiıtir : 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Siiıema 
fiatlarının indirilmesi etrafındaki 

tedkikler müspet neticeler vermeğe 
başlamıştır. Bugün Beyoğlu kayma
kamı B. Daniş Yurdakul'un başkanlı
ğında toplanan İstanbul sinemacıları 
pazar gü~kü kararlar üzerinde esaslı 
konuşmalar yaptılar. Sinema sahible
ri hükümetin göstereceği müzaharete 
mukabil halk ve çocuk matinelerinde 
büyük tenzilat yapmağı kabul etmiş
lerdir. Bu esaslara göre, halk matine
leri tesbit edilecek normal fiattan 
yüzde elli noksan olacaktır. Çocuk 
matinelerinde de bu fiatlar asgari o
lacaktır. 

"Südet meselesi, Hatay meselesi 
değildir. Südetler, macarlar, slovaklar, 
lehler ve saire Çekoslovakya içinde de
rece derece küçük ekalliyetlerdir. Ne 
her yeri ayrı ayn, ne de hepsi bir arada 
çeklere faik değildirler. Hatayda ise 
türklük ekseriyet halindedir. Bu türk· 
ler için istediğimiz muhtariyet te zaten 
Fransa ile aktcdilmit bir muahedenin 
çoktan kabul etmiş olduğu bir prensip
tir. 

Milletler Cemiyeti yolundan geç· 
miş ve türlü türlü formüllere gi.rmi§ 
olduğu için biz meselemizi henüz bal
letmiı değiliz; bu uıulle gidildiği tak
dirde ne zaman halledeceğimizi de §U 

dakikada tamam kestiremiyoruz. Buna 
aebeb de, Milletler Cemiyetini muhatab 
olarak tanımak gibi iyi bir niyet göı • 
termit olmamızdır. Eğer biz iti vaktile 
yalnız Fransa ile konutarak halletmek 
yolunda ısrar etmit bulunaaydık, bu • 
gÜn bu mesele çoktan halledilmit bu • 
lunacaktı. 

Sinemaların salahiyettar mümessil
leri bir temmuzdan itibar~n ucuz fiat 
meselesinde hükümetin tatbik etmek 
istediği sistemi pek münasib ve ay
nı zamanda kendilerinin de mesleki 
inkişaflarına çok yardım edeceği ka
naatindedirler. 

İstanbul 

Ati na 

valisinin 

seyahatı 

Dostluk tezahürlerine 

vesile oldu 
Aıtina, 2'1 a.a. - Atlna ajansı bildi

riyor : 
Bütün gazeteler, İstanbul valisine 

karşı göeıterilen samimt tezahürleri 
kaydebnekte ve bunların dost ve müt
tefik Türkiyeye karşı Elen milleti
nin beslediği sarsılmaz dostluk his
siyatının yeni bir ni~nesi olduğunu 
tebarüz ettirmektedir. 
İstanbul valisi, bu sabah mesJıul as

ker abidesine bir çelenk koymuş ve 
öğle üzeri nazır vali Koçiyas tara
fmdan kendi evinde §Crefine verilen 
hususi öğle yemeğinde hazır bulun
muştur. 

İrlanda seçim.inin neticeleri 

Dublen, 21 a.a. - İrlanda mebusan 
meclisi intihabatmxn kati neticesi §U

dur: 
De Valara : 77 aza, Kosgrave : 45 ad 

İş~ler: 9 aza, müstaıkiller 7 aza. 

Müttefik ajanslar konferansı 
Oslo, 21 a. a. - Müttefik ajanslar al

tıncı konferansı, dün Oslo üniversit~i 
salonunda Norveç parlamentosu reisi 
tarafmdan açılnuştır. Konferans reisli
ğine, Norveç ajansı genel direktörü 
Kambro seçilmiş ve müteakiben çalış· 
malara başlanmıştır. 

Paraguay Lahi aclalet 
divanından çekildi 

Cenevre, 21 a. a. - Paraguay hü -
kümeti Milletler Cemiyeti Genel Sek -
reterliğine gönderdiği bir nota ile Lahi 
enternasyonal adalet divanından çeki -
leceğini resmen bildirmiştir. 

Mısırın yeni büdcesi 
Kahire, 21 a.a. - Başvekil Muham

med Mahmud Paşa, büdce projesini 
parlamentoya tevdi etmiştir. Milli 
müdafaa tahsisatı, büdcede 2,5 mil· 
yon lira tutmaktadır. 

Bu münasebetle söylediği nutukta 
Başvekil, ezcümle bir devlet banka
siyle bir endüstri kredi bankası tesi
si lüzumuna işaret ebniş, vergilerde 
ıslahat yapılmasının acil mahiyetini 
tebarüz ettirmiş ve sözlerine, memle
ketin mali vaziyeti iyi telakki edile
bilir, diyerek nihayet vermiştir. 

Adalar hattında yeni vapur 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Deniz -

bankın Adalar arasında işletmek üze
re İzmir'den getirttiği vapurun tami
ri bitmiştir. Yarın seferlere başlıya

caktır. 

Hatay meselesi ile Südet meselesi 
biribirine benziyen davalardır. Şu fark· 
la ki Hatay davasında türkün rolü ek· 
seriyetin rolüdür. Südet davasında ise, 
iı aksinedir. Ot-ada Milletler Cemiyeti
nin formülleri eksik, bizde Milletler 
Cemiyeti alakası fazladır. Halli güç o
lan mesele orada kolay halledilecektir; 
bizde ise iki ıenedir sürünüyor. 

Bu da gösterir ki davanm halli için 
meseleyi basit şekline sokmak, Millet • 
ler Cemiyeti müdahalesini ortadan kal
dırmak zaruridir.'' 

KARDEŞ EViNi ztY ARET 

TAN' da B. Ahmed Emin Yalman 
doı;t ve müttefik Romanya kıralı S. M.. 
Karol'ün Atatilrk'ü ziyaretlerinden 
bahsederek diyor ki: 
"- Balkan memleketleri bir çok ik· 

tısadi meselelerde itbirliğine giritmiı· 
!erdir. Bu itlerde muvaffak olmuşlar 
ve elbirliğile iş başarmaıun hazzını 

duymuşlardır. Fakat Balkan mem1e
ketleri arasında.ki mal alış verişi bir 
türlü ileri gidememiıtir. Balkan birli
ği, ancak ticari temaslar aayesinde elde 
edilebilen ~ddi bağlılıktan ve it be
raberliğinden mahrum kalnnştır. 

O ç ay evvel Türkiye ile Romany11t 
ticari mübadeleye yeni bir hız venniye 
karar vennişlerdi. Fakat bu güzel Ira.. 
rar bir türlü tatbika geçemedi. 

Son İstanbul mülakatında bu nokta 
Üzerinde de alaka ile dunılmuıtur. Ro
manyanın petrol, kereste gibi mallari· 
le bizim kömür, pamuk, pirinç, balık 
gibi, mallannuzın esuh ve devamlı bir 
mübadelesine giritilmeıinin iki mem • 
leket araımda yeni ve karşılıklı bağlar 
kuracağı hakkında iki tarafta da tam 
bir görüş birliği olduğu göriilmüttür• 

T esdüfi bir kardeş ziyaretinin bile 
iki memleket araımdaki münaıebetle • 
rin inkiıafma bu kadar hizmet edebil • 
meıi, aradaki dostluğun ve kardeıliğin 
derecesine yeni ve güzel bir ölçüdür. 

Dost romen milleti hükiimdan· 
nın ziyaretini milli tekilde kutlamayı 
bayram etmeyi çok isterdik. Fakat mi • 
safirimizin arzusuna saygı gösterdik ve 
ziyaretin huıuıiliiine tamamile hür
met ettik. 

Türk milleti, rornen milletine ve bu 
milletin kıymetli kaalına kartı duydu· 
ğu sevgiyi ifade için bu vesileden isti • 
fade edememiş olmakla beraber ziyare
tin hazzını kalbinin derinliklerinde ta. 
mamiyle duymuştur ve bu güzel batı • 
rayı sevgi ile muhafaza edecektir.'' 

Basılan paralar 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Darbha
nede basılmakta olan gümü~ paraların 
kesilmesi bitmiş ve mali sene başın. 
dan beri basılan 20 milyon liralık gü
müş para tedavüle çıkarılmıştır. Şim
di 10, 5 ve 1 kuruşluk nikel cumhuri
yet paralarının kesilmesine devam e· 
dilmektedir. 

Bunlardan on kuruşlukların adedi 
25 milyon, 5 kuruıluklarm adedi 70 
milyon, 1 kuruşlukların adedi 60 mil· 
yondur. Şimdiye kadar bu miktarla
rın yarısına yakını basılmıştır. 

Kükiirtle parlıyan cevizler 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Bazı yc
mişçilerirı cevizleri kükürtle tütsüli -
yerek parlattıklarr anlaşılmıştır. Bu
nun usulsuz yapılışı cevizlerin lezze -
tini bozuyor ve çürümesine sebeb olu
yordu. İhracatçılar kükürt tütsüsü· 
nün nasıl kullanılabileceği hakkında 

bir formül tesbitini alakadarlardan is
ti yeceklerdir. 





22 - 6 - 193& 

(

'' 1 """"1111• 1111""'""""111111 " 111 llU1llllUUlll11111 lllUll ""'"' "'" 11111il"'111111111 1 

HAYAT ve SIHAT ) 
\.. .............................. 1111 ..................................................................... . 

Şişmanlara hava tebdili 
Şitmanhk her mevaimde baıa bir 

derttir •. Fakat, sıcak mevaim gelince 
bu dert daha büyük, pek büyük o
lur. Bulunduğu yerde buram buram 
terlemiye baılayınca, hava tebdili
ne gitmek ihtiyacmı ilk duyanlar
dan biri ıipnan adamdır. 

Acaba, biraz rahat etmek, biraz 
daha fer ahlı nefea alabilmek için 
nereye gitmeli? Dağ tepeaine mi, 
deniz kenarına mı, yokaa bir yayla
nın ortaaına mı? 

Bir gün, kutuplarda buzların üze
rinde, ıitmanlan yazm aıkıntıdan 
kurtarmak üzere, her türlü konfor
hı. oteller yapılacağından umudu 
kesmemelidir. O vakit hekimler, fİf
manların auallerine: 

- Hiç dütünmeden, doğru kutup 
otellerinden birine •.. 

Diye cevap vereceklerdir. O vak· 
te kadar verilecek cevap ancak: 

- Serin bir yer olaun da nereai 
oluraa olaun. Keyfinize söre, yük
sekçe bir daim tepeai. Meaeli Ulu
dağın yukarıaı, yahud Erciyaf dağı
nm üzerinde bir çadır. lateraeniz 
Boiaziçi'nin ti yukanamda hemen 
daima aerin rüzsirlı köylerden bi
rinin yükaek tepeleri. Keyfinize se
line, Anadolu'nun en yükaek yayla
larından birinde dört taraftan rüz
gar alan bir yer .. 

Bu kadarmı söylemek, ıüpheaiz, 
derin bir hekimlik değildir. Hekim
lik ıipnanın fazla yağlarmı eritebi
lecek bir iklim, yahud müabet veya 
menfi bir iyon, yahud her hangi bir 
türlü realizaayon keıfetae, gerçek
ten ilerlemiı olacak. Fakat timdiki 
halde, titmanların zaten kendileri
nin de bildikleri serinliğin onlara 
rek biraz f erahhk verecek teY ancak 
kalori hesaplariyle izah ediyor: 

lnsanm içinde bulunduğu hava 
muhitinin aıcaklığı arttıkça, sarfet
tiği kalorilerin mikdarı azalır. Sar-

Feliketzedelere 
yardım devam ediyor 

Türkiye Kızılay C.P.miy~ti 
umumı .ıuer&eztnden ı 

Yer aarsmtıaından felikete uğnyan 
vatandaşlammza yardım yapılmak üze
re aşağıda isim ve adresleri yazılı zevat 
ve müessesat tarafından hizalannda 
yazılı paralar veznemize yatınlmıştır. 
Bu hayır sever zevata ve müessesata 
gerek Cemiyetimiz ve gerek felaketze
deler namına te.,,.t.• .•:-ı .... ;..,..;.; ~·marız. 

• 

Lira Kı. 

500 00 
600 00 
100 00 
24-4 47 
100 00 
900 00 
686 00 
100 00 
116 54 
415 13 
373 41 
300 00 

75 14 
24-4 21 
351 50 

40 25 

4-4 48 
1000 00 
soo 00 
4518 40 

S3 63 

1251 09 

47 04 

39 97 

21 96 

44 11 

37 49 

Sivrihisar kızılay ıubesinden 
Avanos " 
Beyramiç .. : 
Develi " .. 
Gördea " " 
Çorum " Merkezinden 
Rize " Şubeainden 
Ennenak " 
Nikaar .. " 
Elbıi " Merkezinden 
Alaca ,, Subeainden 
Of " 
Sarayk8J " .. 
Osmancık " .. 
Divriiİ " " Konya Ereiliai yordım ko-
misyonundan. . 
Siverek kııılaY ıubeıınden 
Urfa ,. Merkezinden 
Muila " " 
Lefkoıa ıehri t~rklerinden 
80 Sterlini mukabıll 
Kıbnı Minareli köy türkle
lerinden 5.8 Sterlini mukabi-
li. . ki 
Kıbna Piıkapoa köyü tiır e-
lerinden 20,14,5 Sterlinı mu-
kabili. . 
Kıbrıs Alektora köyü tıirkle
lerinden 7,11 sterling muka
bili. 
Kıbns Skuriotisa köyü türk-
lerlnden 6.8.4 ıterling muka
bili. 
Kıbrıs Gömes köyü türkle
rinden 3,10,6 sterling muka
bili. 
Kıbrıı Ayayorııi köyli türkle· 
rinden 7,17 aterlinı mukabi
li. 
Kıbnı Petre köyü türklerin· 

Kentervil 

fedilen kaloriler de azaldıkça onla
rı temin edecek maddeler vücudun 
içinde kalır ve ıifmanlık artar. Me
aela günde 2000 kalori aarfeden. bir 
adam, bava ıamdıiı vakit bunun on
da ancak dokuzunu her ıün vücu
dunda 21,5 sram fazla yat toplar, 
bu da ayda yarım kilodan fazla e
der. 

Akailiie bakmız ki bu fazla yat 
derinin altında toplandıkça kalori 
aarfiyatı daha azalır. Onun için za
vallı ıipnan herkea gibi hareket et
.. ve herkeaten daha az ,..e bile 
sene herkea kadar kalori aarfede
mez. 

Ona bu mevaimde çokça kalori 
aarfettiNcek, yatlarını biraz erite
rek biraz frahlık verecek feY ancak 
aerinliktir. 

Gideceii yer, aerinlikten bafka, 
kurak da oluraa bundan cildinin te
neffüaü artar, yağları biraz daha e
~- ~üzg&r havayı kurutacaiı için 
ruzgarlı yerler daha iyi gelir. 

Fakat hava tebdili için gittiii yeri 
biraz aerin buhınca orada 1ıev19yip 
oturmak olmaz. Yüreği müaaid olup 
~9: hafif yokuılan çıkıp inerae ne 
ala. Bunu yapamazaa düz yolda yü
rümeli, bunu da yapamazaa oturdu
iu yerde kollarını ve bacaklarmı 
bet, on dakika açıp kapar. Buna 
da üıenirae o hareketleri - tabii 
kendisinin Üzerinde - bir baıkasma 
yaptırır. Her halde, mutlaka hare
ket. 

Kendi kendine gelen ter, Mrİn yer
de keailirae, mahaua terlemeie çalıt
malıdır. Gittiği yerde alaturka çar
tı hamamı bulunursa, göbek tat• ü
zerinde bol bol terlemek ıipnanlı
ğına kartı İyi bir devadır. Jimnas
tik veya kendi kendine spor yapar
sa hepsinden iyi. 

G.A. 
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X V&rfOva - İyi menbalardan bildi
rildiğine göre, hariciye nazın B. Bek, 
pek yakında resmen Riga'yı ziyaret e
dcceJırtir. 

X N••J•k - Yüksek federal jüri 
heyeti, 18 kipyl Almanya lehine caaua
lukta bulunmak suçuyla itham eylemiş
tir. Almanyanın iami ithamnamede tas
rih edilmiı bulunmaktadır. 

X Prag - Çeteka ajansı bildiriyor: 
Sallhiyettar mahfiller, bir Sovyet ordu 
komiserinin Çekoalovakyaya gelmek 
üzere yola çıkmıı olduğuna dair yaban
cı memleketlerde yapılan ıayialan ya • 
!anlamaktadır. 

X Vqinaton - Reiaicumhur Ruz -
velt 1939 da Amerikada buğday eldle
ceJc aahayı 22 milyon hektar olarak tah
dit eden kanun llyihuım imzalamış
tır. 

X Honkong - Avuaturalya aulann
da Doraeçhir kruvuörilnde Dikivaon 
isminde bir arkadapnı öldürmekle maz 
nun Duyer iamlndekl bahriye neferinin 
muhakemealne bugiln burada baılan -
ınııtır. Bir uırdan beri bir ingiliz harb 
g~miainde böyle bir cinayet c8rUlme -
mııtl. 

36 12 

92 13 

20 56 

31 73 

52 56 

den 6.0.6 aterlinı mukabili. 
Kıbna Çamlı köyü tlirlderin
den 5.16 ıterllnı mukablll . 
Kıbna Komikebir köyü t ~
lerlnden 14.15.9 ıterlinı 
kabili. 
Kı~rıa Sandallar köyü tür 

ıl~rınden 3.6 sterling mukab 
ı. 

K:ıbns Keeerovuno köyü 
tlirklerinden 5.1 10 aterlin& 
mukabili. ' 
Kıbrıs Afonya k.. .. t"" ki 
rinden 8 8 oyu ur e-

- _ · · ıterlinı mukabili 
7775 92 

2651177 ~ Evelki liatelerden 

276953 09 

Hortlağı 
Yazan: O•kar VAYLD Çeviren : Nweıtin ART AM 
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Bu mücevherler onundur. Eğer ben, 

farzı muhal, onun elindenalmağa kalk
mak kalpsizliz ini gösterecek olaam, 
muhakkak ki kötü ruhlu ihtiyar adanı. 
mezarından onbef gün içinde çıkar ve 
bir fCYtan gibi beni bütün hayatımca 

kovalar. Miraa meaeleaine gelince, hiç 
bir vesikada, bir vasiyetnamede yazılı 
olmıyan bu meçhul ıervet, hiç bir ıu-

etle miru sayılamaz. Bunların tize· 
rinde aizin Ufağınız kadar bile bir hak 
iddia etmiyeceğimi bildiririm. Herhal· 
de Mis Vircinya büyüdüğü zaman bun-

lardan bir kıemını takmaktan hoılana
caktır. 

Bundan batka B. Otia, ılsln bUtilıı 
efya ile birlikte hortlağı da bir para 
mukabilinde aatın almıt oldutunuzu 
unutuyonunuz. Böylece onun bUttln 
malı, mülkü de kanunen ıize geçmit o
luyordu. Sir Saymen, koridorlarda ne 
türlil faaliyetlerde bulunmut oluna 
olsun. kanun nazarında ölü idi ve onun 
bütün eıyuını ıiz, bakkınıs olarak, 
aatın almıftınız. 

Bay Oti1, Kentervil'in bu teklifi 
reddetmesine üzülmüştü. Bu kararı 

-S-

GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 

Çekoslovak meselesini 
hal için 3 metod vardır: Sergi kapandı 

Sanat okulları ve kız enstitüle
ri sergisi, bütün gezenlerin hayran -
lıiını bol bol topladıktan ve kendi -
ainden beklenen tethir ve tenvir va
. zifeani hak kile yaptıktan sonra dün 
aktam kapandı. 

Dört haftadanberi Avrupa'da büyük akiıler uyandıran, ve 
bizi bir barba ıürükliyebilecek kabiliyette olan bu ae

~i~, bize eninde sonunda hiç bir fey teyid etmedi, bu aeçim, po
lıtıkacdarın zaten bildikleri teYleri büyük halk tabakalarına 
açık bir surette ilin etmekten batka bir teY yapmadı. Onun için 
bu bakımdan mühim ve tefsire layıktır. 

Çekler ve Almanlar 

R udolf Heas, Stettin'de söyle· 
diği nutukta, Çckoalovakya

nın hakiki bir mevcudiyeti olmadı
ğını, bu devletin "Venay muahede
si yalaniyle" dökülerek meydana ge
tirildiğini ve binaenaleyh Avrupai
çin bir tehlike olduğunu ıöyledi. 
Hakikatte, Rudolf Heaa'in ve diğer 
bafkalarının bu tahriklerinin sebe
bi, Almanyanın ,ark cenubu Avru
puına doğru ilerlemek iatemeaidir. 
~'akat bu, ayni zamanda bir çok mil
letlerden miırekkeb, ve binaenaleyh 
federalizme doğru gitmesi icab eden 
bir devlettır. Fakat ırk, dil, sanat, 
ya,amak ve devam etmek iradesi ve 
nihayet, tarihinin genışligi bakımın
dan Bohemya, bir hakikattir. Ve bu 
hakikatin önünde hiç bir fena fik
rin hiç bir kıymeti yoktur. 

Günün birinde alman ifÇileri, te
peleri aşmışlar ve yayla üzerinde 
yerleşmışlerdir. Südetler bunlardır. 
Senelerdenberi burada yerle9tikleri 
için şimdi kendi evlerinde sayılır
lar. Bunu kimse inkar etmiyor. Fa
kat ne de olsa. yalnız çeklerin, ve 
kendilerinden tamamiyle hariç ka
lan büyük hükümet merkezi Pragın 
kartısında %ayıf bir akalliyettir. 

Henlôyn partisi 

D
ahası var. Şimdilik gerilemek
tedirler de. Südet memleke

tınde yapılan seçimin bize verdiği 
ilk dera budur. Südet memleketi 
ılavları cermenlefIDck iatememek
te; bilakis almanlardan daha çok ev
lad sahibi olan bunlar günden güne 
geni9lemektedirler. Zaten südet ha
reketinin menşei de bu gerileme de
f il midir: Eğer çekler yirmi sene 
hareketlerinde serbest kalsalar, Bo
hemyada cermenli&in en asgari had
dine ineceği filpheaizdir. 

Demek Bohemyada cermenlik ge
rilemekte, fakat alman muhitinde 
Henlayn kazanmaktadır. Almanca 
konuşan insanların yüzde 80 - 85 i
ni kendisine bağlamıştır. Niçin şaş
malı? Alman yanın verdiği mısal 
meydandadır. Ve sonra sosyal - de
mokrasinin chemiyeti orta Avrupa-
da yavaf yavaı azalmakta, ve gene, 
orta Avrupada bunun totaliter fi. 
kirlerin zaferi ile izah edince, en
telektüel, ahlaki, maddi büyük ıe
lAketlerin menşei olduğu anlaşıl
maktadır. Katolikler, buna bir mani 
teşkil edebilirdi. Avusturya papas
larınıa imtiyazları, ve başlıca mer
kezlerinden biri Pragda bulunan ma
sonluk bunu silrilkledi götürdü. 

Komünistler daha az mukavemet 
ettiler. Bunların kütle halinde Hen· 
layn partisine iltihak ettiklerini, ve 
bu suretle partinin, çok aoayali.zan 
bir manzara altında alman nasyonal 
aoyalizminin solunda yer aldığını 
söylüyorlar. 

Muhtariyetçi Slovaklar 

D emek çeko.lovak devletinin 
kadroau içinde, kuvvetli ve 

rnucadeleci bir cermen unsuru ba
ma mevzuudur. Diğer tarafdan tark 
cenubunda rol oynayan bir ba9ka 
unsur da, slovak muhtariyetçileri
dir. Bu parti, monsenyor Hlinka'nın 
idaresi altında, alovakların üçte bi
rinden fazlasını toplayamamı,.a da 
gene mühim mevkiler elde etmiftir. 

Mesele mühimdir: Çünkü çekler, 

alman, slovak, rüten, macar ve po
lonyalı unsurların birleşmeleriyle 
akaliyette kalabilirler. Nitekim Çe
koslovakyada 15 milyon halkın i
çinde ancak 7 milyon çek sayılabil
mektedir. Fakat, almanların yüzde 
15 - 20 si Henlayn'la birle~memişler, 
ve slovakların yüzde 66 sı, muhtari
yetçilere iltihak etmemi~lerdir. Bu
günkü birleşik §ekil altı 1:ı devletin 
muhafazasını istiyen nüfus 9 mil,; on
yondan fazladır. Federalizmi ve ba
zı ahvalde aynlığı istiycnler, sü
detler içinde Henlayn partisi, Slo
vakyada monsenyr Hlinka partisi, 
bir milyon macar, rütenler, ve niha
yet 80.000 polonyabdan ibarettir. 

(Rütenlerin de başka bir yerde 
Çekoslovakyadaki emniyeti bulup 
bulamıyacakları suale değer.) Bu 
bakımdan seçim, sade çek olmayan 
fakat kuvvetli bir hükümete ve iyi 
bir orduya danan ve sadece çekoslo
vaklardan mürekkep bir blok mey
dana getirerek, Devleti kuvvetlen
dirmiştir. 

Federalizm f 

8 ununla beraber çckoslovak 
devletinin vaziyetinin müş

kil olduğu açıktır. Alman meselesi, 
leh meselesi, macar meselesi gibi 
hem dahili, hem de harici üç zorluk 
vardır. Slovak meselesi, ve rüten 
meselesi sadece dahilidirler. Buna 
gayet ciddi bir mesele olan strate
jik meseleyi ve &ittikçe fazlalaşan 
ekonomik zorlukları ilave etmek la
zımdır. Çekoalovakyanın bilhaaaa 
Almanya ile ticaret yaptıiı ve bir 
dereceye kadar alınanların ellerinde 
olduğu göz önüne alınırsa bu zorluk· 
lar daha iyi anlaşılır. 

Bu vaziyet dahilinde Çekoslovak
ya, harbı bertaraf ederek iatiklilini 
muhafaza etmek mecburiyetindedir. 
Zaten bir harbten dehi~ bir fCY ka
zanacağı yoktur. Fakat buna nasıl 
varmalı? Bunun bir metodu, federa
lizme ve Almanya ile anl&flD&ğa &• 

tılmaktadır. İkinci metod, akalliyet
ler için her hangi bir fcdaklrbk 
yapmağı reddetmek, ve gari> devlet
leriyle, ve Ruaya ile anlatarak, al
man geniflemeainin kar,ıaında bir 
mania hizmetini görmektir. 

U çüncU bir metod da, bir taraf· 
dan akalliyetleri memnun ederek, 
diğer tarafdan Almanya ile mUııa
sebetleri keuniyerek, fakat onun da 
menfaati ve vaaalı olmadan devleti 
korumaktır. 

Birinci metod 

Çek ileri gelenleri, birinci Q)C<e 

todun tehlikeıini çok iyi biı 
edı, "rlar. Almanların, ılovakların, 
macarların, rütenlerin, lehlilerin 
muhtariyetini tanımak, memleketin 
da.ğılmuına yol açmak demektir. Bu 
milletlerden her birinin kendisine 
mahaua idaresi, polisi, orduau oldu· 
ğu gün Çekoslovak devleti mevcud 
olmıyacaktır. Eveli hiç bir askeri 
kuvvet kalmıyacak, sonra dıf politi
ka plinı üzerinde hiç bir manevra 
hüriyeti elde bulunmıyacaktır. Al
manya ile .anlaşmak, felaketli neti
celer doğuracaktır. Eveli iktiaaden. 
Çünkü Çekoslovakya, alman otar9isi 
altına girmeğe mecbur kalacaktır. 
Sonra aiyaseten. Çek09lovakya Al· 
manyanın elinde bir oyun tatmdan 
bafka bir ıey olmıyacaktır. Dahuı 

1 kabul etmesi içi.n .bir ha?'li iararlarda 1 ran .ziyafetler vermif olan ihtiyar 
bulundu. Fakat ıyı kalblı lord, hortla- Dumblton markionezi olmuttu. Birisi 
iın verdiği hediyeleri geri almağa bir de, tuhafınıza gidecek, B. Otla idi. A
türlü yanaJDl&dı. me~ika elçisi genç dükü pbaen .ciya-

Ve nihayet 1890 ıeneainde genç Çe- ~cs!le seviyor, fakat teori bakımından 
pyr dilteai, izdivacı mUnuebetile kı· arıatokruinin debdebe ve tantana ae
rallçenin kabul salonunda ilk defa ka- ven bayatı, ptafatlı unvanları aruın
bul edildiii saman tıserindeki mücev- da buit cumhurlyetçlliiin prenaiplerl 
herleri bUtiln dünyada takdirlerle çal· unutulacak,, diye itirazda bulunuyor
kannuttı. du •. Fakat bu itiru, dinlenmemit. B. 

Çünkü Vircinya biltlln iyi amerikan Otıa de kolunda krzı olduğu halde Ha
kızlarının mükafatı olan batlıiı giy- novr meydanındaki Sent Corc'dan çt
mlt ve Y&fı ıelince çocuk lfıkı ıcnç karken o kadar ıurur duyuyordu ki bu 
dükle evlenmittl. gurur İngiltereye sor aıtıyordu, d~ni-

Bu renç çift, o kadar birbirlerini lebilir. 
ıevmifler, birbirlerine 0 kadar yaraf· Dük ile Düfel, bal ayları bittikten 
mıılar ve herkes taraf mdan o kadar be· s~n~a bir arada Kentervil korusuna 
ienilmi 

1 
d" ki gıttıler ve oraya vardıktan aonra çam 

1 
f er 1 eormayın. Yalnıs bu ormanlı,ındaki kiliae mezarlığına )'il· 

ev enmeden boflanmıyanlardan birili rildiller. Sir Saymen'in me%ar tqına 
cenç düke. yedi defa evlenmlf kızla· nasıl bir kltllbe yuılacatr hakkında 
rmdan bi~~inl vermek lıtlyen ve bu anceleri mUtkUllt çıkmıttı. Fakat 
maksadla uç dcf a da P.ek pahalıya otu· sonradan ihtiY.ar centilmenin isminin 
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Yazan 
Piyer Dominik ı 

111111111111UH ................ 1 
var: Almanya onu, ,ark - cenubun
daki nüfuzunu fazlalaştırmak husu
sunda kullanacaktır. Demek birinci 
metod felaketlere yol açacaktır. Za
ten Çekoslovakya da bu fikri ileri 
sürenler, yalnız Henlayn partisi ve 
muhtariyetçi macarlardır. Muhtari
yetçi poionyalılar, Polonyanın çe-

kindiği gibi Almanyadan da çekin
mektedirler. Ve Brati&lava seçimle
rinde alınanlarla, ve macarlarla be
raber yUrlimeaine rağınen monsen
yor Hlinka, eski macar boyunduru
ğunun, çek boyunduruğundan daha 
sert olduğunu unutmamıştır. 

İkinci metod 

1 kınci metod bugün sadece 
tehlikelidir. Zaten bu metod 

Prag hükümetinin 1919 dan beri ta
kib etti~i metoddur. Bu metoda gö
re, Çekoslovakya, kuvvetli müttefik
ler tarafından tutulacak ve bilhassa 

onun yanında kuvvetli, mağrur, mili
tarist ve empnyalist bir Almanya 
bulunmıyacaktır. 1933 de Hitler ik
tidar mevkiine &eldiği zaman bu me
todun mahzurları ıöylendi, ve geçen 
martta Anşlua yapıldıiı zaman ta
mamiyle terkedildi. 

Küçük antant buna bir fey diye
mez. O ancak kiğıd üstilruie mev
cuddur. 

Çek - sovyet anlqmuı de buna bir 
çare olamaz. Çünkü sovyetlerin ne 
Çelroalovakya ile ne de Almanya ile 
mü,terek hududları yoktur. Sonra 
garb devletleri, aililılanma bahsin
de gecikmiJ olmalarından iapanyol 
harbının uzammamdan, franaıs - ital
yan mUcadeleeinden ve Roma ile 
Londra aruındaJd anlatmaya rağ
men ingiliz - italyan mücadelesin
den dolayı sıkıntılı bir vaziyette
dirler. 

Bu ikinci metod tmnamiyle tat
bik ediline aten harbı doğurur. 
Çelcoelovaklar .• böyle bir barbm aa
de kendileri için defli, ayni zaman
da Avrupa için de bir fel&ket olaca· 
ğmı bllmektec:Hrler. 

üçüncü metod 

U çilncü metod kalıyor: Bu mc
tod bugün çekoalovak devlet 

adamlarının taldb ettikleri metod
dur. Bu metocldıa devletin bilııyeeini 
bomıadan akalliyetlere imtiyazlar 
vermek bahis mnsuudur. Londra ve 
Parlale temuı mu.hafua etmek ba
hla mevzuudur. Çekoılovakyanın 
SoYyet Ruıyanın ücretli ukeri ol
dutu hlaainl vermeden, çek • aovyet 
ant.,mumı bozmamak Almanya ile 
her türlil hldiaenin önüne ıesmck 
lbımdır. 
Mantık odur ki, eler çek devlet a-

damlarının 8nUnde klfi zaman var
sa bu metodun muvaffak olması ll
zımdır. Acaba onların •amanı var 
mı'/ Her fCY1 alman almamdarlarının 
ve dUtüncelerinin ne olduğunu bil
meie ballıdır. Bunlar alldet meaele
ıini bir mffele mi yoksa bir bahane 
olarak mı telakki ediyorlar? Eğer 
bunlar, onu bir mesele tellkki edi
yorlarsa, çeklerin .e sUdetlerin gü
nün birinde bir mü,ıerek anla,ma 
ile işi hal etmelerinden memnun ol
malıdırlar. Eier bunu bir vo.ile te
llkki ediyorlarsa, 0 zunan bunu Çe
koslovakyayı parçalamak için bir 
vesile olarak ele alacaklardır. 

Fakat alman ileri gelenlerinin ne 
dütündüklerini bize kim aöyliyebi
lir? 

Sergiyi, açık bulunduğu müddet 
zarfında, yetmi§ bin kiti gezmiştir • 
Demek ki, Ankara' da bulunan veya 
teaadüfen banehirde bulunduğu sı
rada sergi evine de uğrıyan bu ka
dar inaan, onun istihdaf etmit oldu
ğu gayeleri bütün canlılıklarile göz
lerinin önünde bularak sanat okul
larının marangoz, demirci, tornacı, 
elektrikçi ve aire gibi bilgili İtçileri, 
ve kız en$titüleri ile akf&ID $&11at o
kullarının da, bir kadının muhtaç 
olabileceği bütün ameli mal\ıınatı 
vererek kızlarımızı nasıl yetİ§tirdik
lerini görerek huzur ve gurur duy • 
mut olmak lazondır. 

Lozan andlapnaaı yapıldığı eana
da bazı gazetelerde, hatta remıi a • 
ğızlarda, ve onlardan intikal ederek 
memleketin bazı mahfillerinde, Tür
kiye 'nin bundan böyle naaıl giyinip 
nuıl kutanabileceği, ve hatta nasıl 
yiyip nasıl içebileceği sualinin zihin
lerde düğümlenen sualler olınaaı 
icabettiğinden bahsedenler, on bet 
sene sonra bu sergiyi görmeli idiler. 
Tornadan hasaaa ölçülere, teneke 
kovadan elektrik motörüne kadar, 
istisnasız her muhtaç olduğumuz eı
yayı en doğru hesablara ve en ileri 
tekniğe iatinad ederek yapabiliyo
ruz. Bunları her zaman ve daha çok 
yapacak olan itÇi ve usta kadroları
mız günden güne genitlemektedir. 
Gençler ameli aahalarda, fakat bilgi 
ile çalıpnak için, bahsettiğimiz ir
fan müesaeaelerine her gün daha 
fazla ba§ vuruyorlar. istatistik ve 
grafikler meydandadır. 

Sergide gördüğümüz eserlere- ge
lince; bunların zevki ok§ıyan sanal 
vasıflan herkesi tatırtacak kadar 
ileri idi. Sanatm dereceaini rağbet
le ölçmek kabilse, sergide satılması
na meaat verilen, yani aanat okul
larmm mütedavil aermayeai ile vü -
cuda getirilmit olan her teY satılmıt
tD'. Fakat satılmq olanlardan birkaç 
mi&li daha mevcut olsaydı onlar da 
kolayca aatılacaktı. Zira ucuz, sağ
lam ve çok pzeldiler. Biliyoruz ki 
birçok genç kızlar, aile kadınları. 
kacbn •ıyuı te,hir olunan camekan
lar öaüncle durup ceplerinden çıkar
dlklan kağıtlara bunlarm motifleri
ni iMinaah etmitlenlir. Türk kadmı
nm orta Avnapa'ya ve daha ilerilere 
kadar yıllarca taıınmıı ve örnek tu
tulmut olan ince zevkine bugünkü 
tiirk kadmınm da aabib bulUDfluğu
nu, bu eerci iabat etmiıtir. 

Şef: ''Kendimiz yapacaiız," ck
mitti. Atatürk aençleri, Ona, eaerle
rini bqlarmm üzerinde ;riiluek tu
tarak: ''kendimiz yapbk" diyecek 
mwtebeye erigmiflerdir. Korkumuz 
yoktu, kayl(DDIZ dahi kalmamJfbr• 

Onümüadeki yıllan:la açılacak c.
lan ba aersiler bize aeçirmekte oldu
jumuz merhaleleri tek• tek• göa
terecektir. Kapanan pzel ..,giyi 
tertib edenlerin hepaini bir daha teb
rik deriz. - N. Baydar 

Ankara -Adına llaYı seferleri 
Devlet havayollarının Ankara • A

dana yolcu seferleri hazırlıkları ik
mal edilmek üzeredir Adana hava is
tuyonu in,aatı da tamamlanmıştır. 
Haber aldığımıza göre Ankara - Ada
na hava scf erleri temmuz ortalarında 
başhyacaktır. 

KIZILAYA'A ÜYE OL! 
Yurd sağlığına en büyük 
yardımı etmiş olursun. 

ilk harflerile kütüphanedeki levhada 1 - Bunu hiç kimseye söylemedim 
bulunan beyitlerin hakkedilmni ka- dedi. ' 
ra~latmıttı. DUfea, beraberinde getir- - Bunu biliyorum; fakat bana aöy
~19 oldufu güzel &Ullerl mezarın tize- Uyebilirdin. 
rıne serpti: orada biraz durduktan - Çok rica ederim, bunu benden is-
10nra meı:arlıtın harab olmuf kilf.ao.. teme Seail, aana aöyliyemem. 
aine &ittiler. Orada dil,_, devrilmlt Zavallı Sir Saymen, ona birçok ıey
ailtunlardan birlainln tıserine oturdu; ter borçluyum. Yok, gülme Seail, aahi-
kocaaı da ayaklarının dibine usandı ve den öyle. 
bir clcara yakarak ıuaeı karıaınm ıö•· .o' bana hayatın ne olduğunu, ölü
lerine daldı. Fakat birdeA bire clıara· mün ne ~~y~ geldiğini ve sevginin 
yı aizından aldı ve karıaının ellerini neden her ıkıaınden de kuvvetli oldu-
ııkı 11kı tutarak, ona dedi Jd: funu gÖlterdi. 

- Vlrclnya. blr kadmm tıııoc:urndan Dük, ayağa kalktı ve kar•ını mu-
giı:li hiç blr ıırrı olm•mahdrr. habbetle öptU: 

- Sevam Sesli, benim HDden ıizli - Kalbin bende oldukça bu aırrı 
his bir ıırrım JOk. aaklıyabilirain, dedi. 

Genç dük, sWınk: - O, daiına senindir Seail. 
- Hayır, nr, dedi, bortlakla birlik- - Bir .nın onu rLV-ukla 1 '--pal '--'eh._ 1 ... r-- rımıza an a-

te - ı ... •- aman ne er olup tının delil mi? 
bitti.ll~l bana anla~ın. Vircinya kızardı. 

Vırcınya, gayet cıddi: Bitti 
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1400 metre yükseklik, iki taraf silme kaya 

yerine püskürme çam. Nebati bir tünelden 

geçiyoruz. Abad, ağır _şarap gibi bizi tutuyor! 

• 

iSTE: 
ıııııııııııııırrııııııı 

ABAD GÖLÜ 
FAKAT: 
ı ı n n 111111 ııu ı ı ırrrmrmmnı 

H cine, dalgın balıkçıları ka
yalara çarptırıp öldürür. 

Onlar bu dalgınlığı a~rlayan Ren 
kızr "Loreley" dir. Kayaların üze
rinde sırma saçlarını tarar ve şar
.:Cısını söyler. Balıkçı, yola çıkar

ken daha, bu tehlikeli ve fettan ne
hir - kızının şöhretiyle doludur. Bir
den karşısında görünce, kendinden 
geçer ve kayığı ile beraher kayala
rın dibindeki sulara gömülür. 

Bolu'nun Abad'ı Ren'in o sihirli 
ve tehlikeli kızı gibi. Onun bir kaç 
yıldır her ağızda adı dolaşıyor. 
"Bolu'da bir göl varmış; adı Abad 
imiş", "dünyanın en giizel gölü A
bad imiş, Bolu'da", "14-00 metre 
yükseklikte bir göl. Dağların orta
ıında. Dağlar, çamla örtülü." Birkaç 
yıl var ki, böyle buna benzer cüm
lelerle, Türk insanları Türkiyenin 
bu en güzel ~ölünden bahsediyor
lar. Ve bizler, töhretini Ankarada 
duymut olduğumuz bu göle çıkı

yoruz. 

D erler ki, büyük adamlar, do
ğu§larında daha, müstesna

dırlar. Güzel ve büyük yerler de 
böyle. Yollarında bile bir hususi
yet var. Abad'ın yolu, sonunda A
bad'ı vadetmese dahi, başlı başına 
bir tabiat hadisesidir. !ki taraf, sil
me kaya yerine püskürme çam. O 
kadar ki bir yoldan değil nebati bir 

Bu fotoğraflara inanmayın, onlar Abad'ı an
latmakta ôcizdir. Abad'ı kendi gözlerinizle 

görmelisiniz. Ona, söz ve göz tekniği hizmet 

edebilir. Fakat: Nakledemez •. 

.:: : _-_______________________________ :_-_-_-_________ _ 

BOLU -RÖPORTAJLARI 
Yazan: 

Burhan Belge 
003 SOl!JH E H E j E J jlj E Eôl3 

tünelden geçtiğinizi sanıyorsunuz. 
Yalnız çam da değil; her türlü a
ğaç, her türlü ve her türlü çiçek. 
Ve yolun altında çağlıyarak akan 
bir dere, Onun sularını ovalara gö
türüyor, Filyos ve Karadeniz'e ka
dar. Suların çağladığı, kuşların öt
tüğü, dalların derin bir hışırtı ile 
kımıldadığı bu ormanda, koku, ko
kular, en güzel kokular azat kuşlar 
gibi uçuıuyor. 

Gözlerinizi yeşil'in bütün renk 
perdeleri üzerinde dinlendirerek; 
bir sihirbaz elinin karup havanın 
içine saldığı menekıe, zambak, na
ne ve kekik kokularını koklıyarak; 
dolana dolana, ağır ağır, başınız dö
ne döne Abad'a yaklaşıyorsunuz. 
Ve Abad sizi, size görünme<len, a
ğır bir prap gibi tutmağa başlıyor. 
Yanınızda arkadaşlarınız var ; 

belki karınız yahud çocuklarınız 

var. Konuşuyorsunuz da. Buna rağ-

men fakat, hayatınızın en yalnız 
dakikalarını yaşıyorsunuz. Tabiat 
sizi, ruhunuzu geri aldığı andaki 
üstün kudretiyle, muhitinizden, 
belki de kendi kendinizden söküp 
koparmış ve kendi hükmünün iz ve 
bere bırakmıyan tatlı tazyiki altına 
almıştır. Hayat hücresi ile nebat 
hücresi, ' ilmin adesesi altında na
sıl farksızsa, siz ve Abad yolunun 
tabiatı, bu sefer bütün terkibiniz 
ve bütün varlığınızla, beraber ve 
aynı şey olmuşsunuzdur. 

Ş 
akulün ipini ne kadar tır

manmış olduğunuzu bir a
letle tesbit etmenize hiç lüzum yok, 
çünkü kendiniz bir alet oluyorsu
nuz. 1400 noktasına yaklaşıyorsu

nuz. Yolun son kıvrımlarındasınız. 
Bitişiğinizdeki nebat dünyasının 

her unsuru ile beraber sizin ıstıfa
nız da tamamdır. Otomobil iki sıç
rayışta, sizi gölün kenarına atıve· 
riyor ve şimşeğin çakması süratiy
le, Abad'a kavuşmuş oluyorsunuz. 
Bir hayret hat~ tatlı bir dehşet a
nı geçiriyorsunuz. "1400 metrede 
bu göl, bu hava, bu çamlar, bu gök .. " 
diyorsunuz ve kendinizi yoklarken 
iki hissi yanyana yatan iki kardeş 
gibi tesbit ediyorsunuz. Biriyle, ha
yatınızda, birden, yepyeni ve mil
yonlarca insan için meçhul bir ha
disenin doğuşuna şahid oluyorsu-

Ellerinde tahta kıpklarla yilifler "Meıeli .. yi oynuyorlar 

Abad gölünden bir görünüş 

Bolu' da 

nuz. Bu hadiseyi yaşamış olmaya 
seviniyorsunuz. Siz artık, Abad'ı 

görmüş olan insanlar arasındasınız. 
Diğeriyle yurdunuzu düşünüyorsu
nuz ve onun bu kadar güzel olma
sına seviniyorsunuz. Ya Türkiye 
bir Bolu'suz veya Bolu, bir Abad'
ıız olsaydı, diyorsunuz. 

Size Abad'ı tasvir etmiyeceğim. 
Bunu fotoğraflara bırakıyorum. 

Yalnu •unu .Uy1i17f!yitn iM • .f.,..t•i
raflara inanmayın. Onlar, Abad'ı 

anlatmaktan acizdir. Abad'ı, kendi 
gözlerinizle görmelisiniz. Abad'a 
söz ve göz tekniği, hizmet e<lebi
lirler. Nakledemezler. 

Abad, artık bildiğiniz gibi çam
lı dağların koynunda yatan ufak 

bir göldür. Ufak dedimse, içinde 
yüzlerce sandal ve motör dolaşıp 

tayyareler iner kalkar. !ki kilomet
re murabbaından büyük bir yüzü, 
40 metreden fazla derinliği vardır. 
Suyu kısmen dibinden kaynamak
ta. kıamen civardaki kaynaklardan 
akmaktadır. Bunlardan her biri bir 
"Taşdelen" dir. 

A bad'ın içinde alabalıklar ya
şar ve nilüferler çiçek a

çar. Abad'ın her kıyısında bir baş
ka iklim bulursunuz. Yalnız sazlık 
ve artma bulamanınız. Abad'ın 

dünyasında, havanın, çamın, suyun, 
çiçeğin ve balığın yalnız en asille
ri doğar. 

Geçen yazımda bir çobandan bah
ıetmiıtim. O bize demiıti ki, eski
den Abad, Köroğlunun imiı. Sonra 
onu devlet almış. Çobanın dediği 
doğru iıe, devlet, Köroğlundan al
dığı Abad'ı, yollarını, otellerini ve 
kahvelerini yaparak millete iade et
meli'dir. 

22 - 6 - 1938 

su batı ve çifte Fatmalar 

• 

Abad' ın yiğit bek~isi: Meısim i~i mi ne kuı ne bahk 111 yapllıyor 
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İngiliz - İtalyan görüşmeleri 

Gönüllüler meselesinde bir 
anlaşma elde edildi 

İtalyan donanması Maltayı ziyaret elli 
(Ba~ı ı. inci sayfada) 

kib, bazı tef errüat üzerinde müzakere
anlaşılmaktadır. Fakat Paris ile Lon
dra'nın Moskova hilkümetinin karış
mazlık komitesindeki istinkafı veya 
ileri sürdüğü ihtirazı kayıdlar sebe
biyle yarı yolda durmaktan kaçınmak 
hususunda mutabık kalmış oldukları
m tahmin ediyoruz. 

lerde bulunmuştur. 
Karışmazlık komitesi heyeti umu

miyeai, ya bu hafta sonunda yabud da 
önümüzde hafta içinde toplanacak ve 
kati anlaşma metnini tesbit eyliyecek

Nihayet Bayan Tabui, Ovr gazete-tir. 

Karı§mazlık komitesi 
toplandı 

Londra, 21 a.a. - Karışmazlık tali 
komitesi, gönüllülerin geri çekilmesi 
hakkındaki ingiliz planını görüşmek 

için bu sabah mutad toplantısını yap -
mıştır. Saaıt 12 ye talik edilen içtimaa 
öğleden sonra da devam olunacaktır. 

Londra, 21 a.a. - Gazeteler karış -
mazhk komitesinin önümüzdeki içti -
maına pek büyük ümidler başlamak 

tadırlar. Gazeteler, bugün gönüllüle -
rin geri alınmasının başlangıcına şa -
hid olunacağını ve bunun neticesi o -
larak Fransa ile İtalya arasında bir 
yakınlaşma husule geleceğini ve niha
yet İspanya harbine nihayet verecek 
bir tevassut vuku bulacağını tahmin 
etmektedirler. Gazetelerin çoğu, nik
binliklerini aşağıdaki mülahazaya is -
tinad ettirmektedirler; 

İtilafın menfaatlerinden bir an evel 
faydalanmayı arzu eden ve İspanya 
ihtilafının temadi etmesinin kendisi 
için bir yük teşkil edeceğinden kaygı 
içinde bulunan İtalya. zannolunduğu
na göre, Londra komitesinin ilk celse
lerinde pek büyük bir hüsnü niyet 
gösterecektir. Fransa. İspanyaya bir 
komisyon izamı tarlhinu..: ~ itibaren 
Pirene hududunda enternasyonal bir 
kontrol ihdasına muvafakat etmekle 
iyi niyetini göstermiştir. 

l talya ne vaziyet alacak? 
Roma, 21 a. a. - Havas ajansı mu· 

habirinden: Salahiyetli italyan mahfil
leri, diplomasi yolu ile Londra ile ya • 
pılmakta olan görüşmelerin neticesi ne 
olacağının tahmin edilemiyeceğini tas
rih etmektedirler. Faşist tezi, Roma an 
laşmaaırun akdi sırasında sona ermesi 
yakin ~bi görünen İspanya harbmın 
uzavın ~itmesinden İtalyanın mesul tu 
tulamıyacağı suretindedir. 

B. Çemberlayn, Roma itilaflarını her 
zaman müdafaa etmiştir ve İngiltere 
ile İtalya bu itilafların vakit geçiril • 
mekıizin tatbik mevkiine konulmasın
da aynı derecede menfaattardırlar. Ma
amafih İtalyanın frankistlerin muvaf • 
fakiyetlerini küçültecek her türlü hal 
suretini ve bilhassa iki muharib taraf 
arasında tavassut icrasına matuf her 
türlU teklifi reddedeceği söylenmekte
dir. 

Franıız gazet.elerinin yazdıklan 
Pariı, 21 a. a. - Bu sabahki fransız 

gazeteleri, yazılanru İtalyanın lspan • 
ya muharebesi karşısındaki vaziyeti ve 
ltlyanm İngiltere ile olan münasebet. 
leri meselesine tahsis etmişlerdir. 

Marsel Hay, Ekselsiyor gazetesin
de diyor ki: 

"İtalyanın İspanyadaki kıtaat1nı 
ateş hattından geri almak ve fakat bey 
nelmilel alayların terhisini gayri kafi 
görmesi takdirinde derhal müdahaleye 
amade olmak üzere bunları cephe ge • 
risinde tutmak şeklindeki iddiasını İn· 
giltere, esas itibariyle İspanyada hiç -
bir ecnebi vesayeti bulunmaması kay • 
gusundan mülhem olan ademi müda
hale siyasetine mugayir telakki edil · 
miştir. 

Pöti Pariziyen gazetesinde Burg, 
şöyle yazıyor : 

İngiltere hükümeti, !talva'nrn gö -
dişlerine iştirak edemezdi. Çember
layn, İtalya ile sağlam ve devamlı bir 
anlaşma yapmak hususundaki arzusu · 
na rğmen, bu anlaşma için bir şart ma
hiyetinde olan madde üzerinde yani her 
seyden evvel İspanyol meselesinin hal · 
1i noktasında daima ısrar etmiqtir. Fran 
sa, bu maddenin muhafazası ile pek zi
yade alakalı olduğundan dün Paris ile 
Londra arasında pek hararetli görüş 
teatileri yapılmıştır. 

F\garo gazetesinden: 
Roma'da frankistlerin tam bir mu

zafferiyet kazanmaları lehindeki tez 
taraftarlarının azalmakta olduğu tah
min edilmektedir. B. Musolini'nin bu 
mesele hakkındaki düşüncesinin de
nildiği kadar itilafgirce olduğunu 
tasavvur etmeğe imkan yoktur. lspan 
yol harbının devam etmekte olduğu 
iki senedenberi ilk defa olarak Roma
da "tavasaut" kelimesi ağıza alınmış 
bulunuyor. Fakat en mühim nokta, 
bu meselede Roma • Berlin mihveri
nin ne suretle faaliyette bulunacağı
dır. 

Lö Jur gazetesi yazıyor: 
Herhalde B. Çemberlayn, ingiliz • 

italyan muahedesi hükümlerini der· 
piş etmis olduğu şartlan tadil etme· 
meğe kati surette azmetmiş olduğu 

sinde şöyle yazıyor: · 
Lord Pört'ün Kont Ciano'ya İngil

tere hükümetinin arzusu her ne olur
sa olsun, ltalyanm iyi niyetinin de
lillerini görmeden evel İngiliz - ital
yan itilafını tatbik edemiyeceğini 
anlatmağa gayret etmiş olduğu zan
nedilmektedir. Lord Pört'e göre bu 
iyi niyet, ya gönüllülerin tamamiyle 
geri alınması suretinde veya başka 
bir sahada mesela Fransa ile daha iyi 
münasebetler tesisi suretinde tezahür 
edecek:tir. 

I ıalyan harb gemlerinin 
ziyareti 

Malta, 21 a.a. - İtalyan donanma
sının cüzütamları dört gün kalmak ü
zere bu sabah buraya gelmişler ve top 
atılmak suretiyle selamlanmışlardır. 
Bu, italyan harb gemileri tarafından 
12 senedenberi yapılmış olan ilk zi
yarettir. 

Sovyetlerin hareket tarzı 
Londra, 21 a.a. - Ademi müdahale 

komitesinde beyanatta bulunan Sov
yet delegesi, ezcümle demiştir ki: 
"- Hükümetim, deniz kontrolu 

hakkında Plimut tarafından ileri sü
rülen uzlaşma tekliflerini derin ted
kike tabi tutmuştur. Hüktimetim, bu 
teklifleri, tamamiyle tatmin edici ma
hiyette telakki eylememekte ve tatbik 
olunduğu zaman müessir bir kontro
lu temin edeceğini sanmamaktadır. 
Maamafih Lord Plimutun son teklif
leri, deniz kontrolu hakkında Sovyet 
hükümetinin daima müdafaa ettiği 

teze doğru yeni bir terakki teşkil et
tiğinden, uzlaşma zihniyeti dahilinde, 
hükümetim bunları kabule hazırdır.,, 

B. Çemberlayn 
karışmazlık 

politikasını anlattı 
Londra, 21 a.a. - Avam Kamarası, 

bugün dış politika meselelerinin gö
rüşülmesine başladı. İşçi mebus Ba
ker'in suallerine cevab olarak başve

kil Çemberlayn ingiliz hükümetinin 
ve milletinin hava bombardımanları 

karşısında mebus Baker'in duyduğu 

nefret işlerine ta.mamiyle iştirak ~tti
ğini kaydettikten sonra, modern harb 
aletlerinin yeni meseleler ortaya çı

kardığını hatırlatmış ve ingiliz hükü
metinin diğer devletlere tevdi edilmek 
üzere ameli bir plan hazırlamaya ça
lıştığını söyliyerek demiştir ki : 

1 - Sivil halkın bombardımanı en
ternasyonal hukuku muhaliftir. 

2 - Askeri hedefler bariz askeri 
mahiyeti haiz olacaktır. 

3 - Bu hedeflere taarruz edilirken 
civardaki sivil halkın korunmasına

itina olunacaktır. 
Eğer enternasyonal anlaşma isti

yorsak, herkes tarafından her taraf
ta kabul edilecek ve tatbik olunacak 
bu kaidelere riayet edilmesi lazım
dır. 

Halbuki böyle bir anlaşmanın akdi 
enternasyonal havaya bağlıdır. İşte 
İngiliz hUkümeti bu havayı iyile§tir
meye çalışıyor. 

Hükümetin mütaleasına g<!'re gerek 
İspanyada gerek Çinde bombardıman
lara aid umumi kaidelerin katiyen na
zarı itibare alınmadığı ve sivil halka 
karşı kasden taarruzlarda bulunuldu· 
ğu birçok hadiseler vuku bulmuştur. 

Ne Franko, için ne de hiç kimse 
için gemilerimize taarruz hakkını ta
nımıyoruz. Fakat İspanya ile ticaret 
münasebetlerimizin kesilmesi hakkın· 
da muhalefetin teklifini reddederim. 
Keza Bay Baker'in izah ettiği şart
lar altında harb gemilerimize anaıı
yonalist tayyarelere atef açmak em
rini vermeyi de kabul etmem. Harb 
devam ettiği müddetçe bu i!ibi facia
yı beklemeliyiz. Yeg!ne tarzı hal har 
hın nihayet bulmasıdır. 
Şurasmı ehemiyetle kaydetmeliyim 

ki, eğer hükümet daha şidd~tli ted
birler almıyorııa bunun sebebı, mesu
liyetin tamamiyle müdrik olarak, ka
rışmazlığa daha büyük bir ehemiyet 
verdiğindendir. Diyebileceğimiz şey, 
vakit vakit harhın n!..h~yet bulması 
imkanlarını araştrr: nakta. olduğumuz 

ve zamanı gelince yah.!~ başımıza ve
ya diğerleriyle birlikte bu eırm ihti
lafa bir nihayet verdirmek için mem
nuniyetle tavassutta bulunacağımız
dır.~. 
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Hatay' da tazyik facia 
halinde devam ediyor 

(Başı 1. inci sayfada) şei türk olan kesif ve aynı zamanda 
rin hemen hepsi yazılmış ve yazılmak mustakar ve çalışkan bir halk tabaka -
sırası artık türklere gelmişti. Komis- sından doğmaktadır. Fransa, Hatay 
yon, gayri türk cemaatlerin listeleri topraklannm Kemalist müessesata kar
türk listesini geçmişken kayıdları ka- şı bir düşmanlık ocağı olmasını asla is
pamak ve hatt~ bir vesile bularak mua- t em'Cz . ., 
mcleyi tatil etmek sevdasındadır. Bu gazete, 1937 garanti muahede· 

Türk evlerini yağma sini tamamlamak üzere geçen martta 
ediyorlar ele alınan ve bir erkanı harbiye anlq -

Antakya, 20 a.a. - Anadolu ajansı· m.asiyle bir hudud mukavelesi ve bir 
nın hususi muhabiri bildiriyor;: dostluk muahedesini ihtiva eden pro-

Haleb'e bağlı Hamam nahiye müdil- jelerin en kısa bir müddet zarfında ne
rtinün, kendi nahiyesinin Hatay hudu· ticelenmesini ileri sürerek şöyle yazı -
du içinde bulunan köylerinde tilrk ya- yor : 
zdanları tazyik ve tevkif ettirıdiğini "Bu projelerin neticelenmesi türk 
bildirmiştim. Hamam jandarmaları hükümetinin hüsnüniyetine bağlıdır. 
bunların evlerini işgal, mallarını da Fransa'nın hüsnüniyetine gelince, bu, 
yağma etmişlerdir. katidir. Bu hüsnüniyet Hatay'da ya-

Lö Tan'ın bir bet§ yazısı pılmakta olan intihabat hazırlıkları 
Faris, 21 a.a. - Lö Tan gazetesi münasebetiyle tezahür eylemiştir. 

baş makalesinde Hatay meselesinden Fransız makamatı, türklere pek sem
bahsederek diyor ki: patik gözükmiyen ve fakat b~na 

"Fransa Türkiye'nin Hatay'daki hu- mukabil mandater devlete karşı baglı· 
susi menfaatlerini esasen tanımıştır. lıklarını isbat etmiş olan unsurlardan 
Bu menfaatler, orada bulunan ve men- ayrılmışlardır.,, 

Tesbit 
edelim! 

Dünkü Parti 
grupunda 
(Başı 1. inci sayfada) 

(Başı 1. inci sayfada) dan bahsetti. Grup, bu ziyaret ve 

riciye Nazırı Paris'te bizzat Bü- ı mülakat haberini alkışlarla kar
yük Elçimizle görüşmelerde bu- şıladı. 
lunduğu gibi, Antakya' da iki ta
raf askeri delegeleri temasa gir
mişlerdir. Tam bu sırada, ilk gün
denberi, her türlü tazyik ve mü
dahaleler karşısında hiç sesi çık
mıyan Milletler Cemiyeti komis
yonunun, birdenbire, türk aleyh
tarlığını tahrik etmeğe ve seçim 
kayıdlarmda karşı tarafın bütün 
hilelerini me§nılandırınağa, bila
kis, türk tescillerini tezvirlemeğe 
koyulduğunu görüyoruz. Hayret! 
Milletler Cemiyetinin iki azası 
siyasi ve askeri görüşmelerle her
hangi bir buhranı önlemek ister· 
ken, vazifesi ancak, yalnız ve 
münhasıran, sulh anlatmalarını 
ko,Iaylaştırmak olan bir cemiyet 
komisyonu nasıl tam aksi bir ha
rekette bulunabilir? Onu böyle 
hareket etmeğe kim sevkeder? 
Eğer kendi başına bir gayretket· 
likte bulunuyorsa, bundaki he
def ve menfaati ne olabilir? (*) 

Bu beklenilmez havadis üzeri
ne gazetelerimizin Türkiye ka· 
moyunun heyecan ve hayretine 
nasıl tercüman old1:1ğunu biliyo
ruz. Birçokları, Türkiyenin Mil· 
letler Cemiyetinde kalıp kalma
ması meselesini dahi münakaşa 
etmişlerdir. 

Dikkat edilecek bir nokta var: 
Dün Garo, bugün komisyon, fa· 
kat arada Hatay'm birçok yerle
rinde seçim kaydı türkler aleyhi· 
ne müdahalelerle devam etmiş
tir. Bu müdahaleler, rakam şek· 
lini almıştır. Garo yerinden git
mekle, ne defterler battal olmuş, 
ne hileler düzeltilmiştir. 

Bugün teıbit edebileceğimiz 

vaziyet bundan ibarettir. Hemen 
söyliyelim ki muhterem Celal 
Bayar'm sözünde bizim tarafı

mızdan gayet açık bir hakikat 
vardır: Hatay meselesine, sürat
le hallolunmak mukadderdir. Bu 
hal ne gecikebilir; ne de türk 
hakkı aleyhine olabilir. Millet, 
Atatürk'e kar§ı hududsuz bağlı
lığı, ve onun hükümetine tam 
itimadı ile, bu mukadder netice
yi beklemektedir. 

. 

F.R. ATAY 
l*l Başmakalemiz, Milietler Cemiyeti 
Komisyonu b.akkındaki kararımız haberi 
ııazetemize gelmeden evvel, yazılmıştır. 

lngiliz donanmasının manevrası 

Kıral manevralara 
iştirôk ediyor 

Veym.ut, 21 a. a. - Saat 9.30 da ana 
vatan filosunun 80 cüzütamı, Nelson 
amiral yatının kumandası altında deni

ze çıkmak üzere buradan hareket et -
miştir. Amiral gemisinde beraberinde 

Dük dö Kent ile Amiral Şarl Frob ol

duğu halde kıral bulunmakta idi. 

Bundan sonra Başvekil "Hepi
mizin fikirlerinin her an meşgul 
olduğu meseleye geçiyorum,, di
yerek, Hatay işinin geçen hafta
danıheri geçirdiği safhayı anlat
tı. Esaslı hatları itibariyle temas 
ettiği harici işler hakkında daha 
fazla tafsilat istenirse içtimada 
hazır bulunan Hariciye Vekili 
Dr. Aras'daa:ı sorulabileceğini 

söyledi. 

Kamutayın her sene haziran 
sonuna doğru mutadı olan ta
tiline işaret ederek., hu hafta 
içinde Hatay işi hakkında Bü
yük Mecliee kati beyanatta bu-
lunabilecek vaziyette olmazsa, 
meselenin inkişaf ma göre., 
Fransa ile aramızda mevcut ve
yahud feshi ihbar edilmiş fa
kat henüz meri bulunan mua
hedeleri meriyetten kaldırmak 
veya temdit etmek ve yapılacak 
harekete göre, vaziyetin istil
zam edeceği tedbirleri almak 
hususunda Kamutay'dan sela
hiyet ve itimad istiyeceğini ha
ber verdi. 

Grup umumi heyeti uzun al
kışlarla tasvib cevabı verdi. 

Futbol 

Bir 
federasyonu 

hakem 
komitesi kurdu 

Futbol federasyonıu İstanbul ve 

lzmirde olduğu gibi Ankara'da da bir 
hakem komitesi kurmuştur. Bu komi· 
te başkanlığına futbol ajanı Ferid 
Karslı getirilmiştir. Komite hakemle
ri seçmek, hakemlerin umumi ve yeni 
bilgilerini arttırmak, onları hazırla -
mak, yeni kurslar açmak, ehliyetsiz
likleri görülen hakemleri diskalifiye 
etmek ve yeni elemanlar yetiştirmek 
gibi vazifelerle muvazzaf olacaktır. 

Futbol federasyonu bundan böyle 
resmi müsabakaların da hakem taybi 
salahiyetini esas nizamnamenin husu
si maddesi mucibince bu komisyona 
vermektedir. 

Bundan başka İzmir fuarında geçen 
sene olduğu gibi bu sene de mıntaka -
lar arasr futbol müsabakaları yapıla
caktır. Bu müsabakalara İstanbul, An
kara, İzmir ve Trakya futbolcuları ig
tirak edecektir. Bunlardan başka bir 
Mısır ve Yunan takmımıın da İzmire 
gelerek birer dostluk maçı yapacakla
rı söylenmektedir. 

1 

................................................... . 
Kızday haftası 

; 9 temmuzdan 17 temmuza 
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kadar devam edecektir. Bu 
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Bütün memleketlerde geniş 
bir spor hareketi var 

Yeni iki dünya rekoru kırlldı 
Futbol 

Fransa' da 
Faris, 21 a.a. - Brezilyalıların Bre

zilya - İtalya maçında İsviçreli ha
kem Vütriş'in vermiş olduğu karar 
aleyhindeki itirazlarım Fifa heyeti 
reddetmiştir. Bunun üzerine Brezil
ya futbol ekibinin reisi kendi fede
rasyonuna müracaat ederek Brezilya
nın dünya futbol federasyonundan 
çekilmesi teklifinde bulunmuştur. 

Bisiklet 
Almanya turu : 

Berlin, 21 a.a. - Stutgart - Fray
burg arasında 217 kilometreden iba
ret sekizinci etabında alman netice
ler şunlardır: 

1 - Belçikalı Bonduel 6 saat 23.10 
dakika. 

2 - Bautz, 
3 - Umbenhaüer, 
4 - Langhof, 
5 - Wölkert, 
6 - Pötzefeld, 
7 - Danimarkalı Petersen, 
8 - Geber, 
9 - Geyer, 

10 - Jakob, 
11 - Seidel, 
12 - Fransız Lö Kalvez 6 saat 24 

dakika 50 saniye. 
13 - Lachad, 
14 - Vendel, 
15 - Belçikalı Dö Kalöv. 
Umumi tasnif neticesi: 
1 - Şild 57 Sa. 41 dakika, 
2 - Bandüel 57 Sa. 44 dakika, 
3 - Bautz 57 Sa. 50 dakika, 
4 - Dö Kaluve 57 Sa. 59 dakika, 
5 - Tirbah 57 Sa. 59 dakika, 
6 - Danimarkalı Peterse.n 58 Sa. 

26 saniye, 
7 - Umbenhaver 58 Sa. 5 dakika, 

1 - Lehli Niktrüt 61.12. 
Gülle; 
l - Lehli Gioretto 14.88, 
2 - Fransız Noel 14.59. 
Çekiç: 
l - Lehli Veglarski 48.02 metre, 

"Lehistan rekoru" 
2 - Fransız Virts 46.52 metre. 

Amerika' da atletizm 
mü saba kalan 

Nevyork, 21 a.a. - Prentavn'da Pa
mar stadında yapılan atletizm müsa
bakalarının neticeleri şunlardır: 

1 Millik koşu: 

1 - Amerikalı Glen Kunigham 4.2 
dakika, 

2 - Amerikalr Komam 4. 10.4 sa
niye, 

3 - Belçikalı Josef Mo:':red 4 da· 
kika 11.6 saniyede. 

440 yarda: 
Villiaıns 47.5 saniyede. 
880 yarda: 
Betham 1 dakika 52.2 saniye. 
374 mil: 
1 - Rideout 3 dakika 0.3 san~ 

"Yeni Amerikan rekoru" 
2 mil: 
1 - Sers 9 dakika 16.4 saniye. 
Sırıkla yüksek atlama: 
1 - Meadovs ile Varmerdam her 

ikisi de 4.42 metre. 

Yeni bir 'dünya rekoru 
Berlin, 21 a.a. - Berlin civarında 

Kotbüsde yapılan atletizm müsabaka
larında 200 X 4 metrelik bayrak ya· 
rışını Albüs, Dörffeldet, Voigt ve 
Mullerden mürekkep kadın ekibi 1 
dakika 45.3 saniyede koşarak yeni bir 
dünya rekoru tesis etmiştir. 

Bundan evvelki dünya rekoru da 
1 dakika 45.8 sanile ile keza alman 
ekibinde idi. 

8 - Kiyefski 58 Sa. 7 dakika 22 yeni rekorkzr 
saniye, 

9 - Vekerling 58 Sa. 8 dakika 10 Stokholm, 21 a.a. - "Spor g.üna• 
saniye. münasebetiyle memleketin her tara-

Alman ekibi 
5 Temmuzda başlıyacak olan Fran

sa turuna iştirak edecek alınan bisik· 
letçileri şunlardır: 

Raynhald, Şeller, Vekerling, Rot, 
Ptitsfeld, Vende!, Langhof, Vengler, 
Arents, Oberbek, Hayde, Şild, Hav
savald. 

ilk neticeler 
Bertin, 21 a.a. - Alman turunun 

son iki etabında koşu Şild ile Belçi
kalı Bonduel arasında bir mücadele 
halinde devam etmiştir. Ancak turun 
başında giden bu iki koşucu arasında 
mesafe değişmemiştir. 

Belçikalı Virnikin kazandığı onun
cu etabda geçen yılın şampiyonu Ve
krling üçüncülüğe düşmüştür. Birin
ciden üç dakikalık farkla geride olan 
Vekerling'in tekrar galip gelmek ih
timali vardır. 

Birinciler 
Faris 21, a.a. - Bu pazar muhtelif 

memleketlerde bisiklet yanşları ya
pılmıştır. 

Fransada genç Mye Fransa şampi· 
yonu olmuştur. 

Lüksemburgda Mathias Klemencı 
İsviçrede Berg Mayert birinciliği al
mıştır. 

Atletizm 
Fransa - Lehisuın 
Varşova, 21 a.a. - Burada yapılan 

müsabakalarda Lehistan atletizm eki
bi Fransa ekibini mağlilp etmiştir. 

Neticeler şunlardır: 

200 Metre: 
1 - Lehli Zaslona 22.2 ııaniye. 
800 Metre: 
1 - Lehli Gassovs 1 dakika 55.8 

saniyede. 
2 - Fransız Eor 1 Da. 56.5 saniye . 
5000 Metre: 
ı - Fransız Joji 15 Da. 7.2 saniye, 
2 - Fransız Elgazi 15 Da. 8.2 sani-

ye. 
400 Metre: 
1 - Fransız Joye 54.1 saniye. 
2 - Lehli Jasevski 55.6 saniye. 
3000 Metre manialı: 
1 - Soldan 9 dakika 43 saniye. 
400 X 4 Bayrak yarışı: 
1 - Fransız. 

2 - Lehistan. 
Disk: 
1 - Fransız Meol 45.31, 
2 - Fransız Vinter 44.78. 
Cirid: 

fından tertip edilmiş olan atletizm 
müsabakalarında iyi neticeler alın
mıştır. Bilhassa Diskçi Gunar'in al
man Şröder'in 53.10 metre ile tesis 
etmiş olduğu dünya rekorunu 53.46 
metreye atmak suretiyle aşmış olma. 
sı dikkate şayandır. Ancak bu aşış 
bir tecrübe mahiyetinde olduğundan 
İsveçlinin bu parlak muvaffakiyeti 
resmen tanınmıyacaktır. 

110 metre manialı koşuyu 14.6 sani· 
yede bitiren Berg birinciliği almış
tır. 

Stenovist, 7 ,37 metre uzun atlamış
tır. 

100 metre sürat kO§usunu 10.7 sani
yede bitirmiştir. 

Tenis 
Londra, 21 a.a. - Duens kulübün

de yapılmakta olan tenis şampiyona
sının dömi finalinde İngiliz Osten. 
Yugoslav Kukulyeviçi 6/ 2, 6/ 4, 

Çinli Kihosinkie, Hindli Muham
medi 6/ 0, 6/ 2 yenmiştir. 

Finalde Osten Kihosinkie'yi 
6/ 0 mağlUp etmiştir. 

Kadınlar arasında: 

6/ 2, 

Danimarkalı Sperling Amerikalı 
Medi'yi 8/ 6, 6/ 4. Lehli Jedrzejovska, 
Amerikalı Fabyam'ı 5/ 3, 6/ 2 yenmiş, 
finalde Jedrezejovska, Sperling'i 5/ 3, 
6/ 0 yenmi§tir. 

Su sporu 
Budape§te, 21 a.a. - Margerit ada

sında inşa edilen 50 metre boyunda 
yeni bir yüzme havuzunun açılışı mü
nasebetiyle tertip edilen müsabaka
larda aMcar su topu ekibi Çekoslovak
ya ekibini 9/ 0 mağlup etmiştir. Macar 
kalecisi bu müsabaka ile 75 inci en· 
ternasyonal kaqılaşmasını yapm19tır. 

Alınan neticeler şunlardır: 

100 metre serbest: 

1 - Dr. Ferenç, 59.8 saniyede. 
400 metre serbest yüzme: 
1 - Graf 5 dakika 5,8 saniye. 
Kadınlar arasında: 
100 metre: 
"Sırt üstü" 1 Danimarkalı Hveger, 

1 dakika 19.6 saniye. 
2 - Macar Aç. 1 dakika 27 saniye. 
400 metre serbest: 
Hveger, 5 dakika 20.5 saniye. 
100 metre kurbağalama: 
Danimarkalr Sörensen ı dakika 

28.8 saniye. 
2 - Macar Sigeti 1 dakika 32 san: 
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K y E 
Kim aldandı? 

l'azcm: G. Dav.on 

Lüks bir otomobil, geniş asfalt 
caddenin üzerinde ıüratle gidiyordu. 
Direksiyonu, çok güzel ve çapkın ba
kıılı genç bir kadın kullanıyordu. O
tomobil büyük bir apartmanın önün
de birdenbire durdu. Genç kadm e
linde küçük bir bavulla otomobilden 
indi. Sık adımlarla apartman kapısın
dan içeri girdi. 

Birinci kata çıktı. Kapının zilini 
kısa fasılalarla üç defa çaldı. Kapı 
derhal açıldı. Uzun boylu, ıık bir de
likanlı onu sevinçle kartıladı: 

- Nihayet gelebildin Mari, dedi. 
Az kalım meraktan çıldıracaktım. 
Kadın ince elini delikanlının du

da1darına doğru uzatarak tatlı bir te· 
.>esaümle söyledi: 

- Darılma Fred, ne yapayım an
.:ak yakamı kurtarabildim. Biliyorsun 
Ya. it pkaya gelmez. Çok ihtiyatlı 
hareket etmemiz lazım. 

- Hepsini getirebildin mi? 
- Evet.- t,ıe burada 1 Marl, elin-

teki küçük bavulu muanm U.tilne 
bıraktı. Ve: 

- Ona elmaalarımı kuyumcuya gö
tilriip temizlettlreceğimi aöyledim. 
ltendi eliyle kasayı açtı ve bütün mü
tevherlerlml verdi, dedi. 

Fred memnun blr tavurla ellerini 
llğuıturdu: 

- Bravo 1 Haydi CSyle iıe gel, bana 
Yardım et. Çabuk hazırlanalım. Yok
la treni kaçırırıs. 

Marl yerinden kıpıntamadı. 
Delikanlı hayretle sordu: 
- Ne duruyonun Marl? Bir ,ey 

illi oldu? 
Kadın kısa bir tereddUt devresi ge-

Sirdi. Sonra heyecanla ıöylemete 
baıladı: 

- Bana bak Fred l.. Oğle treniyle 
lıareket etmemize imkin yok, çünkü.. 

Fred sert bir hareketle kadının ıö-
ıtlnü kesti: 

- Çünkü, nedir? •• Böyle kararlat· 
tnmadık mı, yoksa timdi. 

- Evet öyle konutmuıtuk.. Yaln~z 
bu kararı verirken çok ınUhun bır 
"°ktayı hiç dütiinmedik. 

Fred öfkeyle bağırdı: 
- Son dakikada ne müıkülit çıka· 

tıyoraun l.. Dütünmediğimiz ınUhiın 
-.Okta ne imit ?- Çabuk söyle 1 .. 

- Biraz sakin ol Fred. Eğer ben 

Çeviren : F. Zahir Töriimlriiney 

Mari dudaklarında ac1 bir tebes-
sümle cevab verdi ı • 

- Bunda hayret edilecek bir fCY 
yok yavrum. Yatca senden daha bü
Y.~ğüm. Elbette hayatta bir çok tec
rübeler gördüm. 

Delikanlı nezaketle atıldı: 
- Aman, rica ederimi Bir iki yq 

farkmm ne ehemiyetl olur. 
Kadm erkeğin yanma yaklattı 

Gözlerini çapkın, çapkın süzdü: · 
:- Fred l.. sevgilim... söyle.. beni 

daıma sevecek miıin ? .. Söyle .. 
. - Mari, yavrum, pek lll bili yonun 

kı; dünyada ıenden batka hiç bir ka
dın gözümde yok.. 

Kadın ıöslerlnl erkefln g6slerlne 
dilmıit blblnln en pli dilfilnceleri
ni bu göslerden okumak istiyordu. 

Tatlı bir ıeıle tekrar aöylemeğe 
başladı: 

- Fred t_ İyi düıün... Bak ben ae
Dln için her teYiml feda ediyorum.. 
Eviml. •• Nmıu.umu.. ScrvetlmL Her 
teyimi._ Her teYimi.. 

- Bana güvenmiyor muaun yoba? 
- Bu nuıl aös böyle. Eler sana 

güvenmemiı olsaydım. Bütün elmu
larımı getirir miydim? 

Fred, ıevgiliıine teminat veriyor
du: 

- Elmasları yanımıza ne olur ne 
olmu diye abyorus. Bunlara katiyen 
el ıürmiyeceiis. Bir kere Amerikaya 
çıkalım. Garecebin bak ben ne kadar 
çok paralar kazanacağım. Seni bura
daki hayatından daha büyük bir ih
tiıam içinde yaptacağım. Beni dinle 
MarL. 
Kadın aabınulıkla aösünii kesti: 
- Biliyorum, biliyorum Fred. Be

ni mesud edeceğine eminim. Akpm 
uz~, uzun konuturuz. Vakit geçiyor. 
Benım hemen eve gitmem llzım. Mü
cevher Ç&ntaımı burada bırakıyorum. 

Fred sakin bir tavurla söyledi: 

- Nasıl arzu ederıen, öyle olsun 
sevgilim. 

bu-;- Akpm tam saat yedide burada 
unurum. O Amana kadar sen de 

rahat, rahat hazırlanırsın. Hayai · Al-
lah ısmarladık... ' 

- Orövuar sevgilim ı 
Mari kapınm önünden birdenbire 

döndü: 
- Az kalım unutuyordum l Dur 

sana biletleri almak için para bıraka~ 
ymı. 

l:::::: :::::~:: ~::~: :~: :~::::::::: :::ı 
(BAVA SEFERLERİ) 

Ankara• lıtanbal arumda 
pazardan maada her sin : 

Y etillı:öyden hareket 
Ankaradan hareket 
Ankara dan 

uo 
15.SO 

cumartesi cUnlerl 14.SO 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk ve Sabıya • 
Sah : Ece ve Canb7& • 
Çaqamba : Sebat ,,. y enieebir • 
Perıembe : lstanbal eczanesi 
Cuma : Merkes 
Cumartesi : Ankara 

HALK " YENl 
S!NBMALAR 

Seans uatleri 

YBNl 

14.45 
16.45 
18.45 

Her sün 
HALK 

ıuo 
16.30 
18.30 

Cumartesi etınıerl 
HALK 

13 
ıuo 
16.30 
ıa.so 

YENl 

ıs 
14.45 
16.45 
11.45 

Pazar cUnlerl 
HALK YBNl 

11 
ıs 
14.45 
16.45 
11,45 

11 
ıs 

14.SO 
16.30 
ıa.30 

Geceleri saat 21 de 
Yansm lhban: (1521). - Telefon. milra· 

caat tehir: (1023-1024). - Şebirlerara
a: (2341-2342). - Elektrik n Havapzı 
Ansa Memurluta: (1846). - Meaajeri 
Seblr Aııban: (S705). - Takı I T• 
lefon mımaralan: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Bamuıpuan elva
n: (2806. S259). - Yenlıehlr, Hava.zba· 
ıı, Bizim tabi: (2S23) - Havubqı: 
Gf1ven tabi: (3848); Birlik tabi: (2333) 
- Çankın caddesi. Ulus taksi: (1291). 
Otobüslerin ilk .,., aoD 

Seferleri 
Sabah Aktam 
İlk Son 
aefer sefer 

Ulu il. dan K. detti-ye 
K. dere'den Ulus il. na 

Ulu M. dan Çanb-ya'-ya 
Canka.78'dan Ulu M. na 

Ulus il. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Uluı M. na 

Ulus M. dan Keçl&ren'e 
Keçiören'den Ulus M. na 

U1as il. dan Btllk'e 
Btllk'tm uı. iL -
uı.. il. daa Cebeci'" 
Cebed'dmU1as iL u 

Cebecl'dm Aa. füL ra 
Aa. fabL dan Cebeci'79 

Yeni~ehir'den Ulus M. na 
Ubıa K. dan Yeni&dıir'e 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

4.90 
7.00 
7.00 
7.00 

7.00 --
7.00 
1.10 

-23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.SO 

11.00 
ıı.ao 
21.00 
IS.00 --17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
M5 

1U.11.,dam ile ht&Qoa arumda her 
bet daldhda bir Nfw olap trm a
manları seferler daha lllmr. 

1 U. Meydanı ile Yenitelılr, Babnhk1ar 
Cebeci, Samanpuan araımda uat İ 
den 20 1• kadat vuatt her bet daklb
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
klbda; aut 7 den 1 e vo 21 den 23 e 
bdar her 15, 20 " IO dakikada bir 
maııtuam Mferl'I' vardır. 

1 Aktamlan Ulus lle7danından saat 23 
deld son seferlerle b11Dlann Ulus Mey
danına dlSnfltleri alnemalarm daiılll 
.. tıeıine tlbldlrlw. 

Poıta Saatleri 
TeahbtltJtl 18 e kadardır. 
Poata IUt 19 • bdar llt&Dbal cihetine 
melı:tub kabul ed•. 

Lizamla Telefo;. 
Namaraları 

Tren Saatleri 
Haydarpasa 'va Her aabah 8.20. Her 

alqam UU5 ve 19.50 
de (Puartell, per
tembe. cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hatuna : Herifin 9.3S (Kayse
ri, Sıvas, Amu-ya bu 
bat llserindedlr.) 

Diyarbakır battı : Rerıtla us 
15.00 
11.05 

Zonguldak battı • 
Kmkble'7e l'QOtObaa " 

CONDELIK. 

Hicri· 1S57 
Rebiiil'lhir: 23 

S. D. 
Gllnet: 4 27 

Rum·. 1154 
Huiran: 9 

S. D. 
.Aqam: 11 44 

iSğte yemeğine eve gitmiyecek olur· 
'anı kocam merak edecek. Oyle ya. 
bir çanta dolusu mücevherle evden 
Sıktım. Batıma her türlü kaza gele· 
bilir. Hemen kuyumcuya telefon ~ 
decek. Oraya uğramadığımı öğrenin· 
te tellıı büsbütün artacak. Yapacağı 
ilk lı, hidlıeyl derhal polise bildir· 
!bek olacak. Bir iki saat içinde yaka· 
h ele veririz. Nasıl dütüncem doğru 
değil mi? 

- Canım ne acelesi Yar. Biletleri anlarsın.

Delikanlı tasdik mahiyetinde bat•· 
Ilı aalladL 

Mari aözüne devam etti: 
- Şimdi eve dönmekllğim çok ye

tinde bir hareket olacaktır. Kocamla 
iSğte yemeğinde buluturus. Bu ıuret· 
le onun tilpbelenmetine meydan ver· 
lbemit olurum. Akpmlan kulübe gi· 
der. Eve gece yarısından evvel dön· 
!bez. Gece yarısından sonra kaçtığı· 
lbın farkına varmıt bile olsa, bizim 
lçin bir kıymeti yoktur. Akpm eka· 
&>resi saat tam sekizde kalkıyor. Dört 

t sonra hududu geçmit bulunuruz. 
lı bir defa hududu apnakta. Artık 

dan sonra pollıin blzl yakalayıp 
enden indirmet1i tehlikesi de orta· 

kalkar. Zannedenem en ıüzel tc· 
1 budur? 
- Çok bakbam. Biltiln bunları be· 

lm de dUşUnmekliğlm lhnndı. Ne 
" benden daha akıllıım. 

akşam da alabilirdik. 
Kadın, delikanlının eline bir bank

not aıkıttırdı: 
- Saat yediye kadar her it bitmit 

olsun. Aktam bir de bilet teJ.ltma 
dütıııiyellm. 

••• 
Oğle ekıpreıinin kalkmama iki 

dakika vardı. Uzun boylu, tık bir de
likanlı aceleyle bilet ci.-inln &ıllne 
geldi. Soluk ıoluia aöyledl: 

- Monte Carlo için bir bilet veri-

nis. 
Elinde kUçlik bir bavul vardı. Pe-

rona koıtu. ilk rut ıeldili nıona 
atladı. Bir saniye sonra tren yavq 
yavat kalktı. 

:ıtaranlık bir köteden ıenç n çok 
,useı bir kadm çıktı. Usaklapn tre
nin arkalmdan baktı. Batını acı. acı 
.aııadı. Dudaklarında kindar bir te
beslilm belirdi. içini çekerek söylen-

di: 
- Demek aen benim delil, milcev-

herlerin qkına yanıp tutuıuyormut
aun öyle mi?.. Çantanm lçlndeki el
maılarm sahte oldupnu 8frendilfn 
dakikada. aldatmak nasıl olurmuı 

••• 
Mari, vücudunun güzelliklerini en 

ince hatlarına varıncaya kadar ıöate
ren açık ve dar bir tuvaletle kocası
nın oduına girdi. Erkek aynanm kar· 
tıaına geçmit giyiniyordu. 

Mari bir iki saniye hiç aeıini çı
karmadan kocuını aeyrettL Birden 
yanma yaklaftı. Yalvaran bir sesle: 

- Bu aJqam gene gidiyor musun? 
diye sordu. 

Erkek nuik bir tebeuUmle brıaı
na d8ndG: 

- Arzu edenen kalayım ı 
- Ellencene mani olmak istemem. 

Blllyorum. bu Mnln lçln bir fedalcir· 
bk olur. 

- tnaanm, tevdlii bir bdmm ya
nında kalmwı f edakarbk delil, en 
büyük bir snktir .. 

Mari ıCSslerlnde biriken yaflarla 
dUfGnüyordu. Böyle bir erkell o ser· 
seriye mi değitecektl.. ' 

Erkek bir adım attı. Karıaı kolla· 
rından tutarak kendine dolm çekti. 
Gaslerlnl, lradınm ıBslerlne dikerek: 

- Bundan 80llr& her aq.. senin 
yanında kaJ.caian, dedi. 

ULUS 

Japon isti lôsı karşısinda 

Çin köylüleri nasıl 
çetecilik yapıyorlar? 

Noye Zürher Saytung'un Şana- men ıelleri, garbe doğru akıp gitmek
haya gönclerdiii hu.asi muhabiri tedir. Anking ile Vuhan arasında, tab
ya.zıyor: mine göre, yalnız Yanpte vadisinde 

Japonlar, Çindeki harbe geçen yaz on milyon köylü dehfet içinde kaç
batladıkları uman, Çin köylülerinin, maktadır. Yurdlarını bırakıp kaçan in
Çankaytek rejimine ve Kumintang'a sanlar, ovalarda kamp kurmakta, te· 
kartı cephe alacaklarını ümid ediyor- birlerde dilenmekte, it bulunca kaça 
lardı. Çünkü, ihtilil yıllarında Ku- oluna çalıtnıakta, açlık ve iztirab çek
mintang, çiftsiz çubuksuz ve ~ğaz- mektedir. Köy cemaati, hatti aileler 
larına kadar borçlu olan köylüyji, yap- darmadağın olmaktadır. Binlerce yıl
tığı ziraat propagandasiyle çok şiddet- lık ve mükemel bir ıurette organize e
li bir tekilde harekete geçirmitti. dilmit bir camianın uzuvları bugün sa-

dece f&tkın bir yığından batka bir ıey 

-9--

hılyı 
Avusturyaya yapılan ~

karşısında Almanyanın 

vaziyeti 
Gazeteler milletler cemiyetinin p 

rantiıi altında Avuaturyaya yapılan 
borçlara dair Almanya ekonomi nut
rının beyanatını tamamiyle taaVib ey· 
lemekte ve İtalya ile Almanya araım
da an,ıustan çıkan bUtUn 111e9elelerln 
tamamiyle hatıedilmit olduğunu yaz• 
maktadır. 

Lavaro fa,ista diyor ki: 
Avusturyaya Almanyanın zararına 

olarak vaktiyle verilmit olan paralan 
fimdi Almanyanın borç olarak taıııma· 
matı kadar tabii hiç bir fCY olamu. 1a
gi1iz - alman mUzakerelerinde mantı• 
ğın nihayet galebe çalacağını Umid • 
deriz. Kumingtang, toprakların köylü ara- değildir. Harbın büyük ihtıyaçları da

sında taksim ve tevziini, köylüyü mu- layıaiyle, Çin devletinin, vilayet ve 
rabahacılardan kurtarmayı, memleke - belediyelerin, milyonlarca göçmeni, JIUIMllffl 
tin muhtelif yerlerinde köylünün ken- bealiyecek giydirecek, barındıracak -~ • 
dini mmtakilen idare etmesini ve köy- pek az paraları vardır. Huauat yardım -------

Stoyadinoviçin Venedili 
seyahati 

lüye doetça bir tavır takınacak bir hü- müe•eıelerinin faaliyetleri çok genit 
kümetin it batına gelmesini vadetmiş- ve ptılacak bir ölçüyü bulduğu halde, 
ti. · göçmenlerin sefaletleri korkunçtur. 

Fakat, köylünün yardımiyle haaım- Japon propagandası, japon aakerlc:· 
larını ezdikten IK>nT&, onlara sırtını riyle can citer keıilmit Çin köylüleri
çevirdi ve an&rfiıtçe bir mahiyet alan nin bir arada yiyip içtiklerini, çinli 
köylü hareketini bir iOk kan dökerek bir köylü kızının japon ukerleme ıe
baatırdı. Önce vcrilm~ olan alerin vnerek su verdiiini göncren fotoğraf
hcpsi unutuldu. 1ar daiıtıyor. Bu uydurma fotoiraflar 

Aakeri zümre ve büyük burjuaya da- hakikaten pek ıinik bir aahtekirlıktır. 
yanan Kumintang, Çankayşekin ön- ,Japonların ifgal etmit oldukları aaha
derliği altında modern bir devlet kur- lardaki viliyetler halkının yarından 
mak itine kendini verdi. Şaşkın bir ha- fazluı kaçmıttır. Şanehay ile Tai go
le gelen ve hayal inkiaarına uğramıt lü arasındaki münbit arazideki her i
olan köylülerin çoğu komüniatlerin kinci köy bom boftu ve geri kalan köy· 
tarafına geçti. Halıbuki, bu hareketle- lerde de halkın yarıaı bile kılmamı,_ 
riyle onlar çok yanlıt blr yola a&pmlf- ur. Tarlaların çoimıda daba geçen 
lardı. Zira. Çin lmmüniatleri yeni bir yıldan kalma ekin bala olduiu pbi du
camianın organizatörleri olaralı: his ruyor. 
bir aııanffakl,.t ~n~dik•cri el· Çln WylU.U kendilerine has bir u
bl, bir çok yıllar ıüreıı çetia ve bolı 1 mücadeleden sonra aakerlik bakımın - ıu le müdafaaya geçiyorlar. Gündüz-
dan merkezi hükümete mağlub oldu- leri japonlarm makineli tüfeJ'1eri ve 
ıar. zırhlı otomobilleriyle başa çıkamıyor-

Bu YUiyeti gören japonlar, Çin mil- lar. Fakat geceleri, dağlara kaçmıt o
lotinc delil de K•mıintanc'a karfl ai- ıaD cöçmen.ler 11tmdıklan yerlerden 
riftilderi bir barbtıe, Çln WylU.üPden sıkarak japoıı nakliye Jmollarma. yolla· 
mukavemet delil de, sempati aörecck-
lerini Umid ettiler. Fakat, çinlinin e- ra " b•llara batkın 7apmalrıtadır-
zeldıenberi kapalı kahmf olan ruhunda lar. Japonlarm cephe ıeriainde faali
muhakkak a.urette bekledikleri reak- yette bulunan gerilla tefkillerinin 
siyonu hiç bir yerde temin edemiyerek yardımlariyle harekete geçen bu göç· 
büyük bir hayal inkiaarına uğradılar. menler hazan büyük hareketler de 
!atili seferine çıkmıt olan japon uke- yapmaktadırlar. Sonkinun ve fUbat 
ri, eon elli yıl içinde hiç deiipcıınif- aylarında §angbayın hinterlandında 
tir. Bundan otw: yıl evci prena lto ve bulunan en u altı fChir bu ıerillacilar 
Marki Kataura gibi fevkalide mükem- tarafından basılıp itıal edilmit ve ne
mci diplomatların, Tokyodaki parti- ye uifadıklarını ta1ıran japon uker
mento tribünlerinden, Korea'da ve lcrinin hepsi bıçaktan geçirilmittir. 
Mançuria'dald japon askerlerinin az-
ıınhk ve tatkmlıkları hakkında aöy- AmerlLa 
!ediği acı sözler, bugün hemen hemen il 
unutuJmut gibidir. Askeri zümresine 
hakikatin söylenmesini her vakitten 
ziyade lüzumlu kılan bugünkü günde, 
Japonyanın İto'nun yahud Katsura'
nın çap ve cesaretinde devlet adamları 
kalmamıftır. 

Bqı bot kalan japon ukerleri, Çi
nin buyük ,ehirlerinde hatti Nankin'· 
de bile, girdikten 80Dra günlerce yai· 
ma ve talanda bulunmutlar, yakıp yık· 
mıtlar, aivil halkı kurtuna dizmitler, 
kadın ve kızlara her türlü çirkin hare
ketlerde bulunmuılardu. Yüksek rüt· 
beli japon su.bayları bu uğmlığın önü· 
ne geçmek için beyhude yere uğratıp 
durdular; fakat onlar bu busu.ta ta
mamiyle aciz içinde idiler. 

Sulhun korunması ve demok

rat devletlerin vaziyeti 

Korreapondant diplomatik gazetesi 
bq makalesinde Ameriokanın harcii 
aiyaıetiyle met1ul olmaktadır. Bu ga
zete diyor ki: 

Amerikada ıulhun korunması arzu
sunu yalııız demokrat devletlere ma
ledilmek ieteniyor ve cebir siyaseti de 
demokrat olmıyanlara yükletiliyor. 

Amerika hariciye nazırı melhus ih
tilifların ıulh yaluyla haUl için aynı 
hislerle miltehasııa yani demokratik 
devletlerle ifbirliii ederek manevi 
kudretini kullanmağa amade olduğu
nu eöylemek suretiyle sarih bir Mı-e
ket hattı çimıittir. Bu, vaziyeti her 
halde bitaraf olarak görmek delildir. 

Samo prava gazetesi Stoyadinonç•· 
in İtalya ıeyahatinden bahsederek yu• 
goslav • italyan münaaehatmm her iki 
memleketin memnuniyetini mucip bir 
tarzda daha ziyade lyile,ıiğini me ... 
bade ediyor ve ltalya ile Yugotlnya 
arasında her an bir barb çdanuı ihti· 
malinin mev.zuu babeolduğu ..ırl sa
manları hatırlatarak bu ihtimal.in artık 
ebediyen ortadan kalktığını kaydedi· 
yor . 

Zenaiı f ıut kimsesiz 1 
Milyarder Vanderbild ailesine 

memup oa. dört yqlarmdald Gloria 
dünyanın en zezıain fakat o niabetıte 
de taliaiz bir çocuğudur. 

Glorianın anne ve babası Yaktiyl• 
ayrıltt'U! .,. Çnt"nlr n,. .. ,.;n,.P.1d ,,..n;~ 
için bUyUk bir dav& açmıflarchr. Mah
keme çocutu bundan dart yıl enel. 
çok zengin bir kadın olan teyseai ba
yan Payne Vaytney'ln fta&yeti a1tma 
koymuftut. Gloria bugünlerde Nw
york ci'(U'mda kibarlara maMul olan 
Grenvil Ha .. inde imtihanlarını nr
mi§tir. tmtihanlar bittikten sonra 
mükifat tevziinde çocukların .U. 
efradının hazır bulunması mektebin 
adeti ve teamüllerinden lmif. Biltin 
çocuklarm aile mensupları bu mlkl· 
fat tevziinde huır bulundukları bal-
ek, Gloria'yı arayan, onu IUb oecımo
bilde getiren toförden bqka kimle 
olmamıttır: Herkes çocutunu tebrik 
ederek hediyeler verirken Glorla :ya
pa yalnız ve terkedilmit olarak beldi-
yormut. 

Böyle zenginliii ne eylemeli?L . 

Müstevlilerin Çin köylerinde yap· 
llllf odukları teyleri en ıenit havsala· 
lar bile alamaz. Bu husu.ta yabancıla· 
rın ve buıuıiyle misyoner ve hekimle· 
rin vermit oldukları bir çok raporlar 
vardır. 

Di~er tarafdan Nevyoı;k Taymia ga· 6 
zeteıı de Amerikan menfaatinin ko- .., ..._ ____ ..._ ..... _..ı.-• ..ıı...-

Çin köylüsü mepkkate ve hayatın 
çetin ,artlarına alıtkındır; bundan 
ba§ka. o, ıel baskınlarına. bulaıık has
talıklara, açlı&a mukavemet etmesini 
bilen bir inaandrr. Bu köylü bir lokma 
topragına ve kerpiç kulübesine ıım sı
kı baihdır; bu itibarla onu yerinden 
kımıldatmak kolay bir fCY değildir; 
nitekim harbın ilk ıünlerinde japon· 
lardan bile kaçmamıttır. Fakat, japon 
iatilbı altında kalmıı olan Çin köylü
lerinin çektikleri eza ve gördükleri 
korkunç sahneler, çok geçmeden bü
tün Çinde ağızdan acıza köyden köye 
dolqmağa batlamııtır. 

Şimal ve orta Çindeki. köylüler, ja
pon ordusu önünde, rilqir önünde y. 

man gibi darmaöuı olmuflardır. Ka
dın, erkek ve çocuk, otuz milyondan 
fazla lnaan. diifman önünde, çift ve 
çubupma, yurd ve yuvumı bırakıp 

kaçmıttır. Bu halk, Şansi ve Çckiana'· 
da dallara, tepelere kaçıp ııillUDlftır; 
lfoDaD " Kianpu oftlarmdaki ıaç-

ruıım:u.ı hakkında hükümetin diltUn· Soldan aaia, ve yukandan aptı-ya : 
celerıru hayret edilecek bir tafzda tef· 
ıir ediyor. Bu gazete Amerikanın 

müstakbel bir harbte Almanyıya ka11ı 
Franaa ve İngiltere yanında barbetmC-

ıi lizım geldiilni çünkU abl takdirde 
kuvvet muvueaainin bozulacağını 
yazıyor. 

1 - Kahraman ta:narecf kızımızın IC> 
yadı - Bir not. 

t - Arkanın zıddı - İnmekten emir -
İntikam hıui. 

S - Endamın ilk hecesi - Banka. 
4 - Japonyanm •ldırdıtı memleket -

Tartına. 
5 - Genillik - Kl.78 - Viliyet. 
6 - Kafa - Valide. 
7 - Kı'1Jl 7aiar - Tuhaf 
a - Geminin iç lnSIDI. 
9 - Devrim - U çilncli phıa. 

Büyük demokrat guetetıoinin bu neş
riyatı sulh içinde bir illnı hırbten bat· 
kabir fCY değildir. Bu neıriyat ~me· 
rika efklrı umumiyeai için de çok mu· ~11111111111111111111111111111111111111!:, 
surdur. Şuraını da kaydedelim ki A· = D Ba" s·ıt u·· rek = 
merika hariciye nazırı bu makaleyJ = r. = 
tasvip etmif deiilcllr. Fakat bu ılbi in· : -
dl tefeirlerin 8nllne geçmek için A- § Cebeci Merkez Hastanesi § 
merika hariciye nazırının aiyueti ha· 5 iç Haatalıklan mütebuaııı S 
riciye baklandaki fikirlerini daha a- --= Her gü. 'n hastalarını Yeni••"'ır' --= 
çıkça imar etmlei 11.zllDClır. Almi tak· M ~ -
dirde Amerika dnlet adamlarım da 5 eıru:;:et cadeai Urek apartı- : 

kendilerine ıulbçu diye ve fakat harbı 5 ::n Tel~!;.5 den aonra kabul § 
körikHyenleriD ••mda pnnek ikti- ; • : 
• .-. "''11111111111111u111111111111111111118' 
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RESMİ İLANLAR 
," .iktisat bakanhğı . . . . . 

Benzin alınacak 
lktisad Vekaletinden : 

1 - Makam otomobilinin 1938 se
nesi ihtiyacı için (8,000) hizmet oto
mobil ve motosikletleri için de 7 ,000 
litre ki ceman (15,000) litre benzin 
satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedel (2760} li
ra ve muvakkat teminatları (207) li
radır. 

3 - İhale 29-6-938 tarihine rastla
yan çarşamba günü saat (10) da Le
vazım Müdürlüğünde toplanacak ko
misyonda yapdacaktır. 

4 - İsteklilerin şartnameyi görmek 
ve % (7,5) muvakkat teminat parala
rını yatırmak üzere Levazım Müdür
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

(1848) 3691 

-- . 

. Bas bakanhk 
~ 

Nazif Ar1soy hakkmda 
Başvekalet Devlet Meteoroloji 1§

leri Umum Müdürlüğünden : 
Umum müdürlüğümüz klimatoloji 

şubesi ikinci sınıf asistanhğında 20 li
ra asli maaşla çalışmakta iken Nazilli 
~teoroloji istasyonu asistanlığına 

naklen tayin edilen Nazif Arısoy'un 

1559 sayılı kanun mucibince harcirahı
nı almak ve yeni memuriyet emrini te
belluğ etmek üzere üç gün zarfında 

Umum müdürlüğümüze müracaatta 
bulunması ve aksi takdirde müstafi ad
dedileceği ilan olunur. (1989) 3898 

Maarif yılhğı basfmlacak 
Başvekalet istatistik Genel Direk

törlüğü Arttırma, Eksiltme ve ihale 
Komisyonundan : 

1 - 26 forma kadar tahmin olunan 
936 - 937 senesi maarif yıllığının l500 
adet baskısı kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye çxkarılmıştır. 

2 - 16 sayfalk beher forması için 50 
lira üzerinden 1300 lira bedel tahmin 
edilmiştir. Yüzde yedi buçuk hesabi
le 98 liralık muvakkat teminat vesika
sı verilmek lazımdır. 

~ - Eksiltme 1938 h:t?;r:mıntn 27 
inci pazartesi günü saat 15.30 da u
mum müdürlük binasında toplanacak 
olan komisyonda açılacaktır. İştirak 
edeceklerin bir saat evel teklif mek
tublariyle teminat zarflarını komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. Nümu
ne dairede görülecektir. Şartname be
delsiz olarak komisyon katibliğinden 
istenebilir. (1765) 3620 

2 milyon fit alınacak 
Bafveki.Jet istatistik Genel Di

rektörlüğü Eksiltme ve ihale Ko
misyonundan : 

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

III - Eksiltme 29. Vl.938 tarihine 
rastlayan çarşamba günü saat 11 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube
sindeki ahm komisyonunda yapılacak
tır. Kapalı zarfların en geç saat 10 na 
kadar makbuz mukabilinde alım ko
misyonu başkanlığına verilmiş olması 
lazımdır. 

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

V - Eksiltmeye ıştirak etmek iste
yenlerin fenni evrak ve vesaikini in
hisarlar umum müdürlüğü inşaat şu
besine ibraz ederek ayrıca vesika alma· 
lan lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile inşaat şubemizden 
alınacak eksiltmeye ıştirak vesikasını 
ve muvakkat teminat parası veya mek
tubunu ihtiva ed~cek elan kapalı zarf
ların yukarıda yaz:!ı olduğu veçhile 
eksiltme günü en gec saat 10 na kadar 
adı geçen alrm komisyonu başkanlığı
na makbuz mukabilınde verilmiş olma
sı posta ile gönderilecek zarfların da 
bu saatten evvel komisyonda bulundu
rulması Hizımdır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilrr:ez. (3469/ 1828) 

3677 

Şişe mani arı ah nacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün· 

den: 

1668000 Adet 24X45 eb'admda şarap 
mantarı 

100000 ,. 26 X 48 eb'admda şarap 

mantarı 

100000 ,, 23 X 35 eb'adında likör 
mantarı 

1 - Yukarda mikdar ve eb'adı ya
zılı 1768000 adet şarap ve 100000 adet 
likör mantarı şartname ve nümunele
ri mucibince pazarlıkla satın alına
caktır. 

II - Pazarlık 6-VII-938 tarihine 
rastlayan çarşamba günü saat 11 de 
Kabataşda levazım ve mübayaat şu
besindeki alım komisyonunda yapıla
~alı:tır. 

III - Şartnameler parasız olarak 
her gün sözü geçen şubeden alınabi
lir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için ta
yin edilen gün ve saatte % 7,5 güven
me paralariyle birlikte yukarda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (3375-1754) 3562 

Sömi kok kömürü 
ah nacak 

Adliye Vekaletinden : 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
yapdacak olan iş yarım milyônu renkli 
olmak üzere delme ve ayırma makine· 
!erinde kullanılmak için satın alına· 
cak 2 milyon fiştir. 

2 _ Beher milyon fiş için tahmin 1 - Temyiz mahkemesi kalorife-
olunan bedel 3750 liradır. !ki mi•yon ri için alınacak 250 ton sömikok kö
fiş bedeli Üzerinden % 7.5 muvakkctt mürü kapalı zarf usulile eksiltmeye 
teminat verilmesi lazımdır. konulmuştur. 

3 - Eksiltme 1938 haziranının 27. 2 - Eksiltme 30 haziran 938 per-
inci pazartesi günü saat 16 da ı.. ·rn şembe günü saat onda Ankara.da tem
müdürlük binasında toplanacak olan yiz binasında Vekalet levazım ve dai
komisyonda açılacaktxr. İştirak ede· re müdürlüğü odasında toplanan ek
ceklerin bir saat evel teklif mekrL ,_ siltme komisyonu tarafından yapıla· 

k · caktır, 
riyle teminat vesikalarını omısyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. Nü:nu· 3 - İstekliler bu hususa aid şartna-
ne dairede mevcud povers makine fiş· meyi Vekalet levazım ve daire müdür
lerinin ayni olacaktır. Bu babtaki şart· lüğünden her zaman alabilirler. 
name bedelsiz olarak komisyon katib· 4 - Beher ton için tahmin edilen 

bedel (26) liradır. 
liğniden istenebilir. (1764) 3619 

G mrok ve lliGiŞarlar~ B. 

Rakı fabrikası ve anason 
anbarı yaptırılacak 

. 5 -: Eksiltmeye iştirak edecek olan 
ısteklılerin bedeli muhammenin % 
7,5 ğu olan 487,5 lira nakid ve yahud 
devletçe nakid mukabilinde kabul e
dile~ tahvil~tx mahalli mal sandığına 
teslım etmış olduklarına dair olan 
sandık makbuzlarile teklif mektupla -
nnı havi mühürlü zarfların eksiltme 
saatinden bir saat eveline kadar ko-

lnhisarlar Umum Müdürlüğün- misyoa riyasetine vermeleri. 
den : Taşradan teklif mektubu göndere· 

cek olanl~rın da aynı saatte yetişme
sini temınen daha evelden postaya 
tevdi etmiş olmaları ve dış zarfları 
mühür mumu ile ayrıca mühürlenmiş 

1 - Şartname ve projeleri mucibin
ce İstanbulda Paşabahçede yaptırıla
cak rakı fabrikası ve anason anbarı in
şaatı - her ikisi birden kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konmuştur. olması lazımdır. (1811) 3631 

Satılık fabrika 

A. Levazı~ Amirliği 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım A.miııliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kor merkez birlikleri ihtiyacı 

için 80,000 kilo sığır eti kapah zarfla 
alınacaktır. 

2 - İhalesi 8-7-938 çarşamba günü 
saat 15 de Çorluda kor karargahında 
yapılacaktır. 

3 - İlk pey parası 1620 liradır. 
4 - Şartname ve evsafını görmek 

isteyenler her gün İstanbul Ankara 
Levazım amirlikleri satınalma komis
yonunda ve Çorluda kor satınalma 

komisyonunda görebilirler. 
5 - Talipler kanunun 2-3 madde

lerindeki belgelerile birlikte belli gün 
ve saatten bir saat evvel teklif mek
tuplarını komisyona vermeleri. 

(1993) 3922 

Sığır, veya keçi, 

koyun, eti altnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma omisyonundan : 
1 - Susıgırlıktaki birliğin et ihti

yacı olan 30 ton s ığır veya keçi veya 
koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. Hangisi en ucuz olursa 
o cins et 4. 7. 938 pazartesi günü saat 
11 de Balıkesir Kor satınalma komis
yonunda ihale edilecektir. Muvakkat 
teminat sığırın 563 keçinin 675 ve ko
yunun 900 liradır. 

2 - Evsaf ve şeraiti komisyonda 
görülebilir. Talihlerin ihaleden bir 
saat evveline kadar teklif mektupla
rının komisyona vermeleri. 

(1870) 3753 

1 S ton sade yağı ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : : 

1 - Kor merkez birlikleri ihtiyacı 
için ıs ton sade yağı kapalı zarfla alı
nacaktır. 

2 - İhalesi 8. 7. 938 çarşamba günü 
saat 16 da Çorluda kor karargilımda 
yapılacaktır. 

3 ~İlk pey parasY 1035 liradır. 
4 - Şartname ve evsafını görmek 

istiyenler her gün intasbun Ankara 
levazım amirliği satın alma komisyo
nunda ve Çorluda kor satın alma ko
misyonunda görebilirler. 

5 - Talihler kanunun 2 - 3 madde
lerindeki belgelerile birlikte belli gün 
ve saatten bir saat evel teklif mektub
Jarını komisyona vermeleri. (1992} 

3921 

Matbaacılara 
Matbuat Umum Müdürlüğünden: 

1 - Matbuat umum müdürlüğü A -
ym Tarihi adlı mecmualarla altı halk 
kitabını kapalı zarfla eksiltmeye koy
muştur. 

2 - Mecmuaların her biri bin yü
zer, kitablar ikişer bin tane basılacak
tır. 

3 - Kitab ve mecmuaların tahmini 
bedeli 12.804, ve muvakkat teminat 961 
liradır. 

4 - Şartname, Ankarada matbuat 
umum müdürlüğünde parasız olarak 
verilir. 

5 - Kapalı zarfla eksiltme 4. 7. 938 

günü saat 10.30 da Ankarada Dahiliye 
Vekil.Jeti binasındaki matbuat umum 
müdürlüğünde yapılacaktır. (2000) 

2923 

Kiralık 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 Ankara.da ikin
ci işletme müdürdüğü ile Zonguldak 
ve Çatalağzı istasyonlarında parasız 
verilir. !halesi 25. 6. 938 cumartesi 
günü saat 11 de Ankara.da ikinci iş-

Mikdarı Muhammen bedeli Hududu 
Maliye Vekaletinden : 

Kazasx Mahallesi Cinsi 

Mersin Cami şerif M. Hastahane 
caddesinde 

Şekerle 
Fabrikası binasile alat 
ve edevatı. 

M. M2. 

1070 

7599 alatx Şarkan şimalen yol 
10286 Zemin ve cenuben yol ve 

binası kiritlilere verilen 
3 dükkan cenuben 

., 17885 54 lira yol ile mahdud. 
Emvali metrukeye aid Hastahane caddesinde kain ve kırtasiye deposu olan yukarda hudut ve evsafı yazılı 

bir fabrikanın ebniye ve arsasile alit ve edevatının mülkiyeti peşin ve kapalı zarf usulile 15-6-1938 tarihinden 
itibaren 21 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 6-7-938 çarşamba günü saat 16 da sürülen peyler haddi 
layrk görüldüğü takdirde ihalei katiyesi yapılacağından talip olanların % 7,5 teminat akçelerini müstashiben 
İçel Defterdarhğından müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. (1991) 3919 

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 

· Ankara· Belediyesi 

Şehir mezarlığı yaphrda~ak 
muhtelif tesisat ve inıaat 

gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli süt 510, yo
ğurt 500 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (38,25), 
(37,5) liradır. 

Muhtelif ampul alınac-ak 
Ankara. Bele.<liyeısi imar Müdür. 

lüğünden: 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 1 temmuz 938 cuma günü. 
saat on buçukta belediye encümenine D. D. Yollan 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. 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara 
şehir mezarlığmıda yapılacak toprak 
tesviyesi, içyollar, güpreli çamur harç
lı duvar, temiz su, kanalizasyon, bir 
kısım çevre duvarı olup keşif bedeli 
ceman 45293 lira 20 kuruştur. 

müracaatları. (1917) 3809 

Ekmek ve flrancala ahnacak 
Ankara rleıedıyesınden : 

1 - Belediye hastahanesinin bir se
nelik ihtiyacı olan 4500 kilo ekmek 
ile 150 kilo francala on be~ gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

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 

Meşe kereste alınacak 
D. D. Yolları Satın AJma Komis -

yonundan: 
Metre mikabmın muhammen bedeli 

70 lira olan 4.00 X 0.24-0.30 X 0.06-0.10 
ebadında takriben 100 metre mikabı 

meşe kereste 5.7.938 sah günü saat 
15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'
da idare binasında satın alınacaktu . 

Bu işe girmek isteyenlerin 525 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı 

gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden, Haydarpa· 
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden . 
Eskişehir ve İzmirde idare mağazala
rından dağıtılmaktadır. (1905) 3848 

Neft yağı alınacak 
D. D. Yolları Satın AJma Komis -

yonundan: 
Muhammen bedeli 7600 lira olan 

20.000 kğ. neft yağx 5.7.938 salı günü 
saat 15.45 de kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 570 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafxa müteah
hidlik vesikası ve tekliflerini aynı 

gün saat 14.45 e kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazrmdrr. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa.
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağ•-
tılmaktadır. (1906) 3849 

2-Bu işe aid evrak şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename sureti 
C - Hususi şartname 
D - Fenni şartname 
E - Keşif cetveli 
F- Planlar 
İsteyenler bu evrakı 230 kuruş mu

kabilinde Ankara bel-ediyesi imar mü
dürlüğü muhasebes.inden alabilirler. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme 8 temmuz 938 cuma 
günü saat 18 de Ankara vilayet kona
ğında yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3396 lira 99 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri, bundan başka nafıa 
şeraiti umumiyesindeki şartları haiz 
ve ehliyeti olduğuna dair nafıa mü
dürlüğünden vesika getirmeleri ve 938 
senesi için ticaret odasında kayıdlı ol
maları lazımdır. 

6 - Teklif mektubları yukardaki ü
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Ankara belediyesi imar 
müdürlüğüne getirilerek eksiltme ko
misyon reisliğı namına makbuz muka
bilinq,e verilecektir. Posta ile gönde
rilecek mektubların nihayet üçüncü 
maddede sözü geçen saate kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühürlü 
mum ile iyice yapıştırılmış olması 

lazımdır. Postada olacak teahhür ka-
bul edilmez. {1951) 3911 

Buz fabrikası kiraya verilecek 
Ankara Belediyesinden : 

1 - İtfaiye meydanındaki buz fab
rikasının üç sene müddetle icara ve
rilmesi on beş gün müddetle açık art
tırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli icarı üç se
neliği üç bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 225 liradxr. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle

rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 1 temmuz 938 cuma gü
nü saat on buçukta belediye encüme -
nine müracaatları. {1921) 3813 

Koyun eti ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

• • • 1 - Belediye hastahanesinin bir se-
DingJI değııllrme vereni ah nacak nelik ihtiyacı olan 1850 - 2500 kilo 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyo. koyun eti on beş gün · müddetle açık 

nundan : eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (1250) bin 

Muhammen bedeli"18762 lira olan 5 
iki yüz elli liradır. 

adet dingil değiştirme vereni 4.8.938 3 _ Muvakkat teminatı' (93,S) dok-
perşembe günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasın- san üç buçuk liradir. 
da saıtın alınacaktır. 4 - Şartnamesini görmek isteyen-

Bu işe girmek isteyenlerin 1407.15 lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
liralık muvakkat teminat ile kanunun isteklilerin de 1 temmuz 938 cuma gü

nü saat on buçukta belediye encümeni
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte-

ne müracaatları (1919) 3811 
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis· Süt ve ybğurt ahnacak 
liğine vermeleri lazımdır. A k B ı- ..ı· • d n ara e eoıyeınn en : 
Şartnameler ?ar~sız olarak Ankara· 1 _Belediye hastahanesinin birse-

da malze.~e daıresınde~~ :8aydarpaşa- nelik ihtiyacı olan (2500 • 3000) kilo 
da tesellum ve sevk şeflıgınden da ğxtı- ı .. 200 2500 k'l ~ 
lacaktır. {1872) 3843 ~ve - 1 0 yogurt on beş 

Tıbbi ecza ve malzeme ah nacak 
O. D. Yollan Satın Alma Korniayo nundan : 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdan aşağıda ayrı ayrı göste· 
rilmiş olan yedi liste muhteviyatı tıbbi ecza ve malzeme 5. 7. 1938 salı gü· 
nü saat 15 den' itibaren sıra ile kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina· 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve beş bin liradan yüksek listeler için Nafıa müteahhidlik ve· 
sikası ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine ver· 
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa· 
şada tesellüm ve se~k şefliğinden dağıtılmaktadır. (1867) 3785 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Lira Lita 

1 No.lu liste muhteviyatı 12113,53 908,51 
2 

" " " 13477,38 lOl0,80 
3 " " " 1873,19 140,49 
4 " .. ,, 47 53,67 356,53 
5 

" '' 3762,86 282,21 ,, 
6 

" " 19815,11 1486,13 
" 7 

" ,, 
" 6800,10 510,01 

2 grup tesisat münakasası 
Devlet Oemiryollan Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat ve mikdarları aşağıda yazılı 2 grup 
tesisatı ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 1.8.938 pazartesi günü saat 15 den 
itibaren sıra ile Ankara idare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatlariyle 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafxa müteahhidlik vesikası ve teklifleri· 
ni aynı gün saat 14 de kadar her grup için ayrı zarf halinde komisyon reisli· 
ğine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler 235 kuruş mukabilinde Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde 

satılmaktadır • 

Grup 
1 
2 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
!SİM 

Muzayyak hava tesisatı 
Tav ocakları ve havagazı tesisatL 

(1756) 

Lira 
47.500,-

110.000,-

Lira 
3.562,50 
6.750,-

3732 

2 - Muhammen bedeli (471) lira-
d~ • 

3 - Muvakkat teminatı (35,5) otuz 
beş buçuk liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyenle 
rin her gün yazı işleri kalemıne ve is
teklilerin de 1 temmuz 938 cuma günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (1923) 3815 

Odun alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye hastahanesinin ihti
yacı olan 13000 - 16000 kilo odun on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (352) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (26,40) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 1 temmuz 938 cuma günii 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (1922) 3814 

Yaş sebze alınacak 
Ankara Beledi1esinden : 

1 - Belediye hastahanesinin bir se· 
nelik yaş sebze ihtiyacı on beş gürı 

müddetle açık eksiltmeye konulmu§· 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (231) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (17,5) o.tı 
yedi buçuk liradır. 

4 - Şartname ve listesini görmek i-S 
tiyenlerin her gün yazı işleri kalemi• 
ne isteklilerin de 1 temmuz 938 curoı 
günü saat on buçukta belediye enciİ' 

menine müracaatları. {1920) 3812 

Muhtelif yiyecek aiınacak 
Ankara Belediyesinden · 

1 - Belediye hastahanesinin ihtiyll' 
cı olan pirinç, kuru fasulye, nobııt• 
çay, sadeyağx, sabun, zeytinyağı <le 

kuru sebze on beş gün müddetle ~ı1' 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2210,10) lİ' 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 165 liradıt·' 
4 - Şartnamesini görmek istiyeıl' 

lerin her gün yazı işleri kalemine <lf 
isteklilerin de 1 temmuz 938 cuma gil' 
nü saat on buçukta belediye encüme' 
nine müracaatları. (1918) 3810 

Z 
. .. ,... 

· · ay_der · .. · 
Zayi mühür- 931 tarihli ve (Rifat} 

ismini taşıyan tatbikli mühürümü zaY 
ettiğimden mezkur mühürün hükn'lİI 
olmadxğı ilan olunur. Koyunpazannd• 
vakıf 6 sayılı dükkan kiracısı Abdullııl' 
oğlu Rifat Taban. 3918 

Zayi - Ankara belediyesinden aıdı1 
ğım tek atlr arabamın 560 numaralı p11 
kasmı Hamamönünde kaybettim. Ye 
rtisini alacağımdan hükmü olmadr~ 
ilan olunur. Ankara Aktaş mahallesi 81 
No. lu hanede İlyas oğlu Murtaza Y 
dek. 3916 

.111111111111111111111111111111111111111~ - ~ = DEL1PETRO ~ - ~ .,1111111111111111111111111111111111111~ 

r·c:b::·;· .. h·:;~·~:~i 
1 
i GÖZ 

Haslahkları mütehassısı 

Dr. Mıız ,ft R Sander 
A vrupadaki tetkiklerin· 

• den avdet etmiştir. Muaye~ 

l nehanesi Adliye Sarayında 
Gençağa apartımanından bi· 
tişiğindeki Sarraf Hakkı a
partrmanına nakletmiştir. 

1 
Hastalarını 14 hazirandan 
iti haren, saat 15- l 9 arası ka· 

• bule haşlamıştır. ............................................... 
Bulunmuş para 

r 

21 haziran salı günü saat bir raddt 
}erinde Çocuk Esirgeme Kurumu öniiıf 
deki asfaltta içinde bir mikdar para bJ 
lunan bir cüzdan bulunmuştur. Sahilı 
nin Ankara Nazımbey mahallesi Hapi 
hane caddesinde 59 numaralı Bakkal 
ye dükkanında Recep Susever'c müt~ 
caat etmesi ilan olunur. 3915 
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22 - 6 - 1938 

350 fon ham mağnezit alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (3800) lira o
lan 350 ton ham magnezit askeri fabri
kalar umum müdürlüğü Ankara satın 
alma komisyonunca 7 temmuz 938 per
şembe günü saat 10 da açrk eksiltme i
le ihale edilecektir. Şartname parasrz 
olarak komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan (285) lira ve 
2490 numaralr kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (1948) 

3860 

1077 fon adi kok kömürü 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satm Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 25752 lira o
lan 1077 ton adi kok kömürü askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü Ankara 
satın alma komisyonunca 11.7.938 pa
zartesi günü saat 11 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname 1 lira 29 
kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat temi
nat olan 1931 lira 40 kuruşu havi 
teklif mektublarrnr mezkur günde sa
at 10 a kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kam.l· 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (1878) 3845 

6415 ton lavamarin kömürü 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli 83395 lira olan 
6415 ton lavarnarin kömüıü askeri fab
rikalar umum müdürlüğü Ankara sa
tın alma komisyonunca 9.7.938 cumar
tesi günü saat 11 de kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname 4 lira 17 ku
ruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Talibledn muvakkat teminat olan 
5419 lira 75 kuruşu havi teklif mek
tublarmı mezkur günde saat 10 na !ta
dar komisyona vermeleri ve kendileri
nin de 2490 numaralı kanunnun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkOr giln 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(1888) 3846 

Bir erkek daktilo ahnacak 
Askeri Fabrikalar Ummn Mü

dürlüğünden : 
Yazı makinesiyle seri yazabilecek 

bir erkek daktilo alınacaktır. Talihle
rin umum müdürlüğe müracaatları. 

(1950) 3862 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

15 ton 44x 2,5 mm. Yumuş ak 
Lama Demiri 

6 ton 6 mm. ; Yumuşak Demir tel. 
1 ton 5 mm.. ; Y umuıak Demir Tel. 

Tahmin edilen bedeli (4200) lira o
lan yukarda mikdarı ve cinsi yazdı 
malzeme askeri fabrikalar umum Mü
dürlüğü Ankara satın alma komisyo
nunda 8. 8. 1938 pazartesi günü saat 
10 da açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (315) lira ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik 
ile mezkilr gün ve saatte komisyona 

müracaatları. (1949) 3861 

5.000 kilo sarı vakefe ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun -
dan: 

Tahmin edilen bedeli 11250 lira ~
lan 5.000 kilo san vakete askeri fabrı
kalar umum müdürlüğü satın alına ko· 

·· ·· saat 11 misyonunca 12.7.938 salı gunu . 
de kapalı zarf ile ihale edilecek~ır. 
Şartname parasız ilarak komısyon· 

dan verilir. Talihlerin muvakkat te
minat olan 843 lira 75 kuruşu havi tek
lif mektublarını mezkur günde saat 
10 na kadar komisyıona vemıeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. (1979) 3913 

M. M.· bakanllğı 

Satılık köhne eşya 

MM. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 
Aşağıda yazılı iki kalem köhne e§

ya 25.6.938 cumartesi günü saat 10 da 
M. M. V. satın alma komisyonunda 
artırma suretiyle satılacaktır. Eşyayı 
görmek için vekalet daire müdürlü· 
ğüne arttırmaya girmek için de art
tırma gün ve saatinde vekalet satın 
alma komisyonuna müracaat edilme
si. (1937) 

256 Çift fotin 
1 adet bey2ir derisi 

3857 

Satıhk at 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
Çürüğe çıkarılan bir baş at arttır

ma suretiyle ve 25.6.938 cumartesi gü
nü saat 10 da M. M. V. satın alma Ko. 
da satılacaktır. Hayvanı görmek için 
her gün Cebecide harita kıtasına ve 
almak için arttırma gün ve saatmda 
M. M. V. satın alma Ko. na müracaat 
edilmesi. (1936) 3.910 

Bir tayyare ve bir telsiz 
mühendisi aranıyor 

Devlet Hava Yollan Umum Mü
dürlüğünden : 

İdaremiz için 80 lira asli maaşlı bir 
tayyare mühendisi ile 70 lira asli m.a -
aşlr bir telsiz mühendisi alınacaktır. 
lcabmda bu maaşların emsali hasılı
nm bir misli fazlasrna yani tayyare 
mühendisine 512, telsiz mühendisine 
420 liraya kadar ücret verilebilir. 

Talihlerin evrakı müsbitelerile bir
likte devlet hava yollan umum mü
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(1908) 3804 

Toplantı 
Türk Kooperatifçilik Cemiye

tinden: 
Türk Kooperatifçilik Cemiyetinin 

yıllık kongresi 28 haziran 1938 salr 
günü saat 17 de Ankara Halkevinde 
yapxlacaktır .• 

Kongre ruznamesi: 
1 - İdare Heyeti raporu 
2 - Bilanço ve Murakip raporu 
3 - Yeni İdare heyeti intihabı. 

3907 

·Vilayetler <· --
Şosa yaphnlacak 

Konya Ereğli Belediyesinden : 
1 - Belediyemizce yapılacak olan 

kasaba dahilinde Konya iltisak yolu
nun (120) metroluk kısmının şose o
larak inşası kapa1r zarf usulü ile mil.. 
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 13-
zımdır. 

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

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

3664 

Bir aşçı aranıyor 
Y oğgad Memleket Hastahanesi 

Başhekimliğinden : 
40 lira aylık ücretli hastahanemiz 

aşçılığı münhaldir. İkinci aşçı, bula
şıkçı mevcuddur. İsteklilerin bonser
vislerile müracaatları ilan olunur. 

(3591/1915) 3808 

Parke taıı ahnacak 
Konya Ereğli Belediyesinden : 

1 - Belediyemiz tarafından çarsı 
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 - ~uhammen bedeli (4400) lira 
~lup muna_kasaya iştirak için (330) 
lıralık temınat mektubu iraesi şarttır 

5 - 27. 6. 938 trarihinde saat (l6) 
da ihalesi yapılacağından talihlerin 
artırma, eksiltme ve ihale kanununda 
yazrlı şerait dairesinde teklif mektub
larını saat (15) şe kadar belediyeye 
vermeleri meşrut olup bu saatten 
sonra verilen teklif mektubları kabul 
olunınaz. 

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

İnşaat ve tesisat münakasası 
lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

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

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartnamele
ri proje, keşif hülasasiyle buna m.ü~e
ferri diğer evrak 235 kuruş mukabılın-

u~us 

de dairesınde 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 yılma 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 

2 makinist alınacak 
Kayseri Valiliğinden : 
Kayseri nafra dairesinde 100 lira ay

lık ücretle daimi bir baş makinistlik i
le 70 lira ücretli daimi bir makinistlik 
münhaldir. 

Talihlerin evrakı ile temmuz bida
yetine kadar Kayseri nafıa müdürlü-
ğüne müracaatlarr. (1879) 3740 

Talebe kayıd ve kabulü 
Sihhat ve içtimai Muavenet Ve

kaleti Balıkesir Köy Ebe Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Bir yıl leyli okuduktan sonra üç 
yrl mecburi hizmet yapmak ve yal
mz köylerde sanat icra etmek üzere 
köy ebesi yetiştiren mektebimize bu 
yıl 30 talebe alınacaktır. Şartları şun 
lardır: 

1 - Türkiye cumhuriyeti tebaasın
dan olmak, 

2 - llk tahsilini bitirmiş veya o 
derece tahsil görmüş olmak, 

3 - Yaşı 18 den aşağı, 35 den yu
karı olmamak, 

4 - Evlenmemiş olmak şart değil
dir. Evli veya dul olmakla beraber 
(2-10) yaşına kadar çocukları olanlar 
dahi, çocuklarınrn her türlü bakımı 
temin edileceğine dair bir teahhütna
me getirirlerse kabul edilirler. Çocuk
lar mektebe gelemez. 

5 - İsteklilerin haziran başından 
ağustos 15 şine kadar doğrudan doğ
ruya mekteb müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ve dilekçelerile birlikte aşa
ğıdaki vesikaları eksiksiz olarak gön
dermeleri lazrmdır: 

a) Nufus hüviyet cüzdanmrn aslı, 
b) İlk mekteb şehadetnamesinin as

lr veya bu derece tahsil gördüğünü 
isbat eden fotoğraflr tasdikli vesika, 

c) Tahsiline ve ilerde hizmet gör
mesine engel olacak bir hastalrğı ol
madrğma dair vilayet hastanelerin
dcm alınmış sıhhiye heyeti raporu, 

d) örneği bu ilSn sonunda ya
zıldığı §ekilde kefilli ve noterlikten 
tasdikli bir teahhüt senedi, 

e) Çocukları (2-10) yaşına kadar 
olan dul kadınların tahsil müddetin
ce çocuklarınrn anne, kız kardeş, tey
ze, hala, gibi yakm akrabası tarafın
dan bakılacağına dair teahhütnaıne 
(evli ve çocuklu kadınlar için tahsil 
müddetince çocuklarına bakacağına 

dair kocasının teahhütnamesi). 
f) Köy ihtiyar heyetinden alınmış, 

ve zabıtaca tasdik edilmiş hüsnü hal 
varakası, 

g) 6 x 4-5 boyunda dört tane fo
toğraf. 

TaahhUt senedi örneği: 
Balrkesir köy ebesi mektebine alı

narak tahsil edip menzun olduğumda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekale
tinin yahut vali ve kaymakamlarrn 
tayin edeceği köyler mmtakasmda 
üç yıl hizmet etmeği ve bu hizmeti 
kabul etmediğim veya kabul edip te 
muayyen müddeti bitirmeden bıraktı
ğrm ve sıhhi sebebler drşmda mektep
ten daimi olarak çrktığrm veya çıka
rrldığım takdirde tahsil masrafı kar
şılrğı olmak üzere maktuan 100 lira 
vermeği kabul ve taahhüt eylerim. 

(Sarih ikametgah adresi) 
Yukarda adres ve hüviyeti yazılı 

olan ........ nrn bu taahhüt senedi mu-
cibince maktuan ödemek mecburiye
tinde olduğu 100 lirayı kendisile bir
likte müteselsil kefil ve müşterek 
müteselsil borçlu srfatile ödeyeceğim. 

(Kefilin adresi) 
3539 

Halkevi binası yaphrllacak 
Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli 

Ba~kanhğmdan : 

1 - İzmitte yapılacak Halkevi bi
na inşaatrna ait 65 bin liralrk bedeli 
keşiften 60 bin liralık kısmı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi ve muka

velename, fenni şartname, bayındır
lık işleri genel şartnamesi. 

B • Vahit fiyat listesi, tarifname
si, projesidir. 

3 - İhale 1-7-1938 cuma günü Ko
caeli parti başkanlrğında saat on altr
da komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin bu işe ait dosya 
muhteviyatını Kocaeli nafıa müdürlü
ğünde tetkik edebilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 4500 lira muvakkat teminat 
vermesi lazımdır. 

6 - Ticaret odası vesikası ve 1938 
senesi için muteber yetmiş beş bin li
ralık nafıa vekaletinden alınmış ya
pı işlerine ait müteahhitlik vesikasını 
hamil olması. 

7 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun 
mucibince ihzar edecekleri teklif 
mektuplarrnı eksiltme günü olan ı 
temmuz cuma günü saat onbeşe ka
dar parti başkanlığına makbuz muka
bilinde vermeleri ilan olunur. 

3695 
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: KİREÇ : 
: En eyi cins damarsız halis mer-§ 
: merden yapılmış Karaköy çalı ki-: 
:E reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 3300: 
: telefonlardan arayınız. 2093 -

'=i•ııııııııııııııırııııııııııııııııııııırr , ..................................................... ! 
Hava kurumu 1 .................................................. .. 

~ose yaphrılacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün

den: 
1. - Ankara - İstanbul yolunun 

14+500 neli kilometresinden itibaren 
ayrrlan Türkkuşu Motörlü Tayyare 
Hangarı iltisak yolunun eksik kalan 
700 metrelik kısmı eksiklerinin ikma
lile mütebaki varyant yapılan 1000 
metre tulündeki kısmın yeniden 0,60 
metre yükseklikte ve 7 metre geniş
likte imla üzerine şose inşası kapalr 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2. - İhalesi 27 haziran 1938 tarihi
ne rastlayan pazartesi günü saat 15 
de Türkkuşu Genel Direktörlünde ya 
pılacaktır. 

3. - Nafıa Vekaletinin silsilei fiat 
cetvellerine göre bu işin keşif bedeli 
10.561 lira 99 kuruş, ilk teminatı 792 
lira 15 kuruştur. 

4. - Bu işe ait fenni ve idari şart
name, keşifname, silsilei fiat cetvel
leri, mukavele projesi her gün Türk
kuşu Genel Direktörlüğünde görüle
bilir. 

5. - İsteklilerin, bu işi yapabilecek 
ehliyette olduklarım Naha Bakanlı
ğından alacakları bir vesika ile isbat 
etmeleri şarttır. 

6. - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacağından, teklifler 2490 sayrlr 
Artırma, Eksiltme ve İhale kanunu
nun kapalı zarf usulüne temas eden 
hükümlerine uygun bir şekilde yapıl
malıdır. 

7. - İstekliler, usulü dairesinde 
kapatılmrş zarflannr ihale saatinden 
bir saat evetine kadar makbuz muka
bilinde Türkkuşu Genel Direktörlü
ğü Levazrm Müdürlüğüne vermiş bu
lunmalıdrrlar. 3694 

Muhtelif planör malzemesi 
ah nacak 

Türkkufu Genel Direktörlüğün
den: 
Kapalı zarf usuliyle ihalesi 15.6.938 

tarihinde yapılacağı evvelce ilan edil-

miş olan 48.370 lira 30 kuruş muham
men bedelli muhtelif planör malzeme
sinin eksiltmesi talip zuhur emediğin
den ve listede yapılan bazı tadilat do
layısiyle 24 haziran 1938 cuma günü 
saat 15 e talik edilmiştir. 

Teslim şekli C. !. F. Haydarpaşa 
olarak değiştirilmiş ve yeni muham
men bedeli 41.000 lira olarak tespit 
edilmiştir. tık teminat 3075 liradır. 

Muaddel liste ve şartname her gün 
Türkkuşu genel Direktörlüğünde gö
rülebilir. 

İsteklilerin ihale saatinden bir sa
at evveline kadar teklif mektuplarını 
makbuz mukabilinde Türkkuşu leva
zmı direktörlüğüne teslim etmiş bu-
lunmalrdırlar. 3822 

25 kalem erzak alınacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün

den: 

Miktar Cins 

1000 kilo Pirinç (pilavlık) 
25 

" Yıldız şehriye 
25 ,, Tel şehriye 
25 

" Arpa şehriye 
500 

" Kuru fasulye 
100 

" Kuru nohut 
100 

" Mercimek (çorbalık) 
100 

" Hoşaflık üzüm 
so 

" Kaşar peyniri 
200 

" Beyaz peynir 
200 

" Zeytin tanesi 
500 

" Reçel (vişne, çilek, porta-
kal, ayva, kaysr) 

200 
" Un 

50 
" Pirinç unu 

5 
" Ararot 

500 ,, Kesme şeker 
500 

" Toz şeker 
10 " Çay 

150 
" 

İrmik 
150 

" 
Makarna (çubuk) 

150 
" 

Makarna (yaprak) 
100 ,, Çamaşır sodası 

5 " 
Kırmızı biber 

300 " 
Tuz 

20 
" 

Nişasta 

25 kalem erzaktır. 
İnönü yüksek yelken uçuş kampı 

için yukarda yazılr erzak açrk eksilt
me suretile satın alınacaktır. 

İhalesi 23 haziran 1938 perşembe 
günü saat 15 te Türkkuşu genel direk
törlüğünde yaplacaktır. 

Teslim müddeti: 3 temmuz 1938 dir. 
Teslim yeri: İnönü kampıdır. 
Muhammen kıymeti 1170.49 lira_ ilk 

teminatı 87 .79 liradır. 
Şartnamesi her gün Türkkuşu genel 

direktörlüğünde görülebilir. İsteklile
rin belli gün ve satte vesaik ve temi-
natlarile hazrr bulunmaları. 3800 
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KÜÇÜK iLANLAR 
Satılık : 

Sablık arsa - Cebeci hastahanesi ci
varında çok ucuz fiyatla verilecektir. 
Tl: 2487 Vahdi Doğruer. 3904 

Acele satılık arsa - Selanik caddesi 
490 - 688 - 67 M. blok başı uygun Hat-
la Hayri Alıcıolu Tl: 1538 3882 

Kelepir arıa - Maltepe'nin en ha
kim yerinde 694 M. ucuz fiatla verile-
cek. Hayri Alıcroğlu Tl: 1538 3881 

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

3579 

Devren satılık - Ani mazeret dola-

r .. ~~·ç .. ~~ .. ;~~·~ .. ~ı 
ı ı 

1 
Dört satırlık küçük ilanlardan : ! 
Bir defa için 30 Kuruş ı 
İki defa icin 50 Kuruş ı 
Üç defa için 70 Kuruş İ 

:Dört defa için 80 Kuruş • 

İ Devamlı küçük ilanlar!n her defası ıçi_nj 
ho kuruş alınır. Mcı;cla 10 defa ncşrcdı-• 
f lecck bir ilan için 140 kuruş alınacaktır.i 
f Bir kolaylık olmak üzere, her sa?r, ke-f 
ilime aralarındaki boşluklar mustesna: 

1
30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük ilini 
120 harften ibaret olmalıdır.. i 
Dört satırdan fazla her satrr için ayrıca i 

i 10 kuruş alınır. i 
: .................................................... ! 
1 oda yalnız Bayanlar için kiralıktır. 
Başvekalet yanı Bozkurt mahallesi orta 
sokak No. 4 3924 

yısiyle abonesi ile ve teferruatı ile dev- Aranıyor 
redilecek aş evi. Tediyatta her türlü 
kolaylık. Cebeci aşevi. Ti: 3199 3689 

Sablık kalorifer - Az kullanılmış 3 
kazan radiyatör ve boruları ile satılrk -
tır. Telefon. No. 2988 3713 

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

Satılık Kaptı Kaçtı - Motörü sağlam 
Fort markalı kapt[ kaçtı.Görmek ve 
görüşmek için tel: 1257 de Tahir Erişe 
tnüracaat. 3770 

Acele satılık ev - Yenişehirde 5 o
dalı ehven fiyatla verilecektir. Tl. 2487 
Vahdi Doğruer. 3796 

Satılık araa - İstasyon arkasında 
imarca parsellenmiş küçük çapta arsa -
lar Tl. 2487 Vahdi Doğruer. 3795 

Sablık - Ankaranın her tarafrnda 
irat getirir beton kargir ahşap ev ve 
apartımanlar, küçük çapta arsalar Tl. 
2487 Vahdi Doğruer. 3794 

Kiralık : 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so
kak 2. ci katta 2 oda büyük balkonlu da 
ire. Elektrik hava gazı vardır. Tl. 3079 

3877 

Kiralık:- Atatürk bulvarında 4 oda, 
1 hol, müstakil 1 hizmetçi odası, kalori
fer ve her türlü konforu bulunan bir 
daire Tl: 3117 3878 

Kiralık - Aşağı Auyrancıda Bakan
hklara çok yakın müstakil 6 odalı 
banyo, elektrik ve suyu bulunan 34 
No. lu hane. Tl: 2901 38&4 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsü 
mahallesinde müstakil bir oda Tt 3991 
Mahmut SUr'e müracaat. 3879 

Kiralık - Kızılay bahçei>ine 2 daki
ka Demirtepe Urunç S. No: 9. 5 oda 
konforlu Ap. 60 lira. Yalnız 2 ay için 
e§yalı eşyasız 45 lira. 3764 

Kiralık - Möble bir oda. Demirte
pe Necatibey caddesi (Asfalt cadde üs
tünde) No. 27 3905 

Kiralık oda - Aile yanında büyük 

Kadın terzi yanında çalışacak bir 
bayan kalfaya ihtiyaç vardır. Yenişe
hir Lozan meydanı Düzenli sokak 20 
No. ya müracaat. 3780 

Otomobil alınacak - Az ve temiz 
kullanılmış spor veya tek kaprlr, kapalı 
küçük hususi bir otomobil alınacaktır. 
Ulus'ta otomobil rumuzuna tafsilatlı 
mektupla müracaat. 3838 

Kurslar: 

Daktilo Kursu - 48 inci devresine 
temmuz 938 ilk haftasında başlıyor. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 

Yenihamam apartmam Tel: 3714 3601 

iş verenler : 

Perçinci ve pertrin ısıtıcı aranıyor -
Krnkkalede çalıştmlmak üzere bu iş -
lerde ihtisası olan birer işçiye acele ih
tiyaç vardır. Yenişehir Atatürk bulva
rı Güven apartımanı 7 No. ya bizzat 
müracaat. P 3 7 69 

iş arayanlar: 

Tecrübeli muhasip - Muhabir - Mü
tercim - Almanca, fransrzca, türkçeyi 
iyi bilen bir zat günde bir iki saat bu iş
leri görür. Ulus'ta JAB rumuzuna 
mektupla müracaat. 3906 

Mürebbiye - Tecrübeli bir alman 
mürebbiye aile nezdinde iş arıyor. Re
ferans verebilir Ulus'da mürebbiye ru
muzuna müracaat. 37 51 

Tercüme - Almancadan türkçeye ve 
türkçeden almancaya her türlü, bilhas
sa teknik tercümeler yapılır. Posta ku-
tusu 2090 3798 

Hususi türkeç dersleri - Eski bir 
muallim talebelere hususi ders verir ve
ya bir müessesede münasip bir vazife 
aramaktadır. Ulus'da (Z) rumuzuna 
mektupla müracaat. 3925 

Aıçı ve hizmetçi arayanlara - Her 
türlü alafranga ve alaturka yemek ve 
tekmil ev işlerini yapan bir türk bayan 
iş aramaktadır. Ulus'ta (S) rumuzuna 
mektupla müracaat. 3917 

Muhtelif malzeme ahnacak 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Vek8.leti Hudud ve Sahiller Sıhat Umum 

Müdürlüğünden : 
Keşif tutarr Muvakkat teminat 

Malzeme cinsi Lira Kr. Lira Kr. 
Amerikan bezi ve sicim ( 2 kalem) 135 oo 10 13 
Elektrik malzemesi (23 ., ) 461 25 34 59 
Boya malzemesi (57 ,. ) 1583 70 11 8 85 
Marangoz malzemesi (78 ,. ) 922 65 69 20 
Müteferrik malzemesi (50 ,, ) 2164 65 162 35 

Yukarda cinsi, keşif bedeli ve muvakkat teminatı yazılı malzeme ayrr, 
ayn açrk eksiltmeye konulmuştur. İhale ıı Temmuz 1938 pazartesi günü 
saat on dörtte umum müdürlük satın alma komisyonunda olacaktır. Liste 
ve şartname parasrz olarctk ayniyat muhasibi mesullüğünden alınır. 

(1974) 3912 

Kaza merkezinin hali hazır 
haritası ah nacak 

Bulancık Belediye3 inden : 

1 - Açık eksiltmeye konulan kaza 
merkezinin halihazır haritasmrn alın
masına istekli çıkmadığından 30-6-938 
tarihine rastlayan perşembe günü sa
at 3 de ihalesi yaprlmak üzere 15 gün 
müddetle uzatılmıştır. 

2 - Tahminen 50 hektar meskun 
55 hektar gayri meskun kısmın 1.1000 
1.500 1.2000 mikyasında haritası alı
nacaktrr. 

3 - MeskQn kısmrn beher hektarı 
24 gayri meskun kıamrnrn hektarı 10 
lirad'ır. 

4 - Muhammen bedeli 1750 lira 
muvakkat teminatı 132 lira 25 kuru§
tur. 

5 - Buna aid şartname ve diğer ev
rak Bulancak belediyesinde görülür. 

6 - Eksiltmeye girmek isteyenle
rin bu işi yapabileceklerine dair Na· 
fıa vekaletinden alrnmrş ehliyetname 
ve diğer belge ve 4 üncü maddede 
yazılı muvakkat teminatiyle birlikde 
Bulancak belediyesine müracaatlarr. 

3928 

Tashih 
Ankara Milli Emlak Müdürlüğün

den: 

Ulus gazetesinin 21-6-938 tarihli 
nüshasının dokuzuncu sabifesinin al
tıncı sütununun baş tarafında tapu 
tescili serlevhalı ilanın ilk satrrmda 
hazine namına tescil edileceği yazılı 
olan Alenko kızı Marikodan metruk 
bağrn köyü yanlrşhkla dilekçenin or
ta bekçilik mevkii şeklinde yazrldığı 
anlaşrlmış olduğundan mezkur dilek
çe kelimesinin Dikmen şeklinde tas
hihi için keyfiyet tavzihan ilan olu-
nur. (2001) 3926 

Ankara Birinci İcra Memurluğun
dan: 

Mahcuz beheri beşer lira kıymetin
de 169 adet Türk Ticaret Bankasını:ı 
hisse senedi 24. 6. 938 cuma saat birde 
birinci ve 27. 6. 938 pazartesi günü 
aynı saatte ikinci arttrrmaya belediye 
satış salonunda çıkarılacaktrr. Talib -
lerin satış naatinde salonda bulunma-
ları ilan olunur. 3920 
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar veyanm yağlı gece ve gündüz 

HASAN KREMLERİ 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen i:ıale eder. 

İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 
Hasan ismine ve markasına dikkat .• 3638 

Cümhuriyet merkez bankasının 18haziran 938 vaziyeti 

AKTiF: 
Kasa: 

Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.152,999 

Altın: Safi kilogram 9.054,614 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve Borçlu 
ldirinı bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı • 
Kanunun 15 • 8 inci maddelerine tevfı· 
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonoları 
Ticari aenedat 

Esham •e Tahvilat Cüzdanı: 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - karşılığı esham ve tahvilat (fü. 
bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahviUt 

Avanslar: 
Altın ve Döviz üzerine 
Tabvillt üzerine 

Hiaaedarlar: 
Muhtelif 

24.127.065,90 
17 .287 .243,-
1.213.310,94 

419.430,97 

12. 736.038,33 
19.050,59 

9.557 .351,76 

158. 7 48.563,-

15.057. 949 ,-

4.200.000,-
53.443. 159,45 

39.997.991,58 
6.906.473,76 

10.758,151 
9.247 .ı 70,72 

YekUn 

Lira 

42.687 .619,84 

419.430,97 

22.312.440,68 

143.690.fi14,-

57 .643.159,45 

46.904.465,34 

9.349.929,33 

4.500.000.-

13.509.393,24 

341.017.052,85 

PASiF: 
Sermaye 
ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalide 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evr~kı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 inc:i maddelerine tevfi. 
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten ted. vaııd. 

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizJeı 
Diğer dövizler ve alacaklı 
klirinıt bakiyeleri 

Muhtelif 
• 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

15.057.949,-

143.690.614,-

19.000.000,-
13.000.000,-

498,14 

31.519.071,54 

YekUn 

Lira 
15.000.000,-

8.712.234,11 

175.690.614,-

21.179.446,70 

31.519.569,68 

88.915.188,36 

341.017.052,85 

. ' ' 1 • 
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Hasta kan Sağlam kan 
Kanda bulunan kırmızı yuvarlacıklar; bayat makinesinin en bi

rinci kuvvetidir. Yaşatan bu kudreti her mevsim değişmesinde 
tazelemek, çoğalbnak, sağlığın esasını teşkil eder. 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren:lskonto haddi % 511
2 Altın üzerine avans% 4

1
'• 

Kan, kuvvet, iştiha şurubu her zaman kanı tazeler, kuvveti art
tırır, lştibayı çoğaltır. Hafıza ve zekayı parlatır. Uykusuzluğu, 
fena düşünceleri giderir. Sinirleri yatıştırır. insan makinesine la
zım olan kalori ve enerjiyi vererek azmi irade sahibi eder. Azami 
bir hafta içinde vücudu tazeliyen ve gençleştiren (FOSFORSOL) 
hayat eksiri bütün doktorlarımız tarafından takdirle karşılanmış
tır. Ruhumuzda daima neş'e ve heyecan yaratan bu deva bel gev
şekliği ve ademi iktidarda da büyük faydalar temin eder. Her ec
zanede bulunur. 

Avrupa ve Amerika' . ya talebe gönderiliyor 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden : 

1 - Avrupa ve Amcrika'ya tahsile gönderilmek üzere müsabaka ile 
20 talebe seçilecektir. 

Bunlardan 12 si maden işleri veya maden endüstrileri ile aıakadar muh
telif ihtisasları elde etmek üzere Mühendisliği ve 8 i de jeolojik ilimleri 
tahsil edeceklerdir. 

il - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması lazımdır: 
· a) Türk olmak. 
b) Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati 

tam olmak (aıhhl muayene Ankara'da yapılacaktır). 
c) Uakal Lise veya Kollej mezunu olup. olgunluk vesikasını haiz bu

lunmak. 
d) Ya§ı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. 

III - Her istekli, Mühendislik veya Jeologluk mesleklerinden hangi
aini seçtiğini vereceği istidada açıkça bildirmeğe mecburdur. Müsabaka 
notlarmm tasnifi, her iki mesleğin imtihanlarına girilmiı olsa dahi, seçi
len mesleğe göre yapılacaktır. 

MUhendislik veya Jeologluk kaydrnı taşımıyan istidalar kabul edilmi-
yecektir. 

IV - MUsabaka şu derslerden yapılacaktır: 
a) Cebir Her iki meslek için mecburi 
b) Hendese ., ,. ,, ,, ,. 
c) Fizik .. ,. ,. " ,. 
d) Kimya ,, ., ,. ., ., 
e) Ecnebi bir dil ,, ,. ,, ,. ,, 
f) Nazari hesap Yalnız Mühendislik için mecburi 
g) Müsellesat ,. ., ,, ,. 
h) Mihanik n ,. ,. .. 

i) Jeoloji Yalnız Jeologluk için mecburi 
j) Zooloji ,, ,. ,. ,. 
k) Botanik ,. ,, ,, ,. 
V - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla beraber, gön

derilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, Mühendislik için, 
kazananların ilk 12 si ve Jeologluk için de, ilk 8 i arasında bulunmaları 

tarttır. , 
Üssü mizanın hesabında, ecnebi lisandan kazanılan numara çift sayıla· 

caktır. 

Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 i, Mühendisliğin 
doğrudan doğruya teknik branşlarında tahsil ettirilecek ve 9 uncudan 
12 inciye kadar olan 4 kişi de, maden işletmelerile madeni endüstrilerin 
idari ve ticari vazifelerine hazırlanmak üzere (Ticaret ve Organizasyon 
Mühendisi) olarak yetiıtirilecektir. 

VI - Tahsile gönderilecek olanlar ilerde tahsil müddetleri kadar Dev
let emrinde muburi hizmete tabi olduklarından, bu hususta mükellefiyet· 
lerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de mu

teber kefil göstereceklerdir. 
VII - Müsabaka imtihanları Ankara'da yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet şunlardır: 
a) M. T. A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 24 ağustos 1938 

b) Sıhhi muayene tarihi: 26 ağ1.1stos 1938 
c) Müsabaka imtihanları: 29 ve 30 ağustos 1938 

VIII - Taliplerin, nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal .~rakasını, mek
tep şehadetnamesini veya bunların tasdikli birer surctlerını, 4 kıta fotoğ
raf ve dilekçelerini, son müracaat tarihine kadar Ankara' da M. T: ~·. Ens
titüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayenelerı ı~ın de 
tayin edilmiş olan günde öğleden evvel Bay Hasan apartıaıanındakı Ens-
titü Merkezinde bulunmaları ilan olunur. (2007) 3927 

............................................................................... 
İLHAN TARUS' un : 1 

Küçük hikayeleri : 
DOKTOR MONRO'NUN MEKTUBU yakında çıkıyor ' 

3696 

Ankara Barosu başkanhğından 
Baromuz umumi heyetinin senelik toplantısı 2 Temmuz 938 cumartesi 

günü saat 10 da Baro odasında yapılacağından Baromuzda kayıtlı Avukat
ların o gün ve saatte Baro odasına gelmeleri ilan olunur. 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER : 
ı - İnzibat meclisi raporu. 
z - 937 senesi hesaplarının tetkiki, hesap müfettişlerinin raporu ve in-

zibat meclisinin ibrası. 
3 - 938 senesi büdcesinin tasdiki. 
4 - Gelecek sene hesap müfettişlerinin seçilmesi. 3883 Baı, diı, nezle, grip, romatizma ve bütün agnlarmızı derhal 

Sayın Baylar: 
Yorulmayınız, nafile aramayınız 

ALTUN ÇiÇEK 
Traş bıçağından ve sabunundan 

daha iyisini bulamazsınız. Her yerde 
israrla ALTUN ÇİÇEK traş bı
çaklarını ve sabunlarını isteyiniz. 

3316 

Daktilo aranıyor 
Seri ve yanlışsız yazma kabili

yetini haiz bir daktilo aranıyor. 
Lisan bilenler tercih edilecektir. 
Ücret kabiliyetine göre tespit e
dilir. isteklilerin Bonservis suret
leriyle birlikte Referanslarını 
Ankara posta kutusu 196 P.A.K. 
ya yazmaları. 3914 

ULUS- 19. uncu yıl. - No.: 6068 

imtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı lşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basnnevi : ANKARA 

keser. icabmda günde üc kaıe ahnabilir. 3567 

Yün battaniye ahnacak 
Siyasal Bilgiler Okulu Mübayeat Ko

misyonu Reiıliğindn : 
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. llk teminat 123 
lira 60 kuruştur. Numune ve şartna
me her gün okul idaresinde görüle-
bilir. (1885) 3757 

inhisar idaresinin (inhisar) yazı
lı bo§ rakı titelerirü aJ&ğıdaki fiatla 
&atm alıyorum. . 

ı - 15 ve 25 santilitreliklerı 1 ku
ruş 10 paradan ve 50 santilitrelikleri 2 

kuruş 10 paradan, 

2 _ Elinizde bulunan bu kabil şi
şeleri müeseseme teslim edip bedelini 
derhal alabilirsiniz. 

3 _ Müessesemde herhangi bir su . 
rette müşkülatla karşxlaştığrnız tak
dirde inhisar idaresinin Atpazarında 
eski osmanlı bankası binalarındaki 
iınalitbanesine teslim ederek ayni fi
atla bedelini alabilirsiniz. 

Dayıbey rakı fabrikası sahibi 
Fuad Arı 

3790 

Böbreklerin kuvvetini artınr. 
idrar yollarındaki mikroplan 

öldürür. Eski yeni helsoğuk
luğu, bel ağrrsı, mesane il
tihabı, orşit, idrar zorlukları, 
sık sık idrar bozmak, bozar
ken yanmak hallerini defeder. 
İdrarı çoğaltır. Her vücudun 
İçini yıkayıp temizliyen en bi
rinci bir müstahzardır. Her 

eczanede bulunur. 

Dikkat: H ELMOBLÖ 

idrarınızı temizliyerek 

mavileştirir. 
3909 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 
KIRKLIK KADIN 

Mary Astor - Ruth Chatterton · 
Walter Huston taraflarından 
Seanslar: 2,45 • 4,45 - 6,45 Gece 21 de 

Ankara Palasla Şehir Bahçesi 
arasında 

Açık Hava Sineması 
BETHOVEN 

Harri Baur 
Saat 21 de Duhuliye 25 kuruş 

.:! 11111 !:. - -- -- --- = - -- -- -- -- ------ -- -- -- -----,mıır 

BU GECE 

TİBET ESRARI 

Baş rollerde: John Kıng Jean Rogers 
M~azzam heyecanlı film 

26 krsım birden 
Seanslar: 2,30 • 4,30 - 6,30 Gece 21 de 

Gündüz seanslarında DEMİR ADAM 

Saat 2,30 da Tenzilatlı Matine 
Halk Matinesi - 12,15 de 

DAGLARIN KIZI 

... 
1 

c.n 
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