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Plevne müdafaası 

Bir inailiz zabitinin hataraları 
Mevsimin büyük bir alika ile 

olnmacak kitabr. Yeni çıktı 
Kitabçınızdan iıteyiniz. 

Hatay İçin yapılan müzakereler 
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ı Başvekilimiz dün dahiliye 
• 

resım vekili ile beraber 
• • • 

sergısını ziyaret ettiler 1 

Baıvekilimiz Celal Bayar, Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekre
teri B. Şükrü Kaya reıim ıergiıini ziyaret ederlerken 

Batvekilimiz Celal Bayar, dün, beraberlerinde Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya olduğu halde Halkevindeki birle
tik ressamlar sergisini ziyaret etmiıtir. Batbakanmuz, sergide bir bu
çuk saat kadar kalmıılar ve aanğat karlarla konutarak, her tablo üze
rinde ayrı ayrı izahat almıılardll'. Celil Bayar, aergiden aynlırke~ 
ressamlarımızı tebrik etmitler ve il ericle daha pzel eserler vermelen-
ni temenni etmiılerdir. 

Baıvekilimizin -si üzerinde aöeterdiii bu aliıka, reuamlarmuzı 
çok müteıe)dr.ir 'bırakmıt ve müıtehauia etmittir. 

Fransızca Tan gazetesine göre 

Diplomatik görüşmeler müsaid 
bir hava i(inde cereyan ediyor 

Lö Tan diyor ki: Cenevre anlaş~ası ve türk - franıız 

garanti itilafnamesi iki devletin manevi menfaatlerini 

vikaye edebilmeleri için kafi derecede geniştir 
Faris, 6 a.a. - Anadolu ajansının 1 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Lö Tan gazetesi, baş yazısında diyor 1 

ki: 
"Hataydaki hadiselerden mütevellit 

galeyan, türk matbuatında Sancakta 
müesses rejime ve mandasını sadika
ne tatbik eden Fransanm nufuzuna 
karşı oldukça şiddetli bir mücadeleye 
b:ıhane oldu. Bu münakaşalar, müessif 
l diselere hakikatte haiz olmadıkları 
s ' ıasi ehemiyeti verdirdi. Bone iki 
defa Davazla isti~rede bulundu. Türk 
hududu üzerinde ve türk unsuru ehe
miyetli olan halk arasında, ihdas edi
len tahrikattan dolayı türkleri pek iş
gal eden vaziyetin süratle berakla§Cl
cağı ve dostane bir zihniyetle halledi
leceği fÜphesizdir.,, 

Lö Tan, bundan sonra Hatay mesele
sini tarihçesini yaparak bugünkü müf
külitın kabul edilen rejimden değil, 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Hatay'dan §ehrimize gelen Eti türkleri heyeti 

Hava tehlikesine 

karşı korunma 

Her vatandaı 
senede 30 saat 
ders görecek 

Hükümetin pasif hava korunması 
hakkındaki Kamutaya vermiş olduğu 
kanun projesi encümenlerde tetkik 
edilmiştir. Bu proje ile bütün devlet 
dairelerine, hususi idarelere, beledi
yelere, müesseselere ve nihayet vatan 
daşlara, yurdun havadan gelecek bir 
tehlikeye karşı korunmasını sağlaya. 
cak olan birçok tedbirler alınmakta

dır. Bu arada on beş yaş ile altmıı 
yaı arasında olan bütün vatandatlar, 
her sene 30 saat ders göreceklerdir. 
Kanunda birçok ceza müeyyideleri 
de vardır. 

istisnasız bütün vatandaşları ali· 
kadar edecek olan bu kanun projesi
nin metnini ikinci sayfamızda veriyo
ruz. 

İstanbulda 
yunan talebeleri 

Talebeler abide 

önünde istiklal marşını 

türkçe olarak söylediler 

Başbakanla 

bir gün 
Çankırıda 

urman Kanununaa taa111er Şehrimize gelen Eti türkleri 
1.stanbul1 6 (Telef onla) - Bugün A

tina Paleon lileainden 58 ki§ilik bir ta
lebe b.filai profe.örleriyle beraber İa
tanbula geldi. Kafilede Atina belediye 
aziaında.n bazı zevat da varc:hr. Talebe
ler b~gün Patrikhaneyi ziyaret etmif, 
!:ksun abideısine çelenk koymu1 ve 
o~lcdcn sonra da müzeleri gemıifler • 
dır. 

N.H.ULUC 
Başıbakan ve üç Bakan arka

daıı, Çankırı köylerinde zelzele 
felaketine uğrayan yurddaıları
nı bir de yerlerinde görüp teselli 
etmek için günü birlik Çankırı
ya gidip geldiler. Büyüklerinin 
bu ıefkatli ilgisi, çankırılıları 
çok mütehassis etti. Nüfusça hiç 
bir kayıbın olmaması en büyük 
teselli idi; maddi zararları en 
kısa bir zamanda telafi edecek 
tedbirler; köyleri, toplu, aıhat ve 
kazanç şartlarma daha uygwı 
bir halde yeniden yapmak ve İ
cab ederse devlete aid verimli 
topraklar üzerinde kurmak ka
rarı, bu f eli.ketin acısını daha 
ıimdiden unutturdu. Batbakan 
ve arkadaşları, llgaza bağlı olan 
bu birkaç köyün yapılması ve 
balkın yardımına koşulması için 
idare memurlariyle birlikte tet
kikte bulundular, direktifler ver
diler. Bu köylüler de, Kı11ehir 
Ve Y ozgad' dakiler gibi devletin 
ve Kızılayın yardım eli ile bu yaz 
içinde yuvalarını yeniden kura
cak, İf ve güçlerine arızasız de
\'am etmek imkanını bulacak
lardır. 

Hükümet Başkanı ve arkadat· 
ları, yaylanın bu tipik merkezi. 
nin bütün i!lerini gözden geçir
tnek fırsatını da kaçırmadılar. 

••• 
Türkiyenin iktısadi coğrafya

sı, müstakil ve faal it hayatının 
icablarına göre değişiyor, eski 
hartada te-nbel ve tufelyi bürok
ratların toplandığı tehirler, kağ
nı ve yaylı yolcularının mecburi 
konakladığı kasabalar, faizci ve 
tefeci kalabalığının ömürlerini 
R'eçirdikleri çarşılar, bu vasıfla. 
tından si!'<iniyorlar. Bunların 
Yanlarında veya yakınlarında mil 
li, tabii veya ekonomik icablara 
&'Öre endüstri tehirleri, maden 
merkezleri yükseliyor. Her tehir 
'9e kasaba, bu yeni çehresiyle 

( Sonu 1. inci sayfada ) 

Köylünün kereste ve 
odun ihtiyaçları 

temin edilecektir 
Muhtelit encümende mebuslar yapılan 

teklifin isabetini takdir ettiler 
Dün Kamutayda umumi heyet top

lantısından sonra, hükümetin orman 
kanununda bazı tadiller yapılması 
hakkında verdiği kanun projesini gö
rüşmek üzere, teşkil olunan muhtelit 
encümen toplanmıştır. 

Adliye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu, 
Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya, Ad
liye ve büdce encümenleri reisleri ile 
birçok mebuslarımız bu toplantıda 
bulunmuşlardır. Ziraat Vekili B. Fa
ik Kurdoğlu kanun esaslan üzerinde 
izahat vermiştir. 
Mebuslarımız, ittifakla hükümet 

teklifindeki isabeti takdirle karşıla
mışlardır. 

Kanun teklifi aşağıdaki esasları ih
tiva etmektedir: 

Orman içinde ve ormana 5 kilomet
re mesafede bulunan köylerin ihtiyaç
ları için kerestelik, odun ve saire ga
yet ucuz bir tarife ile verileceği gibi, 
ormanlara 10 kilometre mesafe dahi
linde bulunup da keresteciliği geçim 
vasıtası ittihaz eden köylülere de 
müzayedeye tabi tutulmaksızın, tari-

( Sonu 8. inci sayfada) 
Ziraat Vekilimiz il. 

Faik Kurdoğlu 

Japon tayyareleri Kanton'u bombardıman etmitlerdir. Bombalardan 
birçoğu kızıl haç binalarına isabet ebniftir. Yukardaki resimde bir Çin 
eokağmın bombardımandan aonraki halini görüyorsunuz: Bombardı
manlva aid tafailiıt 3 üncü aazıfanvzd.chr. 

dün Hataya hareket ettifer 

Eti türkleri dôvônın 
neticesinden emindir 

Abideye çelenk koyarken talebe İs
tiklal marşını türkçe olarak söylemit 
kafile reisi de heyecanlı bir nutuk söy
lemiş ve demiştir ki 

''- Dost türk milletinin sevgili ta· 
U A k lebesi ve muhterem meslektaşlar, ne yet azası n arada inan/an daha Eski yunan medeniyeti devrinden ka-

lan Atina şehrinden kalkarak bir kafi. 
ziyade kuvvetlenerek yurd/anna dönüyor le halinde Türkiye cumhuriyetinin en 

güzel şehirlerinden biri olan İstanbulu 
.. Hatay s~i.mi dola~ısiyle yaı;>ılmakta olan tazyikleri anlatmak ve sizleri ziyarete geldik. lstanbulunu
uzere §ehrımıze gelmı, olan Etı türkleri heyeti dün ak•a T :rnn gezmeğe değer yerlerini gezece -

k · 1 1 k 1 · · ' T m oroa ~ · s· 1 1 k ı;.. • e spresıy e mem e et erme avdet etmı,ler ve İstasyonda y I gız. ız ere onuşacaF..z ve sızlere a-
mı,lardır. ugur an- ramızdaki dostluk hağlarının sağlam • 

lığını göstereceğiz." 
Heyet azası, dün kendileriyle konu-,-- ----- .-.:... __________________ _ 

şan bir arkadaşımıza şunları söylemiş- 1 

lerdir: .. _ Ankaradan, büyük kudretli F ra n koc u ta yya re 1 er 
cumhuriyet hükümetinin, Hatay dava-
sını, hadiseler ne olursa olsun anlaş-
ma hükümlerinin ve Hatay türklüğü
nün yüksek menfaatlerinin eksiksiz o
larak tahakkukuna kadar, davanın ba
şmdanberi gösterdiği hassasiyetten 
bir zerresini kaybetmeden takib edece
ğine olan inanımız kuvvetleşmiş ola
rak dönüyoruz. Muhterem Celal Ba
yarda ve konuştuğumuz diğer vekil
lerde, hükümet adamlarında ve niha. 
yet bize karşı gösterdikleri eşsiz misa
firperverliğin minnettarı olduğumuz 
sayın halkda bu hi&sin sarsılmaz bir 
kanaat halinde yerlepniş olduğunu 

Bir inğiliz gemisini 
bombardıman ettiler 

üç İngiliz öldü ! 
müşahede ettik. Bu azim ve karar, bi
zim muvaffakiyetimizin en belli başlı 1 

teminatıdır. 

Büyük ana vatanın kalkınması, bize, 

(Sonu 8. inci sayfada) 

B. Şükrü Kaya 
İstanbula gidiyor 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kaya, dün akşam 
19.15 de eksprese bağlanan hususi va
gonla lstanbula hareket etmiş ve is
tasyonda vekalet ve parti erkanı ta
rafından uğurlanmıştır. 

Maliye vekili geliyor 
lstanbul, 6 (Telefonla) - Maliye 

Vekili B. Fuad Ağralı bu aktam Anka
raya hareket etti ve istasyonda uğur • 
landı. 

l•panyol mil;.leri bir tayyare akınını ae;yrecliyorlar 

Valansiya, 6 a.a. - Sabahleyin fran
kistlerin beı tayyaresi, Alikant'ı bom
bardıman etmittir. Limanda bulunan 
bir ingiliz ticaret gemisine bomba i
sabet etmit ve gemi atef almıştır. Ge
mi mürettebatından üç kiti ölmüt-

tür. Şehrin merkezinde bulunan bl
n~lar harab olmuştur. Ahali, derhal 
sıgınaklara iltica etmiştir. Dokuzu 
~~~ın ve biri çocuk olmak üzere 11 
olu ve 21 yaralı kaldırılmııtır. 

('Soau 8. i~i sayı ıdt)_ 
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Coğrafya, İngi tere ve 
demokrasi 

- Okurken : III -
Geopolitik isimli yeni ilim çıkmadan'önce de siyasi ve hatta sosyal 

hadiselerle coğrafya arasında sıkı ~ir· münasebet bulunduğu bilinmez 
değildi. 

Eğer coğrafya, bir memleketin bütün smırlannı su ile çizerse o zaman 
tesirini daha ziyade gözle görel:iiliriz. Neden büyük Britanya, Avrupa
nın öteki memleketlerinden farklıdır ve neden.anglo - snksonlar, bir ta
kım hususlarda kıtadaşlarmdan ayrılıyorlar} 

Yurdunun her tarafında enginler gören İngiliz, yer yüzünde en önce 
büyük sömürgeler kurmayı dü ünen millet olmuştur. 

Jngilterenin büyük bir ada olması. ingilizlerin çoğunan haşmetli bir 
provensiyalizm fikir ve duygusu aşıladı. Bir İngiliz mekteb çocuğunun 
coğrafya dersinde ''ada"yı nasıl tarif ettiğini bilmem, bilir misiniz? 

Bu çocuk şu tarifi yapmıştır: 
"Ada, tamamiyle İngiliz donanması tarafından çevrilmiş bir kara 

parçasıdır.·· 

Bundan dört beş kış önce ingiliz sahillerinde dehşetli fırtınalar çıkmış 
ve Manş denizinde vapurlar işleyememişti. Bu hadise üzerine İngiliz 
gazeteleri şu başlığı kullandılar: ''.Avrupa kıtası izole kaldı!" 

Sisli ve yağmurlu iklim, bir ingilizi hemen ilk yUrümeğe başladığı 
günden itibaren şemsiye ile sokağa çıkmağa sevkeder. Anglo - sakson
lann ihtiyatlı bir ırk olarak tanınmasında bu ufacık itiyadın bile tesiri 
olmuştur. 

işte bu memleketin çocukları, bugünün en sıhhatli manasiyle "'de
mokraf'dırlar. Demokrasi kelimesinin anglo - sakson lehçesinde değişik 
bir mana ta§ıdığmı kabul etmeliyiz. Hatta - muharrir Vels'in bundan 
bir kaç sene önce Moskovada Stalin ile görüşürken söylediği gibi -
sosyalizmin anglo - saksoncası öteki dillerdekinden farklıdır. 

Bu türlü sebeblerle orada yerleşen ve kökleşen bir takım kanaatler
de hususiyet seziyoruz. Aşağıda nakledeceğimiz fikirleri bu adese ile 
görmelisiniz: 

"Diktatörlük azametli bir gürgen ağacı gibidir: Büyürken ona bak
mak ihtişam intibaı verir; fakat altında hiç bir şey yetişmez. 

- Stanley Baldvin'' 
Eski İngiliz başvekili demokrasiden bahseden bir nutkunda da şunla

n söylemişti: 
"Bana göre bu neslin en büyük vazifesi demokrasiyi kurtarmak, ko

rumak ve aşılamaktır. 
Demokrasi ülküsü, çok güzel bir ülküdür. Fakat hiç bir ülkü kendi 

kendine yürüyemez. 
Eğer demokrasi korunacak, yürütülecek ve onun semeresi topla

nacaksa bütün bir yığını bir arada tutmak, onlara tatlı ve hakiki bir ha
yat ya atmak uğrunda her ferdin bütün iktidarı, liyakati ve teçhizatiyle 
çalışması ve kendilerine ilham veren ülküleri bütün makuliyeti ve şu-
muliyle ayakta tutmaları gerektir." 'N. ARTAM 

Vilôyet, koxa ve nahiye 

isimleriyle sınırları 

nasıl değiştirilecek ? 
• 

Vilayetler idaresi kanununun 2 in
ci ve 71 inci maddelerini değiştiren 

kanun projeai Kamutay encümenle
rinden geçerek ruznameye alınmıştır. 

HUkümetin teklif ve Dahiliye en
cümeninin aynen kabul ettiği yeni 
madde udur: 

" a) - Vilayet kurulması veya kal
dırılma ı veya vilayet merkezinin tes
biti ve değiştirilmesi Devlet şQrası
nın mtitalea ı alınarak kanun ile ya
pılır. 

b) Kaza kurulması ve kaldırılması 
veya bir kazanın başka bir vilayete 
bağlanması ilgili vi15.yet1erin idare 
heyeti ve umumt meclislerinin müta
leası alındıktan sonra kanun ile ya
pılır. 

Yaz s1eal hğı baıladı 
Dün §ehrimizde hava hafif bulutlu 

ve hafif rüzğ5.rh geçmiştir. Günün en 
düşük ısısı• 12, en yUksek ısısı da 25 
derece olarak kaydedilmiştir. Yur-
dun Trakya, doğu Anadolu ve Kara
deniz kıyıları bölgelerinde hava kıs
men bulutlu, diğer bölgeler de açık 
geçmi§tir. 24 saat içindeki yağışların 

karemetreye bıraktıkları su mikdarı 
Ankarada 3, Boluda 1 kilogramdır. 

Yurdda en düşük ısılar Erzurumda 
beş, Sıvasta 3 derecedir. En yüksek 
ısılar Edirnede 28, lzmirde 29, Diyar
bakırda 30, Antalyada 31, Adanada 

32 derecedir. 

ULUS 

amu y 15 - 60 yaş arasındaki bütün vatandaşlar 

e cüm nlerinde 
havaya karşı korunma bilgisini öğrenecekler 

Arzıılrnl encilmeninde : 

Encümene verilen arzuhallerdcn 
ruznameye alınmış olanlar hakkında 
vekfiletlerdcn davet edilen salahiyetli 
müdUrler dintenildikten sonra bu ar
zuhallar karara bağlanmıştır. 

~:amutay encü·menleri proje 
üzerindeki tetkikleri i bitirdi 

Adliye enciinıcnindc : 

Pasif hava korunma kanunu projesi Kamutay encümenlerin
den geçerek ruznameye alınmıştır. Bu kanunla, 15. 60 ya§ ara
sındaki bütün vatanda§lara, kanuni bir mecburiyet halinde bazı 
mükellefiyetler tahmil edilmektedir. 

Damga resmi kanununun bazı mad
delerinin degi§tirilmcsi ve bu kanunda 
bazı hükümler eklenmesi hakkındaki 
kanun layihası müzakere edilmiştir. 

Dalıiliye encümeninde : 

1 - Maktu fiat üzerine satış mecbu
riyetine dair kanun layihası müzakere 
ve neticelendirilmiştir. 

2 - Ulusal bayram ve genel tatiller 
hakkındaki 1789 aayılı kanunun 2 inci 
maddesine 1 fıkra ve bu kanuna bir 
madde ilavesine dair kanun projesi 
mUzakere ve neticelendirilmiştir. 

Ornum kanunu muvakkat 
cnciimcninde : 

Orman kanununa ek kanun projesi
nin müzakeresine devam edilmiştir. 

Maliye cncümenirıde : 

Askeri fabrikalar tckaüd ve yardım 
sandığı kanun projesini müzakere et
mektedir. 

Biiclcc cnciimcminde : 

Toprak mahsulleri Ofisi hakkında
ki kanun projesi müzakere edilmiş

tir. 

. 
Devlet mallanmn 
Kıymetlendirilmesi 

ha k1ndaki kanun 
Devlete aid icnretcyinli ve muka.

taah gayrimenkullerin kıymetlendi

rilmesi hakkındaki kanun projesi, 
Kamutay encUmenlerinden geçerek 
ruznameye alınmıştır. Projenin birin-
ci maddesine göre 1837 ·sayılı bina 
vcrr:isi kanununun UçUncü maddesi 
mucibınce vıali ........... -w.ww··- ---
muş olan devlçte a id mukataalr bina-

Hükümet mucib sebebler layi
hasında, gelecek harblarda yur
dun her tarafından hava hücum
ları vaki olabileceğini kaydet
mekte; tayyarelerin, tehir ve ka
sabalarımızla fabrika ve diğer 
mühim sanayi ve istihsal kay
naklarını, yol, demiryol, niuha
b~re merkezlerini, erzak v~ mü
himmat depolarını hulasa ordu
ya ve halka yarayan her !eyi tah
rib edeceğini anlatmakta ve ~u 
noktaya i§aret etmektedir: . 

Bu açık hakikat milletin, maddi ve 
manevi bütün kudret ve kuvvetinin 
korunmasını ve memleketin müdafa
ası ve zaferin i&tihsali vazifesini taşı
yan ordunun dayandığı kaynakların 
muhafazasını istilzam eder. · 

Sivil (Passif) korunma tedbirlerini 
almamış bir memleketin ordusu ne ka
dar mükemmel olursa olsun, eğer ana 
yurddaki hayat kaynakları tahribe ve 
halk paniğe uğramışsa, cephe-deki or
du da i' göremez bir hale gelir. 

Bu keyfiyet, passif korunmanın 

memleket müdafaası işinde ne mühim 
rolü olduğunu tebarüz ettirmeğe ka
fidir.'' 

Projenin esasları şudur: 
1 - Yurdda hava taarruzlarına kar

tı korunmak ve bu taarruzların tesiri
ni azaltmak gayesiyle halkın, resmi ve 
hususi teşekküllerin, bu kanuna ve ni
zamna'melerine tevfikan korunma teş· 
killerini yapması ve tedbirlerini alma-
ı mecburidir. .. 
2-Şehir ve kasabaların siyasi, sınai, 

ekonomik, harsi, madcft manevi ve as
keri bakımdan ehemmiyetlerinin de
recesine, mevki ve vaziyetlerine ve nü
fus kesafetlerine göre korunma mec
buriyetleri dahiliye vekaleti ile; ve 
amme hizmetine mahsus resmi mües-

x.c~J.~ ).iJ.lcx.dcn •7han.eilr.JiAUı 
tutulacakları ve bu mecbur~·etin deFe
celeri ilgili vekaletlerle anlaşarak ha
va müdafaa Gn. K. lığınca tesbit olu-

larm mukataaları, Maliye vekaleti ile 

Vakıflar Umum Müdürlüğü tarafm-
nur. 

dan tayin olunacak birer ehli hibre-
J' cklilctlcrn planlan nin bu binalara müttefikan takdir e-

3 - Vekaletler, hava müdafaa ko-
decekleri kıymet üzerinden hesab edi- mutanhğiyle anlaşarak tesbit edecek-
lecektir. lcri korunma planlarının tatbiki için 

Bu iki ehli hibrenin takdirinde it- senelere taksim edilmi~ bir esasa göre 
tifak edemediği kıymetler, İstanbul- büdcelerine hava korunması için tah
da en yüksek nafıa memurunun, di- si sat koyarlar. 

4 - Vekaletler ve mUlhak veya mus
ğer vilayetlerde de mahalli belediye- takil büdce ile idare olunan resmi te-
lerin gösterecekleri üçüncü bir ehli şekküller ve müesseseler her sene b~t
hibrenin iştirakiyle ve ekseriyet ka- çelerine koyacakları (havaya karşı 
rariyle tesbit olunacaktır. passif korunma tahsisatı)nın derece-

l ' ilciycderdc ... 
6 - Valiler mıntakaları dahilinde 

H. M. G. K. ile anlaşmak sur.!tiyle da
hiliye vekaletince tayin edilecek esas
lar dairesinde passif korunma plan!a
rını ve 'talimatlarını ihzar ve nizamna
melerine göre, passif korunma tahsi
sat, teşkilat, vasıta ve tedbirlerini ta
hakKuk ettirmek~t: mülceltcf ve ayni 
zr.ı l ı-nda 4 ilı1cı.i maddede vazıh miles
sese ve teşekkülle~ üzerinde de tefti§ 
hakkını haizdirler. 

7 - Yapılarda, hava korunma bakı. 
mından yapı şartları, ve korunma tesis 
ve vasıtaları bir nizamname ile tesbit 
olunur. Hususi binalardan hangileri
nin bu nizamname hükümlerine tabi 
tutulacakları, mahalli hava korunma 
pİll.nlarında tayin olunur. Resmi bina
larda, hava korunma bakımından yapı 
şrtları, bu kanunun 2 inci maddesi 
hükmüne gö;e tesbit olunur. · 

Miikcllcfiyctlcr 
B - ıs yaşını bitirip 60 yaşını bitir

miyen bUtün yurdd:ı§IBr nizamname
lerine ve talimatlarına tevfikan havaya 
kar§ı Joorunma bilgisini edinmek ve 
kendisini korumak ve bunun icab et
tirdi ;ı tedbirleri almakla mükelleftir. 
Bu maddede sözü geçen yurddaşlar, 

senede en çok (30) saat ders ve talim 
görmekle mükelleftirler. 

9 .:..... Havaya karşı passif korunma 
mecburiyetine tabi tutnlacak şehir ve 
kasa alarda ve resmi ve hususi mües
sese ve fabrikalarda passif korunma 
teşkilleri i~in lüzumu olan mütehassıs 
\IC yardımcı şahıslar askeri hizmetler
le ilgili olmıyanlardan hazerdc seçilir. 
Bu mütehassıs ve yardımcıların yetiş
me hususunda tabi olacakları çalışma 
müddetleri senede (30) saati geçme
mek üzere nizamnamesinde tesbit olu~ 
nur. Bu mükellefiyetten kimlerin is
tisna edileceği, ve mükellefiyete tabi 
mınat ıteylıyefi niznmnameilne tevn-
kan tesbit olunur. 

10 - Şeh ir ve kasbaların nüfusuna 
göre bu teşekkUllere ayrılacak müte
hassıs ve yardımcı eşhas nufusun 
5/1000 : 15/ 1000 ne kadar olur. 

.11 - ,Her hususi müessese veya te· 
şekkülde ve her havaya karşı passif 
korunmada vazife alacaklar mahalli 
korunma teşkiUitı tarafından tesbit o
lunur. 

12 - Havaya karşı korunma için ya
pılacak tatbikat ve manevralarda bu ka 
nunun hilkümlerinc uygun olarak ha
va müdafaa Gn. K. lığınca ve valiler 
tarafından verilecek emirlerin bütün 
devlet teşkilleri ve halk tarafından 
(yabancılar dahil) yapılması mecburi
dir. 

13 - Bu kanunun tatbiki için icab 
eden nizamname ve talimatnameler il
gjliği vekaletlerle anlaşarak hava ge
nel komutanlığı tarafından tanzim o-

Mülhak ve hususi büdcelerle ida- sine göre, ve nizamnamesine tevfikan 
re edilen teşekkUllere ve belediyelere bütün memlekete şamil umumi ve ya· 
aid olup da 1837 sayılı kanunun ü- hud yalnız kendi mUesaese ve teşek
çilncil maddesi mucibince vergiden küllerine mahsus husust, havaya karşı 
i tisna edilen binaların mukataaları- p~sif koru~ma teşkillerini yapmak ve 
na esas olacak kıymetler dahi, Vakıf- ·tedbiri.erini almak ve tefti9 ettirmekle 
lar Umum Müdürlüğü ile alakalı da- mükelleftirler. Bunun için vekalet se- lunur. 
irenin tayin edecekleri birer ehli hib- ferberlik müdürlüklerinde lüzumu ka- Cezai kısım 

c) Vilayet adının değiştirilmesi vi
layet idare heyeti ve umumi mec:liıi
nin ve Devlet ıCtra ı ile Kültür Ba
kanlığının ınütaleaları alındıktan son 
ra lcra Vekilleri heyeti karariyle ya
pılır. 

re marifetiyle tesbit olunacaktır. dar mütehassıs istihdıım edilir. Husu-
'f ck tip araba ve İtan bul csnaf ı Vakıflar Umum Müdürlüğünce bu si idare ve belediyelerin, bu maksadla 14 - Passif hava korunma teşkille-

f kanunun necıri tarihinden itibaren bildcelerinc koyacakları para mikdarı, rir.e dahil olup da bu kanunun şumu-

d) Vilayet sınırlarının, kaza iner. 
kez, sınır ve adlarının tesbiti ve de
ğiştirilmesi, mühim mevki ve tabii a
rıza adlarının değiştirilmesi, nahiye 
kurulması ve kaldırılması, bir köyUn 
veya nahiyenin başka bir vilayet ve 
kazaya bağlanması ve yahud nahiye
lerin merkez ve sınırlarının tesbiti 
ve merkezlerinin değiştirilmesi ilgili 
viUiyetlcrin idare heyeti ve umumi 
mccliılerinin mUtaleaları alındıktan 
sonra Dahiliye veklletinin kararı ve 
Cumhur Reisinin ta diki ile yapılır. 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Esna :r k dd d h'l' kol t' ı lıuı la ak tesbit Hine g: ren her hangi bir surun iıo.len-
~ üç ay içinde birinci ve i inci ma e- a ı ıye ve tı c ıy e an -yl r :r :ı: 

cemiyetleri bugün belediyeye mura. lerde yazılı binaların defterleri tan. olunur. diğine te§ckkUlde deruhte ettiği vazi-
caat ederek tek tip araba usulünün zim olunarak vilSyet milli emlak ida- 5 _Hususi müessese ve teşekküller- fe itibal'iyle muttali olduğu halde ih-
d h b . "dd t b'k' · ı' ste k "f k runma mec- bar ctmiyenlcr ceza kanunun 235 inci a a ır mu et sonra at ı ını - relerine veya aUi.kah dairelere veri- den havaya arşı passı o . . . 

· b' t ı tar ılgıh ma· madde i mucibince cezalandırılırlar. mişlerdir. Belediye bu isteği tedkik lecektir. Defterler verildikçe kıymet buriyetıne ta ı tu u an • . . 
etmektedir. takdiri muamelesine ba§lanacaktır. kamlarca tesbit olunur. 15 - Passıf ha~a korunma teşkılle-
ll l 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!ııııııııı 

Resim sergisi 
Tabiatın renk ve ışığı ile güzel

le§en Ankara, bir iki günden beri 
insan elinin tabiata ilave ettiği 
renkler ve şekillerin hep bir arada 
temaşasına imkl.n buluyor: Türki
yenin muhtelif grup ve teşekkülle. 
re bağh genç, orta yaşlı ve hattll ih
tiyar ressamları hep bir arada Halk
evi salonlarında bir sergi açmışlar
dır. 

scrlerdeki tabiata nasıl "ilave,, et
mişlerdir? 

içinde teşhir edilen eserlerin 
tenkidini yapmak bana dü§miyen re
sim sergisinden rengin ve ışığın ı. 
lrk hcyecanilc ~ıkarken bunları dü
şünüyordum. 

dır. Biz, tür,kçcmi:z:de henüz böyle 
bir lir.te yapmıı değiliz. Fakat 
hangi kelimelerin çok kullanıldı
ğını kulak ve göz kararile, az çok, 
biliriz. Meıelô. "dum n,, kelimesi 
de böyle fazla kullandığımız kcli
melerdendir. Bu kelime halk tür
külerine ginni§tİr: 

. - Dumanı doğru çık&ın 
- Hali duman ! 
- Ate§ olmıyan yerde duman 

çıkmaz! 
Gibi. Fakat latanbulda Şirketi 

Hayriye vapurlarına konulmağa 
ba§lannn yeni bir cihaz sayesinde 
güzel tehrin ''hali duman olmak
tnn,, kurtulacağını öğrenince gör
düm ki, modern vnsıtalnr saye
r.inde ate§ olan yerden duman çı
k rtmanuık d mümkündür. 

Arı ! 
Trakyadn General Kazım Diri
ğin "ancılığı gelittinnek için aldı
ğı yeni tedbirleri gösteren bir res
mi gördüm; bir yazıyı okudum. 

7. 6 - 1938 

Dünkü kamutay 
Kamutay diln Refet Canıtezin baş -

kanlığında toplanarak askeri ve mülki 
tekaUd kanununa bazı hUkümler eklen
mesine aid kanunun birinci maddesinin 
tefsirine aid hkra ile maaş kanununa 
müzeyycl kanun projesi hakkında büd
ce encUmeni mazbataları ile Yüksek 
Ziraat Enstitüsü kanununa, P. T. Tele· 
foh İdaresi te kiHit ve vazifelerine aid 
kanunlara ek kanun projelerini müza -
kere ve kabul edilmiştir. 

Askeri memurlar hakkındaki kanu
na bir madde eklenmesine aid kanun ile 
ordu subaylar heyetine mahsus terfi 
kanununun muhtelif maddelerinde de
ttişiklikler yapılması hakkındaki kanun 
Iayihalan ve Yugoslavya hükümetin
den alman tazminatın Kızılay Cemiye -
tine verilmesine dair kanun Kamutayın 
dünkü toplantıda, birinci görüşmeleri
ni yaptıi!ı kanunlar arasında bulun
makta idi. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

ÇAGRI 
İzmir turistik yollarının irıf8sı hak

kındaki kanun Uiyihasını müzakere et· 
mek üzere ~eşekkUl edt'n muvakkat 
encümen bugün 7.VI.1938 tarihinde 
cumhuriyet halk pnrtisi grupu içtima
ından onra toplanacaktır. 

Encilmene seçilen ayın üyelerin 
teşrifleri rica olunur. 

X Arzuhal encilmeni bugUn grup 
içtimaından aonra toplanacaktır. 

X Dahiliye encUmeni bugün saat 
10 da toplanacaktır. 

X Milli müdafaa encümeni bugün 
saat 10 da toplanacaktır. 

X 1ktısad encümeni bugUn C. H. 
P. grup içtimamdan sonta toplana
caktır. 

le viki sanayi müsaade ve 
muafiyetinden istifade edecekler 

Bize verilen malumata göre, metre 
murabbnmın ağırlığı 100 gramdan az o
lan boyasız mensucat ile her ne ağırlık
ta olursa olsun kasarlr, topu boyalı, i~ 
liği boyalı, ve hayvani veya nebati el
yaf ile kan§ık olan pamuklu mensucat 
sanayiimizde fazla istihsal olmadığı ya· 
pılan tetkikler neticesinde anlaşıldığın
dan İktısad Vekaleti, bu gibi ma.mula· 
tı imal etmek şartiyle fazla istihsal ~i
:r.:nmnamcsinin tesbit ettiği altı a llk 
• ..ı·.11• .. -c...-...ı:.,aı~ VlK'I ayı anu-
nunun bah ettiği müsaade ve muafiyet· 
lerden istifade etmelerine karar ver
miştir. (a. a.) 

rinde kendisine verilen vazifeyi k u1 
etmiyenler, veya yapmıyanlar bir ay
dan bir seneye kadar hapisle cezalan-

dırılırlar. 

16 - Kendisine tevdi edilmiş olan 
passif hava korunmasına mahsu. her 
nevi eşyayı temellük edenler, kasden 

' tahrib veya imha edenler bir seneden 
Uç seneye ve bu eşyanın hUsnü muha
f aiasına dikkat etıniyerek herhangi 
bir suretle ziyaına veya istifade edile
miyecek bir bale gelmesine sebebiyet 
verenler bir aydan üç aya kadar hapis

le cez.alandırılarlar. 
17 - Passif hava korunma teşkillc

rine dahil olup da, teşkilde deruhte 
ettiği vazife itibariyle itla kesbetıtik· 
leri halde, ifşasında zarar melhuz olan 
sırları ifşa.edenler, Tilrk ceza kanu
nunun 198 inci maddesi mucibince ce-
zalandırılırlar. 

18 - Passif hava korunmasına mah
su ,olan veya bu i e yarıyan tesisatı 

kasden tahrib edenler veya hasara uğ
ratanlar iki seneden 8 seneye kadar a

ğır hapisle, cezalandırılırlar. Eğer bu 
zararlar failin ihmaliyle vukua gelir· 
se ceza 6 aydan 3 seneye kadar hapis· 
tir. 

19-Passif hava korunma teşkilleri 
tarafından emredilmiş talimlere veya 
toplantılara iştirak etmemeye emir o
lunmuş tedbirleri almamaya halkı tef· 
vik edenler 3 aydan bir seneye kadar 
hapisle cezalandırılırlar. Eğer bu yU.z
den talim veya toplantılar veya alın· 
miısı emrolunmuş tedbirler akim ka
lırsa bir eneden be§ seneye ltadar ağır 
hapis cezası verilir. 

e) Nahiye adlan ile köy adlarinın 
değiştirilmesi, yeniden köy kurulma
sı ve kanunt usuller dairesinde kaldı
rılacak köylerin Devlet teşkilatı ara
sındaki köyler arasından isimlerinin 
çıkarılması, köylerin birleştirilmesi 
ve ayrılması ve köylerin aynı kaza 
içinde bir nahiyeden başka bir nahi
yeye bağlanması vilayet idare heyeti 
ve umumi meclislerinin ve bir mahal
le veya semtin belediye sınırlarından 
ayrılarak mUstakil köy haline konma
sı da belediye kanununun 7 inci mad 
desinde yazılı usule riayet edilmek 
üzere vali tarafından görülecek lU
zum üzerine belediye meclisi, vilayet 
idare heyeti ve umumi meclisinin mü
taleaları alındıktan sonra Dahiliye 
vekaletinin ta dikı ile yapılır. 

Bırbırınden ayrı mekteplere men. 
sub frrç11Jarm boyad:ğı bu sanğa• ,._ 
ser/erinin birbirinden ayrı karakte
ristik taşıdığmı görünce ve bu tab
loların önünde durup onları seyre. 
den/erin yaş, baş ve zevklerini de 
düşününce eski edebiyat kitapları
nın şu yıllanmış kaidesini hatrrlı. 
yorsunuz : 

Siz de gezdiğiniz zaman bunu dli
~ünecek, muhtelii ekolleri bir araya 
topladığı için mukayeselere imkan 
veren ve bu bakımdan enstrülıtif 
bit hususiyet kazanan bu resim ser
gi!finde ııaman, mekan ve muhitin 
resim mevzularımızda ne gibi değiş. 
meler, tesirler yaptığını arayacak· 
sımz. - T. 1. 

Cigııramın dumıını 
Yoktur ylrın imıını. 

Divan edebiyatına ''duhan" t k
i inde aokulmU§tur : 
Ben duban içtim diye mecliıte llf etmem, 

hele, 
Neyleylm ol sevki kim filhal burnumdan 

Any ehemiyet vermek lazım 
geldiğine, arının bir bakımdan 
milli bir sembol de olmağa liyaka- , 
ti bulunduğuna kanilm. 

20 - Passif hava korunma vaziyeti 
itibariyle halkı telftş ve heyecana dil· 
şürecek veya yanlı tedbir almaya ve· 
ya tedbir almamaya sevk etmek sure
tiyle tehlikeye maruz kılacak şekilde 
kasden asılsız veya mübalağalı haber· 
ler yayanlar veya nakil edenler 3 ay
dan bir seneye !... el.ar hapisle cezalan• 
dırıhrlar. 

f) Yukardaki fıkralarda umwnt 
meclislere verilen vazife ve sa15.hiyet
ler umumi meclis toplantı halinde de
ğilse daimi encümen tarafından ya
pılır.,, 

"tlslub, %amanltı değişir.,, 
Bilyük bir estet, ''sanğat, ins~nı? 

tabiata ilave olunuşudur., demı§tı. 
Yurd içinden bir peyzaj; gene yurd 
i'inden bir peyzaj görüyorsun~z. 
Genç hangi vatan köşesfoi seçmı~
tir orta yaşlı hangi manzaradan ıl. 
ha;,, almıştır? Ve bunlarz ifadede 
başka başka nesillerin, başka başka 
ekollerin tuttukları yol nedir? Ve 
bu sanğatk§r]ar, kendilerini bu e· 

l>ıım<m ! 

Yirmi, otuz sene çalı~rak ingı
lizc:enin türlü kitaplarında bütün 
kelimelerin yüzde kaç nisbetindc 
kullnnıldığını tesbit etmi~ler ve 
bunlann bir listesini yapmıflar-

• lele. 
Edebiyatı cedidcciler, aynı ke-

limenin faracaaını daha ağdalı be· 
yitlerde kullanmıılardn': 
Sarmıı gene aflikını bir dudu muannid, 
Bir zulmeti beyza ki peyapey mütezııyld. 

Cibi. 
Kullandığımız ata &Özlerinde 

ve idyomlnrda da "duman" a çok 
rastlanır. 

Milli mevzular Üzerinde bir 
hayli eaerler yazmı§ olan ralunct
li bir 14irimiz türkleri ''harbde v 
aulbtc an kovanına'' benzetmi§ti. 
Bilinıiniz ki arı, aulh içinde pek zi
y de çal~n ve çalıımasmm tatlı 
semeresini veren, fakat taarruz 
uğradığı z.ıqn n da &aldırganlan 
yaptıklarına pİ§m n eden bir mah
luktur. Onun için bize benzcmi
yof." mu? 

21 - Passif hava korunma kanunu 
ve nizamnameleri hükilmlerine tevfi
kan ittihazı ilan olunan tedbirlere ri
ayet etmiyenler hakkında vilayetler i
daresi kanununun 68 inci maddesi 
hükmü tatbik olunur. 

22 - Bu kanun neşri tarihinden iti· 
haren 6 ay sonra meridir. 

23 - Bu kanunun tatbikine icra ve· 
killeri heyeti memurdur.'" 
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Bir nutuktan kopan f H1111a 

trıukadderatı Avrupayı alakadar eden 
en ehcrniyetli meseledir. Fakat bu ala
ka bB§lıCBt alman ve bir derecye kadar 
da ınacar ve Polonya ekalliyetleri etra • 
fnıda toplanmıftır. Bu ~ ekalliyetten 
h.,ka Çekoslovakyayı tetkil eden nü
"-• da üç unsura ayrılmııtır: Yedi bu
Ç\lk milyona baliğ olan çekler, iki bu • 
Ç\l ınilyon kadar slovaklar ve yanm mil 
1on kadar da rutenler. 

Slovak hüriyetinin esası 
cumhuriyetidir 

lngiltere krall ve Türkiye Kı:zılay Cemiyeti 
Umumi /Uerke:zinden : 

SON POSTA'da B. Selim Ragıb 
Emeç yazdığı bir makalede ingiliz 
milli müdafaa nezaretinin büdcesi 
münasebetile söylenen b ir nutuktan 
kopan f ırtınay:ı anlatarak diyor ki: 

"Büyiik harbde Lo~d Dcrby'ye at
fedilen siatem sayeainde bu nevi ih
tiyaçlar nisbeten kolaylıkla temin o
hmmuttu. Şimdiki ıuul ile o zaman
kinden çok daha iyi neticeler alına
cağı ümid olunuyor. Vatan müdafa
ası mevzuu bahaolduğu bir zaman
da seferber edilecek kuvvetlerin 
hizmete alınmaları tekli etrafında 
koparılan bu nevi gürültülere "bir 
bardak auda fırtına,, adını verecek
ler bulunabilir'. Fakat ingilizin hür
riyet ve istiklal afkmı yakından ta
nıyanlar, bunun derin mahiyetini 
pek çabuk kavrarlar. Esasen hürri
yetle i&tibdadın hududlan bir bıça
iın ağzile an-tı arumdaki kalınlığm 
temsil ettiği fark kadar bir mesafe 
ile birbirinden aynlmıtlardır. İngi
lizlerin bu hu&usta ıöaterdikl.eri bü
yiiık titizlik, aadece tecrübelerinin 
kendilerinde tabiat haline getirdiği 
bir ha$$aaİyeıte iıaret eder. Bunu 
takdir ile görmek lazımdır.,. 

Çekler ile ılovaklar arasındaki mü-
1'Baebet Çekoılovakya devletinin meae
lelerinden birini teşkil etmektedir. Bir 
defa slovaklar bir ekalliyet midir, de
iil midir? Bu, kolay kolay cevab veri
Je.niyecek bir ıualdir. Çekler ve hatta 
1-rçok slovaklar, çek ve slovak namiy
le ayrı iki millet bulunduğunu bile 
le.but etmemektedirler. Bunlara göre, 
.~ler ve ılovaklar, aynı halktır ve her 
Üciainin adı da çekoslovaktır. Diğer 
bit- zümre, slovak milletinin ayn varlı • 
iını kabul etmekle beraber, bunu, çek
Oalovak devleti içinde ekalliyet olarak 
ıc-t,ul etmemektedir. Slovaklar, çekle
.;b. haklarını haiz hakim bir unsurdur • 
l.r. Hatta birçok çekoslovnk devlet 
•d11rmlan da slovaktrr. Mır r : aslen 
•lovaktı. Bugünkü ba§vekil Hodza da 
•lovaktrr. Binaenaleyh ortada ekalliyet 
l'tıe.elesi diye bir dava yoktur. 

Fakat üçüncü bir zümre vardır ki 
•lovaklann çeklerden ayn olduğunu ve 
Çeklerden ayn bir muhtariyet ile idare 
edilmelerini talebetmektedirler. Slovak 
t'rıt1htariyetçileri adı verilen bu zümre, 
Plı>aı Hlinka tarafından kurulan bir 
&insi parti teklinde organize edilmiş
tir. Bunlar, Prağ meclisindeki mebus 
•dedlerine bakılacak olursa, slovak hal
lcının ekalliyetini teıkil etmekle bera • 
her, azimaanamıyacak bir nüfustur. 

Çekler ve ılovaklar, §arki ve orta 
~Yr-upa topraklan üzerine yayılan 11-

v ırkının, biribirinden az veya çok 
! ... klı olan birçok zümreleri arasında 
ilc.i koldur. Aralarında dil farkından zi
~•de belki tive farkı vardır. Çekler da· 
~ münevver ve müterakki, ılovaklar 
•ae binniıbe daha geri, mütea11ıb Ye ka
tolik papulannın nüfuzlan altındadır-

• iki halk arasındaki ayrılıklar, kan
ve dilden ziyade belki coğrafya ve 

~ .. di vaziyetlerde aranmak gerektir. 

ovakya, uzun zaman, rm:carlan~
0

İda

çekoslovak 
~--...... .._.. ....... (....,,-

! 

Prag'dan giizel bir gcfriüıüş 

Prag, 6 a.a. - Çekoslovak sosyal -
demokrat partisinin kuruluşunun 60 -
ıncı yıldönümü münasebetiyle dün 
150.000 kişilik muazzam bir alay hü
kümet merkezinin sokaklarından geç
miştir. Bütün şehir bayram günleri
ne mahsus bir manzara arzetmiştir. 

Havanın her zaman htikümet merke
zindeki halkı şehir haricine sevkeden 
bir güzellikte olmasına rağmen, halk 
sokakları doldurmuştur. Hudud civa

rındaki mmtakalara mahsus teşkila
tın kırmızı renkte işaretleri hararet
le satılmakta idi. Sokollar, omuzla
rında tüfek ve ellerinde: "Yaşasın or
du .. hazır duruyoruz. Teslim olmıya
cağız.,, ibaresi yazılı levhalarla geç
mişler ve 'iddetle alkışlanmışlardır. 

Her zümre temsili arabalarla ve 
her cemiyet kendine mahsus bayrak
larla aokaklardan geçmittir. 

Ekmekçiler, iki adam boyunda ay 
şeklinde ekmeklerle geçmişlerdir. 
"P:tna... 1'it'.4' l::ıqn;ı .T'(\:ı h~ıı.c;,, h:tr daklar, 
ııçılar kaoar ouyuKtu. ıvıaden ~~1Cuyu-

Çekoslovak Başbakam Hodza 
'SOLıcrınc !iUYlC UCVdm cımı~'"t ır: 

kraliıesini karıllamak 

i~in hazırhklar 
Paris, 6 a . a . - Hükümet, İngiltere 

kıral ve kıraliçesinin Fransaya muva
salatları günü olan 28 haziranın bay
ram günü addedilmesine karar vermiş
tir. Bütün mekteb çocukları ile hÜkü
met memurları o gün mezun olacaklar 
ve kıral ve kıraliçenin mevkibinin ge
çeceği yolda toplanacak olan halka il
tihak edebileceklerdir. Kırat ve kıra
liçe, Duvr'dan Bulonya'ya gelmek su-

retiyle Manş denizini aştıktan sonra 
28 haziranda öğleden sonra Paris'te 
Bulonya ormanı istasyonuna vasıl ola
caklar ve istasyonda reisicumhur B. 
L öbrön ile refikası tarafından istik-
bal edileceklerdir. Bundan sonra kırat 
ve kıraliçe, kabul salonuna gidecekler 

ve müteakiben alay hariciye nezareti
ne müteveccihen hareket edecektir. A
layın katedeceği mesafe, tamamı tama-

mına 4 kilometre 400 metredir ve şu 

yolu takib edecektir: Foş caddesi, Ta
kızaf er, Şanze}ize, Konkord meydanı. 

Polis kuvvetleri hariç olmak üzere 
8.000 asker, nizam ve asayişi temin e· 
decektir. 

Hariciye nezaretinin bulunmakta 

olduğu Orsey sarayı, kırat ve kıraliçe

nin ikametlerine tahsis edilmiştir. Ye

dinci Edvar ile beşinci Jorj da Fran. 

sayı ziyaretleri esnasında bu sarayda 

ikamet etmişlerdi. Bina, dahilen ve ha· 

ricen tamamiyle yenilenmiştir. İnşası 
tarihi olan 1645 denberi bu kadar tez
yin ve tecdid edilmemiştir. 

. 

Yer sarsıntısından felakete uğrayan 
vatandaşlarımıza yardım yapılmak ü
zere aşağıda isim ve adresleri yazılı 

zevat ve müessesat tarafından hizala
rında yazılı paralar veznemize yatı
rılmıştır. Bu hayır sever zevata ve mü· 
easeaata gerek felaketzedeler ve ge· 
rek cemiyetimiz namına teşekkürleri-
mizi sunarız. 

300 00 Çatalca kızılay !iUbesinden 
180 00 Derik ., ., 
550 00 Eııklıehir kızılay merkezin

den 
14 83 Ankara Etimesğut nahiyesi 

Ergazi köyu halkından 
12 00 Ankara Etimesııut nahiyesi 

Suıuz köy halkından • 
9 00 Ankara Etimesgut nahiyesi 

halkından 
4 00 Keçiören halkı namına: Ke

çiören C. H. P. ba§kanhğın-
• dan 

326 99 Z ir nahiyesi ve bagh köyle
ri ahalisinden 

13915 82 
221342 23 Evelki listelerden 
222739 05 

Bir ecnebinin f el,ikct:zedelere 
yaı·dımı 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Sultan
ahmed hafriyatını idare edenlerden 
iskoçyalı B. Russel son zelz<"le fela
ketzedelerine verilmek üzere bugün 
vali B. Üstündağ'a 50 ingiliz liralık 
bir çek göndermi~ir. Çek Kızılay ls. 
tanbul şubesine tevdi olunmuştur. 

Ku19hir felaket zedelerine 
yardım 

Çorum, 6 a. a. - Kırşehir zelzele fe
laketzedeleri için vilayetimiz yardım 
komiteleri faaliyetine devam etmekte
dir. Yalnız şehir ve kasabalar halkına 
münhasır olmak Ü.zere bugüne kadar 
teberruat yekunu 4000 lirayı geçmiştir. 
Bu maksat uğrunda İskilip halkevi bir 
müsamere verdi. Çorum halkevi de bir 
piyCJı hazırlamaktadır. 

Dün 50 Jaqon tayyaresi 

Kantonu bombardıman ettiler 
eai albnda kaldıf1ndan sanayi saha • 

,._.ela çok ileri olan Bohemya'dan bir -
~ huaualarda aynlmııtır. Bu gibi coğ
~a ve iktıaad aynlrklan, iki millet 
"'asında telifi kolay olmıyan bir takım 
tbenfaat ve zihniyet ayrılıkları tebarüz 
ettirmiıtir. Bununla beraber, harbdan 
~el her ikisi de Avuıturya Macaristan 
llnparatorluğunun tazyiki altında ya
kdıklanndan bu imparatorluiu yıka -
"ak istiklallerine kavuşmak noktasın -
et. birleımitlerdi. Bu birlik iki vesika -
~ dayanıyor: Biri harbın sonlanna 
doğru Amerikada Pitabur&' telırinde 
~~lerle slovaklar arasında imzalanan 

larını temsil eden araba, sırmalı ve 
tuğlu siyah üniformalar giymif olan 
maden amelesinin çaldığı bandonun 
arkaıından geçmiştir. Şimendifer a
melesi, muazzam bir aero - dinamik 
lokomotif sevketmekte idi. Kundura
cılar, on beşinci Lui tarzında gümüş-

"- Çeklerl• slovaklar ebediyen 
birletrnitlerdir ve kimseye kendileri
ni ayırmak hakkını vermemektedir
ler.,, 

Bazı bombalar Kızılhaç 
binalarına isabet etti 

~r itilüname. ikincisi de 1918 aeneıi
llin sonlarına doğru Avusturya İmpara
~uğu yıkılmak üzere ikenTursiyan1• 

~de bir slovak meclisinin neırettiği 
Yanname. Çekoslovak devletinin ku

"-acuıu olan Mazarik, bunlara dayana
!"lc Amerika cumhurreisi Vilıon'u ve 
!~ilU devletlerini idare eden adamlan, 

1
Çekoslovakya'' namı altında çeklerle 
~ 0 vaklan birleştirmeğe imllle etmişti. 
"-.ıcat Çekoılovakya müstakil devlet 

Yatına ayale basar basmaz, bazı ılo
~.ıcJar, bir taknn amillerin tesiri altın
ı-.. leniı bir otonomi iatemiye bqladı
~ Kilise nüfuzu ve kiliseye aid top· 
li arın istimlaki gibi bazı düıüncele
.;;. de rol oynadığı bu ayrılık, papas 
~ lilka'nın muhtariyetçi halk partisini 
l~ ~a ıetinnittir. Çekoılovak dev
i> ııın kuruluıundan beri mevcud olan 
~ ıiyaıi partinin faaliyeti, alman 
tld ~İy~tlerinin teıebbüıleri kartıaında 
.. da bar mahiyet almıttır. Otonomi di
"' h.ğ C-.. ıran alrnanlar, polonyalılar, ma-
s 1-.. arasına ılovaklann da kanırnaaı, 
l~~lov~ devletini harice ~şı ayak
hlt ~erınde tatunamıyan bır heyula 
•I laııde göstermektedir. Hakikatte 
li~;.ıc meselesi o derece ehemiyetli de
,~. Baıvekil Hodza, ılovaktır. Oto
ı-. •Ye taraftar olan ılovaklar bile bu
~ Çekoslovak devletinin menfaatleri 
~tasından istemektedirler. Yani va
le_, Perver çekoılovaktırlar. Fakat her 
~ ~d~n bir ıea çikıyor: Bazılan, lıviç
... ~bı kantona) bir sistem kurulmaaı -... •at· 
"-ıcı.aYor. Amerika'dan gelen bazı slo-

ten büyUk bir iskarpin yapmışlardı. 
!skarpinin topuğunda bir genç kız 
oturtulmuştu, Gazeteciler, omuzların
da, kendilerinden büyük stilograflar 
taıımakta idiler. 

Kusursuz bir inzibat servisine rağ· 
men alayın geçmesi beş saat sürmüş
tür. Birka~ nazırla ayan reisi ve Prağ 
başpapası tribünlerden alayı seyredi
yorlardı. 

Slovaklar ve çekler 
Prag, 6 a .a. - Çek sosyal - demok

rat partisinin 60 ıncı yıldönUmU do
layısiyle yapılan nümayişler esnaun
da bir nutuk söyliyen adliye nazırı 
Y. Derer, demiştir ki: 

"-Biz slovaklar, daima slovak 
karde,lerinin mukadderatiyle alaka
dar olan Çek sosyal - demokratlarının 
bayramına iştirak etmek Uzere Praga 
geldik. Arkamızda yalnız sosyal de
mokrat slovaklar değil bütün iyi ni
yet sahibi slovaklar da vardır.,, 

Bratislava'da tesid edilen Monsen
yör Hlinka'nm idaresindeki muhtari
yet taraftarı ılovak Populist partisi
nin bayramına telmih eden Derer, 

Cumhuriyetin teesaU9Undenberi slo
vakya'da vücuda getirilen terakkiler
den bahseden Derer, Çek vecize.sini 
tekrar ederek nutkunu bitirmiştir: 

"-Sadakate mukabil sadakat, ha
yata mukabil hayat, ölüme mukabil 
ölüm ... ,, 

Hod:sa'nın bir nutku 
Bratislava, 6 a.a. - Bugün başvekil 

B. Hodza'run riyaset ettiği slovak çift
çi partisinin tezahürüne 50 bin kişi· 
den fazla bir halk kalabalığı iştirak 
etmiştir. 

B. Hodza, bu münasebetle bir nutuk 
söylemiı ve slovak muhtariyetçi par
tisinin talebleri aleyhinde bulunarak 
ezcümle demiıtir ki : 

Cumhuriyet, canlılığını isbat etmiş
tir. Bütün millet cumhuriyetin müda
faası için ayağa kalkmış bulunmakta
dır. Slovaklar, bu yolda, gerek amele, 
gerek memur ve gerek aaker olarak 
çeklerden geri kalmamak azmindedir. 
Slovakya, sarsılmaz bir kaledir. Mo. 
ravyanın ötesindeki kardeılerimize 
ve bütUn memleket halkına ıunu tek
rar etmek isterim ki, Slovakya, gra
nittendir, kuvvetlidir ve batkalannın 

hilkmü altına girmiyecektir. 
Hepimiz, bir tek irade, bir tek his 

ile hareket edeceğiz. 
Dün burada, aynı yerde, alovak 

muhtariyetçi partisi hatibleri söz söy
lediler. Bunlar alovakların çekoslovak 
cumhuriyetine sadık olduğunu ileri 
sürdUler. Bu doğrudur. Fakat beya. 
natlarının diğer knıırnları için, bunla
rı belki kendi seçicileri namına ıöyli
yebilirlerdi. Fakat her halde bütün 
slovak milleti namına söylemeğe hak
ları yoktur. Zira, slovak milletinin 
ekseriyeti bugün buradadır. 

Kanto?, 6 a. a. - Bu sabah yapılan hava akını eınasmda has
tahane cıvarındaki binalarla kızılhaç'a aid binalara birkaç bomba 
isabet et.mit ve elli kiti kadar ölmüt ve yaralanmııtır. Bunlar me. 
yanrnda hastahanedeki doktor muavinleriyle kızılhaç memurları 
ve izciler b~lunmaktadır. Diğer bombalar nehir kenarında pek 
kalabalrk hır mahalle olan Sampan'a dütmüıtür. Haaarat mühim
dir. 

50 tayyare ile hiicum 
Kanton, 6 a.a. - Bu sabah 

ıehri bombardıman eden tayya
relerin mikdarı, elli kadardı. Bu 
japon tayyareleri üç çeyrek sa.at 
zarfında ıehre yüz kadar bom
ba atmııtır. 

Fran~ız Miyiik elçisi japon 
Hariciyf• mızır mrwvi11ini 

:iyaret etti 
Tokyo, 6 a.a. - Fransa Büyük El

çisi, hükümetinden aldıgı talimat ü

zerine bugün hariciye nazır muavini
ni ziyaret ederek kendisi ile Kanton 
bombardımanları etrafında görüşmüş 
ve bu bombardımanlara bir ı:ıihayet 
verilmesi lhımgeldiği temennisini ız
har eylemiş ve bunlara nihayet veril
mediği takdirde Fransa aleyhde his
siyat duyabileceğini ve bunun ise de 
iki memleket arasındaki iyi münase
betler üzerinde tesir yapabileceğini 
ilave etmiştir. 
Öğrenildiğine göre, B. Horinuçu, 

verdiği cevabda, bu hava seferlerinin 
enternasyonal hukuka muhalif bulun 
madığını, zira Kantonun müstahkem 
bir şehir ve askeri hareketler için bir 
üs olduğunu bildirmiştir. 

Hankeu civarında tedbirler 

"Japonya Çine karıı girdiği müca
delede sonuna kadar gitmeğe azmet
miştir. Binaenaleyh Çine yardımın 
tek bir neticesi olabilir ki o da, vazi
yetin vahimliliğini bilsbütün artır_ 
maktır." 

Almanya ile 
İtalya arasındaki 

dostluk 
Berlin, 6 a. a. - Mukaddimesi al

man hilkümeti matbuat fefi B. Otto 

Diyetriç tarafında~ kaleme alınmış o

lan ve Führer'in İtalya seyahatinden 

bahis bulunan bir eserde mukaddime

yi yazmıı olan zat, alman - italyan 
dostluğunu "kıtamıza damgasını vu

racak olan kahramanane bir hareket" 
diye tavsif etmektedir. 

Mukad<iimenin muharriri şu suret· 
le devam ediyor: ' 

lNGlLTERE'DE MECBURi 
ASKERLİK 

TAN'da B. Ömer Rıza Doğrul 
dünkü fıkraaında Jngilterede mec
buri ukeı tik meşeleaini ele alarak 
diyor ki : 

''İngiltere avam kamaraa.ı, lıOD 

günlerde mecburi a&kerlik meaelesi
ni müzakere etti ve batvekil Mister 
Çemberlayn'ın beyanatmı dinledi. 
Gerek bu müzakerelerden, gerek bu 
beyanattan anlaııldığına göre, harb 
koptuğu takdirde mecbun askerlik 
usulünü kabul etmek için projeler 
hazırlamnı§ bulunuyor. Bu projeler 
yeni değildir. 16 aenelik.tir. On ae
n cden beri lngilterenin batına ge
len her hükümet, bu projelerle kar
tılaımıf, fakat bunlarla metgul ol
mamııtır. Çürıkü bu projeleri par.la
mentoya sevketmenin, harb ile kar
ıılatacak hükümete aid oldujunu 
takdir etmittir. Çeınberlayn hükü
meti de aynı ıekilde hareket etmif 
ve bu iti istikbale bsrakmak istemif
tir. 

Son günlerin müznkereleri bu nıok 
tayı aydmlabnıf, bundan başka ln
sikere hükümetinin batka bir mak
aadla umumi meaaiyi seferıber et
mek niyetinde olmadığı da tavaz
zuh etmittir. 

Harb vukuunda mecburi aekerlıik 

uaulÜnün tatbiki ihtimali İngiltere 

efkarı umwniyesi taraf mdan çok ta
bii görülmiif, Londra gazeteleri, yal

nız hükümetin harb zamanında ih
tikva meydan vermemek için ted
bir almaaı lüzumunu ilerj sünnii§ler
dir. Bu gazetelere göre "vatan mü
dafaaaını yapan vatandaılarm cep
hede döviiftükleri ve öldükleri ura
da bir sürü muhtekirin fırsatı gani
met bilerek kendi kazançlarından 
ba§ka bir feY düıünmedikleri büyük 
harbin en çi~kin lekesi idi.,, 

MUHARRiRiN HA YSlYETl 

KURUN'da B. Sadri Ertem "!ta
retler" sütununda yazdığı bir fıkra
da, birçok meslek sahiplerinin bir
birlerine karıı adcı bir mealek te&a
nüdü gÖ5terdiklerini bunlardan yal
nız muharrirlerin ayrıldığını kay
dettikten eonra diyor ki: 

"Bu fasaal ve öldürücü kıakanç

hk aleti ile tututan psikoloji bir 
mesleğin teeaaüMine mani olan ilk 
amildir. Bir meslek kartılaklı kıy
metlerin itimadı üzerine kurulur. 
Halbuki bizim için bunun akaini 
görmek mutad hayatın ifadesi ol
muttur. 

Yarı kalmıf peygamber ve evliya 
hüviyeti bir meslek hayatının kurul
masına imkan bırakmaz. Çünkü mu
harrir kendini insan ve toprak üa
tünde bir mahluk &aydığı zaman 
meslekda§ları ile iltisak noktalarını 
derhal keıfeder. Fakat peygamber 
ve veli rolünü almış in&an için ba?;a 
inaanlann tek vazifesi vardır: Üm
met olmak! Bütün derci buradadır. 
Eli kalem tutanın kendini bir hü
kümclar, bir peygamber sanmasıdır. 
Biraz arza indiği, eli kalem tutanla
rın da beteri mahluklar olduğuma 
kabul ettiğimiz gün bir mealeki bü
tün kudretil e kura.biliriz. ' r da Amerika gibi federal devlet 

aı,~ıını ileri sürmüşlerdir. lsviçre 'd ilerinin de ayn ayn makaadlan 
)"-ı ll': Almanlar bundan Çekoslovak
~ enternasyonal bitaraflığı kabul 
A.l İni murad ediyorlar ki bu, büyük 
ı-..7:;"Yanrn tezidir. Diğerleri otonomi 
~ ında ı1rar ederek harici politikaya 

Filhakika ne Amerika, ne de İsviçre 
sistemlerinin Çekoalovakyaya uymıya
cağını anlamak için derin tarih bilgisi
ne ihtiyaç da yoktur. Her iki memleket
teki idari aynlıklar ile dil ve harı ayn
lığı arasında münasebet yoktur. Ame
rika, dil ve hara aynlıklan meıeleıinde 
son derece müsamahasızdır. Bu11un 
içindir ki amerikalılar, memleketlerine 
"döküm tenceresi" adını vermi,lerdir. 
Bu memlekete giden her milleti erite -
rek amerikalı yapmak iıterler. Ameri
kalı olduktan sonra da isterse Nevyork
ta, isterse San Fransiskoda yatasın, lı
viçrede ise dil aynlığı asla tebarüz et
;.neznekte ve tarihi ve ananesi olan Ur 
İsviçrelilik üzerinde durulmaktadır. 
Halbuki Çekoılovakyada her millet ~u 
ayrılıklar üzerinde ıarar ebnekte ve bır 
çok ekalliyetler bu gayelerine varmak 
için hududatm devletlerden yardım 
ummaktadırlar. lıviçre veya Amerika 
ilaçlan Çekoslovakyayı mutlaka öldü
rür. Cekoslovakya kurtulacaksa, onun 
kendi clerdJerine mahsus ilacı bulmak 
liznndır. İtte Çekoalovakyanm mukad
deratını idare edenler bugün bunun re
çeteeini hazırl...lrtadırlar. 

Slovak hüriyetinin esa11, çekO&lo
vak cumhuriyetindedir. Zira, ya kötü 
niyet ve yahud caniyane dütünceler 
sebebiyle cumhuriyete ve Slovakya
!a fenalık yapmak istiyenlere harb 
ılan etmiş bulunuyoruz. Bunlara kar
şı, kanunu esaside musarrah bütün 
meşru vasıtalarla mücadele edeceğiz. 

Amanullahın kızı 
evlendi 

Hankeu, 6 a.a. - Muhasamatın baş
laması tehlikesine karşı bir ihtiyat 
tedbiri olmak üzere ingilizler, Ame
rikalılar ve diğer bazı ecnebiler Çin
lilerle meskun Oviyan mıntakada bir 
tahanüt kampı tesis etmişlerdir. Çin
liler, muharib olmıyanlara şehri tah
liye etmeği tavsiye etmektedirler. 
Bunların mikdarı bir milyondan faz
la olarak tahmin edilmektedir. 

Ecnebi devletlerin Çin'e 
yar'1ımı 

Her .~ki m~mleket, yeni siyasi niza· 
mın mumesealleri olmak aıfatiyle garb 
medeniyetine bir hizmet ifa etmek 
mecburiyetindedirler. 'Garb demokra
sileri, bu hizmeti ifadan aciz bulunu
yorlar, çilnkü bunun ne mana1ını an
lamıtlardır, ne de lilzumunu idrak et
miflerdir. Garb demokrasileri, daima 
liberalizmin ölmez fikirlerinden bah
sediyorlar da milletlerin bu yüzden 
ölmekte olduklarını bilmiyorlar .. Garb 
demokrasileri, "ideolojilerin mücade
lesi"nden bahsederken otoriter millet
ler, batmak üzere bulunan liberalizm 
ilemine tevarüm ediyorlar. Führer'in 
Italya'ya olan seyahati, bu yolda önde 
gitmekte olan iki milletin bu dostane 
birliğinin dahiH ve harici kuvveti hak
kında garb demoılrrmilerinde bk g6na 
tereddüd Te ..-C ...-ı iNJ'ab-z k 
cel'fftir. 

Muharririn haysiyet u.hibi olma
sı için arza mensup olduğunu idrak 
etmeai ve bir mealeğin kadrosu için
de beteri rekabete yer venneai ikti
za eder. 

!rnıyorlar. 

-.~ınerika mı, fıviçre mi? Çekoslo
~~de "nrn derdlerine Amerika n l ıviç
•.,"İh Yapılfl'llt ilaç vennek istiyenlerin 

"-IUınatlan nok1an olaa gaektir. A. Ş. ESMER 

Roma, 6 a. a. - Sabık kıral Amanül
lahın kızı prenses Abidenin bugün 
prens Ahmet Ali Vali ile evlenme tö
reni yapılmı9tır. Törende italyan kıral 
ve kıraliçesi ile prense. Mari de huır 
bulunmUft111', 

Tokyo, 6 a.a. - Domei ajansı bil
diriyor: Yeni hariciye nazırı general 
U gaki burada yaptığı beyanatta ecne
bi devletleri Çine yardım etmemeğe 
kati olarak davet ebDİıf w demif tir 
ti-: 

Muharrirlik itibarlı bir meslek o-
lur. 

Efer her muharrir:: 

''- Haysiyetim aözü yerine ı 

- Ha,..tyetiniz IÖzünü ciddi ve 
1 • Mi o&u.k a.tlwtriiirae .• 
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Mamafih burada hayl1' ile yad 
edilecek bir İf daha oluyor. Eaad 
pqa ihtiyatsız kalınca ordu Kaba
tepe nuntakaamdaki 9 uncu tüme
ni buradan alarak aüTatle §İmal 
grupunun arkasına yetiıtiriyor. Di
ğer taraftan cenub grupunun ihti
yat tümenl~nden birisini, dördün
cü tümeni ve yalnız iki alayiyle ıi
mal grupuna gönderiyor. Bu suret
le de 7 ağuatoata bukm fek.linde 
Anburnu ve Anafartalarda bir i.n
da yapılan harekat için az da olaa 
bir kuvvet toplanıyor. Yani eğer İn
gilizler "Kanlısm" taarruzunu bir 
gün evvel yapıp ıimal grupunun ih
tiyatlarını oraya çekmemit olaalardı 
7 ağustosta baılıyacak wnumi taar
ruzda bizim bütün Anbunıu ve A
nafartalarda ihtiyat olarak yalnız 

Yazan: M. Şevki Yazman 

S inci tümen bulunacak ve aile
bi ihtimal yine Eaad patanın en 
çok korktuğu "Kanlısm"a aürülerek 
Kocaçimen mıntakası için biç bir ih
tiyat bulunmıyacaktı. Halbuki Kan
haırtta taarruzun bir gün evvel baı
laması ve betinci tümenin iki alayı
nm buraya aürülmeai asli harekat 
daha inkifaf etmeden ve biz bundan 
haberdar olmadan ıimal grupuna 
az ve zayıf da olaa yeni kuvvetler 
göndennemize aebeb olmuttur. 

Knr.ar.i"!en - Conkbayırı mıntaka•ını ve 6 - '1 ağu•to• İngiliz 
lıuf atma•ını gö•terir kroki 

ASLİ TAARRUZ BAŞLIYOR 
Diifman, 6 ağu.tosta Anburnunda 

801 yananda Kanlısmı zapt için hü
cuma geçerken aai yanımda da bu
aün zarfında on dokuzuncu tümen 
mevzilerini çok ıiddetli ateı altına 
aldı. Akf&lll ve 6/ 7 geceai de bu a
tet bütün ıiddetiyle devam ederken 
asli hareki.tın ilk aktörleri de faa
liyete geçtiler. 
Arıburnunun ıimal yanını çevire

rek K.ocaçimene ulaıacak olan kuv
Tetlerin hepsi bu yanda eekidenberi 
muharebe etmekte olan Avuatural
Y• - Yeni Zeland tümen komutanı 
-.yör general Codley'in emrine ve
rilmifti. Kıtaat baflıca bizzat God
ley'in kendi tiimıeniDcle. ~ ihraç 
olmw• 13 üncii t:iiılDma - w.4 --
ymdan ibaretti. Onuncu tümene 
menaup yeni ordunmı ikinci tugayı 
İM ihtiyat ol~k Anzak kolorchuu 
emrinde kalmr,tr. 

General Godley kendi hücum kı
t.alarmı iki kola ayırdı. Bu koll&r or
talık karardıktan sonra harekete 
geçecekler, sağ kol hemen bahkçı 
damlannm ıimalindeki bizim zayıf 
aw-ette iıgal edilmit tepeleri iıgal 
ederek aaia çarb edecek İngilizle
rin Zekkum (Rhadendorn) dedi.lde
ri Şahinalrtı ve Conk bayırmı itcal 
edecek sol kol ise Ağıl dereyi taki -
ben Abdurrahman bayın üzerinden 
Kocaçimene çıkacak. 

Her iki kol da vazifenin if aaı .,... 
naarnda ve kendi aralannda aetr Ye 
hücum kollan diye tekrar iki.er kıs
ma aynlacak, sağ ve 901 aetr koll&n 
bizim siperleri ifgal edip muhacim 
kuvvetlerin aai ve solunu emniyete 
alırken hücum kollan hiç durmadan 
ilerliyecekler kendilerine verilen he 
deflere varaeaklar. 

Anhen mendilini yüzünden çekti, 
bay elçinin pek tehlikeli olan cidarın
dan uzaklaftı. Birdenbire ayaklarına 
kapanacağından korktu ... Hemen kalk
tı ve etekliğine basarak düşecek oldu. 

- Bilmem ıizi dinlemeli miyim ... 
Anhen iyice şaşırdı, pencereye yak

laştı. Mavi gök yüzü bulutlarla örtü
nüyor, rüzgar esip yoldaki tozları kal
dırıyordu. Petronun bir hediyeıi ol.ın 
ehlileştirilmiş bıldırcın, pencerenin 
kenarında, ıtırlar arasında duran yal
dızlı kafeste kabardı. 

Anhen fikirlerini toplamağa çalışı· 
yor, fakat Königsek'in kımılctanmayan 
bakışlarını arkasında hiı ettiği için 
kalbi durmadan çarpıyordu. "Ne ser
ıemlik 1 Bu heyecan da nereden geli
yor?" Diyor, fakat geriye dönmeğe de 
cesaret edemiyordu. Bunu yapmamak
la gene iyi etmişti; Königsek'in gözleri 
sanki bu kadını yeni keşfetmiş gibi pa
rıldıyordu. Geniş etekliği üzerinde in
ce bir endam, ıüt gibi beyaz omuzlar, • öpülmek için yaratılmış enseyi çıplak 
bırakarak yukarı kaldırılmış açık sarı 

saçlar ... 
Elçi, bununla beraber, soğuk kanlı

lığını kaybetmiyordu. "Bu nenfo'da 
biraz daha fazla zeki ve ihtiras olaay· 
dı onunla maceraya atılınabilirdi." 

Her iki kolun mevcudu tam 20 
bin kiticlir. Bizir.ı Anburnunun sağ 

yanını açıktan müdafaa edenler iae 
iki taburlu bir alay, yani nihayet 
1500 tüfenkli. 

Ortalık hafif surette kararmııtı 

ki ilk kol, tuğgeneral Ruasel komu
tasında aai aetr kolu aeaaiz sedasız 
yola koyuldu. Mevcudu 2 bin insan
dı. V azifeai bizim Arrburnu sağ ya
nı açığındaki batlıca siperleri ve ka
rakol mevzilerini zaptederek gemi
den gelecek diier kollann yanını 

aetretmekti. 

lNGlLlZLERIN BiR HiLESi 

Anhen ani olarak pencereden çekil. 
di, şaşkın gözleri Königaek'in üzerin
de durdu: 

-Çar! 
Elçi şapkasını ve eldivenlerini aldı, 

elbisesinin göğsündeki dantelaları dü
zeltti. Tek at koıulmuş küçük bir ara
ba 5itin önünde durdu. Tozdan dolayı 

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

ıı ' ·-ı l Bir ömür Harbde kaybolan RADYO .. 
:ı ve bir 

......... ~~~~L ..... sevgilinin macerası 
.,,,,,,,, 

Ankara: 

Ugle Neşriyatı: 12.30 Karışık plak 
neşriyatı - 12.50 Plak: Turk musikisi ve 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici ha
berler Kocası zannederek başka 
Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla dans 

musikisi - 19.15 Türk musikisi ve halk 
ıarkıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları) -
20.00 Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20. ıs 
Türk musikisi ve halk şarkıları {Leman ve 
arkadaşları) - 21.00 Konferans : (Dr. Nus
ret Karasu) - 21.15 Studyo salon orkest· 
rası: l - Allctter: La belle Rejah. 2 - C~rl 
Nielsen : Maskarade. 3 - Drigo: Lcs :Mıl· 
lions d'Arlcquin No. 4 Polonaise. 4 - Leher: 

birisini seven f ransız kadını 
Fransız mahkemeleri önümüzdeki 

günlerde, kanadalı asker Hanri Riel'
in, eşi ender görülen, faciasiyle meş. 
gul olacaktır. 

Bu facia cihan harbinin en civcivli 
zamanlarında başlamıştır. Mesele şu
dur: Aslı bir fransız olan kanadalı 
Hanri Riel, mensup olduğu askeri kı
ta ile birlikte, cihan harbinde Fran
saya geliyor. İstirahat için aldığı kı
sa bir izin devresinde Liane Perrin 
adında genç bir kızla tanışıyor; çok 
geçmeden karı koca oluyorlar. 

Fakat bu mesud günler uzun sür
müyor; Hanri Riel tekrar cepheye 
gidiyor ve karısını, kain babasının 

Noges'deki evine bırakıyor.Kadın cep 
hede olan kocasından uzun müddet 
mektub alıyor; lakin günün birinde, 
mektubların arkası kesiliyor. 

Hanri Riel'in milyonları bulan ölü
lerin içine katıldığını kadına bildiri. 
liyor. 

vali halkını heyecana sevkeöen bir 
hadise oluyor. Köye gelen bir çinge
ne kafilesi, jandarmada şüphe uyan
dırdığı için, her birinin ayrı ayn hüvi 
yetleri tesbit ediliyor. Bu araştırma 
esnasında acayip bir adamla karşıla
şıyorlar. Kılık ve kıyafeti berbad ol
masına rağmen, bu adamın çingene ol
madığı anlaşılıyor. 

Garibtir ki, bu adam da ne yaşını 
ve ne de doğduğu yeri biliyor. Hafı
zası ancak 1919 yılına erişiyor. Çinge
neler, bu adamın kırlarda bir serseri 
gibi dolaştığını ve kendisini, acıdıkla. 
rı için yanlarına almış olduklarını 

söyliyorlar. 

Jandarma kumandanı, bu zavallı a
dama karşı yakın bir alaka gösteriyor. 
Sorduğu sualleri derinleştirip cevab 
aldıkça. bu adamın Riel meselesi ile 
münasebeti olduğuna kanaat getiri
yor. Belki de bu adam, Lian'ın hakiki 
kocasıdır diyor ve bu düşüncesini a
meli olarak denemek istiyor. 

Hanri Riel şehre gittiği bir gün, 
Bayan Riel'in bahçesinde, evvela koca 
sı sandığı ve yaklaştıkça yanıldığını 

anladığı bir adam peyda oluyor. Lian 
bembeyaz kesiliyor; içini korkunç bir 

his burkuyor. Bu anda, yabancı adam 
da, o güne kadar unutmuş olduğu bir 
çok şeyleri yavaş yavaş hatırlamağa 

başlıyor. Asıl Hanri Riel'in bu adam 
olduğu anlaşılıyor. 

İtalya hava müsfepr1nın 
Bükreıe yapfılı ziyaret 

tı. 

Yemek müddetince, Anna İvanov-

Wo die Lerche Singt - 22.00 Ajans habe~-1 leri - 22.15 Yarınki p o m ve İstikla 
marşı. 

t~ıanhul : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Plakla Türk 
musikisi - 12.SO Havadis - 13.0S Plakl.• 
türk musikisi - 13.30 Muhtelif plak net"" 
yatı - 14 Son 
Akşam Neşriyatı: Pi~ 1 d--18.30 11k a ..... 

musikisi - 19.15 Konferans: Beyoğlu ııal· 
kevi namına· - 19.SS Borsa haberleri -
20.00 Vedia Rıza ve arkadaştan tarafındııt 
türk musikisi ve halk şarkıları - 20.45 ffa• 
va raporu - 20.48 Ömer Rıza tarafından ı· 
rabc;a söylev - 21.00 Tahsin Karakuş ve 
arkadaşları tarafından türk musikisi ye 
halk sarkıları (Saat ayarı) - 21.45 OR • 
KESTRA: 1 - Lalo: Lö ruva dis uvertü~; 
2 - Masene: Lö sit süvit. 3 - Glinka: EleJ1 

- 22.15 Ajans haberleri. - 22.30 Plakla so· 
!olar. opera ve operet parçalan - 2z.SO 
Son haberler ve ertesi güniın programı. 

Avruna : 

O ' ERA VE OPERETLER: 19.Jll Bo· 
dapcşte - 20.00 Bruksel - 20.25 Londra ...-
21.00 Königsberg, Milano. 
SENFONİ VE ORKESTRA KONSER· 

LERİ: • 14.10 Frankfurt - 17.00 Monte 
Sentri - 19.10 Kolonya - 20.00 Brüksel -
21.00 Berlin, Sarbrük - 21.40 Droytviç -
22.10 Kopenhag. 

ODA MÜZlôt: 15.00 Frankfurt - 1sJO 
Hamburg- 15.40 Hilversum - 18.00 Do1~b 
landzender - 18.15 Breslav - 19.10 Miin1 

- 21.20 Presburg - 22.30 Doyçlandzender· 
SOLO KONSERLERİ: 13.0 Stokholıtı 

15.30 Laypzig, Viyana- 17.15 Roma, Str•;· 
burıt - 17.30 Meriş Ostrav - 19.10 Fran • 
furt - 19.15 Stuttgart -21.05 Oslo - 21.ıS 
Viyana - 22.15 Prag. 
NEFESLİ SAZLAR: 6.30 Frankfurt "' 

12.00 Breslav - 19.25 Brun. 
ORG KONSERLERİ: 15.40 Brün ...-

17 .30 Prag - 20.10 Doyçlanzender - 20~ 
Beromünster - 21.00 Stokbolm - zı;v 
Sarbrük. 

HAF1F MÜZİK: 6.10 Hamburg - 6.SO 
Kolonya - 7.10 Kolonya - 8.30 Frankf~ 
Kolonya, Münih - 10.00 Bertin - ıo. 
Hamburıt - 12.00 Bütiın alman iatasyonl( 
rı - 14.00 Kolonya ve Laypzig - 16. 
Doyçlandzender, Hamburg, Stuttgart 
17.00 Sottenı - 18.00 Berlin, Sarbrü~ 
19.10 Bertin, Stokholm - 20.00 Breı 
Laypzig - 20.30 Kolonya, Straıtıur& 

~~;~~~-~2~WMlRYffir--
DAH• MUZ1G1 : 18.10 Sarbrük - 20. ' 

Sarbriık - 21.00 Fr ankfurt - 21.35 Bre 
laY. 

Trakyaya giden ziraatçiler 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Bursa ıi· 

raat mektebinden mezun 25 genç zirai 
tedkiklcr için muallimleriyle beraber 
Trüya'ya gittiler. 

AR 
T0RK1YENİN YEGANE Güz:&l

SANATLAR VE ARKEOLOJİ 
MECMUASI 

İkinci yılının beşinci sayısı zengin 
münderecatla çıktı 

BU SAYIDA 
Kemal Yetkin - Sabahattill 

- Bay Karloviç ile bay elçi, majeetf 
kıral Ogüst'ün en samimi arzularııı• 
muvafık surette konuştuğumu teyid ~ 
derler. Bütün Livonya şövalyeleri, ~ı· 
ga'nın bütün ileri gelen tacirleri ıur 
funuzu bizden esirgememenizi ist;r 
ham ediyorlar, haşmetlim. 

na'nın "Ev kadınlığı hasisliği" ile alay 
edip işten anlar bir adam haliyle ona 
Königsek'i göstererek şakalaşmıştı. 

"Bu salçalı güvercinler onun Venüi 
mihrabına getirmiş olduklarından de
ğil mi idi?" Paktul ile Karloviç'in a
lelacele Moskovaya gelmelerini icab 
etmiş olan fevkalade chemiyetli malü
matı dinleyip dinlememek istediğini 
sezmek hakikaten güçtü. 

Paktul'un geniş alnı kırıştı. Ağıt' 
ğır, ve hazan hiddetini zor zabtedet~ 
konuşuyordu. 

- Biçare Livonya'mız yalnız sü~ 
ve sulh istiyor. Polonya camhuriyetr 
nin cezasından iken hürriyetlerirrıis' 
sahibtik. Riga şehri Baltıkta ticaJ'~ 
ile meşhurdu. Fakat insan kalbi haS 
le doludur. Polonya cumhuriyeti eli

11 

servetlerimize uzattı, cizvitler diniıı' 
ze, dilimize, ananelerimize tecavüt e 
tiler ... Allah o meşum devirde zihiıı1 
ri karıştırdı. Livonya şövalyeleri ııe 
di arzulariyle İsveç kıratının hiınJ1 
sine girdiler. Polonya kartalının pe 
çelerinden arslanın ağzına düştük. 

Onlar onu bugüne kadar ancak bir 
kere vis amiral Korneliüı Krüis'in e
vinde görmüşlerdi. Petro nazik dav
ranmıştı, fakat ciddi işlere temas e
dince sözü başka vadiye sevkediyordu. 
Bugün onları, bu hususi yemeğe, göz
desinin evine bizzat davet etmitti. 
Paktul, hem hürmetkar, hem soğuk bir 
nazarla bu aayalıyı tetkik ediyordu. 

Petro: . J 
- Bu bir ihtiyat91zlıktı, dedı. 

veçli bütün dünyaca tanılan bir haf 
tir. 
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Şairlerin 
• • 

nergısı 
Nergis çiçeğine ~hret veren acık- diye kullanan hekim yoktur. 

lı tiir kabirlerdeki a.an nergise aid Buna karıılrk, nergis timdi bir 
olduğu halde ona çAyır nergisi yahud he.atalık adıdır. Bu haatalıkaa hekim 
Yabani :zerin adını veraek de, bahçeleri kitablarınclaki adiyle naraisizm has
aüaliyen ve yalnız tacı sarı, kendisi talığına tutulan sade kendi kendi
beyaz çiçeğe ilim kitablarında bile 11nı beienen bir adam olur. Bu 
fairin ncrgiai, Narcww. Poeticu• kadan hasta olmıyanlar da bulunur. 
derler. Fakat haatalıia tutulanın felaketi 

lpokrat hekimin ve ondan aonra ıudur ki, kız iae kocaya varamaz, 
gelen büyük hekimlerin tanıttığı, erkek iae evlenemez, çünkü kendi 
hatta eski ıairlerin söyledikleri asıl ner- kendiaine atık olmuttur. 
gis hep kırlardaki nergistir.' Onun ko- Şu kadar ki bu hastalar ara•ında. 
kusu bile coıkun sinirleri sakinlettirdi- timdi asıl nerıisin akibetine uira
iinden vaktiyle ağır sinir hastalıkla- yanlar pek de duyulmaz. 'Bazı he
rına değerli bir ilaç, temizlenmek is- kimi.er tek tük miaallerini aöylemit
tenilen midelere de meıhur bir deva lerdır. 
olmuttu. ~~ hastalık da bir ho~n '?9s~ 

Bahçelerde yetiıtirilen ve. .ıairle- ı les.ıdı~. ~o~n • Y~hşlıgı neticeaı, 
re baiıtlanan nergis, asıl nergısın he- ltın ıç yuzun~ bılmıyenler . zavallı 
kimlikteki f(>hretinden istifade e- hastalara ahlaksız derler". Bazı mem 
derek 0 da mideleri temizler diye leketlerde onlara kartı kanun da 
taıunmıtaa da onun en büyiik ıöhre- yapılmııtır. Ahlaksız denilen bu za
ti Floranaalı Katerin l'ibi :zalim ka- vallıları kısırlaıtınrlar ama hiç kar 
dmlarm eakittiJderi atıklarını ze- etmez, çünkü honnonlar tesirlerini 
hirlemit olmaktadır. Bundan dola- yapmıılar, karakteri bozmuşlardır. 
yı babçevanlar hayvanlarına yedir- ~· A. 
lllekten hala korkarlar. 

Zaten onun bütün hali vaktiyle 
hizmet ettiği kadınların haline ben
zer. Güzelliğiyle bahçeleri süsler, 
fakat kokusu bazılarına :zehir olur. 
Onun icin bahçelerdeki nergisi de
rin koklamaktan, hele çocukların 
onu koklamaıundan çok çekinmeli
siniz. Yine o kadınl~r gibi kendisini 
okşamak isteyen elleri kızartarak 
Yaktığı da vardır. Yanlışlıkla onu 
kokladıktan sonra bulantı ve karın 
ağrısı hi&sederseni:z derhal koyu ve 
tekerli bir kahve içmeği hatırınıza 
getirmeli&iniz ... 

A&ıl nergis çiçeğine bağlı ve bah
çelerdekine yanlıtlıkla ba'ğlanmıt a
cıklı ıiir nedir, diye belki sorarsınız. 
Eaki zaman ıairlerinin rıivayetine 
göre vaktiyle bir peri kızının oğlu, 
'iergis adında erkek güzeli bir 
delikanlı vannıı ve onu gören kız
larm hepsi ona vunılurlarnııf, f~~at 

l delikanlı, kendisinin o kadar suzel 
'-ı olduğunu hiç bilmediii hal~e, kızla
~. rııı hiç birine yüz vermezmış ... 
J uıı8İ(JıÜ~f.h,2_Y~~i Y a~kı ~~~da 
~ hemen atık olur. o da yüz bulamaz 

ve kederinden ölür, bir kaya haline 
airer. Yalnız iztirabını dünyanın 
llODuna kadar ifade etmek Üzere 
bir inilti gibi sesi kalır ve bu ses ken
din in İntikamını almaları için dai
ma tanrılara yalvarır ... 

Yine bir gün Nergis bir pınardan 
au içmek isterken auyun içinde ken
di yüzünü görür. O güzel yüzün ken
disi olduğunu bilemediği için ona 
Yani kendisine atık olur. Bu türlü 
atkm neticesini tahmin edersiniz. 
Sevdiğini bulamadığı için, sonunda 
Peri kızının intikamı almmıı olur. 
Kendi kendini beğenen delikanlı ca
ıuna kıyar. Kanının döküldüğü top
l'a.ktan nergis çiçeği çıkar .. 

Bu çiçek ef aaneşini - yine tahmin 
ederaini:z ki - sadece, maaal aöyle· 
nıek niyetiyle yazmadım. Bu efaane 
tinıdiki hekimlikte, hormanlar he
kimliğinde önemli bir yer tutar. Es
ki zaman hekimleri nergis çiçeğinin 
efsanesini bilmekle beraber çiçeğin 
kendisini ilaç olarak kullanırlarmıı. 
Şinıdi sinirleri &akinle§tirmek yahud 
lrıideleri temizlemek için nergi& çi
çeğinden daha tesirli vasıtalar oldu
iundan bu "!Zamnda o çiçeği deva -

Mardin elektrik 
ışığına kavuştu 

Mardin (Hususi) - Şehrimizde bi
rinci cadde ve bu cadde üzerindeki 
evler, vali konağı, hükümet dairesi, 
reı;mi ve hususi müesseselerin elek
trikle aydınlatılmasına başlanmıştır. 
Şehrin diğer semtlerindeki tesisat da 
yapılmaktadır. Halk cumuriyetin bu 
medeni ışığını sevinçle karşılamı,tır. !" ......... : ...... : ................................. ! 

BiBLiYOGRAFYA .................................................... 
AR 

Pek nefis bir şekilde intişar et
mekte olan bu güzel aanatlar ve ar
keoloji mecmuasının on altıncı sayı
sı çıkmıttır. Bu aayıda, birçok resim
lerle beraber, Suud Kemal Yetkin, 
Mahmud Ragıp, Ercilmend Ekrem -
Talu, Nurullah Berk, Sabahaddin 
Rahmi, heykeltraş Zühtü'nün resim, 
eatı..~\.11\.. ll\....,.fi\,o&~aw~·-- -&&d_____ .. t. 

şayanı dikkat yazıları vardır. 
Sanat. hayatımızın mühim bir bot

luğunu dolduran AR mecmuasını bü
tün münevverlere tavsiye ederiz. 

..1111111111111111111111111111111111111111.. --
§Bir İngiliz zabitinin haf1rılın§ - -- -- -- -~Plevne müdafaası~ - -- -- 1877 de türk ordusunda : 
S bir bölük kumandanı olarak :E 
§ Plevnede harb etmiı olan : 
E yüzbatı F. Von Herbert'in E 
E güzel bir üılübla yazdıiı, :E 
E arkadaıımız Nurettin AR- E 
E TAM'ın ela dilimize çevirdi- E 
E ii bu kitab, aıkerliiimizin E 
E ferefli aafhalarından birini : 
E canlandırm~dır. § 
E Aıkerlerm bir mealek ki- : 
E tabı, asker olmıyanların da E 
§ heyec~nlı bir hikaye gibi o- § 
: kuyabılecekleri bu kitab : 
: çıktı. 100 kuruta ıatılıyor. ' § 
':111111111111111111111111111111111111111;:' 

~=======================================~ 

Lord Artur Savilin 
cinayeti 

Yazan : Oskar VAYLD Çeviren Nurettin ART AM 

~==;============::=== Tefrika 10 ===:t/ 
Lord Artur, acı bir gülümseyişle: 
- Ben o fikirde değilim, dedi ve an

~esini öptükten sonra odadan çıkıp git-
.ı. 

Yukan kata çıktıktan sonra gözleri 
Yaşla dolu, bir kanapeye uzandı. 

l3ir cinayet işlemek için elinden ge -
l~ni yapmış, fakat ikisinde de kendisi
~ın olmıyan kusurlar dolayısile muvaf
ak olamamıştı. 

O, kendi vazifesini yapmak istemiş
ti, Fakat anlaşılıyordu ki tali ve mu
kadderat bu işte bir azizlik etmektedir. 
Şiındi iyi niyetlerin boş şeyler, iyiliğe 
Ç~lışınarun faydasız olduğu hissi ken -
diaini fena halde sarsmıştı. 
b" ~htimal ki bu evlenme işinden büs-

Utun vazgeçmek en iyisi olacaktı. O 
zaman Sibil üzülecekti; fakat ıstırab 
011un kadar asil olan bir yaradılışı bo
zamazdı. 

bulunmaz mıydı? Madem ki hayatın 
onun için bir zevki kalmamıştı, ölüm
den ne korkusu olabilirdi? Vanın, mu
kadderat dilediğini yapmak için çalışa . . . 
dursun o, ona yardım etmek ıçın kıpır-
danmıyacaktı bile. 

Saat yedi buçukta giyindi, kulü~ 
gitti. Surbiton, bir takım gençlerle bır
likte orada olduğu için o da.onlarla ye
mek yemek mecburiyetinde kaldı. On
ların havai konuşmaları ve manisız ha
reketleri kendisini hiç de ilgilendirme
mişti. Onun için kahve getirilir getiril
mez bir bahane uydurarak oradan uzak
laştı. 

Kulüpten dışarı çıkarken kapıcı ken-

-5-

Orta Avrupa 
Uzak şark 
karşısında· 

vaziyeti ve 
Günün polllik \ Bu pazar günü, Ankararun kırk ki

lometre öteıinde, gittiğimiz Beynam'. 
da bizden batka otuz kırk kifi vardı: ____ m_e_s_e_l_e_ı_e_r_i_· __ \ Serince bir kaynak ve birkaç ağaç için 
gidip gelme tam seksen kilometre .. -
Çiftlik, Baraj, Söğüdözü, Keçiören, 
Dikmen bağlan ve uzak yakın bir iki 
ağaçlı yerden sonra b.ınlan ya:z aonuna 
kadar defalarca tekrarlamaktan batka 
çaremiz yoktur. Bir kampiq kulübü 
kursaydık? 

. 

Birleşik Amerika 
A m erika birleşik devletleri dıf f 

bakanı Bay Kordel Hul, Bri- Jak Fransales 
Par is -Soi r ·. 

an • Kellog misakının, aralarındaki 
anla1'"'lazhkları sulhçu vasıtalarla 
hal etmek arzusunu gösteren altmış 
üç milletin imzaladıkları zamanki 
gibi bu gUn dahi meri olduğunu, 28 
mayısta beyan e~iştir. 

Amerika birleşik devletleri dış 
bakanı, Avrupada olup biten hadise
lerden Amerikanın alakasını kesme
miş ve sulhun da parçalanmaz bir 
kül addedilmekte bulunmuş olduğu-
na işaret etmek için Çekoslovakya 
siçimlerinin ikinci pazar arifesini 
intihab etmiştir. 

Bay Hul: "Dünyamızın herhangi 
bir noktasında çıkan harblerin her 
tarafda karışıklıklar ihdas ettiğine 
ve bu karışrklıklarm da hiç kimse 
tarafından tahmin edilemiyccek ne
ticeleri bulunduğuna göz yumama
yız" demektedir. 
Dış bakan, beyanatının başında, 

Amerika görüşünden bir defa daha 
bahsetmesine merkezi Avrupa vazi
yetinin sebeb olduğunu kaydetmiş
tir. 

Amerikan görüşü değic:memiştir, 
ve bay Hul'un başlıca fıkralarını 
zikrettiği Brian - Kellog miaakına 
atfen beyanatta bulunması da gös
termektedir ki amerikalılar, dünya
mızda bir takım değişikliklerin ö
nüne geçmek kaıbil olmadığını ve 
hatta bunların zaruri olduğunu tes
lime hazır olmakla beraber bu deği
şiklikleri - müddealarmın mucib 
aebebleri her ıne oluna olaun - i1ı
tihaal için cihan sulhunu bozmağa 
kalkııpcak olanlara lehdar değiller
dir. 

Amerikan kamoyu, geçen hafta, 
bir kerre daha derin surette sarsıl
mıştır. Amerikada "küsük dünya 
ıa:11uı auı v"t:1."1'"l\..11 "9""1\u. ........... -~\'"y 

mit bir anlaşmazlık halinde tered
di etmemif olmawr keyfiyeti, mu
vakkat da olu, büyük bir ailıkftn ha
vası yaratmıttır. 

Bu kamoy, geçen pazardanberi, 
bay Çemberlayn'in politikasına da
ha müsaiddir, zira amerikahlar rea
lizm'in ilk defa olarak umumi bir 
netice vermiş olduğunu müşaıha<le 

etmişlerdir. Bununla · beraber, tri· 
bünlerden aşağı inip sahada cereyan 
eden hareket ve faaliyete iştirak ar
zusunu hazan pek zor zabteden hırs
lı bir milsahid olan amerikah, her 
şeye rağmen gene kaygı ve bedbin
lik havası içindedir. 

Cihan hadiselerinde, "müteca
viz" devletlerle- demokrasi 

ler araaında geni§ bir anlaşmazlık 
eseri gören amerikahya göre niha
yet demokrasiler oyunun bir parti
aini kazanmıflardır. İngiltere baş· 
vekili tarafından timdiye kadar ta
kib eden uauller idealist ve moral 
bakımlardan muhakeme yürüten a
merikahların zevkine uygun olma
makla beraber, kamoy, bu muvaffa
kiyetini, samimi surette, sportmen-

rübelere aali girişmemeğe karar ver -
mişti. Teymia nehrinin kenarına doğru 
yürüdü ve orada kıyılardaki sıralardan 
biriainin üzerine birkaç saat oturdu. Ay 
koyu renkli bulutlann yeleleri arasın -
dan sanki bir arslan gözü imit gibi gö
rünilyor, sayısız yıldızlar da boşlukta 
bir kubbe üzerine aerpilmiş yaldızlar 
gibi parıldayıp duruyorlardı. Arada sı
rada bir mavna, nehrin akıntıaına ka
pılarak geçip gidiyor, trenler, köprü
nün üzerinden tiz ıslık çalarak geçer
ken demiryolu iıaretleri yeşilden kır
mızıya dönüyordu. 

Bir müddet sonra Vestminister ku
lesinin saati ı 2 yi vurdu. Bu dev gibi 
çanın her darbesinde gece saraılıyor gi
bi oluyordu. Bunun üzerine bütün de
miryolu lambaları söndü. Yalnız koca
man bir direğin üzorinde bir lal gibi 
parhyan bir tek lamba kalmıştı. Şehrin 
gilrUltUıU gittikçe diniyordu. 

Saat ikide Lord, oturduğu yerden 
kalktı ve Blakfrayerse doğru yilrümeğe 
dolatmağa başladı. Her 1ey hakikatte 
olduğundan ne kadar başka görünü
yordu 1 Acaib bir ruya gibi 1 Nehrin öte 
tarafındaki evler karanlıktan kurulmuş 
gibi idiler. İnsanın gümil§ ve gölge 
yeniden yer yüzünde moda olmuş diye
ceği geliyordu. Sen Pol'ün muazzam 
kubbeli bot hava içinde bir kabarcık 
gibi duruyordu. 

Gazetesinde. 
i. , ............. , ............................... . 

ce, bay Çemberlayn'in matlubuna 
kaydetmiştir. 

Amerikalıların reak_ ',:onu, kısa
ca, fÖyle anlatılabilir: l>emol •• asi
lerin lehine olan her zafer Çember
layni bilylitecek, her mağlubiyet o
nun prestijini tehlikeye koyacaktır. 
Yarım tedbir taaavvur edilemez. 
Amerikalıların takındığı bu tav

rın neticesi tudur ki Amerika, Av
rupa ile olan münasebetlerinde çe
kingen ve oldukça vuzuhsuz kal
maktadır. Kordel Hul, "beynelmilel 
ahlak"a inandığını ve sulhçu usul
lere bağlı kaldığını bir kerre daıha 
teyid etmifSe de müabet sahada A
merika kamoyu mütereddid olmaık
ta devam edecektir. 

Buna mi&al olarak Nüyork Herald 
Tribiln'ün "dıt politikamrz" baflık
lı ve mer.kezi Avrupa volkanının 
pek faal olmadığı ve Eger adındaki 
küçük çek tdırinin de müstakbel 
harıbın Sarayboana'sına pek benze
mediği hakkındaki haf yazısından 
şu parçayı alabiliriz: "Memleketimi
zin yirmi dört ıene evelki tavrı ta
kındığını miifahade etmek acaib bir 
ıeydir. İnfilakın ani surette bütün 
garb medeniyetini tahrib edebilece
ği d~ilnülünce Ameri.ka birle9ik 
devletlerinin vuiyete hükmedebi
cek bir politiıkuı bulunmadıiını 
görmek enditeyi mucib bir teydir. 
Bizim bir bitaraflık kanunumuz, 
büyümüş bir filotnuz, daha iyi ha
ı"Zrı:l:ınft\L hir nrrlun'\u7. ..,e ll}l~ .de
kinden ziyade ahvale vakıf bir hal
kımız vardır. Fakat bütün bu fark
lar zahiridir, ve yalnız Avrupa uh
nesini tetkik ederek 1914 hailesi ile 
bugünkü devir arasında bir muka
yeseye imkan yoktur." 

Nüyork Herald Tribün, ayni ma
kalesinde şunu da ilave etmektedir: 

"Fransa ile İngiltere arasında ayni 
sağlam bağlar, Almanyaya karşı ay
ni antipatiler mevcuddur. Fakat 
bunlar daha kuvvetlidir, zira vak
tiyle sulhçu olan hürriyetperver un
surlarca takviye edilmektedir. Şa
yet Avrupa da seferberlik emri dı
varlara asılacak olsaydı amerikan 
reaksiyonu 1914 dekinden başka mı 
olurdu?" 

U mumi olarak denilebilir ki A
merika kamoyu, demo:krasi

lerin merkezt Avrupadaki vaziyete 
nihayet hakim olacaklarını ve ani 
bir felaketin önüne geçebilecekleri
ni ummaktadır. Fakat uzak şark 

hakkında daha bedbin görünmekte
dir: 

Tokyo kabinesindeki son tadiller 
militariat partinin sarih bir tef ev-

!L2ill z _ _ 

adam suratını yukarıya çevirdi. O za
man havagazının ışığı adamakıllı yü
züne vurdu. 

Bu adam, el bakıcısı Bay Pocenı 
idi 1 Semiz, yayvan suratı, altın çerçeve
li gözlükleri, hastalıklı, hafif gülüşü, 
şehvetli ağzıyle onu tanımamak imka
nı yoktu. 

Lord Artur durdu. Fevkalade. par
lak bir fikir kafasını bürümüttü. Ada
mın arkasından ayağının sesini iıittir

meksizin ilerledi. Bir an içinde Bay Po
cers'i bacaklarından yakalamış ve te
pesi aşağı Teymis nehrine atmıştı. Ka
ba bir küfür ile suyun çıkardığl ses du
yuldu, ondan sonra her şey gene 
sessizliğini almıştı. 

Lord Artur ıuya dikkatlic..: baktı; 
fakat ay ışığı ile parlayan suda 
dalgalaııan uzun bir fapkadan 
başka el bakıcısından hiç bir nişane 
yoktu. Biraz sonra oda battı. Böylece 
Bay Pocera1 den gözle görünür hiç bir 
iz kalmamıttı. Bir aralık köprünün ya
nındaki merdivenlere bir vücudun sa
rılıp çıktığını görür gibi olmuı, bunda 
da muvaffak olamadığı vehmi yüreğ,ni 
kaplamıştı. Fakat bu ay ıtığının aksin
d~n ba'1ca bir şey değildi. Netekim ay 
bır bulutun arkasına geçince tamamiyle 
ortadan kaybolmuştu. 

vuku.suretinde telikki edilmiştir. 
Umumt ıeferberliğin yakında tatbi
kine baflanacağı tahmin edilmekte: 
dir. Japon generalleri, Çindeki va
ziyet kötUleftİği içindir ki iktidar 
mevkiine geçmi,lerdir. 

Uzak prk hadiıeleri kartısında 
daima "haaaaala,an" amerikalılar 
için bu, ciddi bir ihtar ve bahri in
ıalarınm genifltmeeini haklı göste
ren bir hadisedir. Zira amedkahlar 
için Japonya, bilyUk okyanuata, za
manını bekliyen dü!Pıandır, ve her 
hangi bir japon galebesi, cihanın bu 
kısmında amerikan nüfuzu bakımın
dan bir tehlikedir. 

Bay Kordel Hul'un dünkü beya
natının mevzuu merkezi Avrupa va
ziyeti idi. Amerika dış bakanı, her 
zamanki ihtiyatkarlığı ile, hiç kim
seyi sulhu bozmakla ve garanti etti
ği, Brian - Kollog mi.akını ihlal ar
zusu göstermekle itham etmemişse 
de beyanatının sonu manidardIT : 

"Amerikan milleti. diğer bütün 
milletlerle mü,terekcn daima sulh, 
adil et ve terakki şartları istemekte
dir. Buna zamime olarakı milletler 
arsında her hangi bir anlatmazlık 
ihdu eden yerler ve ya hidiseler ne 
olursa olsun sulhun idameaini arzu 
etmektedir ... " 

iı kanununa dair yanhı bir haber 
Bazı İstanbul gazeteleri it kanunu -

nun tatbikine batlandığı tarihten itiba
ren it verenlerle itçiler araaında çıkan 
ihtilafları halletmek Uzere Ankarada bir 
mahkemenin kurulacagını haber ver
mektedirler. 

Bu habere göre, bir hlkimin idare
si altında kurulacak olan mahkemenin 
aynca bir de jilriıd bulunacak ve il dai
relerinin halledemiyeceği ihtiliflar bu
rada bir karara bağianacaktır. 

Mahkemenin ilk i§ olarak garson -
ların % 1 O ihtilafını tetkik ve hallede -
ceği de bu habere ilive olunmaktadır. 

Şayi olan ve guetelere intikal eden 
bu mesele etrafında yaptığımız tetkik -
ler neticesinde böyle bir şey(n mevzuu 

bahsolmadığını öğrendik. Bu havadisin 
iş kanununun İ§ ihtilaflarını uzlaş

tırma ve tahkim usullerine dair hüküm
lerinden galat olduğu anl3§ılmaktadır. 

İstanbulda %abıta 

vakalara 
latanbul, 6 (Telefonla) _ Bugün 

Kadıköyünde Ali Koç adında biri so
kaktan eve geç döndü diye karısı Fat
mayı bıçakla ağır yaraladı. Ali Koç 

tutuldu, Fatma hastahaneye kaldırıl
dı. 

Leon adında dokuz yatında .bir ço. 
cuk balmumcu civarında bostan ku

yu&una, •ekiz Yilfında Refet adında 
bir çocuk da Kuzguncukta d . 
dil . H . enıze 

§tu. er ı~isi de öldüler. Akıntıya 
kapılan Refetın ceıedi bulunamadı. 

A~kaaından birden bire böyle bir ses 
geldı. Arkuına döndü. Elinde bir fe
nerle bir polis memuru duruyordu. 

Gülümseyerek : . 
-: Ehcmiyetli bir tcy yok çavuş 1 

dedı ve geçen bir arabayı çağırarak içi
n.e ~t~~yıp Belgrev meydanına sürme -
sını aoyledi. • 

Ondan sonra ümid ve korku nöbet
leri içinde birkaç gün geçirdi. Öyle za
manlar oluyordu ki Bay Pocers yürü -
yerek odadan içeriye girecek sanıyor, 
bazan da taliin kendisine bu kadar hak
sızlık etmiyeceğine kanaat getiriyordu. 

Hafta sonunda herkes biribirine 
sormaktadır: 

- Yann' nereye sidebiliriz? 
- Kızılcahamam uzak. .. 
- K.aragöl de uzak .. 
- Haymana hamamlarına gidemez 

miyiz? 

- Çubuğu methediyorlar ... 

Fakat Kızılcahamam da, Karqöl de 
uzak değildir: teıkilitlanmak laıbil ol-
sa. .. 

Bir kampiq kulübü kursaydık; 

- Ankaranın bütün gidilip sezile • 
cek, ve iki tatil pnü :zevkle geçirilebi

lecek yerlerini tesbit ederdik; 
- Bu yerlerde ağaçlı yamaçlara ft 

au hatlarına çıkılmak güçse nwluJli 
otoritelerin de yard11111 ile virajlı .. 
düzgünce mevsimlik toprak yollar ya

pardık; ağaç altlarında ve su baflann
da düzlükler meydana getirirdik; 

- Müıterek ve fU halde ucuz nakil 

vasıtalan temin ederdik; 
- Örfane ile kampiq mahıemeai M

bn alırdık; 

- Bu suretle taazzuv etmiı o&.c:aiı
mızdan iıi ileri sötürür, bmpinsi 
gençler ve dar büdceli hemf-ilw içia 
de tatbik edilebilir bir spor haline geti
rirdik; 

- Bu suretle Ankara, iç turizm için, 
inzibatlı bir bölge olurdu; 

- Nihayet, bütün ankaralılan içine 
alacak olan Ankara turizm kulübünün 
temelleri ablnut bulunurdu. ileride 
kampiq tecrübelerimiz çoialac:aiı için 
faaliyet sahamızı seniıletir, anbralıla
n iç turizmin baılıca propaganclac:dan 
olmuı görürdük. 

Henüz yaz başındayız. Önümüzde 
bütün ya:z aylan var. Bir kamping ku
lübü kursaydık tatil günlerimizi de, ta
til aylarnm:zı da Ankara civarında gü
le oynaya geçinnenin kolayını bulmat 
olmaz mı idik? 

Bir kamping kvlübü kursaydık? -
N. Baydar 

1 K.Ü(ÜK DIŞ HABERLER 1 
X Varıova - Polonya Lot tayyare

cilik şirketi direktörü binbaşı Kagovaki. 
Kalifomiya - cenubi Amerika - Polon
ya uçuşunu yani 26 bin kilometreyi ya
parak Varşovaya dönmüştür. 

X. Berlin - İnşaat umumi müfettip 
B. Spir, Berlin'in güzelleıtirilmesine 

ve asrileştirilmesine dair nafıa itlerinin 
ikinci safhaya girmiş olmasının 14 - ha
ziranda merasimle te&id edilmesine ka
rar vermiştir. 

X Moskova - Sovyetler Birliğinden 
gitmekte olan Amerikanın Moskova bü· 
yük rlçisi Davis komiserler heyeti re -
isi Molotof tarafından kabul edilmiştir. 
Stalinin de hazır bulunduğu bu müli
k:ıt iki saat sürmüştür. 

sedi Grinviç'de §ip otelinin önünde ka
raya vurmuştur. Bu zavallı adam, bir. 
kaç günden beri kayıptı ve el balacılan 
mahfillerinde likibetinden endi19 edili
yordu. Kendisinin fazla çalıtmak yü • 
zünden uğradığı muvakkat bir cinnet 
neticesinde intihar ettiği zannolunmak
tadır. Tahkikatı idare eden müstantik 
heyeti de bugün öğleden sonra bu bük· 
me vamuştır. 

Bay Pocers'in insan eli hakkında 
yazmış olduğu mühim bir ri&ale yakın
da neıredilecek ve hiç şüphesiz büyük 
bir alika ile karıılanacaktır. 

Müteveffa altmış bet yaşında idi ve 
hiç akraba ve taalHlkatı yoktu." 

İki defa el bakıcısının Veat Mun St -
rit'deki adresine gitti: fakat evin zifıni 
çalmağa cesaret edemedi. Hem itin ha
kikatini vüzuhla öğrenmeğe can atı
yor, hem de bundan korkuyord\J. 

Nihayet hakikat belli oldu. Bir ak
tam kuliiıbün cigata ulonunda otur
muı, cigara içiyor ve yorgun argın 
Surbiton'un Geyeti tiyatroaunda söy
lenen fOmik §81'kı hakkında anlattıkla
rını dinliyordu. Bu aralık garson, elin
de akşam gazeteleriyle içeri girdi. Lord 
A~ur, Sen Ceymi& gazetesini aldı ve 
sayfalarına birer birer göz gezdirirken 
bir havadisin başlığı gözüne çarptı : 

Lor? Artur,. gazete elinde olduğu 
halde bırden bıre kulübden dışarıya 
koştu ve kendisini durdurmak isteyen 
kapıcının hayretler içinde bir arabaya 
atlayıp Park Leynri'e doğru sürdür
dü. 

BiR EL BAKICISININ iNTiHARI 

. .Bir. pençereden kendisini gören 
~~b~l ~ışanlısının iyi bir haber getirdi
gını hısseder gizi olmuştu. Onu karşı -
la.mak üzere merdivenlerden aşağıya in
dı ve çehre.sini görünce her şeyin iyi 
olduğunu anladı. 

Lord Artur: 
- Sevgili Sibil, diye haykırdı, ya

rın evlenecegiz. 

. ,Rcndisine gelince ne olacak? Daima 
~~?e insanların ölebileceği harblar, 
~ ha1atlannı verebileceği dav~ 

disine bir mektup uzattı. Bu mektub, 

Her Vinkelkopf'dandı. Adam ertesi ak
şam buluımak teklifinde bulunuyor ve 
elde açılırken patlayan bir nevi ıemsi
yeyi kendisine göstereceğini bildiriyor
du. Bu fCDllliye, Cenevreden yeni gel • 
mit son icadlardan .birisi idi. Mektubu 
parsa parsa etti. Artık, bu türlil ıec-

Kleopatra'nın iğnesine yakla§Jrken 
bir adamın parmaklıklara yaslanarak 
nchla bAlt,ığı• "rdU, aba yaklapca 

Nihayet kaderin iradesini yerine 
getirmit oluyordu. Geni§ ve rahat bir 
kurtulu9 nefesi aldı ve Sibil'in adı du
daldanna geldi. 

- Bi{ JCY. clütürdtiniil mü efendim? 

Sibil, yaşlı gözlerle gülerek: 
- İlahi çocuk, dedi, öyleyse neden 

putaları nmarlamadrk? 

{Sona oor) 
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MEKTUBLARI 
1 ................................................................................................................................................................ . 

İ YURDDAN RESİMLER 1 
• 

lzmirde köylü TARSUS 

bayramı 
İzmir, 6 a. a. - Dün Kızılçullu'daki 

köycülük enstitüsünde köylü bayra
mı, İzmir ve civar köy ve kazalardan 
gelen pek çok davetli, şehir ve köylü. 
nün iştirakiyle parlak bir surette kut
lanmıştır. Sabahleyin okul direktörü 
davetlileri enstitünün muhtelif çalış
ma sahalarından olan tereyağı, yoğurt, 
peynir, dülgercilik., yapıcılık, demirci
lik atelyeleriyle kız talebelerin nakış 
ve dikiş şubelerini gezdirmiş ve iza
hat vermiştir. Öğleyin bütün davetli
lere verilen kır ziyafetini müteakib 
konferans salonuna gidilmiştir. Bura
da ilbay Fazlı Güleç bir söylev vere
rek cumhuriyet hükümetinin memle
ketin efendisi ve hakiki sahibi olan 
köylünün kalkınması hususunda hiç 
bir fedakarlıktan çekinmediğini teba
rüz ettirmiştir. Bundan sonra eğit
menler tarafından müsamere ve kon· 
ser verilmiştir. 

Konyanın buz 

ihtiyacı karşılanıyor 
Konya (Hususi) - Elektrik şirketı 

halka sıhhi ve ucuz buz temini için bir 
buz makinesi sipariş etmiştir. Dört 
bin kusür liraya alınmakta olan bu ma· 
kine haziranın 27 sinde işler bir şekil
de teslim alınacaktır. 

Şirketin getirtmekte olduğu makine 
günde 1500 kilo buz yapabilecek kabi· 
liyettedir. Bu da şehrin ihtiyacını mü
kemmelen karşılayacaktır. 

Şirket bu makineyi idman yurdu bi
nası altındaki mağazalara kurmak ta
savvurundadır. Böylece merkezi vazi
yette olan bir yerden halk kolaylıkla 
buz alabilecektir. Ayrıca şehrin muh
telif semtlerinde de satış şubeleri açı
lacaktır. 

Şirket henüz buz satış fiatlarını tes
bit edememiştir. Bunun için, makine
nin gelmesi ve tecrübeler yapılması 

lazım gelmektedir. Fakat kuvvetle 
tahmin edildiğine göre, ucuza satıla
bilecektir. 

Halk şimdiye kadar buz ihtiyacını, 
buz dolabı sahiblerinden pek fahiş bir 
fiatla temin ediyordu. Buzhaneden ge
tirilen buzlar ise sıhhi değildi. 

Ba rtı nda bir 
~-----

bisiklet kazası 

Geniş bir çalışma ve 
yeri olan Tarsusta 

• al IS 

Tarsus (Husu · 
si) - Çukurovanın 

cenub sınırını teş
kil eden geniş ara -
zi üzerinde, toprak 
üstü ve toprak altı 
hazinelerinin e n 
büyüğüne sahib bir 
şehir vardır: Tar -
sus. 

Tarsus eşsiz bir 
zirai istihsal, mü · 
him bir ihracat 
merkezi olmakla 
beraber geniş ha • 
reketli bir endüstri 
şehridir de. 

• t zıra 

Tarsusun başlı • 
ca iı>tihsalatı pa -
muk olmakla bera· 
her, ziraat çok çe
şidlidir. Bilhassa 
meyva ve sebze 
turfandacılığı çok 
ileri bir derecede 
bulunmaktadır. Bu 
mıntakada çalışan, 

kazanır; arayan, 
mutlak iş bulur. 
Bunun içindir ki 
Tarsusta dilenen 
bir tek kişiye tesa
düf edemezsiniz. Pamuk tarlalarında derin kazı makinesi 

Dahilde bulunan ve komşu kazalar
dan, vilayetlerden gelen binlerce a
mele ,pamuk ziraat inde, pamuk sanayi
inde çalışır. 

Tarsusun içtimai vaziyetinde de 
günden güne bir gelişme, inkişaf gö

rülüyor. 937 şubatında açılan halkevi, 
şehrin hayatında büyük bir rol oyna
mıştır. Şehrin sıhhi vaziyeti de, mem
nuniyet verici bir haldedir. Sıtma mü
cadele teşkilatının mesaisi faydalı ne
ticeler vermektedir. Bölge içindeki 
bataklıkları kurutmak için sıtma mü
cadelesi ve sular idaresi tarafından 

müteaddid kanallar açılmıştır. Şehre 

yakın Karabucak bataklığının kuru
tulması "Hasan ağa" köyünden şima-

le doğru açılmasına başlanan sekiz ki· 
lometre uzunlugundaki kanalın beş 

kilometresi ikmal edilmiştir. Ve ame· 
liyat devam etmektedir. Bu sayede 
binlerce hektar ziraate elverişli arazi 
kazanılmıştır. 

Trasusta yirmi beş yataklı bir has
tahane, belediyeye aid bir dispanser, 
ve şahsa aid üç eczane, hükümet tabi· 
bi ile hastahane tabiblerinden başka 
serbest çalışan beş doktor daha vardır. 
Mevcud hastahaneye fabrikalar tara· 
fından 25 yataklı bir kısmın da ilavesi 
işine teşebbüs edilmiştir. Bu ilavenin 
plan ve projeleri sıhhat bakanlığından • 
gelmiş ve inşaat hazırlıklarına başlan· '/ ' 

mıştır. - Nihad Tangüner. t; 

• 
ızmırucKı :sagır • uıı~ı '.K.0 er 

Giresun limanından bir görünüş Bartın, (Hususi) - Asma köprüde 
feci bir kaza olmuş, otelci Mustafa 
kaptan bisikletle köprüden geçerken 
muvazenesini kaybetmiş ve köprüden 
aşağıya uejmuştur. Mustafa Kaptanın 
düştüğü yer beş metre yüksekliğinde 
idi. Zavallı adamın bir kolu kırılmış 
ve bel kemiği zedelenmiştir. Yaralı 
hastahaneye kaldırılmıştır. Mustafa 
Kaptan kırk yaşında idi ve henüz bi
siklete binmesini iyi bilmiyordu. 

mektebinden 13 talebe ç ktı 

Kayseride Atlı spor çalişmaları 

A h spor ocağının on yedisi bayan 
o mak üzere 40 azası vardır 

Kayseride kıymetli bir tarih eseri 

Ereğlide çilek günü 

eğlenceli geçti 
Zonguldak, (Hususi) - Ereğlinin 

~ilek bayramt münasebetiyle, Zongul· 
dak hava kurumu şubesi, Ereğliye bir 
deniz gezintisi tertib etmi~tir. Refah 
vapuru ile yapılan gezintiye bir çok 
aileler iştirak etmiştir. 

Çilek bayramı münasebetiyle Ereğ
lide bir çok eğlenceler yapılmıştır. 
Bilhassa bu gün için lstanbuldan da
vet edilen Vefa kulübü futbolculariy
le Zonguldakspor bir maç yapmışlar; 
maç berabere bitmiştir. 

Urfa'da }'ağ kooperatifi 
Urfa (Hususi) - Bu yıl şehrimiz

den İstanbul, İzmir ve Mersine mühim 
mikdarda sade yağı ihraç edilmiştir. 
Yağın kilosu bir kaç gün evel 95 ku
ruşa kadar çıkmış, fakat şimdi 83 ku· 
ruşa inmiştir. Urfanın buğdaydan son· 
ra en mühim istihsal ve ihraç maddesi 
sade yağdır. 

Her yerde tercih edilen sade Urfa 
yağının daha iyi bir şekilde ihzar ve 
ihracı için bir Urfa yağı kooperatifi 
kurulması istenilmektedir. 

aza adedinin birkaç misline çıkması 

çok muhtemeldir. Ocağın şimdi 30 
hayvanı vardır. Bu hayvanlara fenni 
şekil ve usullerle bakılmaktadır. Bu 
atlar arasında tam ve yarım kan cins 
olarak 9 hayvan vardır. 

Kayseri atlı spor ocağının çok ya
kın bir mazisi vnrdır. Ocak 1934 de 
kurulmuştur. llk muvaffakıyet ordu· 
nun verdiği hayvanlarla temin olun
muı,ıtur. llk sene açık manejlerde hal
ka serbest olarak binicilik dersi ve
rilmiş, hayvan bakımı hayvan hasta
lıkları izah edilmiştir. llk hamlede 
ocak bir balo vererek 500 lira varidat 
temin etmiş, ocak azalarının yardım
ları bu paraya ilfive edilerek Karaca· 
bey ve Çifteler harasından hayvanlar 
satın alınmıştır. 

Ocağın çalışma ve ilerleme faali
yeti çok üstündlir. Türkiyede ilk ola-

Ulus nahiyesinde 

Atatürk büstü 
Ulus, 6 a. a. - Büyük kongre kara

riyle kaza yapılması kabul edilen Saf
ranbolu'nun Ulus nahiye merkezinde 
halkın yardımiyle çiçek bahçesi orta· 
sına çok güzel bir kaide üzerine yapıl
mış olan yüce Ata'mızın büstünün bu· 
gün kaza erkanı ve bütün köylüler 
huzuriyle açılma töreni yapılmış, bil· 
tün halk yüce Ata'mıza bağlılıklarını 
ve tazimlerini bu vesile ile de izhar ve 
tekrar etmişlerdir. 

Nahiye merkezi son günlerde köylü 
emeği ile 15 kilometre mesafedeki şo· 
saya bütün vesaitin seyrüseferine mü
said bir yol ile bağlanmıştır. -

Adanada yüune havuzlan 
Adana (Hususi) - Belediyenin ge

çen sene yaptırdığı nehir hamamı, bu 
sene lüzumlu teisatın ilavesiyle pek 
yakında halka açılacaktır. 

Belediye burada duşlar ve soyunma 
yerleri ile bir de gazino ve lokanta 
yaptırmaktadır. Bütün bu tesisat niha· 
yet bir ay içerisinde tamamlanmış o

lacaktır. 

Bundan başka Karşıyakada da halk 
için serbest mıntaka yıkanma yeri 
tahdid edilmektedir. Halk burada pa· 
rasız yıkanabilecektir. 

Atatürk parkı içerisinde açık ve ka· 
pah olmak üzere iki tane yüzme havu
zu yaptırılacaktır. Yapılacak olan bu 

havuzlar beynelmilel yüzme havuzlan 
evsaf ve ebadını haiz bulunacaklardır. 

Aclanada Atatiirk parkı gece· 
leri de açık olacak 

Kayseri (Hususi) - Ankara ve lstanbuldan sonra Türkiyenin 
üçüncü atlı spor ocağı şehrimizdedir. Bugün atlı spor ocağının 
on yedisi Bayan olmak üzere kırka yakın azası vardır. 

rak 1935 senesinde atlı spor kulübü 
üyelerinin subaylarla birlikte 2800 
metrelik manejli koşulara girmek şe
refi Kayseri atlı spor ocağına nasip 
olmuştur. 935 - 36 senelerinde Kayse. 
ride vilayet tarafından yapılan kon
kur Hipikte gene subaylarla birlikte 
müsabakalara iştirak etmişlerdir. 

Adana (Hususi) - Belediyenin A
tatürk parkında yaptırmakta olduğu 
elektrik lamba tesisatı yakında ikmal 
edilecek ve park bundan sonra gecele· 
ri de halkımıza açık bulundurulacak
-tir .. 

Ocak her hafta iki manej ve bir ı tiler muhitte büyük bir alaka uyan

kır gezintisi yapmaktadır. Bu gezin- drrmaktadır. Gelecek seneler ocağın 

Kör talebeler kabartma 

lzmir (Hususi) - Sağır - dil
siz ve körler mektebinden bu se
ne on üç talebe mezun olmuştur. 
Mezunların onu sağır - dilsiz ü
çü de kördür, mezun olan tale
beler muhtelif sanatlar ogren
mişlerdir. Bunlardan ikisi de
mirci, ikisi marangoz, biri nakış 
ve dikiş, üçü terzilik, biri musi
kiden mezun olmuştur. 

Bu talebelere nazari malumat ve 
umumi kültür itibariyle tarih, coğ· 
rafya, gramer, hesab. hendese ve fi. 
zik gösterilmiştir, mektebi bitirenler, 
bu derslerde muvaffak imtihan ver
mişlerdir. Mezun talebelerin elişleri 
sergisi mekteb binasında açılmak Ü· 

zeredir. 

Bir yılan bir 
delikanhyı 

zehirledi öldürdü 
Balıkesir (Hususi) - Savaştepe na· 

hiyesinde Hüseyin Öncü adında bir 
delikanlı, Mehmet Kadıoğlunun tarla
sında ölü olarak bulunmuştur. Ceset 
memleket hastahanesine getirilmiş ve 
otopsi yapılmıştır. Bu suretle Hüse
yin Önc~nün bir yılan hücumuna uğ
radığı ve uzun bir mücadeleden sonra 
hayvan tarafından ısırıldığı ve zehir
lendiği anlaşılmıştır. 

Yapılan tahkikata göre Hüseyin ön
cü köyünden dö~rken hadisenin geç-

harlli kitablarla okuyorlar 

Sağır - dilsizler demircilik 
dersinde 

.. 

Konyachı kız enslitiisii açılıyor 
Konya (Hususi) - Şehrimizde bi' 

kız sanat enstitlisü açılacağını, bunull 
için de yeni, modem bir bina yapıl8 

1 cağını yazmıştık. Binanın yeri sUt 
orta okul caddesinde eski vali konağı 
nın karşısındaki büyük arsadır. Burll 
sı satın alınmış v.e nafıa dairesi metrll 
ve keşif işleriyle meşgul olmağa başlD 

mıştır. 

Binanın temel atma merasimi yakı!I 
da yapılacak ve derhal inşaata başl# 
nacaktır. 

tiği yerde dinlenmek istemiş ve büyO 
bir yılanın hücumuna ubramıştır. J{I: 
halkı büyük yılanı tanımakta ve ond$' 
çok korkmaktadır. 



7 - 6 - 1938 

Bir köy gezisinden notlar : 

Ulupınar 
çayırında 
eğitmenli 

Çitlerine yaban gülü sarılır 

Gölgeli yollarından çaya var1hr, 

Yaz gelir şenlenir pınar başları 

Deresinde parlar çakıl taşlar1 

Cıvıl cıvıl öter tarla kuşları 

Okul imtihanı Yazan: J 
H. R. 

Y uva ve Ovacıık köylerini bir
leştiren yolun üzerinde sö

ğut agaçlarının ve çağlıya, çağlı
ya akıp geçen berrak bir suyun çev
relediği Ulupınar çayırındayız. Bu 
güzel tabiat köşesini her tarafdan 
kuşatan Türk bayrakları, Atatürk'
ün baharla ye~ren dalların arasına 
konulmuş resimleri ve eğitmenli 
köy okullarının, çayırların içinden 
yüXı>elen seyyar tabelaları, gözleri
mizi ve gönlümüzü çekiyor. Kız, er
kek 150 gürbüz köy ~cuğu, arala
rında eğitmenleri ve gezici başöğ
nenleri, sağımızda ihtiyar köylü 
jayılar. Çayıra serili kilimlerin üs
tüne sıralanmışlar. Önlerinde okul 
yaŞ"tndan küçük torunları çömelmiş. 
Köylerin yetişkinleri ve delikanlı
ları solumuzda ayakta ayrı bir grup 
olmuşlar. Hepsinin karşısında ve 
ortasında Saffet Arıkan. Saltanat 
devirlerinin körletmeğe çalıştığı, 
köy çocuğunun zekasını ve başarı
sını yüze çıkarmayı ve kültür ha
zinemize ilave etmeyi kendine iş e
dinen cumhuriyetin Maarif vekili .. 
Makamından kalkıp doğruca bura
ya gelişinden ve gördüğü manzara
dan mütehassis olduğu yüzünden 
belli oluyor. Yanında vekaletin yük
sek memurları ve daire direktörleri. 
En büyüğüne varıncaya kadar ma
arif amirlerinin ve bütün köy halkı
nın heyecan dolu bakışları karşısın
da imtihan vermek kolay değil; fa
kat hayır; imtihan kapısı çarpınıtı
ları, şehir okulları içindir. Burada 
her fey; tabiat sine9inde olduğu gi
bi, samimiyet ve hüriyet havaaiyle 
ya§ilr. Kitablar defterler ve imtihan 
tahtası, hepsi meydanda ve herke
-~-Du..::. :.:-::-.:ı .. ..t; .. ~n7 2l2n rnr111r. 
lar, tahta başına gc!ip kendilerine 
aöyl~leri, okunaklı ve muntazam 
~azıyorlar. Zahire, buma ve tarla 
he.ahlarını yapıyorlar. İçlerinden 
az %amanda yalnız bir kISmının yok
lanabilmeai onları tatmin etmiyor. 
Hepsi okumak, yazmak, öğrendikle
~ni göstermek istiyor. 

- Ben de, ben de, diye atılıyorlar 
-.e kendilerine SJra gelmediğini gö-
rünce dizleri i.i&tünde yavaş, yavaş 
ilerliyereık yazı tahtaaının dibine 
kadar sokuluyor ve bir türlü geri 
ritmek istemiyorlar. Okumak, yaz· 
mak ve hesabtan aonra öğrendikleri 
manzumeleri inşad etmek isteyenler 
ortaya çıkıyor. Türkbayrağı, Ata
türk ve köyüm manzumelerini, köy 
çocukları bütün safiyetleriyle ve 
içten kopup gelen yaşanmıt duygu
lariyle bize sundular : 

Çitlerine yaban gülü sarılır. 
Ciolgeli yollarından çaya varılır. 
"iaz gelir, ıenlenir pınar baıları, 
?>eresinde parlar çakıl taşları, 
Civil, civil öter tarla kuıları, 

f.:öylü dayıların yüzlerinde beli
Gtn tebessümleri; en büyük meser
htin ifadesi halinde göz yaşları ta
kib ediyor. Onlar bu en heyecan~ı 
anlarında, tireyen dudaklarından ı
§itilen, "Bizi kurtaran yalnız onun 
şerefi" söziyle Atatürk'e olan şük· 
ran duygularını tazeliyor ve göz 
yaşlarını silerek ferahlanıyorlar. 
Çocuklarının ve torunlarının bu 
gününü görmek ve ileri gelenlerle 
bir arada yaşamak onlar için ne 
lnutlu bir hatıraydı. Onlar kendi 
locukluklarını düşünerek içlerinde 
ltendi heeablarına düğümledikleri 
acıyı, bu manzara karşıeında sanıki -
birden unutmuşlardı. Küçüklere ge
lince, ablalarının ve ağa.beylerinin 
bu güzel talilerine karışmakta ne 
kadar sabırsızlık gösteriyorlardı. 
Ağabeylerinin okumalarını dinle
ınek, veya kitablarını gizlice karış
tırabilmek, re11imlerine bakmak, on
lar için ne büyük zevk! 

* 
D ers yoklamalarından sonra, 

her ciddi iti takib eden din
lenme ve eğlenme gibi sıra, oyuna 
geldi. Köyün bütün hayatını teren
nüm eden kaval çalıyor, çocuklar 

gt"up, grup köy oyunları oynuyor
lar. Belli ki onlardan mesud, onlar
dan samimi inaan yok. Biraz sonra, 
Saffet Arıkan: 

- Güreş! Güreş eden yok mu? Di
ye aordu. 

Bu ses, küçüğünde, gencinde ft 

ihtiyarında büyük bir alaka uyan
dlıDdı. Yu.. atı oml..-ı bi91· 

ı..---

Köy çocukları arcmnda hararetli bir gürq 

cek çocuklarından,birinin karınnna 
Ovacıktan bir çocuk çıktı. Bunlar, 

talebenin delikanlıları idi. Tutuştu
lar, b.iriı~i.rini tartmağa baflad~lar. 
Sankı bızım köylümüz, gürCj tekni
ğini anadan doğma almıı. Etraftan 

bir ıürü hükümler, tahminler, i,aret-
ler ve kendileri gür~ eıdiyonnut gi
bi karıımalar ve benimsemeler, he
yecanı artırıyor, etrafa sardırıyor. 
Bu iki çocuk pehlivanı, sonuna ka
dar biz de merakla takib ettik. Maa. 
rif vekili, karakter terbiyesinin en 
müabet manivelaamı etrafında.kile
re göaterdikten sonra köylülerin, 
çocukların ve hepimizin heyecanlı 
te!)'ii arasındıa ayrıldı. 

Artık çayıra yayılan çocuklar, 
sanki böyle bir i,areti bekliyorlar
ml§ı gibi her tarafda biribiryle güret 
ediyorlar, güreşe köy çocuklarının 
aralarında gezerken, büyük bir e
nerji ve mukavemet hali ile müte
farik olarak ve rakibini tahrik eden 

_ Çeviremen, ihtarlarını ve kar

tısındakinin biraz oyun yapmak i• 

tediğini farkedince, 

_ Ytkarın ha ı ... Gibi ikazlarını i

titiyoruz. 

Mücadele ... ifte karakter terbiye

sinin en tabii ve en sağlam örsü. Ka
rakter terbiyeeini, veraset muayyen-

' ,likleriyle veya aile nasihatlarmın 

yekfinu ile hesablayaı:la.rım~, .kö!. 
çocuklarının nasıl yetıftıklerını go· 
rerek fikirlerini tashih edebilirler. 
Tarlada cidal, işte cidal, hududlar
da cidal, buna içimizde ve kendi
mizle cidali 4- katacak olursak, ah· 
lak terbiyesinin MtUn kıymetlerini 
ve muhtevaauu bulmUf oluruz. 
Kal'~ bir kı)llDCt a.pnak de-

mektir. Bizi, tarlada, i,ıe, hudud
larda ve içimizdeki mücadel~lere 

yılmadan ıevkeden kıymetl~r, ina
nalım ki, aıhl6ık yapımuın kC>fe b19· 
lıarıdır. 

Köy çocuğu, hakikatleri kuru ve 
bot laflarla veya sadece kitab satır
larından değil, doğrudan doğruya 

hayatın içinde bütün uzviyeti ve 
mevcudiyeti ile savaşa, aava,a tanı
yarak karakter kazanıyor. 

S ert ve ıehhar Anadolu yayla-
11run karakterini taşıyan 

bozkırların eteklerini dolaşarak, 
Ankara'ya dönerken, ziıhniınde yer
leten ve ruhumu dolduran intibala
rın; sadece kitah okumaktan kaza
nılan bilgiye değitilmiyecek kadar 
kuvvetli olduğunu hiasediyorum. 
25 - 30 kilonıetreliık bir kavis üze
rinde genç Cumhuriyet köylüsünün, 
alın tertyle çalııan insanların ~e 
şimdiye kadar hiç okul görmemış 
köy çocuklarının arasında geçen şu 
bir kaç saatlik yaıamalar la, inaan; 
bir yandan, koca bir tarihin içinde, 
yıllarca arkamızı çevirdiğimiz bü
yüık türk köylüsünün ince zekasının 
ve inaanbk duygularının bu tueli
ğini ve uiletini nuıl muhafaza e
debildiğine hayran oluyor. Öte yan
dan, cumhuriyetin kurtarıcı eliyle 
bakımsız kalmış köylerimizde ufak 
bir emekle neler yapılabileceğini 
görerek biraz olsun teselli buluyor. 
Artık, küçük ve hücra Türk köyle-

rine de kültür kıvılcımı düflllÜftÜr. 
Onun etrafını saracağı ve bir güneş 
gibi ülkemizin her bucağına aydın
hiını lllÇllÇ&iı pni bddi7cöiliriz. 

ULUS 

Başbakanla 

bir gün 
Çankırıda 

( Bafı 1. inci aaylaJ.a ) 
genit bir tantiyeden farksız o
lan türk vatanında taliine düten 
saadete ka VUfuyor. 

••• 
Çankın Anadolunun Ankara

da birleten timal ve timali gar
bi yollarının üzerinde etrafı tuz 
dağlariyle çevrilen bir kasaba
dır. Kömür haznelerimize giden 
demiryolu buradan geçiyor; gün
lük trenler Çankınlllln eski ko
nak yeri olma vasfını hayli kay
bettirmiıtir. Cumhuriyetin yur
dun en ücra kötelerine kadar ta
mil olan geniı feyzi Çankırıyı da 
tutmuf, istasyondan kasabanın 
içine doğru ilerleyen planlı bir 
imann zeminini hazırlamıt ve o
na filen baılanmııtır. Güzel bul
var, iki tarafta modem ~vler ve 
okullar, parklar, daha ınıa ha
linde Atatürk anıtı ve etrafında 
devlet binaları ... Sabırla ve inad
la tatbik olunacak planın vadet
tiği temiz ve sevimli bir görünüı. 
Daha timdiden kasabaya yüze 
gülen bir değitiklik veren bu 
pli.n üzerinde Baıbakan ve ar
kadatları uzun boylu durdular. 
Şehir ve kasabalarımızın planlı 
imarının davacısı Şükrü Ka
ya, halk mümeaaillerine plana 
sadakat göıterilmeai yolunda ö
ğüdler verdi, imar çalıımalarını 
kolaylaıtıracak yollar gösterdi. 
içme suyunu demir boruya almıt 
olan Çankın, timdi bol ııık itini 
halletmek için uğraııyor. Onu, 
diğer tqebbüaleri takib edecek ... 
Çankırının tarihi camisi vakıf

lar idaresince ve orta okulu da 
Kültür Bakanlığınca yeniden o
narılmııtır; küçük bir salon için
de orta okul kızlarının dikit, ör
sü Ye nakıı itlerini gördük, yurd
da modem giyimin hakiki piyo
niyelerinin eserleri büyükleri 
memnun etti. 

*** 
Bugün Türkiyede itlenen auç

lann, kız kaçnma, kadın itleri, 
zirai mahaullerin, hayvanların 
konanmaaı hadiseleri etrafında 
toplandıiını biliyoruz. Bayar hü
kümeti bu suçların ilklerine kar
tı realiıt bir tedbirle Kamutay 
önündedir; evlenme yqının mil
let sağlığına zarar vermiyecek 
ölçüye indirilmesi, bu derdleri 
hayli önleyecektir. Zirai uayiı 
kanunu, eier bu çahtJDa devre
sinde millete kazandırılabilirse, 
bunun da ıenit faydaları kısa 
bir zaman içinde kendisini du
yuracaktır. Çankırının, sayıları 
her yerdeki niıbetleri aınnyan 
bu sosyal derdleri bu tedbirlerle 
hayli azalabilir. 

••• 
Çankırı, iktısad hartamızın en 

talili bir noktuındadır; büyük 
kömür haznelerimizin, Karabük 
demir tezgahlarımızın, Kırıkka
le ve Küçük Y ozgad gibi büyük 
harb aanayii merkezlerimizin or
tasındadır Ye onlara en seri vası
ta ile bağlıdır. Çankınnın evli.d
ları, bu büyük çalıtma merkez
lerinde her türlü sanat ve kazanç 
imki.nlan bulmutlardır. Baıba
kan Çankırı civarındaki kaya tu
zu madenini görmeyi ihmal et
memiıtir. Madenin büyük gale
risini, ambarlannı, bürolarım 
gözden 1reçinni9, memurlardan 
rantaıblite hesablarını aorınuı ve 
arazinin jeolojik evsafını öğren
mek istemittir. Bugün kuabanın 
ve yakın muhitinin tuz ihtiyacı
nı kal'§ılayan bu uf ak devlet mü
eaaesesinden batka Çankırmın 
belli batlı itler bir maden ocağı 
yoktur. Çam köklerinden çamya
ğı, terebentin ve saire çıkarmak 
iç.in yapılan hususi bir tetebbüs 
hakkındaki müracaatı dinleyen 
hükümet bafkanımız, bu hususta 
alakalı bakanlıklara müracaat e
dilerek etraflıca izahat verilme
aini tavaiye eylemiftir. 
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Dünya kupası ma~lar1nın birind turu 

Muhtelif şehirlerde yap.lan maçlar 
umulmıyan neticeler verdi 

Pari.s, 6 a.a. - Futbol aleminde bü
yük bir alaka ile beklenmekte olan 
dünya kupası maçlarının birinci turu
nun neticeleri alınmııtır. 

4 haziranda Pariste Almanya - İa
viçre 1 - 1 berabere kalmıttir. 

S haziranda: Straaburg'da Brezil • 
ya - Polonyayı 6-5, Lö Havrda Çekos
lovakya - Holandayı 3 - O, Reyms'de 
Macaristan - Felemenk Hindistanını 

6 - O, Marsilyada İtalya - Norveçi 2-0, 
yenmişler ve Tuluz'da Küba - Roman
ya 1-1 berabere kalmışlar, Pariıte 

Fransa - Belçikayı 3 - 1 yenmiştir. 

Bundan evvelki neticeler~ 

Bundan evel birincisi 1930 da Mon
tevideo'da, ikıncisi 1934 de ltalyada 
yapılmış olan dünya kupası maçlann
dan da şu neticeler alınmıştı: 

Montevideoda 13-22 temmuz 1930 
Birinci grup: Fransa - Belçika 4-1, 

Löhavr'da oynanan Çekoslovakya• 
Holanda maçında orta hakemi fransız 
Leklerk, yan hakemleri fransız Oli90 
ile Sdez. 

Strasburg'da oynanan Berezilya-Po
lonya maçında orta hakemi Eklincl, 
yan hakemleri franıız Kütberger ile 
Poaaar. 

Marsilyada oynanan İtalya - Norveç 
maçında hakem Beranek, yan h.ıkem
leri franaız Butür ile Trehu olmu~lar
dır. 

Futbol dünya kupa11 
Reimı, 6 a.a. - Futbol dünya ku

pası : Macaristan, Holanda Hindiata
nına aıfıra karıı altı golle galib gel
miştir. Macarların atletik kabiliyetle
ri zaferlerine mühim mikyasta amil 
olmuıtur. Bununla beraber Asyalılar 
da cesaretle oynamıtlar ve büyük bir 
canlılık göstermişlerdir. 

Arjantin - Fransa 1-4, Şili - Meksika Fransa tenis §ampiyonası 
3-0, Şili - Fransa 1-0, Arjantin - Mek- Pariı, 6 a. a. - Rolangaro stadında 
sika 6-3, Arjantin - Şili 3-1. yapılmakta olan Fransa teniı şampiyo-

Arjantin 3 galibiyet. nasının daha ilk günü sürprizlerle kar-
14 - 22 temmuz 1930 trlClJilmıştır. Neticeler : 

İkinci grup: Yugoslavya - Brezilya Anderson (Birleıik Amerika) Peliz-
2-1, Yugoslavya • Bolivya 4-0, Brezil- za (Fransa) yı 6/3, 6/ 3, 7 / S, Harregi-
ya - Bolivya 4-0. ry (Uruguay), Davidson (Felemenk 

Yugoslavya 2 galibiyet. Hindistaru) nr 6/ 2, 6/ 3, 6/ 0. Bonte 
14-24 temmuz 1930 (Fransa), Gallep (Monako)yu S/ 7, 6/0 

Üçüncü grup: Birleşik Amerika - 6/ 2. Menzel (Çek) Rü (Fransa) yı 6/2, 
Belçika 3-0, Birleşik Amerika - Para- 6/2, 6/ 3. Vilde (İngiltere), Ber (Nor
guay 3-0, Paraguay - Belçika 1-0. veç) i 6/ 2, 6/ 3, 6/ 4. Cejnar (Çekoalo

Birlefik Amerika 2 galibiyet kazan- valcya), Vays (Fransa) yı 6/2, 8/6, 6/4 
ôı. Pelizza (Fransa), Şröder (Almanya) 

26-27 temmuz 1930 yı 7/ 5, 7/ 5, 6/ 4. Taroni (İtalya), Jur-
Dömi final nü (Fransa) yı 8/ 6, 1/ 6, 2/ 6, 8/ 6, 6/4 

Arjantin - Birleıik Amerika 6-1, U- yenmittir. 
ruguay- Yugoalavya 6-1. 

30 temmm: 1930 
Final 

Uruguay - Arjantin 4-2. 

ltalyada 27 mayu 1934 

Almanya - Japonya milli 
tenis maçlan 

Floransada: Almanya - Belçika 5-2, 
Polon yada: lsveç - Arjantin 3-2, Mi
lanoda: 1sviçrc • Ho1anda 3-2, Tries
tede: Çekoslovakya - Romanya 2-1, 
Torinoda: Avusturya temdidden son
ra - Fransa 3-2, Napolide: Macaris
tan - Mısır 4-2, Genovada: !apanya -
Brezilya 3-1, Romada: İtalya - Birle
tik Amerika 7-1. 

Bertin, 6 a. a. - Japonya milli tenia 
ekipiyle Almanya milli takımı arasında 
baılanan tenis maçlarının ilk günü Al
manya 2/0 galip vaziyetindedir. 

Metaksa, japon şampiyonu Kuramit
ıu'yu 3/ 6, 3/ 6, 6/ 4, 6/4; Henkel, Mo
nako'yu 6/ 3, 6/ 4, 6/ 3, mağlup etmiıtir. 

Orta Avrupa kupa1ı 
maçlarına doğra 

Roma, 6 a. a. - Kupa şampiyonu, 
Juventüs takımı lig maçlarında ikin
ciliği almıı olduğundan "İtalya" lig 
maçlarında birinciliği, ikinciliği, il • 
çüncülüğü alan takımlarla kupa t.ını· 
piyonunu iıtirak ettirecektir.~ Dör
düncü ekip olan Genuva takımı orfa 
Avrupa kupa maçlarına i§tirak ede
cektir. Bu itibarla birinci turda Genu
va'nın Asparta ile karşılaşması büyük 
bir ihtimal dahilindedir. ltalyanlan 
temsil edecek olan diğer üç takım. 
Jüventüs, Ambrosiana ve Milano'dır. 

31 mayıı 1934 - Kar dö final 
~ilanoda: Almanya - İsveç 2-1, 

Torınoda: Çekoslovakya - İsviçre 3-2, 
Polonyada: Avusturya - Macaristan 
2-1, Floransada temdidden ıonra . 
İtalya - lapanya 1-1. • 

1 haziran 
Florans~da: İtalya _ İspanya l-O, 

3 hazıran 1934 - Dömi final 
Milanoda: İtalya _ Avusturya l-O, 

Roma: Çekoslovakya • Almanya 3.ı. 
7 haziran 1934 

. Üçüncü/ilk için 
Napolıde: ~lmanya • Avusturya 3-2 

10 hazıran 1934 _ Final 
Romada: İtalya - Çekoslovakya 2-1. 

Dünya kupcuında hakemler 
Pariı, 6 a. a. - Dünya kupa& 1 • b

. . . ı ma,ç a 
rının ırıncı turunu idare etmek üze-
re F. l. F. A.'nın hakem •k . 

omısyon.ı 
t~rafından tesbit edilmit olan listeye 
gore, 

Pariste oynanan Almanya - İsviçre 
maçının orta hakemliğini belçıkalı 
Langenus, yan hakemliklerini de ho
landah Marsel ile fransız Mareaiko 
yapmıttır. 

Reyms'de oynanan Macaristan fe
Je~enk Hindistanı maçında, orta hake
mı: Fransız Konri, yan hakemleri: 
Fransız Dellasal ile alman Bavmgart
ner, 

Pari.ste oynanan Fransa-Belçika ma
çında. ort~ hakemi İsviçreli Vütrif, yan 
hakemlerı çekoslovak Krist ile alman 
Birleın. 

Tuluz'da oynanan Küba - Romanya 
maçında orta hakemi italyan Skarpi, 
yan hakemleri fransız Valpred ıle ge
ne fransız Merk. 

de bet altı yüz lira bırakan mi
safirlerine, çankırılılar büyük bir 
sempati gösteriyorlar. Dün de 
böyle nqeli bir kafile ile gidip 
geldik. 

Yunanistanda 

Atletizm 
haftası 

Atina, 6 a. a. - Gazeteler, atletizm 
haftası münasebetiyle Yunanistanın 

her tarafından Atinaya gelmif olan 
on bin atletin dünkü tezahürleriniD 
hatmetini ve kalbe ferah ve gurur ve
rici mahiyetini tebarüz ettirmektedir. 

Atletler, kıralın huzurunda bir ge
çid resmi yaptıktan sonra Zappion sa
rayına gitmişler ve başvekil Metaksa· 
sı alkıtlamışlardır. 

Başvekil Metaksaa, söylediği bir n•· 
tukta, atletlerin bu parlak toplantısın
dan 've ayni zamanda atletlerin, milli 
idealleri müdrik bulunduklarını isbat 
eden hissiyatından dolayı memnuni
yetini izhar etmit ve atletizmin mezi
yetlerini ve hedefini izah eyledikteıı 
sonra bütü:ı genç elenlerin, bugünkü 
devletin teşmil ettiği ideallere malik 
sağlam ruhlu ve sağlam bedenli atlet 
olmaları lizım geldiğini ileri ıürmiif
tür. 

Atletler, başvekili ıiddetli alklfM
mıtlar ve bilahare hep birden milli 
marş söylemişlerdir. Çankınlılar sayın Bqbakan-

••• lannı ve B~larllll çok derin 
Bakanlar, yazın her pazar gü- aeYl'i tezahürleriyle ujurladılar. 

nü aaıbahleyin erkenden Ankara- Celil Bayar'ın zelzeleyi takibe
dan kalkarak gece yarısına doğ- den günler içinde aralarında 
ru dönen gezme treni ile bu ae- kendi acılarını paylqmuı bü
yahati yapmıtlardır. Birkaç yıl- tün halkı kendilerine derin min
danberi itleyen bu gezme treni net hiuiyle bir kere daha bağla
Çankın'yı tatlı bir bahar koku- dı. Çankınlılar bu ziyaretin ba
siyle örten iide bahçelerine her tmumı daima yüreklerinde aak
defuında yüzlerce ankaralıyı ta- la19caklanm derin bir aamimi
..-. ~ bar ....... 7.etle temin eltiler • • 11. Ulllf 

Balkın otomobil 
Ralli' sinin galibleri 

Atina, 6 a.a. - Balkan otomobil ral
lisinin galibleri fUnlardır: 

1 - Manikatideı - veliahd kupası • 
2, Berleıko - Elpa lıcupaeı, 3 - Husnik • 
Atina cemiyeti kupası,- 4 - Papadop.. 
los - Kristi k~-. S - Bafan Papu • 
lUpa kupML 
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Fransa İspanya hududu 
civarında Fransız topraklarında 

Meçhul tayyareler 
tesirsiz bombalar attilar 

Paladye vaziyeti tetkik için 
bombardıman edilen· yerlere gitti 

. . 
f 

' r 

Tuluz, 6 a.a. - Dün &abalı fransız 1 
toprakları üzerinden uçan meçhul 1 

tayyareler aabahleyin saat 6 da aka • Kıral Karolun 
8 inci · yıll 

lea • thermes civarında Orgekı ismin· 
deki kUçUk kasabnın Uzerinde görün· 
mUJlerdir. Adetleri dokuz olan bu 
tayyareler, üç grup halinde uçmakta 
idiler. Tayyareler civar dağların ya
nından geçerek kaybolmuşlar fakat 
ıaat 8 de tekrar dönerek on tane kadar 
bomba atm.rılardır. Vali ile Ariej jan· 
darma kumandanı tahkikat yapmak. 
tadırlar. Bir bomba ile ortasında (u) 
harfi bulunan bir pervane bulunmuş
tur. Müşahidler, tayyarelerin üçil mo· 
törlü ve kurşuni renkte olduğunu 
söylemekte ve hiç bir işaret taşıma· 

dıklarını ilave eylemektedirler. Meç. 
hul tayyareler, tcreddüd etmeden 
nehrin mecrasını takib ettikten sonra 
aeldikleri yoldan dönmüşlerdir. 

lspanyol hududunun 
müdafaası 

Tayyarecilik ve iı günü 

ile beraber kutlulandı 

Bükreş, 6 a. a. - Rador ajan11 bil· 
piri yor: Bütün memleket, bugünden 
itibaren, kıral Karoll.ln yeniden tahta 
çıkmasının sekizınci yıldönümünü 

kutlamaya başlamıştır. Bu yıldönumü, 
yalnız bu mesud hatıranın ihyasına bir 
vesile teşkil etmekle kalmamakta, ay
ni .zamanda romen milletine kırctlınm 
başarılarını övmek fırsatını vermekte
dir. Bunun içindir ki, <Romanya, bu
gün, ayni zamanda tayyarecilik günü
nü ve ış günilnil de kutlamaktadır. 

Her sene oldugu gibi, bu sene de, 
Parle, 6 a.a. - Prene c\varında kıra\, :yanında vcHan<.\ o\d"'*" na\.ı,. 

fransız topraklarının milliyeti meç· Bankasa tayyare meydanına gıtmıştır. 
hul 9 tayyare ,tarafından bombardıma· Bu senekı tören, İtalya hava müsteşa
nı hldiıeıi üzerine baıvekil ve milli rı general Valle ile ayrı bir revnak al-

Ud f D 1 d" b d bö mıJtır. Kıral, tayyare karargahında 
m . a aa nuırı a • ıye un an Y· Romanya havacılık ve bahriye naı:ırı 
le ıapanyol hududunun Fransa hava general Teodereoko ile hava kuvvetle· 
kuvveti tarafından mUdafaasını emret· ri subayları ve general Valle tarafın· 
miştir. Bundan böyle Prene mıntaka· dan karşılanmıştır. Evvela dini bir a· 
sında fransız topraklarını tehdid ede. yin yapılmış ve bundan sonra, kırat, 
c.ek bUtUn tayyareleri, milliyeti her general Valle ile italyan heyeti azala· 
ne olursa olsun, franıız hava kuvvetle· rına havacılık şeref nişanını vermi~
ri taldb için katl emirler almıştır. tir. General Valle de bilmukabele, kı· 

FraMus gazetelerinin 
yazdıkları 

Paris, 6 a.a. - Dlln Ariyej'de klin 
Orgeks kasabamın meçhul bir takım 
tayyareler tarafından bombardıman e· 
dilmesi gazetelerde derin bir heyecan 
tevlid etmiştir. 

Figaro, yazıyor : 

İster kıtıl İspanyadan, ister Fran. 
ki&t İspanyadan gelmi§ olsunlar, ec· 
nebi tayyarelerinin havlarımızda ce· 
velanlar yapmaları kabul edilir, mü • 
aamaha olunabilir bir şey değildir. 
Hükilmct, bu vaziyeti bir yoluna sok· 
malıdır. 

PopUler gazeteıi, diyor ki : : 
Vakit kaybetmeksizin bu tecavüz· 

lere bir nihayet vermek icabeder. 

4 yeni tayyare uçtu 

rala italyan hükümdarı adına italyan 
havacılık fahri pilotu nişanını tevdi 
eylcmıştır. 

Bundan ıonra, askeri kıtalar, kıra

lm huzurunda bir geçid resmi yapmış· 
tır. Kıral, buradan şehre dönerek i§ 

ıerglsinin açılma törenine riyaset et· 
miş ve nıilteakiben yeniden meydana 
dönerek şeref ni,anını hamil olanların 
ananevi oğle yemeğinde bulunmuştur. 
Bu yen1t•ğe veliahd ile Valle de iştirak 
eylemiştir. Ziyafetin sonunda kıral 

heyecanlı bir nutuk söylemiştir. . .. 

Şehrimize gelen 
Eti türkleri 
dün gittiler 

( Baıı 1. inci ıaylada ) 
Perpinyan, 6 a.a. - Saat 11.08 de kelimelerle anlatamıyacağımız bir 

milli gurur heyecanı vermiştir. Yeni 
TUrkiye'nin inşası, yalnız gözle görü· 
lUr değil, elle tutulur gibi bir halde· 
dir. Bugiln ziyaret ettiğimiz Musiki 
mu;ıllim mektebinde, bizi her yerde ol
duğu gibi, bu kültür müessesesinde de 
samimiyet ve kardeşlikle karşılayan 
talebelere arkadaşlarımızdan biri şu 
sözleri söylemişti: 

milliyeti meçhul dört tayyare franaız 
Serdanya'sından Bu·ri:'madam'a d.ört 
kilometrelik mesafede kain Osseja is. 
mindeki fransız kasabsına kadar uç· 
muştur. Fransız hava müdafaa batar· 
yalarının derhal harekete geçmesi ü. 
zerine üçer tayyareden mürekkep 
iruplar halinde uçan tayyarelerde bir 
karıııklık husule geldiği görülmüştür. 
Takriben iki bin metre yüksekliğinde 
uçan bu tayyarelerin bari:ı vasıflarını 
teabit etmek imkıinı ·haıııl olamamış· 
tır. Hiç bir bomba atmamıı olan bu 
tayyareler, Barselon istikametinde U· 

zaklaşmıglardır. 

B. Daladiycnin teklifleri 

Tuluz, 6 a.a. - Başvekil Daladiye, 
yanında milli müdafaa nezareti hususi 
kalem direktörli general Dekam ve 
albay Taverna olduğu halde tayyare 
ile saat on bc§te buraya gelmiş ve 
ihtiram kıtasını teftiş ettikten sonra, 
dünkü bombardımanlar hakkında §ah. 
sen tcdkiklerde bulunmak üzere bom· 
bardıman mıntakaaına hareket etmiı· 
tir. B. Daladiye yarın da Perpinyana 
gidecek ve öğle üzerine Parise döne • 
cektir. 

"- TUrkler harbta kahraman, sulh· 
da kahraman ve bütUn hayat boyunca 
tam bir insandırlar. Onların güzel sa· 
natlarda yeri muhakkak ki eşsiz ola
caktır. Bu, hiç kimseyi hayrette hıra· 
kacak bir hadise değildir. 

Biz Ankarayı, her gün yeni bir ziy
netlc ıüslenen güzel bir geline benze
tiyoruz." 

H_eyet diln, dı' bakanlık genel sek
reteri B. Numan Menemencioğlu ta
rafından kabul edilmiştir. Hatay'daki 
en son vaziyet hakkındaki fikirlerini 
soran arkadaşımıza, heyet azası şu ce
vabı vermişlerdir: 

"- Fransanın almı' olduğu son ka
rarlar, seçimin normal !!artlar altında 
cereyanı bakımından şimdilik ümid 
bahgtır." · 

uı:us 

Frankocu tayyareler 
Bir . İngiliz gemisini 

bombaladılar 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 

Sagonte bombardıman edildi 
Valans, 6 a.a. - Franko tayyarele

ri dün akşam Sagonte gehrini iki de
fa şiddetle bombardıman etmigler ise 
de kimseye bir şey olmamıştır. 

Frankistler aynı zamanda Valans'· 
m civarını da bombardıman ederek 
iki evi tahrib etmişlerse de evdekiler 
vaktiyle kaçmağa muvaffak olmuş
lardır. 

Madrid bombardıman edildi 
Madrid, 6 a.a. - Asiler, sabahın ilk 

saatlerinden itibaren şehri bombar
dıman etmektedirler. Obüsler şehrin 
merkez mahallelerine düşmektedir. 

Enternasyonal bir komüyon 
teşkili için te§ebbiis 

Londm, 6 a. a. - Royter ajansının 
öğrendiğine göre, İspanyadaki hava 
bombardımanları hakkında tahkikat 
yat>mak ilzere enternasyonal bir ko. 
misyon teşkili hakkında 1ngilterenin 
Norveç İsveç, ve Amerikaya yaptığı 
davet, umumiyet itibariyle, gayet iyi 
karşılanmıştır. Fakat projenin yeni bir 
tetkika tabi tutulması ve üzerinde ba
zı tadilat yapılması pek muhtemeldir. 

Bu komisyonda temsil edilecek olan 
hükümler, komisyonun vereceği ra
porlardan mesul tutulmayacaklardır. 
Zira, bu komisyonun teşkilindeki mak
sad, daha ziyade dünyayı vakaların ha
kiki mahiyetinden haberdar etmek· 
tir. 

Hatay için yapılan 
müzakereler 
(fiaşı l. inci sayfada) 

anasır arasındaki rekabetten ve ihti
rasattan ileri geldiğini ve Ankara ve 
Faris arasındaki diplomatik müzake • 
relerin müsaid hava içinde cereyan et
mekte bulunduğunu yazıyor ve diyor 
ki: 

"Bundan istidlal edilebilir ki, Hatay 
meselesinin iki memleket arasındaki 
iyi münasebat werinde esefe şayan 
hiç bir tesiri olmryacaktır. Cenevre 
anlaşması ve türk - fransız garanti iti
lafnamesi, iki devletin maddi ve ma
nevi menfaatlerini vikaye edebilmele
.,ı 19\n \&fl.f" ..ı .. ,.,.<:,......Q'.enistir Elve,rir ki.,. 
Sancak ahalisi hUsnUniyetine ve alya-

si oldunluğuna delil versin. 

Orman kanununda 
tadiller 

(Başı 1. inci sayfada) 

fe bedeli üzerinden kerestelik ve a~aç 
kesme milsaadesi verilecektir. 

Kanun projesi, Ziraat Vekaletinin, 
köylüleri bir veya milteaddid birlik
ler halinde toplamak, orman amille
rinin çalışma tarzlarını g!Sstereceği 
şekillerde ısHi.h etmek veya bu köyle· 
rin kalkınması bakımından yapacalı 
ptıina uymak şartlarına da bağlayabi· 
leceğini zikretmektedir. 

Projenin diğer mühim bir maddesi 
de fabrika sahibi orman amilleriniı 
aHikadar etmektedir. Bu maddeye gö· 
re, Ziraat Vekaleti bu amilleri de 
kendisi tarafından yapılacak imal§t 
ptanlarını takib etmeğe mecbur kıla· 
bilecektir. Amiller Ziraat Vekaletin
ce kendilerine maliyet kontrol ve sa
tı§ fiatı empoze edilebileceğini teah· 
hild edecekler, milli piyasa ihtiyaçla· 
rı için gösterilecek yerlerde istok te· 
sis ve saire gibi şartlar mukabilinde 
fabrikalarının ihtiyacı olan ağaç ve 
tomruğu müzayedeye tabi olmaksr· 
zın alacaklardır. 

Projenin diğer maddeleri de gerıe 
köylü ve memleket umumt ihtiyaçla· 
rını temin ve teshil edecek esasları 
ihtiva etmektedir. 
Toplantı geç vakte kadar devam et· 

mi§ ve proje ittifakla ve takdirle kar· 
şılanmıştır. 

Beleitiyenin kurduGu 
ıirket ~ahııyor 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Beledi -

yenin kurduğu şirket bu ay bagmdan 
itibaren kalite ve mikdar itibarile da· 
ha çok ve daha iyi ka&aplık hayvan 
getirmeğe başlamıştır. Şehrin kas~p-_ 
lık hayvan ithalatının ölU mevsımı 
tc!Akki edilen aylar haziran sonunda 
biteceği için izami fiat bu ay içinde 
de devam edecek, temmuzda bir mik. 
dar daha tenzilat yapılacaktır. 

İstanbula amerikalı arkco· 
loğlar geliyor 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Yakında 
Amerikadan arkeoloğlardan mürekkcb 
büyük bir kafilenin lııtanbula geleceği 
haber verilmektedir. Arkeoloğlardan 

belediyeden şehir ve arkeoloji itleri 
hakkıooa mallımat i'temlılerıdir. 

Gençlik parkının plônları 
Ankara'nın mahrum oldufu büyük bir parka kavuımak üzere 

olduğunu, İ•taıyonun tam karıııında fu yukarda resmini 6Ördü· 
ğünüz İiitunların arkaıında gençlik parkının bu •ene yapılacafı· 
nı yazmııtık. Bu müncuebetle parkın wnumr bir plônını o• iatik
balde alacağı ıeklin bir bcqka 6ÖTÜnÜ§Ünii nef rediyoru~. 

Japonya da ôdetler 

Japon kadınları çok çalııkandırlar. Hemen orta halli her jap0n kadını dı§ar
da muhakkak bir i§ sahibidir. 

Japon kadınları anne olduktan sonra bile işlerini bırakmazlar. Lohuealıktan 
kalkar kalkmaz tekrar işlerinin başlarına giderler. 

Yukardaki resimde sırtlarına ç~uklarmı bağlamış iki japon kadınını i§e 
gidrrken görüY.orswıuz. 
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19 mayıs 1919 • 19 mayıs 1938: 
B. Şükrü Kaya'nm nutukları. U
ğurlar olsun • Açık Eti Mağbe
dinde: Prof. Afet. 19 mayıs (şiir) 
B. K. Çağlar. Kırşehir zelzelesi 
münasebetiyle: Prof. 1. Hakkı 
Akyol. Orta .zaman tUrk - ialam 
dünyasında saray: Prof. A. Me.z. 
Çev: (Cemal Köprülü). Oyuncu· 
lar (piyes): Nahid Sırrı. Sahilde 

f düşünceler (şiir): §emsa Kara
i tay. Bayburt türküsü (şiir): Or-

1 
han Şaik Gökyay. Türkiyede top· 
rak meselesinin tarihi esasları: i 
Ömer Barkan, Bey Böyrek bik!· 

! yeai: P. N. Boratav. Halkevi spor 

1 

ıubeleri naaıl çalışmabdır?: Rah· 
mi ~pak. 

Notlar ve iktibaslar : 

• Gaöriyel Danunzio eserlerini na
i sıl yazardı : Ş. A. K. 
i Kültür hareketleri : 
i 19 mi!-YI& ge~ilk spor bayramı: 
f K. Ü. Halkevlerinde çalışmalar 

Halkcvleri neşriyatı: F. A. i 
Fikir hay ah : ı 

1 ~i: ok~nu.ı;..notı~ı, '™ık _ 
t mevzuları, fransız edebiyatında 

yeni bir rumen, iki makale vesile
ıile, öz şiir hakkında bir yazı ve 
o yazı dolayıaiylc): Nahid SırrL 

Konferanılar ı 

(Beyıu: ırlklar ve medeniyetin Hk 
tarihi (Prof. Pittard) Ankara 
halkevinde C. H. P. Genel Sek
reterliğinin ve Ankara halkcvi 
Dil, Tarih ve edebiyat şubesi ile 
Müze ve sergi şubelerinin tertip 
ettiği Uç seri konferans. 

Bibliyograf ya : 
(M. Ş. Ulkütarur: Türkiye Etno
grafya ve folklor sözlüğü) P. N. 
Boratav. • (Uluğ İğdemir: Kule· 
li vakaaı) N. H .• (Taha Toros: 
Çukurova'da Etili şairler) F. A. 

i Not: ÜlkU'nUn bu sayısında 19 1 mayıs 1938 akşamı Ana.dolu ge
i zisine çıkan Yüce Şef'in bir res· 
i mi ile Prof. Afet'in yazısına aid 
i üç renkli bir harita vardır. 
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Ankara Borsası 

6 - G - 1938 

ÇEKLER 
11.c:ıı .. K " ,'11• 

Londra 6.25 6.26 
Nevyork 126.3375 126.5375 
Pariıı 3.5075 3.5125 
Mllano 6.6475 6.6575 
Cenevre 28.7675 28.8150 
Amıterdam 69.73 69.8425 
Berlln 50.75 50.8325 
Brükıel 21.3825 21.4175 
Atinı 1.142~ l.1'450 
Sof ya 1.5425 1.5450 
Prag 4.3775 4.3825 
Madrid 7.622'5 7 .6350 
Varııova 23.7825 23.82 
Budapcıte 25.- 25.04 
BUkreı 0.9375 0.94 
Belgrıd 2.87 2.8750 
Yokohama 36.41 36.4675 
Stokholm 32.225 32.275 
Moskova 23.855 23.8925 

ESHA~l VE TAllVILA'I 

(Vndeli) 
1933 Türk borcu I 19. 19.-
1933 ikramiyeli Eraani 95.- 9!.-

Elektrik Şirketinin devir ve 
teslimi işi devam ediyor 

İstanbul, 6 (Telefonla) - J!:lektrik 
şirketinin devir ve teslim.ine devam eôi· 
liyor. Elektrik şirketinin SilBhdar ağa 
fabrikasının teslim işi bitti. Şirket bu 
ay son tahsilat faturalarım dağıttı. Mü· 
teakib tahsiller devlet elektrik idarC6i 
namına yapılacaktır. 
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Yizde yüz yerli hlkiye -
Hayran çelebi ! 

Aeıl ismini söylersem, belki, tanır
"nı.ı. Fakat gazetelerde çıkacak hiki
.Yelerde vaka kahramanlarının isimle
tini olduğu gibi söylemek doğru olrnı
Yor. Önce, böyle olunca, ,kaleminizi is
tediğiniz gibi oynatamıyorsunuz. Son
ra işin hakikat olduğunu öğrenen oku
l'ucu, gazeteyi, bir mekteb çocuğunu11 
tatil aylarında ders kitabını lırlatıfı 
gibi bir tarafa atıveriyor. Çünkü, gaze
telerin hakikat tarafı haber, havadis 
lcıamıdır. Beı kurufu veren adam, be
heri kendisine 16 buçuk paraya gelen 
on iki sayfanın hepsinde de hakikat 
0kumağa tahammül etmez. Hikaye ve 
romanda biraz yalan kokusu duyulma
lıdır. 

O ıebeble kahraman\!nın, belki de 
bileceğiniz ismini değil: bir kaç dos. 
tu aruında bilinen lakabını aöyliye
~ğim: Hayran çelebi ! 

Hayran çelebi orta ya§hdır ama, 
aydi hidiıelerden fazla üzülmedigi 
in h41i aim aiyah kalan saçlarına ba.. 
41lh 5,,,;:u~._ı. .. , ..s.:.J -\!-

"Büyük muharebe ilan edildiği za
lnan, İetanbulclaki fransı.z mekteble
rinden birisinde talebeydi. Kendisini 
~-zama?_~an tanırdmı. Yarım yamalak 
ogrendıgı fransı.z diliyle sayfalarını 
karıştırdığı kitablar, onda ilk hayran
lığı doğurmuştu: Fransız hayranlığı
nı ... 

Onunla karşılaştığınız zaman neden 
bahsedeceğini bilirdiniz. Fransadan, 
fransızlardan ,fransız edebiyatından, 
Fransa tarihinden, hatta hiç akıl erdi
rernediği fransız diplomaai5inden ... 

Dilinde pelesenk gibi tekrarlanan 
tarih 1789 tarihi idi. Büyük ihtilali 
}'apmış bir millete nasıl aşık olmazdı
nız? Hürriyetin vatanı, müsavatın 
Yurdu, adaletin sığınağı, uhuvetin kay 
?\ağı oydu. Çocukluğunda bütün bu a
~abçalarını öğrendiği sözler, fransız 
1htilalcilerinin yer yüzüne yaydıkları 
dört prensib değil mi idi? 

Ah, hele edebiyat 1 Bazan o kadar i
l~~iye giderdi ki elinden gelse fransız 
Sıırinden başka şiiri, fransız romanın
dan başka romanı yasak etmek isterdi. 
O devrin büyük şöhretlerinden Tevfik 
li'ikreti de nihayet lpolit Tenin bü. 
t" • • 
~n cildlerini okumuş olduğu için tak-
dır eder ve bütün Rebabı Şikeste'den 
<>nun tair Alfred dö Müse'ye hitab e
derek söylediği: 

................ Yazan: ............... . 

1 Toplu iğne 1 .................................................. 
prusyalı kadet gibi yürüyor, "r" harf
lerini "ğ" gibi söylüyor, yarı belin
den yukarı kısmı yekpare imiş gibi e
ğilerek reverans yaparak selam veri
yordu. 

Vatanına döndüğü için memnundu 
ama - bunu söylemeğe lüzum görü
yordu; çünkü alman mekteb kitabları 
herkesin vatanperver, milliyetperver 
olmasını lüzumlu göstermişti - bu va
tanı medeniyetin en yüksek şahikala
rına kadar çıkaracak alman mütehaa
sıs)arının, alman profeeörlerinin, al
man kumandanlarının memleketlerine 
dönme&e mecbur kalmıı olmalarına 
hayflanıyordu. 

Nereden bahsedtrse etsin, onu gür 
bir :;eşle: 

Doyçland doy~1and uber alles über 
aJJes in der Velt! • ' 

Diyor sanıyordunuz. 
Musikiye de merak aarmı\rtı. Bizim 

alaturkayı kale almayınız, Mozart'ın 

Vagner'in Bethoven'in yanında Verdi, 
Sen Sans, Çaykovaki birer çömez bile 
sayılmazdı. 

Bir V erter'in yüksekliğini dü,ünü
nüz ,bir de Antoni'nin bayağılığını. 

Hatta .Favst ,ah eserinin yanında 

Şekispir bir tiyatro suflöründen başka 
bir şey değildi. Hükümleri daha kati
leşmişti: 

- Bütün musiki aletlerimizi, bütün 
notaları yalnız piyasadan değil, kafa
lardan da söküp atmalıyız l Diye bağı
rıyordu. 

Edebiyatta "Divan" diye bir şey la
zımsa, Göte'nin "Divanı müellifil 
garbi" si yetiştirdi. Ondan ötesini bü
yük bi1: fı~ına koymalı, yakmalıydı ... 

Hatta hır gün yarısı yahudi, yarısı 
avusturyalı bir toplantıdan sonra 
tramvayda bir arkadaşına: 

- Bir millet için bır dil lazım de
mişti, düşündürucü, bütün bır rn'ede
niyet aleminin şumüllü mefhumlarını 
kavrayan bir dil, Bizimki dil degil er
zats l Ben en ufak mektublarımı bile 
almanca düşünür, türkçe yazmağa ça
Iııırun. 

* Haxran çelebiyi talii, iki sene kadar Şair mi denir bizlere? Asla! 

lllısrağını beğenirdi. 
liayran çelebi, ·o zamanki fransız 

~&isinin icabı alman düşmanı olmak 
~ ere iken büyük harb patlamış ve o
~duğu fransız mektebi kapanınca o 
't ?abası tarafından alman mektebine 

Londraya, bır buçuk yıl da Nevyorka 
gönderdiğini söylersem, oralardan 
kimlere, hangı eserlere, hangi medenı
yete hayran olarak döndügunü tasvır 
edebilirsiniz. 

erılrnişti. 
b· lliz, o zaman bir fransız hayranının 
ır alınan mektebinin sıralarında, al
~n .. hocaların önünde iztirabların en 
~Yuğünü duyacağını sanmıştık. Fa
b· t hiç ,de öyle olmadı. Hayran çelebi 
i;ır kaç ay sonra kafasında Viktor Hü
G~· isrni altında yaşayan putun yerine 
§.0tc'yi, Alfred dö Müse'nin yerine 
cı:.ller'i geçirmişti; fakat gene hay!"an-

~ "liukuku beşer beyannamesi"ni ö
~ Ccek yerde "Vaymar kanunu"nu öğü-
0tdu; fakat gene hayrandı. 

l> "-skerliği çıkacağına yakın, bir kul
lellnu bulup onu Almanyaya gönderdi
h r. O sıralarda biz talimgaha ve cep-

* Hayran çelebinin geçirdiği bütün bu 
metamorfozlarda yalnız katasının de
ğil, midesinin de değiştiğıni aöyleme
gi, az kalsın, unutuyordum. 

Harbi umumıye kadar Bordo prabı 
içerdi; harbı umumide Bog birası iç
mış; mütarekede Şnapa, Kümmel a
rardı. Londradan viski tiryakisi ola
rak döndü. Amerikada yaşadığı bir bu
çuk yıl birleşik devletlerde içkinin ya
sak olduğu bir zamana rast gehnifti. 
Dönüşünün ertesi günü, bana Beyoğlu 
lokantalarından birisinde rast geldi. 
Ben rakı ıçıyordum. Piposunu savura 
savura yanıma outrdu ve bana fatih 
dersamlarına taş çıkaracak bir talakat
la, fakat Amerikayı misal getirerek, 
içki aleyhinde bir vaiz vermeğe kalkış
masın mı? Artık dayanamadım; zaten 
çakır keyftim de .... 
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1 ANDAÇ j ...................................................... 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumarteıi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya 
: Ege ve Çankaya " 
: Sebat ve Yenişe~ir .. 
: İltanbul eczaneıı 
: Merkez 
: Ankara 

HALK ve YENi 
SlNEMALAR 

Scanı aaatleri 
· Her gün 

YENİ 

14.45 
16.4S 
18.45 

HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

Cumartesi ıı:{inleıi 

YENl 

13 
14.45 
16.4S 
18.45 

HALK 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

Pazar cünlerJ 

'lENl 

11 
13 
14.45 
16.4S 
18,4S 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Geceleri aaat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
• Numaraları 

Yancın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat ıehlr: (1023-1024), - Şehirlerara
ıı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurluiu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (370S). - Takı i Te
lefon numaralan: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa
rı: (2806, 3259). - Yeniıehir, llavuzba-
111, Bizim takıi: (2323) - Havuz başı: 
Güven takıi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: {1291). 

Otobüslerin ilk v• SOD 

S'eferleri 
Sabah Akşam 
11 k Son 
sefer sefer -Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 

K. dere'den Uluı M. na 7.lS 23.20 

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

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

Uluı M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Uluı M. na 6.30 21.30 

Uluı M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulua M. na 7.00 21.30 

Ulıaa il. elan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUluı M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den Aı. fabl. ra 7.00 -.-
Aı. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yeniıchir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
uı- u. .ı... .. :'ll-~.ı.::.ıı:'• 'J.1{) u.no 

S. pasan'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. puan'na 7.30 9.45 

§ U. Meydanı ile btaıyon araunda her 
bet dakikada bir aefer olup tren za
manlan seferler daha 11ktır. 

' * U. Meydam ile Yenlıehir, Bakanlıklar 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat S 
den 20 ye kadar vaeatt her beı dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam ıefcrlrr vardır. 

~ Akpmlan Ulus Meydanından saat 23 
deki son ıeferlerle bunların Ulus Mey
damna dönüıleri sinemaların dağılıı 
saatlerine tabidirler. 

Pos ta Saatleri 

Teahhütlü 18 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren 

Haydarpaşa'ya 

9am11un hattına 

Diyarbakfr hattı 

Saatleri 

Her sabah 8.20. Her 
akpm 19.15 ve 19.SO 
de (Pazartesi, per
oembe. cumartesi 
Toro• sürat.) 

: Hergün 9,35 CKayse-

ri, Sıva1, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

: .Hergün 9.3S 

Zonguldak hattı : ıs.oo 
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Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli .. 

1\ C}'c gittiğimiz için onun Almanyad<t 
f~ Yaptığını, ne düşündüğünü ve en 
~il la hangi mevzu üzerinde konuştu
hl~u bilemiyorum. Fakat mütareke 
~rıı arında tekrar buluştuğumuz zaman 

ad ık. 

- Bana baksana hayran çelebi de
dim, senin böyle su gibi her kabın fCk
lini almandan dad bir, feryad iki; dün
yanın her yanından yeni bir hayran
lıkla dönüyorsun; kendi milletine 
hayran olmana ne .zaman sıra gelecek? 

tuna benim bu hiddetimi anlatarak: 

h(Urüyü~ü bile değişmişti. Dört harb 
Ve ını Almanyada sulh içinde geçiren 
llbıccpheyi umumi karargah tebliğleri
~atırları araundan seyreden bu de-

h, &eçid reaminde yürüyen bir 
O akp.ın benim yanımdan ayrıldık

tan eonra ilk raat geldiği yabancı doa-

- Türkiyede içtimai hayat yok dos
tum, gayet eski bir arkadaşımın bu ak
şam bana söylediği kaba ve gayri me
deni sözleri duymalıydınız ı 

DediJini aomadan öjrendim. 

Japonların bu güne 
vaziyeti anlamak hususunda Musoli .. 
ninin sözlerinde kafi derecede sara
hat vardır. 

. kadar çinde 
Roma - Berlin ibresi italyan siyase

tinin esaslı bir unsuru olacaktır. An
şlus bu siyaseti bir muddet için bulan-' 
dırdı . .Fakat tadil edemedi. 

kazandığı şey nedir? 
İngiliz - 1 talyan anlaşması da ibre. 

ye tesir edemiyccektir. İki impara
torluk arasında yapılan bu son anlaş
ma, Akdenize, Kızıldenize, Afrikaya 
ve Asyaya münhasır kalmaktadır. D ünya nüfusunun onda biri son 

aylar içinde bir müstevli or
dunun kılıcı altına düştü. Yer yü
zündeki ucuz i~çilerin son büyük 
bloku olan 200,000,000 çinti, Yangçe 
deltasının münbit ovalarında yaşa
maktadır. 

1

................ Yazan: ................ 

1 
Harvey Vetz 

.................. ,,,,,,,,,, .................... .... 
Dut nağçları ipek böceklerine gı

da olan parlak yeşil yapraklarını 
şubat ayında açarlar. Nisan yağmur
larının vücuda getirdiği seller, tar
laları pirinç ekimi için hazırlar. A
ğust'osda, son teşrinde hasadları ya
pılmak üzere arpa, buğday ve darı e
kilir. Buralarda pamuk da para ge
tiren ürünlerdir ve yüzlerce kanal
lardan pazara sevkolunur. 

karşısında aciz kalmıf, teslim ol
muşlardır. 

Bura&ı üçüncü, dördüncü ve be
şinci asırlarda milletin paytahtı idi. 
Ming'ler eski azamet ve ha§meti bu
raya yenden getinnişler ve 1911 se
nesinde Dr. Sun Yat Sen bunun sur
ları içinde milli hükümeti kurmu~
tur. 

On yıl önce burada 20.000.000 do 
larlık bir inşa pro&ramının tatbiki
ne giritilmitti Bu arada fOUlar, 
parklar ve bir atadyoçı kuruldu. 
~arkdaki en bUyUk rasad dürbilnU 
buradadır. 

Musolininin merkezi Avrupa ve Tuna 
siyaseti hakkında silkfitu ihtiyar ede. 
rek yalnız italyan - yugoslavya pak
tından bahsetmesi, şarktaki emniyet
le garbdaki emniyet beyninde bir bağ .. 
lantı tesis için yapılacak teşebbüslere 
karşı işbu iki totaliter rejimin şimdi
ye kadar olduğu gibi bundan böyle de 
mukavemet göstereceklerini ima et· 
mektedir. Önümüzdeki aylar zarfında 
halay ile lngilterenin şarki Avrupa -
ya ve Tuna havzasına karşı göstere.. 
cekleri alaka, Avrupanın bu kısmın· 
daki siyasetin inkişafında müessir o -
lacaktır.,, 

Yapılan harbın bütün mükafatı 
yalnız bu münbit topraklarla ucuz 
iJçilik değildir. Nankin, Suşov, 

Hangşov, Vuhu yalnız kendi servet
leri dolayısiyle değil, temin edecek
leri vergiler dolayısiyle de birer ka
zanç kaynağıdırlar. Nankin, daha 1-
sanın doğumundan uzun zaman ön
ce, yer yüzünün en büyük fchirle
rinden biri olarak meşhurdu. Burası 
sekiz defa Çinin idare merkezi ol
muştur. Ming'lerin ve doktor- Sun -
Yat - sen'n mezarları oradadır. Çi
nin bu kısmında modern saglık, su, 
şosa tesiaatı mevcuddur. 
"Yukarıda gök, aşağıda Suıov ve 

Hang9ov" eski bir çin sözüdür ki 
çinlilerin bu iıki 9ehre karıı olan 
rabıta ve itibarlarını g&terir. Çin 
kollejlerinden yarıeı, ti.meli japon
lar tarafından işgal edilmiş olan böl
gededir. 
• Bu ovada yetiştirilen ipek böcek
\crt ü\inyanın en beyaz ve en ince 
ipcklerini verirler. Yıllarca vaktııu 
aeyabatlerle eeçinnif ve yoruJm.u9 
olan ~hur seyyah Marko Polo, 
Nankın fOhri yakınlarında istiraha
.e çekilmif ve burada muetantınlık 
nevinden bir vazife almıştı. Buranın 
halkı çok sabırlı insanlardır ve ço
cukluktan başlayıp ihtiyar yaşları
na kadar durup dinlenmeden çalışır
lar. Bura halkının mizacı da şu ata
lar sözünden anlaşılır: ''Aç sürün
mek ufak bir şeydir; vahim olan bir 
kiınsenin faziletini kaybetmesidir." 

Bu arazinin yüzde on beşi batak
lık, nehir ve kanallardan ibarettir. 
Buralarda çiftçilerin basit kulübele
ri, tuğladan vücuda getirilmiş ipek 
böceği ocaklarının etrafına kurul
muştur. Çin aileleri kuluçka maki
nelerinin yanında yaşarlar. Burada 
yığılan yumurtalar, ilk kanunda 
tuzlu suya, şubatta da kaynatılmış 
dut yapraklarının suyuna konur. Bu 
ikisinin arasında bu yumurtalar, ka
ğıda sarılarak taştan çömlekler i 
çinde muhafaza olunur. 

Fırınlar, ilk kanunda dut okunla
rı ve tezek ile doldurulur. Mart a
yında bunlar tutu~turulur ve ilk du
manları savrulduktan sonra bir ay 
müddetle dumal16ız ateş yanar. 

Ondan sonra bu yumurtalar top
lanır ve bunları muhafazası i,çin ted
birler alınır. 
Zamanı gelince binlerce ipek bö

ceğinin beslenmesi icab eder. O za
man bütün aile efradı dut yaprakla
rı devşirmekle uğraşırlar. 
Eğer ipek böcekleri yumurtladığı 

zaman kafi mikdarda dut yaprağı 
bulamazsa bu, çiftçi ailesi için bir 
felaket olur. O zaman, ya bu böcek
lerin açlıktan birer birer öldüğünü 
görmek, yahud da elinde, avucunda 
ne varsa harcayıp yüksek fiatla dut 
yaprakları satın almak lazım gdir. 

İlk bahar yağmurları başlayınca 
da pirinç mevsimi girmiş olur. Çin 
li çiftçinin ziraat aletleri basittir ve 
bütün nakliyatı da öküz ve manda
lara. yaptırır. 

Çiftçinin bütün yediği günde üç 
defa pirinç ve pancar turşusudur. A
ile büyük ve açtır; fakat gayet cüzi 
yiyecekle beslenir. İşte japonların 
istila ettikleri arazide ilk kazançla
rı bu çiftçileri ele geçirmek olmuş.
tur. 
Heı ne kadar dünyada Nankinin 

porselenleri, damaseleri işlemeleri 
meıhur ise de buranın başlıca ihra
cat maddesi tuzlanmıı ördektir. 

Nankindc 22 mil uzunluğunda bir 
surun arkasında yaşayan bir milyon 
erkek, çocuk ve kadın, tatar hücum
larını durdurmağa muvaffak ~duk
lal'ı haldıe japon topç•••IAml atoti 

Japonların harbten kazandıkları 
daha ufak mükafatlar da daha kü
çük şehirler, limanlar 75 pamuk fab
rikası, 45 ipek imallthanesi ve bir 
düzüne büyük fabrikadır. 

Yerliler bu müstevlileri yıllan
mış bir felsefe ile kabul etmekte ve 
gemilerini, evlerini onlara verirler
ken şu ıözil söylemektedirler: 
• "Döğüş eden yumruk ve linet o
kuyan kelimeler iyi değildir." 

Romanyı 
-------· • Musolini'nin beyanab 

20. 5. 1938 tarihli Üniveraul gazete
si neşrettiği bir yazıda diyor ki: 

Çeko~Jovakyada vahim 
hadiseler 

24. S. 1938 tarihli Oniversul gazete· 
si bir makalesinde şöyle diyor: 

"M.uso1ini'nin H mayısta Ccnevcdc 
ıöylediği nutku, dünya efkArı umu
miyeai büyük bir alika ile bekliyor
du. Herke. üç mUhim hAdise hakkın
da Muıolini'nin aerdedeceği fikirlere 
muntazırdı. Bu ilç hadise şunlardır: 

''Çekoslovakyadaki alman ekalliyc. 
ti meselesi çok çetin bir safhaya gir· 
miştir. Bu mesele, bir taraftan alman 
matbuatının teşvik ve himayesi ve al
man ekalliyetinin gittikçe artan tah -
rikatı suretiyle karakterize edilebi. 
lir. Diğer taraftan Çekoslovakya hü
kümeti, memleket dahilinde yaşayan 
ekalliyetlere hami imtiyazlar vermek 
taraftarı olmakla beraber milli hü:i
miyetini muhafaza etmek hususunda 
sarsılmaz azim ve kararını göstermek
tedir. Bugün orada intihaplar ba~ıya.. 
caktır. Vahim olan hadiseler, belki 
elektoral bir karakteri haiz olabiliı:. 
Fakat anşlustan evelki Avusturya ha.. 
diselcrine pek ziyade müşabeheti olan 
bugünkü hadiseler, daha vahim hadi
selerin bir başlangıcı olması daha 
muhtemeldir. Prag hükilmeti, her ih
timale karşı asayişi t muhafazaya ha. 
.zırdır. Bu hususta cumhur rei'Si Bay 
Beneş'in radyoda yaptığı diyev çok 
katidir. Aynı zamanda Çekoslov~ 
hükümeti, barış ve anlaşma hus.usıun .. 
da daha ziyade ileri giderek ~ 
ket dahilinde yaşayan ekalliyetle1e 
müsavi bir hak vermek taraftarıdır. 

Anılua, Hitl,r'in İtalyayı ziyareti 
ve ingiliz - !talyan anlaşması. 

~usolini, fi~irlerini daima açık ve 
sarıh olarak bıldirmektedir. Onun i
çin Musolini'nin nutuklarını okumak 
satırlar arasında mana aramaktan da' 
ha iyidir. • 

Muaolini anşlus hakkında ne diyor? 
~v~sturyanın Almanyaya ilhakı ta
r~~· .. olan 11 mart 1938 İtalyayı bir 
donum noktasında buldu o harb . · • ı ve-
ya sulhu ıfade edecek bir kara . . r ıs-

tıyordu. Musolini nutkunda, mesele-
den haberdar edildiğinden bahsetmi
yo~. Fakat hadi~enin vukuuna intizar 
edılmekte oldugunu bildiriyor ki bu 
çok doğrudur. 
. Musolini, anşlus meselesini ltal a 
ıle. Al~anya arasındaki münasebetl~r 
daıresınde muhakeme ediyor B 1. 

R 'b . . er ın 
- oma ı resıne muhalif olanı 
l d 1 

• ar, anş-
us o ayısıyle iki totaliter d 1 

d b
. ev et a-

rasın a ır çarpışma iıtedile lt 1 
1934 • d r. a ya, 

senesın c Avuıturyanın . t•klA r . ıs 1 a-
ını. muhafaza için Brenner hududu-

na. ıtalyan fırkalarını tah~id ettiği 
tarıhten sonra beynelmilel . 
b. k d -· • . sıyasette 
ırço egışıklıkler oldu. 
Stresa cephesi mUebbeden k d 

Z c i t db' 1 • apan ı. 
e r e ır e~ın hatıraları henüz u-

nutulmadı. lkı büyük Alem olan Al-
mt lanya vbe' İtalya yekdiğeriyle anlaı
ı ar ve ırleştiler. 

Maamafih, Roma - Bertin ibresi di
ğer devletlerle itilif akd. . . ını menet-
memektedır. Netekim 25 mart 1937 -
deki Yu 1 ı . gos avya • talya paktı ve 16 
nısan 1938 dek' · .1. . 
1 

1 ıngı ız • ıtalyan an-
~şması bunun sarih birer miıalleri
dır. Musolı'nı' ı'k' bü "k . • ı yu ımparator-
lu.~ arasında yapılan bu paktın uzun 
muddet devamını arzu etmektedir. 
Mu r · F • 80 ını, ransa ile yapılmakta olan 
müzakereler hakkında çok ihtiyatlı 
d~vra~ı~or ve İspanya harbı dolayı
sıyle ıkı devletin noktai nazarlarmm 
biribirindcn aykırı olmasından ötürü 
de işbu görüşmelerin hüsnü suretle 
neticeleneceğinden ıliphe ediyor. 

En ciddi münakkidler bile, çekoslo
vak hükümetinin muhtelif eftalliyetle
re karşı göstermekte olduğu geniş 
hayırhahlığı ve yüksek adaleti takdir 
etmektedirler. 

Şayet bunlara rağmen çekoslovak 
hükümetinin bu müsaadekıirJığı ve ha
yırhahlığı iyi bir netice vermiyecek 
ve işler de daha ziyade karışacak olur
sa, dünya efkarı umumiyesinin Prag 
hükümeti ile beraber olacağı şüphesiz
dir." 

Gem· ('.ckoslovakya 

Curentul gazetesi de Çekoslovakya 
hadiseleri hakkında şöyle bir mütalca 
yürütmektedir: 

"Garbi Çckoslovakyanın şimdiki va
ziyetinin doğurduğu şiddetli aksüla
meller, diger tarafdan Avrupanın ha
lihazırdaki vaziyetini muhafaza et· 
mek isteyen devletlerin teşkil edebile
cekleri zayıf mukavemetler, Çekoslo
vokyanın tesirlerinden kurtulamıya
cağı drin tebedduller karşısında kar
fısında bulunduğumuzu göstermekte
dir. Bohemyada bulunan 3.5 milyon al
man. kendileri için otonomi istemek
tedirler. Bu, esasen kendilerine vaad 
editaiiştir. Fakat vaziyet, bazı hudud 
hadiseleri üzerine daha ziyade karışık 
bir hale girmiştir. 

Çekoslovak} anın halihazırda inti
habat gürültüleri içinde bulunması, 
meseleyi daha ziyade karıştırmıştır. 
Henlayn'ın bazı Londra mehafilin

de kazandığı muvaffakiyetlerdcn ce -
ııaret alan Südet alınanları, kanaatle
rini izhar için tam bir fırsat elde etti
ler. Diğer taraftan Prag bükümeti, va
ziyete hakim olduğunu isbat etmek ü
zere her ihtim:ıle karşı hazır olduğunu 
göstermektedir. 
Şimdiki halde bütün bunlar, ihtima

lat hududundan dışarı çıkmamaktadır. 
Nazarı dikkati celbeden bir şey varsa 
o da, Avrupa diplomasisinin zaman 
kaybetmesi ve bu mesele ile ciddi meş
gul olma.maaıdır. 

. İtalya takib ettiği müsellah sulh 
sıyasetine deva.'11 edecektir. Bu siya
set, iktısadi otargiye ve mükemmel 
milli müdafaa vaııtalarma iıtinad et
mektedir. Totaliter devletler bu siya
seti bütUn kuvvetleriyle müdafaa ede
ceklerdir. Muıolini bu huauıta Ruz
velt'in aiyaaetini ima ederek "büyük 
demokratlar, ideolojik bir barba ha
zırlandıkları takdirde, totaliter dev
letler derhal milttehid bir blok teşkil 
ederek iti sonuna kadar götürecekle
rini" bildiriyor. 

ı..a,_ ..,_tleln ileride ~ 

Hali hazırda Prağ hükümeti, yap -
tığı ve imzaladığı paktlara müsteniden 
müttefikleri ile konuşmalara devam et
mektedir. Diplomatik tansiyonu ka • 
rakterize edecek olursak, devletlerin, 
Çekoslovakya muvacehesinde tam bir 
vuzuh ve sarahatle hareket etmedikle • 
rini g&iiriz • 

• 
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RESMi lLA.NLAR 

Pamuk (orab ipliği ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma K~ 

misyonundan : 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fi

yat (153) yüz e11i üç kuruş 75 santim 
olan (18900) on sekiz bin dokuz yüz 
kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarf u· 
ıulü ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi yüz kırk beş kuruş 
bedel mukabilinde M. M. V. satın al
ına komisyonundan alınabilir. 

3 - İlk teminatı (2180) iki bin yüz 
seksen liradır. 

4 - İhalesi 13 haziran 938 pazartesı 
günü saat on beşte yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
ıayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikaları ilk teminatla
riyle birlikte teklif mektublarını iha
le saatından en az bir saat evel M. M. 
vekaleti satın alma komisyonuna ver· 
meleri lazımdır. (1591) 3218 

Bir makina müendisi aramyor 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komiı· 

nundan: 
1 - Milli müdafaa vekaleti inşaat 

şubesine kalorifer ve sıhhi tesisat iş
lerinde mütehassıs olmak ve hizmeti' 
girdikten sonra iki seneden evel ay· 
nlmamak şartiyle ücretli ve diploma
lı bir makine mühendisi alınacaktır. 

2 - Talihlerin aşağıda yazılı vesa-. 
ikle Ankarada vekalet inşaat şubesine 
bizzat veya tahriren ve istida ile taleb 
edeceği ücret mikdarını da bildirmek 
üzere müracaatları. 

a) Kendisinin ve evli is~ aile11inin 
nlifus tezkeresi asıl veya tasdikli su
retleri. 

b) Askerlik vesikası. 
c) Zabıta ve adliyeden alınmış hüs

nühal vesikası. 
d) Tam teşekküllü heyeti sıhhiye 

raporu. 
e) Şimdiye kadar çalıştığı yerlerden 

almış olduğu vesaik. (1676) 3405 

Motör yağı alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Almıa Ko

mi&yonundan : 
1) Müteahhid nam ve hesabına 10 

~n sokoni I AA 71 motör yağı açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 3700 lira o
lup ilk teminat parası 277 lira 50 ku· 
ruştur. 

3) İhalesi 14.6.1938 günü saat 11 de
dir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve sa
atinde M. M. V. satın alma komiayo· 
nunda hazır bulunmaları. (1602) 3220 

· · Maliye balumhiı -

Hesab mütehassıslar1 ahnacak 

işletmelerde çalışmak üzere müsaba.. 
ka ile memur alınacaktır. 
Alınacak memurlar yiik&ek, lise, 

orta mekteb mezunu olabilir. Yüksek 
mekteb mezunlarına 113 lira ve bun· 
lardan lisan bilenlere 130 lira. Lise 
mekteb mezunlarına 74 lira ve bunlar 
dan lisan bilenlere 83 lira, Orta mek. 
teb mezunlarına 61 lira ve bunlardan 
lisan bilenlere 67 lira ücret verilecek· 
tir. 

Ankarada istihdam edileceklere ay. 
rıca 15 lira mesken tahsisatı verilir. 

Taliplerin 35 yaşını geçmemiş ol
maları ve memurin talimatnamemizde 
ki memurluk evsafını haiz olmaları 

şarttır. Her tahsil derecesine göre, 
ayrı ayrı, imtihan açılacaktır. Sorula. 
cak sualler, umumi mallımat, riyaziye, 
ve muhasebeden ibaret olup ayrıca ih
tiyari her hangi bir lisandan da yazı 
yazdırılacaktır. İmtihanlar Ankara. 
Haydarpaşa ve İzmir, Adanada işlet. 
me müdürlüklerinde yapılacaktır. 

İmtihan 20-Haziran.938 pazartesi 
günü saat 13 de başlıyacaktır. 

Talip olanların ellerindeki vesaikle 
işletmelere müracaat etmeleri ve ta. 
lepnamelerinde hangi servisi intihap 
ettiklerini ilave etmeleri, imtihandan 
evel idare doktoruna muayene olma
ları lüzumu ilan olunur. (1717) 3485 

" 

" .. Vilayetler ·· '._:_·;: 
inıaat ve tesisat münakasası 

l&tanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

30.6.938 perşembe günü saat 15 de 
İstanbulda 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 müte
ferri diğer evrak 235 kuruş mukabilin
de dairesinde verilecektir. 

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

az {35.000) liralık bu i~e benzer i' yap
tığına dair naha vckll.lctindcn almış 
olduğu 938 yılına \4 n>.U'-.-hh~cı.u.ı.. 

ve ticaret odası vesikalarını havi ka
palı zarflarını 30.6.938 perşembe günü 
saat 14 de kadar nafıa müdürlüğüne 
vermeleri. (3303/1723) 3497 

Proje yaptırtlacak 
Zonguldak Urbaylığmdan : 

Zonguldakta yaptırıla<:ak ş.ehir ote
li ve gazinosuna aid proje ihzarı işi 
müsabakaya çıkarılmıştır. 

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

İ~tirak edecek olanların şartnamesi 
ile vaziyet planını parasız olarak Zon
guldak Urbaylığmdan almaları ilan o-
lunur. (1483) 2970 

Maliye Vekaletinden : 
Ankara, İzmir ve Bursa vilayetle- Sahhk mamul., gayri mamul 

ride istihdam edilmek üzere imtihan. 
la yedi hesap mütehassısı alınacaktır. 
İmtihan 1 ve 2 temmuz 1938 tarihle-

kereste 
rinde İstanbul ve Ankarada yapıla. Antalya Orman Batmühendis 
caktır. Muavinliğindzn : 

İmtihanı kazananlar muvaffakiyet ı - Antalyanın Alanya kazas!nın 
derecelerine göre 150 ve 200 lira üc- Sazak - Çulluca ormanından bir sene. 
retle tayin olunacaktır. müddetle satılığa çıkarılan 3752 mct-

1 - İmtihana gireceklerin memu. re mikap gayri mamul çam 1064 met
rin kanununun beşinci maddesinde re mikap gayrimamul Köknar keres
yazılı şartları haiz olduktan maada te 443 metre mikip gayri mamul yaş 
devlet ve müessesatı muhasebelerin- ve kuru katran eşcarı 15 gün müddet
de, bankalarda ve mümasili mühim le ve kapalı zarf usuliyle artırmaya 
şirket ve mali müessesat muhasebele. çıkarılmıştır. 

rinde okuyabilirler. 
4 - Şimdiye kadar bu gibi i~ler yap. 

ttğına dair Nafıa vekaletinden ahn
mış ehliyet vesikası ve ticaret o-iası 
ve.ıikalarını ibraz etmeleri mecburi
dir. 

S - İstekliler teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir nat 
evetine kadar vilayet daimi encümen 
riyasetine göndermeleri mccburi::lir. 
Posta ile gönderilecek mektupla: i
kinci maddede yazılı saate kadar gel
miş olması ve dış zarfların mumla iyi
ce kapatılmış ve mühürlenmiş olması 
şarttır. Pcstada vuku bulacak g~cik

meler kabul ediJmiyecektir. 
(3011-1572) 3155 

Ekmek münakasası 
İstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 

İstanbul ceza ve tevkif evleri için 
31.5.939 akşamına kadar satın alınacak 
462860 kilo ikinci nevi ekmek kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 43971 lira 70 kuruş
tur. Muvakkat teminat 3297 lira 88 ku
ruştur. İstekliler şartnameyi tatil 
günlerinden maada her gün saat 8.30 
dan 12 ye ve 13 den 17 .30 a kadar Sir
kecide Aşir efendi sokak No. 13 de 
adliye levazım dairesinde görebilir
ler. 

Eksiltme 16.6.938 perşembe günü sa
at 15 de Yeni postahane arkasında A
şir efendi sokağında No. 13 de adliye 
levazım dairesinde yapılacaktır. Ek
siltmeye girecekler zarflarını eksilt
me saatinden bir saat eveline kadar 
İstanbul adliye levazım dairesinde 
toplanacak satın alma komisyonu re
isliğine numaralı makbuz mukabılin
de bizzat vermeleri ve yahud dış zarf
ları mühür mumu ile kapatılmış ve is
mile açık adresini ve hangi işe aid ol
duğu yazılması şartiyle ayni saate ka· 
dar iadeli teahhüdlü olmak üzere 
mektubla gönderilmesi ilan masrafla
rının müteahhide aid bulunduğu ilan 
olunur. (3218/1672) 3374 

Ekmek münakasası 
Eskiıehir C. Müddeiwnumiliğin

den: 
Eskişehir Ceza evindeki mevkuf ve 

... w.h,.,~lanıı. 1 haziran 1938 tarihin
den malı sene sonu olan ;,ı,:>.~.:ıY ~u-
nüne kadar beheri 960 gram itibariyle 
verilecek ekmek günde asgari (150) 
azami (200) aded olmak üzere kapalı 
zarf usuliyle 1.6.1938 gününden itiba
ren eksiltmeye konulmuştur. İhale 16. 
6.1938 saat on altıda Eskişehir C. 
müddei umumiliğinde müteşekkil bir 
komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat mikdarı (486) 
liradır. Talip olanların teklif mek
tuplarını yukarda gösterilen saatten 
bir saat evveline kadar komisyona ve
rilmesi lazımdır. 

Nakid kabul edilmez nakdin mal 
sandığına yatırılması ve makbuzun 
ve yahut banka mektubunun ayrı bir 
zarfa konarak teklif mektubunu havi 
olan zarfla birlikte diğer bir zarfa ko
nularak komisyona saat on beşe kadar 
verilmesi lazımdır. 

Şartnameyi görmek istiyenlerin ce· 
za evine müracaatları ilan olunur. 

3393 

Kôrgir ev yaptırılacak 
Yozgat iskan Müdürlüğünden : 

Yozgat vilayeti merkezine kerestesi 
iskandan verilmek suretiyle 10 çift, 
33 tek ki ceman 43 kargir göçmen ev
leri inşaatı kapalı zarf usuliyle 15 gün 
müddetle aşağıdaki şartlar dairesinde 
eksiltmeye konulmuştur. 

rinde laakal şef veya şef muavini de- 2 - Artırma 10-6-938 tarihine mü
recesinde en az beş yıl muvaffakiyet. sadif cuma günü saat 15 de Antalya 
le çalışmış ve yüksek tahsilini ikmal orman idaresinde yapılacaktır. 
etmiş olmaları lazımdır. 3 - Çamın beher gayri mamul met-

1 - Bu evlerin keşif bedeli keres· 
te ile kapı, pencere işçiliğinden ma· 
ada bilumum malzeme ve işçiliği mü
teahhide aid olmak üzere tek evle
rin adedi 565 lira 82 kuruş ve çift ev· 
lerin adedi 964 lira 52 kuruş olmak 
üzere 28317 lira 26 kuruştur. 

bide aid olmak üzere tek evlerin adedi 
340 lira ve çift evlerin beheri 566 Mt-a 
88 kuruş olmak üzere (6235) lira 4 
kuru~tur. 

2 - Talip olanların% 7.5 teminat
larile bu gibi inşaatları yaptıklarına 
dair sertifika, ticaret odası vesikaları
nı hamilen ihale günü olan 11. 6. 938 
cumartesi günü saat onda iskan mü -
dürlüğünde te§ekkül edecek komiı&yo
na müracaat etmeleri ye proje ve şart
name gibi evrakı görmek istiyenlerin 
de her gün iskan müdürlüğüne müra
caatları ilan olunur. (3225/1666) 

3329 

Edviye alınacak 
Kızılcahamam Hükiıimet Tabibli

ğinden: 

· . A~:~~~.ozım Amirtigi · 

Aak .... l..eY.azmı AmH-Aj.i s.t.111 
Alma Kom~.n : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri ihtiyacı olan 92.000 ki'° sa
deyağın pa.zarhğmda talih çıkmadı
ğından 10 haziran 938 saat 15 de An· 
kara levaznn amirliği satın ahna ko
misyonunda pazarltkla eksiltmesi ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen be~li 90160 lira ilk 
teminatı 5758 liradır. Şartnamesi 451 
kuruş mukabilin<le komisyondan alı
nır. Kanuni ticaret odası ve 'artname
sinde yazılı vesikalarla komisyonda 
bulunulması. (1652) 3483 

Sığır eti alınacak 

Daktilo aranıyor 
lkt~ Vekaletinden : 

Türkçe ve Fransızca dillef'ini ;yi 
bilen ve her iki dilde yau mekine1liY· 
le çabuk ve doğru yaran bir da~o 
alınacaktır. 

Talipler arasmda Hıa.ei-ranm 8 toıi 
çarşamba günü saat onda m~ 
imtihanı yapıla<:aktır. lsteyeoredn 
hüviyet ve tahsil belgelerile bidikte 
Zat İşleri Müdürlüğüne miir~ ıerı. 

1939 Nevy 
de orasyon 

(1712) ~ 

ser • i 

müs 
Kazamızın köy bürosu namına mü

bayaa edilecek 676 lira bedeli muham 
menli edviye 21.5. 938 tarihinden iti
baren yirmi gün müddetle münakasa
ya konulmuştur. Talip olanların şart
nameleri görmek için Ankada ve İs
tanbul vilayetleri sıhiye müdüriyetle
ri ile Kızılcahamam kazası kayma
kamlığına müracaat etmeleri ilan olu-

Ankara Levazım Amirliği Satın lktiSAd Vekaletinden : 

Alma Komisyonundan : ı 1939 N y k d'' • ·-.. . - ew or unya ser.gıı91 .. 
. Luleburgaz merkez birliklerinin ih- ı de inşa edilmiş olan Türkiye paviyon\l 
tıyacı olan 190000 kilo sığır eti kapalı dahili dekorasyonu için bir müsabeld 
zarfla münakasaya konulmuştur. Mu- açılmıştır. 

h~mmen bed~l 57000 li.'.a, muvakkat t~- 2. _ Müsabakaya girecek resimkC 
mınat 4100 lıradır. ~~~akasa 22 hazı- iktisad vekaletinin tayin edeceği bir 
ran 938 ça~şamba gunu saat 16 dadır. jüri heyetince tetkik edilecektir. 
Ş~rtna~eyı okum.ak_ isteyenler h~r 3. _Müsabakaya girecek resimlerin 
gun munakasaya ıştırak cdeceklerın nihayet 15.7.938 tarihine kadar Anka· 
938_ senesi_ne .. aid ticaret odası vesika- ra'da iktisad vekaletinde New YOt'k 
larıle bellı gun ve saatten bir saat evci du" a · · T " k' k · ı·w·-

nur. 3433 

",. :.·p· T ....... :T t··.-.. 
• : ı· . ... '. ""'",• .. *~ 

. . ny sergısı ur ıye omıser ıgı11~ 

mektublarını komısyona vermelerı. makbuz mukabilinde tevdi edilmi' ol· 
1 .... : • ' :,, • ~~... • ~ ~:' .. 

"; • •ı ' .... ...! (1725) 3498 ması şarttır. 

Radyolar hakkında Sadeyağ ah nacak 4 - Müs.abak~?'iA kazana~ sanğ_atki--
ra 1000 lıra mukafat venlecektır. 

Ankara P. T . T. Müdürlüğünden: 
• 

Ağustos 937 iptidasında mcvcud 

olmakla beraber kullanılmıyacağı 
mezkur ay nihayetine kadar idareye 
verilen beyannamede yazılmamış o
lan ve yahut Ağustos 937 den sonra 
alınıp yine kullanılmıyarak mühür· 
lcnmesi eshabı tarafından istida ile 

talep edilen radyolar mühürlenip ruh
satnameleri istirdad edilecek ve mü
teakib mali seneye aid ücretler tah-

sil olunmıyacakt· .. Ancak haziran ga
yesinden yani o senenin ücreti kanu· 
nen tahakkuk ettikten sonra mühür· 
lenen radyoların o seneye aid ücret· 
!erinin tahsil edileceği ilan olunur. 

(1654) 3321 

Ankaar Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Manisada tümen merkez kıtaa
tiyle hariç garnizonlardaki kıtaatın ih
tiyacı bulunan 30000 kilo sade yağ ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhalesi 23.6.938 perşembe günü 
saat 17 dedir. 

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

Manisada tümen satın alma Ko. nun
da görülebilir. 

6 - İsteklilerin ihale kanunun 2. : 
maddelerinde istenilen vesaiki haiz ol
makla beraber teklif mektublarını iha-

1 

le saatinden bir saat evci tümen sa
tın alına komisyonuna vermeleri. 

-- (1726) 3499 

4 kalem yiyecek ahnacak 

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

6. - Müsabakaya gönderilecek re· 
simlerin evsafı, mevzuu ve saire hak· 
kındaki şartname, türk paviyonu pla· 
niyle maktaları ve bu hususta Hizııt> 

gelen izahat Ankara'da iktisad vekale
ti dahilinde sergi komiserliğinden a· 
lınabilir. (1920) 3486 

Müteahhid nam ve hesabına 

15 ton kaolin kumu 
Askeri Fabrikalar Umum Miidirli-

Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : ğü Satm Alma Komisyonundan : 
Cinsi Miktarı . Muhammen B. llk teminatı 

Kilo L~ K. Llra K. 

--.,,- r-~--

Çay 35 122 50 

Kuru üzüm 700 210 

Bulgur 2000 200 

- -
1027 50 77 06 

Kırıkkale askeri sanat lisesi ihtiyacı olan yukarıda yazılı dört kalem yi
yecek 13 - haziran - 938 saat 14 de açık eksiltme ile satın alınacaktır. İs
teklilerin 77 lira 06 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fab
rikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatırarak belli gün 
ve saatte mekteb satın alma komisyonuna gelmeleri. (1622) 3234 

3 kalem erzak ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Cinsi Miktarı Muhammen B. Uk teminatı 

Sade yağ 
Zeytin yağ 
Sabun 

Kilo Lira K. Lira K. 

3000 
1800 
2000 

3150 
990 
800 

4940 370 50 

Kırıkkale askeri sanat lisesi ihtiyacı olan yukarıda yazılı üç kalem erzak 
13 • haziran • 938 saat 15 de açık eksiltme ile satın alınacaktır. İsteklilerin 
370 lira 50 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabrikalar 
muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatırarak belli gün ve sa
atte mekteb satın alma komisyonuna gelmeleri. (1623) 3235 

·Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın alma Ko. 

Makarna 
Pirinç 

Cinsi 

Tel şehriye 
Arpa şehriye 
Kuru fasulya 
Nohut 

Mikdarı Muhammen B. 
Kilo Lira K. 
2000 600 
5000 1250 
200 60 
200 60 

2500 300 
1700 255 
1500 225 

İlk teminatı 
Lira K. 

Tahmin edilen bedeli (900.} lira 
lan 15 ton kaolin kumu Ankarada 
'ff'ni~''k.ökıis}ronunca •· iö.6.938' p 
zartesi günü saat 14 de açrk olmiltıı>' 
ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon• 

dan verilir. Taliblerin muvakkat teııni· 
nat olan (67) lira (50) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (1673) 337S 

l fon difenilamin ahnacak 
Aaken Fabrikalar Umum Müdiit' 

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (8160) lira <r 
lan 3 ton Difenilamin askeri fabrilc•' 
lar umum müdürlüğü Ankara satın at 
ma komisyonunca 25 temmuz 938 ps· 
zartesi günü saat 15 te kapalı zarfl 
ihale edilecektir. Şartname parasız . 
larak komisyondan verilir. Talipler•~ 
muvakkat teminat olan (612) lira 
havi teklif mektuplarını mezkfır giitl 
de saat 14 e kadar komisyona verfl1'1 
leri ve kendilerinin de 2490 sayılı le') 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesailclt 
mezkur gün ve saatte komisyona ınil 
racaatları. (1648) 3318 

5 ton sanfrnlit ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü~ 

lüğü Satm Alma Komi&yonundaıı: 

Ahlak ve seciyeleri hakkında yapı- re mikabı 490, Köknarın 370 ve Kat· 
lacak tahkikat neticesine göre talip- ranın 780 kuruştur. 
lerin imtihana kabul edilip edilmiye- 4 - Muvakkat teminat 1933 lira 28 
ceği kati olarak vekaletçe tayin edilir. kuruştur. 

2 - İmtihan programı : ; 5 - Satış orman kanununun mu· 
-(A) Kazanç, muamele ve istih. vakkat altıncı maddesine göre mem

lak vergilerinin tarh ve tahakkuk ve leket ihtiyacı için yapılacaktır. 
tahsiline mütealik kalnuni hükümler 6 - Şartname ve mukavelenameyi 

-(B) Ticaret kanunu hükümleri. görmek istiyenlerin Antalya orman 
-(C) Ticari usul defteri. başmühendis muavinliğine ve Anka· 
-(D) Hesap. rada orman umum müdürlüğüne mü-
1mtihana girmek istiyenlerin 20 racaatları. (1657) 3323 

haziran 1938 tarihine kadar evrakı 
müsbitelerine raptcdecekleri bir isti
da ile Ankarada maliye vekaleti vari. 
dat umum müdürlüğüne ve lstanbul
da defterdarlığa miiracaat etmeleri. 

Doğumevi yaphrılacak 

2 - Talip olanların % 7,5 teminat, 
teklif mektupları ve bu gibi inşaatla
rı yaptıklarına dair sertifika ve tica
ret odası vesikalarını usulü dairesin
de kapalı zarfla ihale günü olan 
11 - 6 • 1938 cumartesi gunu sa
at 10 da İskan müdürlüğünde teşek
kül edecek komisyona tevdi etmele
ri ve bunlara aid proje ve şartname
leri görmek istiyenlerin de her gün 
Yozgat İskan Müdürlüğüne müraca
atları ilan olunur. (3224/1667) 3324 

Yeşil mercimek 
Toz şeker 
Zeytin tanesi 

5000 1350 
1200 420 

4520 339 
Kırıkkale askeri sanğat lisesi ihtiyacı olan yukarıda yazılı dokuz kalem 

yiyecek 13 haziran 938 saat 13 de açık eksiltme ile satın alınacaktır. İstek
lilerin 339 liradan ibaret ilk teminatlarını Kırkkale askeri fabrikalar mu
hasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatırarak belli gün ve saatte 
mekteb satıoalma komisyonuna gelmeleri. (1625) 3237 

Tahmin edilen bedeli (9750) lira c 
lan 5 ton santralit Askeri Fabrikal~~ 
Umum Müdürlüğü Ankara satın 'J 
ma komisyonunca 22 temmuz 1938 't 
ma günü saat 15 de kapalı zarf ile c'"ı 
hale edilecektir. Şartname parasız: . 
larak komisyondan verilir. Taliplf1 

muvakkat teminat olan (731) lira (2S 
kuruşu havi teklif mektuplarını rnt 
kur glinde saat 14 de kadar komisY~ 
na vermeleri ve kendilerinin de z4 
numaralı kanunun 2 ve 3 madde1cti
deki vesaikle mezk!tr gün ve saııt 
komisyona müracaatları. (1649) 3S 

Satlhk ev ve bağ 

3484 

~ Demiryolları ... 
Muhtelif memurlar ahnacak 

D . D. Yolları U. Müdürlüğünden: 
Devlet demir yolları yol, cer, tica

caret ve hasılat; hareket, muhasebe, 
malzeme servisleri için Ankarada ve 

Erzurum Valiliğinden : 
Erzurumda yenıden yapılacak nlan 

doğum evinin 12.000 liralık inşaatı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

1 - Eksiltme 13 haziran 938 pazar-
tesi günü saat 14 de Erzurum hükü
met konağı içinde vilayet daimi en
cümen odasında yapılacaktır. 

2 - Muvakakt teminat 900 liradtr 
3 - İstekliler evrakı fcnniyesini vi

layet daimi encümeninde ve Erzurum. 
Ankara, İstanbul Nafıa müdürlükle-

Göçmen evi yaptırılacak 
Yozgat İskan Müdürlüğünden : 
Akdağmadeni kazasının Kara Ya -

kup köyünde kerestesi iskandan ve
rilmek suretile 8 çift, 5 tek ahşap göç 
men evleri inşaatı aleni münakasa u
sulile 15 gün müddetle aşağıdaki şart 
lar dairesinde eksiltmeye konulmu§
tur. 

1 - Bu evlerin keşif bedeli kereste 
ile kapı, pençerc işçiliğinden maada 
bilumum malzeme ve işçilik müteah · 

Ankara Defterdarlığından : 
Kıymeti Cinsi Mahallesi 

250 
2000 

Ahşap hane 
Bağ 

Keçiören 

" 

Sahibleri 

Keçiören konserve 
fabrikası sahibi 
Mazhar ve hisse
darları 

Borçlu 

Keçiören konserve 
fabrikası sahibi Mazhar 

6,20 

İzahat 

Kızılbey tahsi 
şubesine 927 5t 

nesi muamele ve$,' 
gisinden 1724 ıı 

ra 22 kuruş ,,er 
gi borcu için 

Yukarıda yazılı gayri menkuller, sahibinin vergi borcundan dolayı satıla cağından 21 gün müddetle müzaye-Ô 
ye konulmuştur. Taliplerin 28.6-938 tarihine müsadif salı günü saat 15 de Ankara vilayeti idare heyetine rJl 
racaatları ilan olunur. (1727) 3 

a 
8 

c 



7 - 6 - 1938 uı:us 

Satılık tarlalar 
Ziraat Bankası Tarsus İdare Meclisindeıa : 

T A p u s E N E D t N t N H u D u D u 
Dekar Metre M. Borçlunun adı Numara~ı Tarihi Köyü 

36.772 Kurt oğulları 211 Mart/ 929 
Şarken Cümali garbcn Molla Hızır tarlası şimalen ve cenubcn yol ile 

Yenice mahdud. 
Mehmet, Zihni 
Hamit, Mustafa 

9.193 

22.982 

4.595 

74.463 

64.351 

45.965 

18.386 

41.368 

68.947 

91.930 

721.650 

27.579 

31.256 

45.695 

101.123 

45.965 

30.336 

32.175 

Mehmet 

Mehmet 

Mehmet 

Mehmet 

Mehmet 

Mehmet 

Mehmet, Zihni 
Mustafa Hamit 

,, 

" 

.. 
.. 
.. 
.. 

220 

222 

221 

224 

223 

225 

212 

214 

213 

215 

216 

207 

208 

206 

218 

219 

217 

210 

,, 

,, 

.. 
,, 

,, 

,, 

'' 

" 

" 
,, 

Naili hüriyet 

H 

.. 

.. 
,, 

,, 

" 

,, 

" 

" 

,, 

h 

,, 

" 

,, 

" 

" 

H 

Hamam 
Kur bu 

" 
Nernek 

" 

" 

" 

Arıklı 

Şarkan Kerimler veresesi garben Halimeye satılan tarla şimalen yol 
cenuben Hasan kızı Hanrm. 
Şarken Kerimler veresesi garben Ali evlatları şimalen şose yolu cenu-
ben Hanım Binti Hasan ve Keşmür veresesi. 
Şarken Veliye ifraz olunan tarla garben Ali evlatları Nesip, cümali, 
Cevher, Fatma şimalen yol cenuben Veli. 
Şarken Köse Kadir iken Cimenun oğlu Duran garben Türkmen oğlu 
veresesi ve kısmen tarik şimalen tarik cenuben Cumali. 
Şarkan Tarıkam garben Elmacı oğlu şimalen Mehmet cenuben Bat-
man oğlu İsmail. 
Şarken tarik garben Mustafa Kavas şimalen tarik cenuben Yusuf ve-
resesi. 
Şarkan Yesi hatun garben Kurt oğlu Hasan şimalen Ali cenuben Sillo 
oğlu 

Şarkan Giritli Veli garben tarikiam şimalen Kurtoğlu Hasan cenuben 
Şehriban oğlu Hasan. · 
Şarkan Türkmen cvladları garben Veli evladı şimalen yol cenuben 
Tükmen evladı tarlası. 
Şarkan dere garben Sağır Sillo oğlu Ali şimalen Antenyos Hiristofi 
iken elyevm Ahmet veresesi cenuben Hiristofi. 
Şarkan Kürt Yusuf oğlu Mustafa ve aerho9 çocukları iken elyevm Dur 

mu§ oğlu Nuri ve Yeniceli Mehmet oğlu Selim ve biraderi ve serhon 
çocukları Hasan, Veli, Mamo garben Ahmet ve Cümali şimalen Kurt 
Ahmet oğlu Durmuş iken Nuri cenuben Kamil ve Mehmet ve Sara" 
Hasan oğlu iken saraç Hasan oğlu ve Mehmet ve sabık mebus Niya-
zi ve Celal. 
Şarkan yol garben dağılğan iken elyevm duran tarlası şimalen sarı 
Muatafa oğlu Ciıno cenuben dere .• 
Şarkan yol ve demir yolu garben tarik §İmalen aşkara İbrahim cenu
ben ciima Ali tarlası. 
Şarkan Osman kızı Emine garben kürk Hüseyin oğlu Hasan şimalen 
Hasan oğlu Mahmut tarlası cenuben pekmezci oğlu Hasan. 
Şarkan macar oğlu tarlası garben ve şimalen tarik cenuben kürt Hü
seyin tarlası. 
Şarkan sahibi sened garben kürd Hüseyin veresesi şimalen Veli ce
nuben tarik. 
Şarkan Osman kızı Emine garben Kurt oğlu Hasan şimalen Zilfo ce-
nuben Osman. . 
Şarkan Cumali garben Kürkçü oğlu şimalen sağır Sillo cenuben yine 
!kürkçü oğlu tarlası 

45.965 ,, 209 ,, ,, Şarkan tarik garben Veli cenuben Mehmet şimalen Ayintaplı. 
T. C. Ziraat Bankası Tarsus şubesine 28.14 sayılı kanun mucibince taksitlendirilmiş ipotekli borçlarmı gününde ödemediklerinden borçlan 

muacceliyet kesbedcn yenice köyünde kurt Veli oğulları Mehmet, Zihni Mustafa ve Hamit'in yukarıda hudud ve miktarları yazılı tarlaları 7-6-938 
tarihinden başhyarak 21 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. Arttırmaya iştirak edecek olanlar arttırma bedelinin yüzde onu nisbetinde pey 
akçesi verecektir. İhale bedeli peşinen alınacağı gibi dellaliye, ferağ harcı ve sair bilumum masraflar alıcıya aittir. Mezkur tarlaların ihalesi 27 - Ha
ziran - 938 tarihine rastlıyan pazartesi gilnü saat onda yapılacaktır. İ6teklilerin aynı günde veya daha evvel T.C. Ziraat Bankaıının Tarsus §Ubesine 

müracaat etmeleri ilan olunur. 3479 

G9mrük ve inhisarlar B. KOCOK 
Kitap bastırılacak .. _,,. 

Kiralık - YeniJchir Atatürk Bulva
n Ökmen apartımanmda küçük ailelere 
bekarlara elverişli möbleli sıcak sulu 
raayolu 3 odalı daire 4 ay kiralıktır. 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletin- Satılık : 
den: 

.................................................... Saat 10 - 12 müracaat. 3492 

Kiralık - Y cnişehirde Kalaç apartı -
manı 8 numarada mutedil fiyatla möb-1 - 938 senesinde neşredilecek tah 

minen 18 formalık kurs kitabxnın bas· 
tırdması pazarlığa konu~muştur. 

2 - Bu iş için 390 lira bedel tahmin 
e<lilmiş olup muvakkat teminat 30 lira 
ıs kuruştur. 

3 - İhale 13. 6. 938 pazartesi günü 
saat 15 te yapılacaktır. 

4 - İstekliler şartnameyi levazım 
müdürlüğünde her gün görebilirler. 

S - İsteklilerin en çok ihale günil 
öğleden evel mutlaka teminat parala -
rmı vekalet veznesine yatırarak ala
cakları makbuzlarla tam saatinde alım 
satım komisyonuna müracaatlarr. 

(1655) 3322 

40 formahk genel buyruklar 
bashr1lacak 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletin
den:: 

1 - 938 mali senesinde neşredilecek 
tahminen 40 formalık genel buyrukla
rın bastırılması pazarlığa konulmuş

tur. 
2 - Bu işe 960 lira bedel tahmin 

edilmiş olup muvakkat teminatı 72 li
radır. 

3 - İhale 10-6-938 cuma günü saat 
ıs de yap1lacakt1r. 

4 - İsteklilerin evvelden teminat 
Paralarını vekillet veznesine yatıracak 
alacakları makbuzlarla 11elli gün ve 
saatte alım sattın komisyonuna müra· 
caatlarr. 

(1618) 3301 

_: ' .. : ... ·. p :ı ... , .. ~ .. ·, .-. .'l~ ,::. .. ~ · ~. ,' ... o ıs :·'"'· ... ~"t ... · 
• J. f •' ,. 
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Fotin alrnacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
1 - Elde mevcud nümunesi ve 

§artnamede yazılı vasıfları dairesin
de zabıta memurları için azı 5700 ço
ğu 6000 çift fotin kapalı zarf usuliy
le 20.6.938 pazartesi günÜ saat 15 de 
llı.ünakasaya konulmuştur. 

2 - Beher çiftine 475 kuruş fiat bi
'iilen fotinlere aid şartnameyi almak 
"e nümunesini görmek isteyenlerin 
llı:num müdürlük satın alma komisyo
l'luna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
2237 lira 50 kuruşluk teminat m akbuz 
"eya banka mektubunu muhtevi teklif 
tt'ıektublarını ve 2490 sayılı kanunun 
2 • 3 cü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte eksiltme gilnü saat 14 de 
kadar komisyona teslim etmeleri. 

(1663) c8373 

Sahlık VilJa - İstanbulda merkeze 
yakin havadar denizebakar kiralık bir 
katı havi çiçek ve meyva bahçeli yeni 
bir villi satılıktır. Terkos, gaz, ucakau, 
kalorifer vardır. Ankara Cihan otelin-
den sorulması, 3501 

Satılık- Maktuan 2500 liraya yuka
rı Ayrancıda 20 dönüm bağlı 2 katlı ev. 
Adliye sarayı karşıamda saatçı Ömer'e 
müracaat. 2502 

Satılık bağ - Kiiçük Esatta otobüa 
durağı civarında 20 dönümlük bakılı 

meyvalı kuyulu 2 odalı evli bağ. 

Tl. 2640 3307 

Satılık arıalar - Yeniıehir Cebeci 
ve Maltepenin en nazır yerlerinıde ufak 
çapta parsellenmiş. Tl. 2487 Vahdi 
Doğruer. 3311 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
irat getirir, beton kargir ve ahşap ucuz 
evler ve apartımanlar. Tl. 2487 Vahdi 
Doğruer. 3312 

ElveriıJi acele satılık arsa - Türk 

Küçük ilôn şartları 
Dört sa(ırlxk küçük ilS.nlardan : 
Bir defa için 30 Kuruıı 
İki defa için 50 Kuruş 
Oç defa için 70 Kurus 
Dört defa için 80 Kurus 
Devamlı kilçlik Ulnlarm her defası için 

•ıo kurus alınır. Mesela 10 defa neşredi-

llccek bir ilAn için 140 kuruş alınacaktır. 
Bir kolayhk olmak üzere, her satır, ke
lime aralarındaki boşluklar müstesna 
30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdırh 
Dört satırdan fazla her satır iı;in ayrıca 
ıo kurus alınır. 

.................... i 

Satıhk Hisse - Bahçeli evler koope· 
ratifi 4 B tipi hisse satıhktır. İsteyen .. 
lerin Maarif Vekaletinde öğleden son
ra N. Boyman'a müracaatları. 3380 

Satılık Apartman, Ev - Ankaranın 
her semtinde irat getirir beton, kargir, 
ahşap apartmanlar evler Tel: 1538 

3383 

Satılık Arsalar - Ankaranın her 
semtinde imarca parsellenmiş küçük 
çapta inşaata elveri§li arsalar Tel : 
1538 3384 

Maarif Cemiyeti kolleji yanında cephe 
21, derinlik 19, Yenitehir Yiğitkoıun Acele aatılık Arsa - Maltepenin en 
S. No. 26 ya müracaat. 3447 hakim yerinde münferid ingaata rnü-

Satılık - Ankaranın her tarafında 
iınarca parsellenmiş kiiçUk çapta inıa· 
ata elverişli arsalar Netet Şeren Tel. 
2406 3036 

Satılık - · Ankaranın her ' tarafında 
irat getirir beton, kargir ve ah§ap ucuz 
evler ve apartımanlar Neşet Şeren Tel. 
2406 3037 

Satılık - Ankaramn her tarafında 
.mar dahil ve haricinde parça parça ıa· 
tılabilecek toptn araz:i, bağ ve bahçeler 
:~ eşet Şeren Tel: 2406 3038 

Satılık arsa - Keçiören Tepebaşı 
otobüs durağında 81,000 M. arsa top
tan ve perakende. Atatürk bulv~ 41/3 
No. lu dükkanda Ekreme muracaat. 
Tl. 3816. 3183 

Y enişehirde aabhk. ~r~a - Ye°! yol 
asfaltında garajlara bıtışık cephem 20 
metre her iki taraftan blok 1450 met -
relik arsa Ti. 2640 3306 

Acele ve ucuz satıhk - Fiz armonik 
ayaklı ve körüklü. Ankara Çocuk sara
yı Cad. No. 60 müzik ve saat evine mü-

said ehven fiatla: 1538 3385 

Acele tatılık ev - Y cni§ehirde Dev
let ŞQrası yanında Elgiln S. No. ~· 
2 kat 7 oda konforlu 745 M. bahçelı. 
TI: 2406 Neıet Şeren. 3418 

Satıhk mobilya - Hareket dolayısi
le bir salon ve yemek odası takımı sa -
tılıktır. Yeniıehir Erdoğan sokak No. 
A - 31 re müracaat. 3450 

Kiralık : 

Kiralık - Yenişehir Selanik caddesi 
arkasında Mimar Kemal mektebi üs
tünde Türe sokak No. 6 da 3 oda 1 hol. 
50 lira. 3263 

Kiralık - Bakanlıklara gayet yakın, 
zemin kat 2 oda banyo, kiler mutbak ve 
kömürlük. Demirtepe Akbay sokağı 
No. 9 3268 

Devir auretiyle kiralık daire ...:... Yeni
şehir Maltepe Akıncılar S. B. Sait a
partımanı 4 oda mutbak, banyo, ve sı
cak sulu, içindekilere müracaat. 3347 

leli bir oda kiralıktır. 3491 

Kiralık - Aşağı Ayrancıda Bakan
lıklara çok yakın. Altı oda, banyo ve 
teferruatı. Elektrik ve su vardır. Fiatı 
40 lira. Tel. 2901 3478 

Acele kiralık - Bahriye caddesi Kay 
seri sokak havuzlu apartman 3 üncü 
kat 5 inc.i daire 3 oda bir hol mutfak 
banyo. Görmek için kapıcıya, görüş
mek için Merkez bankası kombino ser
visinde Galib Tozan. 3377 

Kiralık - Çıkrıkçılar yokuşu Güven 
aprtmanında fevkalade nezaretli 4 No l 
lu daire devren kiralıktır. Geni§ 4 oda 
bir hol tef erruatI. İçindekilere müra-
caat. 3379 

Kiralık- Atatilrk bulvarında 5 oda
lı apartıman. Momilyalı veya mobilya
sız, üç aylık veya senelik. Telefon 3648 

3391 

Kiralık - Bakanlıklar karşısında 
Belçika sefareti arkasında Karanfil so
kak No. 43. 3 oda 1 hol, konforlu. Ka-
pıcıya milracaa. 3420 

Acele kiralık daire - 5 büyük oda, 
2 büyük hol. Aylığı 7 5 lira Yeni~ehir 

Yüksel Caddesi Yeşil Saha Genl;ıark 
Apt. No. 9/5 telefon 1152 görmek 
S. 9-12,3- .6. 3417 

Kiralık daire - Müdafaai hukuk cad
Sakarya eczanesi yanında 4 oda mut· 
bak, banyo, havagazı, elektrik. Kapıcı-
ya müracaat. 3451 

Kiralık daire - Maltepe Uludağ so
kak No. 14, 5 oda, mutbak, banyo, 
kömürlük fevkalade manzara. İçinde-
kilere müracaat. 327 5 

Kiralık müstakil ev - Yeni§ehir Tu

na cad. Bayındır S. No. 6, 5 odalı bah
çeli ev 5 ay mUddetle devren kiralıktır. 
Temdit ettirilebilir. Tl. 1737 ve 2767 

3413 

Kurslar: 

Daktilo kursu - 4 '/ ıncı devresine 
haziran ilk haftasında başlıyor. 2 ayda 
diploma verilir. Yenihal arkası yeni ha
mam apartımanı kat 2 Tel. 3714 3095 

racaat. Fırsattır. 3351 Kiralık kat - Kavaklıdere fransız se-
fareti karşısında 4 oda Tl. 3843 3345 111 arayanlar: 

Satılık - Dikmende 2100 liraya sa- :ı: 
tılık bağ. 6 dönüm 4 odalı evi havi 650 Bir ~ay ~çin - Moble ~e ~~~forlu o-
lirası dört senelik ipotek. Yeni eczane-. da Yenışehır Tuna cadde,sı Yıgıt Koşun Ankaraca tanınmış bir muhasip de
den sorulmcısı. 3370 sokakNo: 15 3369 vamlı veya günün biı: kaç saati için iş 
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FLiT ÖLDüRUR , 
• Umumi deposu ı ıı reapln 

lııanbuı, Galatı, YorvDdı Hın 1 ~-·.-" 

3480 

arayor. Namuslu ve işgüzar bir 
arayanlara da iyi bir arkadaştır. 
K. 277 3348 

ortak madığı ilan olunur. Ankara Taba.rin 
Posta barda Saksafonist İbrahim Halil Öz.gür 

3494 

Halen vaz:ifedar bir bayan akşamlan 
kendi evinde çalışmak üzere türkçe, al

manca, fransızca daktilo işleri deruhte 

etmektedir. Mektupla Ankara P.K. 501 
adreaine yazılması. 3415 

Aranıyor : -
Muhasip aranıyor - Eskişehirde ça

lışacak ve inşaat işlerine aşina bir mu

hasip aranıyor. Telefon 2684 Ankara. 
3407 

Fen memuru aranıyor - İnşaat işle
rinde çalı§acak bir fen memuruna ih
tiyaç vardır.Telefon 2684 Ankara.3408 

Şivester aranıyor - Küçük bir çocu
ğa bakmak üzere bir şivester aranıyor. 
Telefonla 3843 numaraya müracaat e-
dilmesi. 3436 

·. Zayiler .· · .... 
Zayi - Askerlik tezkcremle nüfus 

kağıdımı zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskilerinin hükmü olmadığı 
ilan olunur. İtfaiyede No. 25 Mustafa 
Ünlü. 3488 

Zayi - Ankara belei:liyesinden aldı
ğım 27-4-938 tarih ve 1734 sicil 2139 
numaralı şoförlük ehliyetnamemi zayi 
ettltn. Yeni.sini alacağımdan hükmü ol-

Zayi - 928 senesinde Gemlik yatı 
mektebinden aldığım 355 numaralı te
hadetnamemi zayi ettim. Yenisini ala .. 
cağımdan eskisinin hükmü olmadığı i
lan olunur. Ankara merkez jandarma 
bölük kaleminde 98 Osman oğlu Ali 
Turga 3477 

Zayi - Tatbik mührümü zayi ettim. 

yenisini çıkaracağımdan eskisinin hük 

mü olmadığı ve mezkur mühürle senet 

mukabili hiç kimseye borcum olmadığı 
ilan olunur. Ankara Şehit Mu&a mahal
lesi ~ehit Murat sokak 27 No. da Kara 
Ahmet oğullanndan İbrahim oğ. Ali 
Kişi oğlu. 3487 

Zayi - Gelibolu ilk okulundan 29 

sene evvel oldığım şehadetnameyi zayi 

ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. Ankara 
Nümune hastahanesinde terzi Mediha 
Eğilmez, 3489 

Zayi - Ankara belediyesinden aldı
ğım 1683 numaralı bisiklet plakasını 
kaybettim. Yenisini alacağımdan hük
mü olmadığı ilan olunur. Kavaklıdere 
Sporting kulübü bekçisi Hüseyin En-
ginar. 3496 

ZAY! Kimya taburunun 3.6.938 gün 
ve 294753 sayılı Lv. ayniyat makbuzu 
zayi olmuştur. Yenisi verildiğinden 
eskisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

J495 
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Pire, tahtakurusu, sinek, sivrisinek ve bütün haşeratı 

Grip 
nezle 

başağrısı 

kırıklık 

dikkat 
ediniz 

ULUS 

r YA 
Bu ilk tehlike alômetini görür görmez derhal 

,, BÜTÜN HASARATI 
bLDIJRlJR ,, • Almak lazımdır. 

.J..!JdSAN ()€POS(.) 

Adi gazı boyalı su ile karıştırarak yalancı ecnebi ve mar
kalı kutulara dolduruyorlar. Ve fıçılarda ve tenekelerde 

açıktan Fayda yerine satıyorlar 

1 NEVROZIN soğuk alğmlığının fena 8.kibetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün istirabları da dindirir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat 
taklitlerinden sakınınız. 3481 

FAYDA ismine ve markasına dikkat 
Aldanmayınız. Faydada gaz yoktur. 1/8 litre 20 - 1/4 
30 - 1/2 45-1 litre 70-5 litre 300 kuru! Toptancılara tenzilat. 

3482 
Kiralık dükkanlar ve ardiye 

Postahane caddesi Naci Kıcıman apartımanı altında. 3466 

HAYRİYEDEN ŞİRKETİ 
mühim ilôn 

Fevkalade tenzilli aylık abonman kartlanmızın yenisi bennutad haziran 11 inden itibaren meriye· 
te gireceğinden şimdiden merkezi idaremizle Köprü . Boğaz ve Köprü - Üsküdar iskelelerindeki gişe
lerde bu ayın 11 ine kadar satılığa çıkarılmıştır. 

Sayın halkımıza başkaca fevkalôde kolayhklar 
Yaz mevsimini Boğaziçinde geçirmek iatiyenlere ayrıca tenzılatlı üç a;ylr.k lir.a.rt -n-=->• .. --

edilmiştir. Bu kartların birinci serisi işbu haziranm 11 inde, ikinci serisi de mekteplerin umum tatil 
ba§langıcı nazara alınarak Boğaza daha geç nakletmek istiyenleri de müstefid kılmak üzere temmuzun 
birinci gününden itibaren 3 ay için muteberdir. Bu kart abonmanların her iki serisi de Üsküdardan 
(05küdar dahil) Çubukluya, Rmnelihisarından (Rumelihi&an dahil) lstinyeye kadar% 40 Pap.bahçe, 
Beykoz ve Yeniköyden Kavaklara kadar% 50 tenzili.ta tabi tutulmuştur. 

Yüzde 40 tenzilôtı havi kartların 3 ayhk bedeli 
Runıelihisan ile Oskiidar'dan Vaniköyiine kadar birinci mevki ( 1980) kuru~ 

(1188)1 ikinci mevki (1575) kuruş yeri ne (94·5) kuruştan ibarettir. 

Çubuklu ile Emirgan Ye ı~tinye'ye kadar birinci mevki (2340) kuruş yerine (1404) 
kuru~, ikinci mevki (1980) kuruş yerine (1188) kuruştur. 

Yüzde 50 tenzilôtı havi kartların 3 ayhk bedeli 
münteha~ı olan Kavaklara kadar birinci 
ikinci mevki (2700) kuruş yerine (1350) 

Y cniköy ve Paşabahçc{len Boğazın her iki 
mevki (3150) kuruş yerine (1575) kuruş, 
kurustur. 

Ve;gi ve muhtelif rii um olarak birinci mevkidP- kanunen tediyesi icab eden (234). 
ikinci me\-·kidt! (195) kunış, hu kartlarm yukarda yazılı tenzilatlı fiatlannda dahildir. 

Mahkemelerden 
Malatya Sulh Hukuk Mahkemesin

den : 

Gereği düşünüldü: !skender ma. 
hallesinden tatar oğlu Mehmet Ali 
ve Ayşe vekili avukat Hüsnü Tulun 
mahkemeye müracaatla Cirikpınar 

mahallesinden Karik oğlu İsmail a
leyhine açtrkla~r izaleyi şüyu dava
sında merkum Ismailin kaybolduğun
dan ve aynr mahalleden Foşhanh oğ
lu Mehmet kayyumluk vazifesini ifa 
edeceEi hağlı ilmühaberle müevyid 
buluncıugundan mumaflcy :wrei'ı"mc-

din kayyum tayinini talep ve dava ey 

lemekle tayin olunan günde davacı 
vekili avukat Hüsnü ile kayyum tayi
ni talep olunan Foşhanlı oğlu Meh
met gelerek yüzlerine karşı yaprlan 
açık duruşmada merkum Mehmedin 
kayyumluğu ifa edeceği heyeti ihti
yariyesi tarafından verilen ilmühaber
le anlaşrlmış ve kendisi de kayyumlu
ğu kabul eylediğinden kanunu me· 
deninin 376 rncı maddesi mucibince 
gaip bulunan Cirikprnar mahallesin
den Karik oğlu lsmaile merkum Meh 
medin ıtayyum tayinine ve keyfiyetin 
kendisine tebliğiyle beraber (Ulus 
gazetesiyle) ilanına kabili itiraz ol
mak üzere her ikisinin yüzlerine kar
şı 17 .7-937 tarihinde verilen karar 
yazdırılarak açrktan anlatrldr. 3505 

Merzifon icra Hakimliğinden : 

Sark Kromları T. A. Ş. den: 
1 Cebecı· hastanes·ı yada bulunamadığı anlaşılması üzeri-
1 ne mürafaanın muallak bulunduğu 

.a 

İki Revizör aranıyor l 
25 haziran 938 cumartesi günü saat 

G O•• z g da Merzifon icra hakimliğinde ha· 
zır bulunmak veya kanuni bir vekil 
göndermek üz~re .ilanen tebliğat icra-

! Hastahklan mütehassısı ~rna karar~ ver~.ımış olduğundan Sıttı-
t gın mezkur gunde hazır bulunması, 

7-6-11938 

Şark kromJ.on T. A. S. den: 

Atelye Şefi ararHyor 
Şirketimizin Erganimaden civarında Gulemanda bulu- -

nan merkezinde çalıpnak üzere bir atelye şefine ihtiyaç 
vardır. Vazifesi basit bir tamirhaoe, demirhane ve maran
gozhaneyi idare etmek, buralarda yapılan parçalann mal
zeme ve iıçilik hesablarını tubnaksa da, icabı halinde na
zik parçaların toma, freze ve saire gibi İ!lerini bizzat ya
pacaktır. Taliplerin sanayi mektebi mezunu olmaaı !Ari· 
tır. Maden iılerinde ve demiryolu atelyelerinde bu gibi us
tabaşılıklarda bulunmuş olanlar tercih olunur. Ev, tenvir, 
teshin şirkete aid olmak üzere iktidarına göre 130.- liraya 
kadar ücret verilecektir. Taliplerin muhtasar tercümei hal
leri, bonservis suretleri ve bir fotoğraflariyle beraber 
(Şark Kromları T. A. Ş. - Maden) a.clresine müracaatları 
lazımdır. 3468 

111 
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§ Türk Haya Kurumu ~ - -- -
~ BÜYÜK PİY A GOSU ~ --------- ikinci Keşide 11 HAZiRAN 1938 dedir. -

ikramiye 45.000 lirad r§ -
--§Büyük 
---------

Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 

ikramiyelerle ( 10.000 ve 20.000) liralık iki 
adet mükafat vardır ••• 

------------:= Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya § 
:= iştirak etmek suretiyle ıiz de taliinizi deneyiniz. = - --
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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lfBüGijN·KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KURYS• 
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YARIN· KU.RACAG· ı N ız·· EVİN ·TE~ELİDİR 
u ·~ -r. o. 

ZiRAAT. BANKASI 

Bir ortak aranıyor 
Çok karlı bir iş için büyük ser

mayeli bir ortak aranıyor. Kuvvetli 
teminat verilecektir. Ortağrn bilfiil 
çaıışmasr mümkün olduğu gibi çalrş· 
maması da kabil olabilir. Taliplerin 
k.oyacakları sermaye mikdarr ile sa. 
rıh adreslerini Ankara posta kutusu 
496 numaraya bildirmeleri. 3490 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6053 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umuınl Neşriyatr İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. 

- -~ Dr. Bôsıt Ürek ~ - -- --: Cebeci Merkez Bn tane~i S - -: iç Ha talıkları mütehassısı :: - -: Her gün hastalarını Y enişe· S 
: hir Meşrutiyet caddesi ÜrekS 
: apartmanında saat 13 denS 
: sonra kabul eder. Tel: 1694 S - -.,,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

.... 1111111111111111111111111111111111111 t.. - -: NAPOLEONUN METRESi ~ - ~ §. Tamamen renkli ~ 

.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

DIŞ TABIBl 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has· 
talannı kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımanı No. 1 

Erganimaden civarında bulunan Gulemandaki işletme
mizin havai hattı için iki revizöre ihtiyaç vardır. Bunla
rın demircilik ve tesviyecilikden anlayan sanat mektebi 
mezunlarından veya havai hat işlerinde çalışmış bulunan 
tecrübeli usta başılardan olması lazımdır. Kendilerine o
da, tenvir, teshin şirkete aid 80. - liraya kadar ücret veri
lecektir. Taliplerin muhtasar tercümei halleri, bonservis 
suretleri ve bir fotoğraflariyle {Şark Kromları T. A. Ş. -

Dr. R Sander r?!aa icrasına ka~ar verileceğinin teb
lıg makamına kaım olmak üzere key-1 MUZAFFE 

\

• bulunmadrğr takdirde gryabında mu-

1 

Avrupadaki tetkiklerin- fiyet ilan olunur. 3504 ~ 
den avdet etmiştir. Muaye- • ---------------------------------------·----' 

nehanesi Adliye Sarayında l • ====================================== 
Gençağa apartımanından bi-
tİ§İğindeki Sarraf Hakkı a- y E N ı· SİNEMALAR HALK Maden) adresine müracaatları 3503 partımanına nakletmiştir. 
Hastalarını 14 hazirandan 
itibaren, saat 15-19 arası ka- BU GÜN BU GECE BUGÜN BU GECE 

.JlllllL. 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

,:!11111111111111111111111111111111111111!::, 

~ Yenişehir park § 
_ aile eğlence yeri --

Cebeci Hastahanesi ağız, çene yüz = Eskı· Bomont·ı = 
hastahkları mütehassrsr : : - -

Hastalarını pazardan mada her gün 
15 den itibaren Atatürk Bulvarı Fo
to Cemal apartımanı No: 6 da kabul 
eder. 3471 

: dans musiki, taze bira E 
: 4 hazirandan itibaren : 
: açılmıştır. 3467 : 
":iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

• bule ba~layacaktrr. 
.............. il' ............ , ........................ .. 

Bir evrak memuru ahnacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezinden : 
Genel markezin evrak memurlu

ğu açıktrr. Lise tahsilini bitirmiş ve 
askerliğini yapmış bir memur alına
caktrr. İsteyenlerin vcsaikalariyle 
birlikte genel merkeze müracaatları 

bildirilir. 3463 • 

Jean Harlov • Garry Grant tarafın

dan temsil edilen büyük aşk ve 

heyecan filmi 

s u z y 

Seanılar 2,45 - 4,45 - 6,45 Gece 21 de 

-- -- -- -- -- ----- -- -- --- ----- -- -- --- -- -- --.,ı 1111r 

Aşk - heyecan ve macerc:, filmi 

GAİP BÖLÜK 

Baş rolde: Victor Mc. Laglen 

Seanslar: 2,30 - 4,30 • 6,30 gece 21 de 
Saat 2,30 da tenzilat: Fiatlar: 40-30-20 
Halk Matinesi 12,15 de: 

KAFSDE AŞK 
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