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Kimya endüstrimizin temeli. kuruldu 
., .....................................• \. . 

Atatürk 
Dün bir deniz 

gezintisi yaptılar 

lıtanbul, 10 - Cumhurre
iıimiz Atatürk bugün öğle
den ıonra e11elô Florya civa
rında 11e bunu müteakip Bo
lazi~i' nd e ''Acar" motöriy
le bir gezinti yapmlflar ve 
akıam üzeri Sa11C1Tona ya
tına a11det buyurmuflaTdır. 

a.a. 

Halk büyük ŞEF'i 

çılgınca alkışladı 
lıtanbul, 10 (Huıuıi Muha-

"Bu fabrika da Atatürk devrinin ve,, 
"büyük olacaktır,, Atatürk' ün • 

eserı 

&=======================:::::z:::===========================================~ 

Büyük Şef'ten İzmitlilere 
selam ve muhabbet 

İzmitliler bayram 
yapıyor, şehir baştan 

başa donanmıştır. 
[ Huıuıi Muhabirimiz telelonla bildiriyor ] 

birimizden) - Büyük Şel'i
müin Acar motöriyle bir 
deniz gezinti.ine çıktığını 
haber alan lıtanbul lıalkt 
ıahillere birilunif ve Ata
türlı'ü emaalıiz bir cotlrun
lulıla allnflamııtır. Acar mo
törü Florya önünden geçer
ken ıahilden ve denizden 
~ _,,.ı-.. ,.__J.;; •. ı •.. ~-1. ... ,.. 

dan ve coılrun olmuıtur. -
""······································t' 

lzmit, 10 - lzmit bugün bir bayram yerini 
andırıyordu, her taraf donanmıftı. Daha sabah
tan yollara dökülen halk ıelecek misafirleri kar
ıılamak üzere iıtaıyona, klor ve ıutkoatik 
f abrikaıının temel atma töreni yapılacak olan 
sahaya akına başlamıştı. Haydan>aff. ve Konya 
iıtikametrnde sabahları ıehrimizden geçen ka
tarların yolculan iataayonun hıncahınç dolu ol
muı yüzünden meıhur Çene auyumı içmek ve 

------------ kaplarını doldurmak im.kinmı bulamıyorlardı. 

Kimya 
Endüstrisi 
Tamamlanıyor 
[ lzmit'te kurulacak olan kim
ya labrikcuının temel atma tö
renine davetli bulunan Y a.zı 
lıleri Müdürümüz Mümtaz 
Faik FENlK'ten telefonla ] 

Beı aenelik aanayi plinmın ta-
hakkukunu Üzerine alan Sümer 
Bank, bugün lzmit'te Ekoıt0mi Ba
kanı B. Şakir Keaebir tarafından te
meli atılan audkoatik ve klor f abri
kaıiyle bu devredeki vazifeıinin ao
nuna yaldapıuı oluyor. 

Sümer Bank'm timdiye kadar te • 
tebbüa ettiii bütün iflerdeki muvaf
fakiyeti, memleketin birçok yerle
rinde kW'duju fabrikalar busiin lz
mit'te, kiiıt fabrikaımm biraz ileri
ainde bütün lzmit halkının iftirakiy-
le temeli ablan kimya fabrikaımın 

da • kua bir müddet içinde iflemi -
ye açılacağma açık bir delildir. 

lzmit böyle bir fabrikaya kaVUf· 
tuiu için hakiki bir bayram yapıyor. 
Çünkü imparatorluğun kendiaine 
Yalnız öile, ikindi, yabı namazlarmı 
tayin etmek üzere verdiii bir aaat 
kuleaine mukabil cumhuriyet ona 
dört fabrika birden kurmuttur. 

lzmit evveli aon nıtem makine
lerle cihazlannuı olan kiiıt f abri
kaaiyle kültür hayatunızm gKlaaını ı 
lemin etmektedir; ikinci kiiıt fab-ı 
rikaıiyle bu gKla fazlalatacakbr. 
Diier taraftan aellüloz fabrikasmm 
temelleri yükaelmektedir. Yarm 
kimya endüatriıiyle birçok ihtiyaç
lara cevap verecek ve aynı zamanda 
memleket müdafaaıında en büyük 
t'Olü alacaktır. 

Çok kıaa bir müddet zarfında en 
ileri bir kalkınmıya aahne oldujunu 
göreceğüniz çorak bir aahada bu
gün, bu kimya fabrikaımm temeli a 
tılırken Ekonomi Bakanımız bu nok
tayı ayrıca ipret etti. lzmit kıinıya 
fabrika11nm memleket müdafaaaın

da ifa edeceği yükaek hizmeti an
lattı. 

Evet, ,,ütün itlerimizde •ulha hiz
met etmek Ye daima aulhae•er ol
mak eaaı gayemizdir; ancak memle
ketin bazı miifkül anlarında, bilbuaa 
inaani olmıyan tecavüzlere kart• 
meıru ve zaruri mukabelede bulun -
mak için icap eden Ye lazım gelen 
vautaları haz .. lamak g.-.ktir. 

(Soau 8. iaci say/ada) 

Ankara' dan davetlileri ietiren muhtelit tren ıa 
hah saat 9..10 ela ıehrimize seldi. Miaafirler ia
tuyonda batta vali O. Hamid Oııkay olmak üze. 
re İzmit belediye reiıi, Sümer Bank'ın tehrimiz. 
de bulunan erkanı ve istasyonu dolduran binler· 
ce halk tarafından kal'fılandılar. Ankaralı da 
vetliler, tehri gezdiler. 

Saat 10.30 da ıehirde bulunan halk fabri
ka sahasına akına batlamıftı. Ankaralı misafir-

lzmit lrimya lalnilıaının f'-_melini atan 
Elıonomi Balıanunı.z B. Ştilrir Kaebir 

ler de İstanbul treninin ıelmeai-ı----------.-------------------
ne bir çeyrek kala sahaya gel-
miılerdi. 

İstanbul misafirlerini getiren yıl
dırım katarı klor ve sutkoetik fabri
kaaıırun kurulacağı sahada durdu. 
Ba,ıa Ekonomi Bakanımız B. Şakir 

Keıebir olmak üzere btanbuıl'dan ge
len divetliler, İzmit Valiai B. Hamid 
O.kay, amiraller ve Tümgeneral ile 
Ankara'dan gelenler, Sümer Bank er· 
kanı ve kalabalık bir halk tarafından 
karfılanmıtlardır. 

(Sonu 8. inci sayfada) -
Halay anlapnası münasebetiyle 

Sovyel Büyük El~isi 
hükümelinin 

memnuniyetini bildirdi 

ilk kimya fabrikamızın ilk harcını 
ekonomi bakanrmı:z: koydu 

B. Şakir Kesebir dedi ki : 
11 Sulha bağlıyız ve sulh içinde kalmak 11 

11 istiyoruz. Ancak yine bu gaye ile 11 

11 harb için hazırlanmağa da mecburuz 11 

[ HUSUSi MUHABiRiMiZ TELEFONLA BiLDiRiYOR ] 
/zmit, 10 - l.zmit'te lıurulacak olan illr lıimya labrikanu
.zın diinlıü temel atma töreninde Ekonomi Bakanımız; 8. Şa
kir Keıebir mühim bir nutulr aöylemiftir. Fabrikanın ekono
mi hayatımızda ifgal ettifi mevltii tebarüz ettiren bu nutuk 
davetliler ve lzmitliler tarafından haraTetle alkqlanmlfhr ••. 
Bu değerli nutku, aynen veriyorum: 

Ekonomi Bakanımızın nutku 
''Bugün temelini atmak üzere olduiumuz bu fabrika büyük 

kimya endüıtriaine ıirmek için batlanııç olmak gibi huauai bir 
ehemiyeti haizdir. Bunu takip edecek cliier fabrikalarla kimya 
endü.triıi memleketimizde inkitaf yoluna girmiı ve bet senelik 
sanayi proıramımızın. tamamlanmuına doğru yeni faaliyet mer
haleleri kazandırmıf olacaktır." 

Kimya endüııriainin ehemiyeıi 
a sıo soooooıoc a a a •SS s Kimya endüatriainin birinci 

sanayi proıramımızda bqbca 
Davetliler dönüyorlar iki Ha• üzerinde yer aldıiını bi

liyonız. Biriıi klor, diğeri hamı-
lzmit, ıo (Hususi muhabirimiz tele- zı kibrit fabrikalarıdır. Burada 

fonla bildiriyor) - Klor ve sudkos- klor fabrikası kuruluyor. Hamı
tik fabrikasının temel atma merasimi- zı kibrit f abrikuının da Zonaul
ne gelmit olan misafirlerimiz Ankara dak havzasında teıiıi kararlq
ve lstanbul'a dönmilflerdir. Ekonomi mıı ve makina ıipariıleri yapıl-

So .. yet Bu"yu:'k Elırw bakanı B. Şakir Keaebir saat 23.30 da mıKt~r. d" . . . h . . ., ~ , ımya en ustrıaının e emıyetı 
B. 1 erentiyel kalkan hususi bir trenle btanbul a hakkında ıöz aöylemiye bilmem lü-

Haber aldığımıza göre, Sovyet Bü- dönmüttiır. B. Şakir Keaebir iıta.. zum var mı? Kimya sanayii ve kimye
yük Elçisi Ankara'da Hariciye Vekili- yonda Vali, Komutan ve Amiraller ile vi maddeler ietihsali alel'umum aana
miz Doktor Araa'ı ziyaret ederek Ha- ~nlik yapmakta olan halk tarafından yilef1De hareketimize ruh ve canlılık 
tay itinin Fransa ile Türkiye arasında çoığun tezahürlerle teıyi olunmuı- verecek kıymettedir. Burada kuruJ-
doatane bir ıurette halledilmeainden makta olan klor fabrikası iathalitı 
dolayı hükümetinin memnuniyetle teb- tur. - C. B. ı ilk bqta f:rmit kiğıd aanayiimiz ve Pklerini ifade etmiıtir. a.L •••••••lıl!!llll•M•• (Soau ı. iaci sayfada) 

Dün gece gü11erteıinde bir ıuvare verilen Y avu.z harp gemimiz 

Dün gece Yavuz harp 
gemimizde bir balo verildi 

Balo neşe iç.inde gece yarısına 
kadar devam etti 

İzmit, 10 -Temel atma töreninden sonra misafirlerimiz Ersin 
ıemiaine gittiler, verilen öğle ziyafetinde hazır bulunduktan 
sonra deniz yarıılarmı takip etmek üzere Ergin' den ayrıldılar. 

Akpm saat 19.30 da misafir
lerimiz ,eref ine Yavuz harp ge
mimizde bir mvare Yerildi. Suva· 
re de B. Şakir Kesebir, Ankara 
ve İstanbullu misafirler, vali, ko
mutan, donanma, filotil\v ünü 
bahri komutanlan ve tehir ileri 
ıelenleri bulundu. 

Yavuz'un muhtelif vasıtaları uat 
18.30 dan itibaren davetlileri taııma
ğa batlamı,ıardı. Battan bap elek
trik içinde bulunan Yavuz'da komu
tan yarbay B. İhsan Uzer misafirleri 
büyük bir nezaketle kar,ıhyordu. 
Yavuz'un güvertesinde husuıi bir su
rette hazırlanmıt olan balo saat 19.30 
da başladı. Bolaya Yavuz neferlerinin 
oynadığı zeybek ve Karadeniz oyun
ları batka bir hususiyet veriyordu. 
Büfe çok zengindi. Balo gece yarısı-

(Sonu 8. iaci sayfada) 

B. ~akir Kesebir'ln 
ihtisasları 

C...Y .... '4a ........ •.m
ziyafetten IOlll'a FJr.onomi Ba· 
kanımız B. Şakir K...bir'.._ 
ihti.aalarmı rica ettim. Bana 
tunları aöyledi ı 

"Günümümn 6dim için pelr .Jn,.. 
metli 11eçtilini .ö)llcmelr üterim. 
Çalı mühim bir labriltanın temelini 
cıtmcıJr, çalı nepli den~ aporlGrrna 
tGlıip etnNlı w nihayet harp ..,,U
lerimwn kıymetli müalirperoerli
iinden utilade ederelt "•i•rli 11ene
ral w amirallerimwe 6irlilıt• Y • 
uu.s' da ,ü~l bir 11ece pçirmelı 6a
,.ünümüaün unutulmaa intı~ 
cloluclur.,, 

Dün ıebrimizde zengin ıpor hareketleri yapılmıftlT. 
Marmara havuzunda yüzme birincilikleri müaabakalanna de

vam edilmittir. Türkiye birinciliklerine i,tirik etmek üzere iki 
üç süne kadar İstanbul' a gidecek olan bisikletçiler de dün aon 
antrenmanlarını yapmıılardır. Bu husustaki tafsilatı ve spor t. 
reketlerinden enatantaneleri 7 inci ayfamızda bulacak.tınız. 
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Siyahtan kırmızı - beyaza 
... Hatay'ın genç kızları, on sekiz yıldan fazla süren bir hasretin, ay

rılığın ve matemin rengine boyanmış siyah elbiseleriyle türk askerleri
nin yolunu "bekliyorlardı. 

Ordu girince, on sekiz yıllık kara örtülerini atarak kırmızı·- beyaz el
biseleriyle askerlerin arkasından yürüdüler. 

Bu yürüyüş hasretin ve matemin bittiği noktadan kurtuluşun ve is
tiklalin kucağına doğru bir yürüyüştü. 

Hatay kızlarının omuzlan bundan sonra siyah örtü görrniyecekti. 
ırtlanndaki yeni elbise, büyük davalarımız uğrunda, timdiye kadar, 

dökülmüı kanlar gibi kırmızı, ufuk~ yeni doğan günqin ışıklan gibi 
ay ve Türkiye'nin içinde ve dışında yaşıyan türklerin alınları ve baht
ları gibi aktı ..... 

..... Bir mini·mini yavru, kasabaya giren askerlerin önüne çıktı. Ha
yata ilk gözlerini açtığı zaman yabancı renkler ve yabancı bayraklar 
görerek bahtını ta ilk yaşından beri siyah gören bu türk çocuğunun sır
tında siyah bir elbise vardı. O da kucağındaki çiçekleri subay amcasiy
le asker ağabeyisinin kucaklarına, sırtındaki siyah örtüyü de hüriyete 
ve kurtuluşa kavuşan toprağının üzerine attı ..... 

Bunlar Hatay kurtuluşu şiirinden yeni mısralardır. Osmanlı edebi
yatının en büyük vatan şairi, yurduna §Öyle hitap etmitti: 

Git vatan, Klbe'de siyaha bürün 1 
Yeni türk neslinin Hatay' da yaşıyan kızları ve yavruları o şairin mıs· 

raından çok daha büyük bir belagatle türk yurdundan bir parçanın on 
sekiz yıldır, büründüğü siyah örtüleri kendi.narin parmaklariyle yerle-
re attılar. Nurettin ART AM 

Türkiye hükü .. metinin 
Osmanh borçlarını 
ödeme politikası 

Aj~ns Ekonomik e Finansiye'nin bir yazısı 
Ajans Ekonomik e Finansiye'nin Ankara muhabiri, Türkiye hü

kümetinin Osmanlı borçlarının tediyeıi hakkında takih ettiği" ıi
yasete dair gazetesine Ankara'dan §U mektubu yaznıı§tır : 

Türkiye hükümetinin osmanh borç
larının tediycei hakkındaki noktai 
nazarı ve bu hususta tak'ib ettiği siya
set hakkında en mev,uk menbalardan 
aldığım malümatı bildiriyoru"m: 

Bundan evci Karabük inşaatı için 
alınan on milyon sterlingden maada 
bu defa lngiltere'den yapılan 16 mil· 
yonluk istikraz, alacaklıların Türki
yeden alacakları ve lneiliz piyasala
rında satabilecekleri ma1larla ödene
cektir. 

Kendisini alfilcadar eden işler içiq 
bu ~ralt dahilinde kredi temin eden 
Türkiye'den, osmanh hilkilmeti tara
fından yapılan borçların tediyesi hak 
hakkında, umumi harb esnasında Bir
lefik Amerika Devletli:rinden istik
raz yapan hükümetlerin dUııüncele

ıinden başka bir düşilnce beklene· 
mezdi. 

Bahusus ki osmanlı borçları f ev ka
la.de müşkıil şerait altında yapılmıştı. 

Kezalik Maliye Vekilinin DUyunu 
umumiye kuponlarının TUrk lirası ile 
tediye edilmesi hakkında Büyük Mil· 
let Meclisinde yaptığı beyanatının 
müttefikan ve alkışlarla kabul edil
mesi de Türk t'fk6.rı umumiyesinin 
bir tezahürü demektir. 

Bundan maada, clearing anlaşmala
rının iyi i<lare ve tatbiki için B. Celal 
Bayar tarafından takib edilen ve bir 
çok memleketlerde "kontuar,. lar açıl
masını tıemin eden politikanın mu· 
v.affak olu9u da, bugün dövizle öden· 
meai kabil olmıyan Fransız - Türk ti
•ret uıullerinin ıslahını icab ettir· 
melctedir. 

Velhasıl, bugünkü dünya konjonk
türü, başlıca memleketleri halen sağ· 
lam bir ekonomik ve sosyal manzara 
arzeden Türkiye ile olan ticari müna· 
sebetlerini idame edebilmek için, bu 
memleketin ihrae&t maddelerine ken
di dahili piya&alarında bir yer temin 
e'tmiye mecbur tutmaktadır. Bu vazi· 
yet başka bir mesele daha tevlid et· 
mektedir ki o da, alakadar memleket
lerin gerek paraca muavenet gerela.e 
makine ve t\lat ve edevat temin etmek 
suretile Tilrkiyenin istihsallerine ve 
bilhassa zirai istihsallerine yardım 

etmek ve böylece Türk ihracat mad· 
delerinin dUnya f.iatlarile rekabet e· 
dcbilmelerlne imkln verebilmektir. 

Bu meyanda, Türk mahsullerini sa
tın alan memleketlerin bilhassa timdi 
Celal Bayar'm direktifi altında Faik 
Kurdoğlu tarafından Türk ziraat po· 
litikasınm esaslarında tadilat yapıla
cağı bir sırada Türkiye ile iş birliği 
etmelerinin lUzum ve chemiyctini te· 
barUz ettirmek istiyoruz. Takib edi-

len bu siyaset, Amerika Birleşik Dev
letlerinde ve Kanada'da bu sahada 
yapılan tecrübelerden doğrudan doğ
ruya ve yahud da bilvuıta istifade et· 
mek suretile istihaal!tı artırmayı is· 
tihdaf etmektedir. Tlirkiyenin bu 
pl!nı tatbik etmesinde kendisine mu
avenet edecek olan memleketler, hem 
dlinya ve hem de hususi piyasa fiat
larından mUııtefid olacaklardır. 

Bize yukarıdaki malQmatı veren 
zat, Fransa'nın da, az mikdarda dahi 
olsa, Tl.ir.kiye'den tUtUn, tif ti:k, pamuk 
kuru meyva ve kömür aatın almak su· 
retile bu memleketle olan ticaretini 

~nkipf ettiTebileceğini aöylemi9tir. 

ULUS 

Bu yıl genişletilecek ve 
yapılacak telefon hatları 

Hat Cenupta PayOs'a 
kadar temdit edildi 

1938-39 ders yıhnda 

orta tedrisat 
mektepleri 

Kültür Bakanlığı 1938 - 1939 ders 
yılında orta mekteblere 20 - 25 bin 
talebenin başvuracağım tahmin et -
miştir. Talebe fazlalığı karşısında 
orta tedrisat muallimleri kadrosunu 
doldurmak üzere de şimdiden tedbir· 
ler almıştır.Mevcut muallim ıayısının 
geçen ders yılındaki botluklarla bu 
yıl açılacak şubeleri bile doldurmı
yacağı anlaşılmaktadır. Bu yıl yalnız 
mevcud mekteblerde şube açılacak, 
ve bu me)deblerin takviyesi ciheti • 
ne gidileçek kati zaruret olmadıkça 
orta nıekteb açılmıyacaktır. Şube aç
mak imkanı elde edilmi~ olsa bile ta
lebe fazlalığı olan yerlerde çifte ted
risat tatbik olunacaktır. Orta tedri
sat mektebleri bakanlıkça tesbit edi· 
len bu esasları göz önüne alarak Ö· 
nümilzdeki ders yılı için haı:ırhkla
rını ona göre yapacaklardır. 

Halkevi gen~lerinin gezintileri 
Ankara tialkcvının .kuyıucuJı.ıK teu· 

!undan bir grup cumartesi ve pazar 
tatil gUnlerınde Çakal, ~eynam, ·.ı:oı 
ve Çavuşlar kBylerıne gıderek tetkik
lerde oulunmuşlardır. natkevuler 
gittikleri yerlerde koy!Uyu ılgılendi· 
recek faydalı konuşmaıar yapmışıar. 
hastalarım muayene ettırı!J, ıJaçJarı
m parasız olarak vermişıeruır. Vkur 
yazar köylüye ve okuma odalarına 
halkevi koycUlük oubcatnce muhtelif 
mevzular üzerine basılmış broşürler
den dağıtmışlardır. 

Heyet gezıyi B li kazasına kadar 
uzatarak orada &ece okul binaıında 

toplanan yüzlerce kasabalı v.e köylU· 
ye seyyar makine ile onları alakalan
dıran filmler göstermiştir. 

Bu toplantıdan istifade ederek, köy 
cülük komitesinden Bn. Saffet Den
gi, "Devrimlerde kadının rolü", Se
zai Erkut, "Halkevlerinin kuruluş 

maksadı, çalışmaları ve devrimin hal· 
kevlerinden beklediği,, ve Tevfik Kı· 
lıça&lan da .. Şehir ve köylerimizin a· 
ğaçlandırılması ve ağacın faydaları,, 

mevzularında birer konutma yapmıf· 
lardır. 

Geceyi Bala'da geçiren heyet sabah 
erken kendilerine Ball'dan da katı· 
lan gençler, doktor ve kaymakamla 
birltkte Holuz köyü ile Karaali nahi
yelerine uğramıılardır. 

Kendilerini ziyaret, muayene ve 
dileklerini dinlemek için köy, köy, 
tarla tarla dolatan halkevlilerin bu 
hareketleri köylümüzU çok sevindir
miştir. 

Asıl ·ız hir lıahcr 

Ankara, 10 a.a. - İstanbul'da inti
şar eden Tilrkişe Pottt gazetesinin 18 
tarihli ve 141 numaralı sayısının mah
reci Tokyo olan bir telgrafta Tokyo· 
dan Mekkeye kadar uzıyan mıntaka· 
daki müslüman hüklimetlerinin anti• 

Ankara - Adana arasındaki telefon 
hattımız Dörtyol, Ceyhan ve Payas'a 
kadar uzatılmış ve bu kasabalarımız. 
ile telefon muh&berclerine baglanmıı
tır. Adana - Payaı telefon hattının 
Suriye'ye bağlanması üzerindeki ça
lışmalara devam olunmaktadır . 

Aldığımız maliımata göre P. T. T. 
idaresi 1938 finans yılında Afyon -
Burdur; Burdur, Denizli, Dinar, Na
zilli üzerinden İzmir hattını yapmağa 
karar vermi§tir. Bu hattan ayrılacak 
bir kol ile telefon hattı Odemiş'e u
zatılacaktır. İdare aynı yıl içinde 
bmir - Buraa • İstanbul hattını ııılah 
edecek ve bu hattı kuranportörler 
koymak su.reHyle kuvetlendirecektir. 
Diler taraftan Etkigehir - Bursa ara
ıı müstakil devre haline getirilecek, 
Ankara - Adana hattı da takviye olu
nacaktır. P. T. T. idaresi halen Sof
ya üzerinden yapılmakta olan Atina, 
Selanik ve diğer yunan ıehirleriyle 
şehirlerimiz arasındaki telefon mu • 
haverelerinin do~rudan do~ruya ya -
pılmasını temin için İstanbul - Yu
nan hududuna telefon hattı yapıla
cak ve bu hat Edirne'ye kadar tem
did olunarak btanbul - Edirne tele
fonuna ikinci bir devre ilave edile
cek, mevcud hat da ıslah olunarak 
Avrupa görüımelerinin daha iyi bir 
§Ckilde olması temin edilecektir. Yu
nan hududu hattının yapılması ile 
gerek TUrkiye'den Yunaniıtanla gö
rUıenlerin, gerek Yunanistandan yur
dumuzla görUtenlerin bulgar telefon 
idaresine t elefon mükaleme ücreti ile 
birlikte vermekte oldukları transit 
ücreti ortadan kalkacaktır. Bu suret
le de Atina, Selanik ve diğer yunan 
gchirleriyle olan telefon mükaleme 
ücretleri kendiliğinden ucuzlamış o
lacaktır. 

Anlaıı"a • 1ıtanbul telefonunun tak
viye edilmesi de kararla§rtlı§tır. ısu 

hatta 1938 yılı içinde üçüncU bir dev
re illve edilecek ve telefon abonele
rinin beklemeden görüşmeleri imk:i • 
nı kısmen olıun temin olunacaktır. 

Adana, Bursa, Zonguldak, Mersin 
lokal ıebekeleri de 1938 finans yılı 
içinde bitirilecektir. İdarenin in§aır· 
na bagladığı Samsun ve Afyon P. T. 
T. binaları da yakında bitecektir. 

Şişli'de 2000 abonelik" telefon bina
sı inşa olunmakta ve tesisat ihale e
dilmiı bulunmaktadır. Kadık8y tele -
fon santralının 400 abonelik geni~le
tilmesi işi üzerinde de çalışılmaktadır. 

Y eniıehir santralında yapılmakta 

olan 200 abonelik teıiaatın bir an e -
vel ikmaline çalışılmaktadır. Bu şe

beke bitirild iği saman vuku bulan a
bone talebleri karşılanmış olacaktır. 

Diier taraftan P. T. T. idaresi İs
tanbul telefonunun 9ebekesini tevsi 
ve ıslaha çalıımaktadır. Bu arada te
lef<?n bulunmıyan semtlerde telefon 
febekeıi yapılacak, abonesi dolmuş o
lan semtlerde şebeke takviye oluna. 
cak ve böylelikle abono taleblcri ta· 
mamen karşılanacaktır. 

komintern birlik yaptığınd~n bahse
derken Türkiye'nin bu teşekkülde 
dahil olduğuna dair haberin tamami
le aıılıız olduğunu Anadolu ajansı 

beyana mezundur. 

lstanbul' dan: D -
- • ıp 

Eğlence yerlerinde temı• 
edilen ucuzluk !: 

Yazan: Ne§et Halil Atoll' 
terilerine verecekleri yemekle~al 
kadar gram ağırlığında et koyac :( 
rını tesbit etmiş ve fiyatı lokaıt k 
rm derecelerine gör.e ayırmıştır. :t" & 

na'da bir adam aynı mikdar ve nef i 
te bir yemeği müessese değittire 

Te<lbirlerin henüz tamamlanmamış 
olmasına rağmen, devletin ve beledi
yenin eğlenme, yıkanma ve dinlenme 
yerleri vergi/~rinde yaptıkları tenzi -
lat, birkaç giın içinde lstanbul'da ol -
dukça müsbet neticeler verdi. 

Pazar gilnU Florya plajları için 70 
bin kişi bilet almıştır. Gene pazar gü
nü Anadolu akgam postasını yapan 
Akay vapuru, yolcusunun çokluğu 

yüzür.den Caddebostanı'ndan sonraki 
iki iskeleye uğrayamamıştır. 

*** İstanbulluları şehirden çıkarmak 
ve şehir içinde umumi eğlence yerle
rinde toplamak için alınan tedbirler, 
§İmdilik devlet ve belediye bütçele
rinden yapılan fedakarlıklara dayanı
yor. Birçok müesseselerin tedbirlere 
intıbak için hazırlıklara . başladıkları 
bile şüphelidir. 

Yalova mlistesna, 1stanbul'da daha 
hiç bir milesaeae fiyat ilan etmedi. Şe
hirde, Adalar'da, Boğaz'da bir gUn, 
bir haf ta, bir ay otel veya pansiyon
larda kaça kalınabilir? Bir öğle ye
meği için ne ödenir, ev kaça tutulur? 

Müessese sahibi, anlaşmak ıçın 

müşterinin ayafına kadar gelmesini 
mi, yoksa reklamı, mücadeleyi üzeri· 
ne alan, hükümetin veya belediyenin 
yapmasını mı bekliyor nedir 1 ••• 

••* 
Mücadelede hükümetin ve beledi

yenin yardımcısız kalmalarının belli 
başlı sebebi ; lstanbul'da ve İltanbul 
sayfiyelerinde müessese denilecek 
eğlenme ve dinlenme yerlerinin henüz 
kurulmamış olmasıdır. 

Günlük müşterisi elliyi geçmiyen 
kır kahveleriyle, en büyüğü yirmi o
dalı otellerle, bunlardan daha basit 
pansiyonlarla mükemmel olarak ne 
yapılabilir ? 

Bir günde yiyeceği için on beş ve 
bir yılda giyecegi için en çok birkaç 
yüz kuruş harcıyabilen bir ayak satı
cısından, bir sandalcıdan, bir arabacı
.a..-. r..17 ı,,. ı,,..ı.;·7~;~ ... n"n nah11 \.\,C\l.Z 
fıyat ıstemek ıçın ınsanın çok dela 
içini zorlaması icap ediyor ve insan 
bu adamlara onlar istemeseler bile is
tiyebilece.klerinden !azluını veriyor. 

*"* 
Tedbirlerle, küçük jş yerlerinde 

şliphe yok ki ucuz fiyat tarifeleri tat
bik edilecektir. Fakat belediyeler bu
günkü teşkilatlariyle bu yerlerde -
eğer varsa - kaliteyi nasıl ayakta tu
tabileceklerdir. 

Atina belediyesi, lokantaların müş-

E'1irııc - I.iilcburğaz a f alt yolu 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Edirne 

asfalt yolunun LUlcburgaz'dan aonra· 
ki kısmının inşaatı için bu yıl bir 
mllyon lira tahsis edilmiştir. Trakya 
umumi müfettişi General Kazım Di
rik ve Bayındırlık Bakanlığı yollar 
umum mildUrü asfalt yol üzerinde e
tUdler yapmaktadırlar. Bu yol üzerin
de büyük bir turiıtik otel kurulması 
ve meşhur Ekmekçioğlu kervansara
yının yeniden inpu etraf mda tetkik
ler yapılmaktadır. Kervansarayın ye
rine büyük bir otel ve gazino yapıl
ması da dütUnUlmektedir. Bu otel ve 
gazinoyu Edirne hususi muhasebesi 
yaptıracaktır. !nşaaat hazırlıklarına 
bugUnlerde baılanacak ve etUdlerin 
bitmesi ve karar verilmesini mütea
kip inıaat derhal mUnakasaya çıkarı
lacaktır. Planları hazırlıyacak olan 
profesör Egli Ekonomi Bakanlığında 
yeni kurulan turizm ofisi ile de te
maslar yapacaktır. 

üç, dört türlü fiyatla yiyebilir. ,Jde, 
htanbul'da ve 1stanbul'un say~ak. 

otel ve lokantalarında yalnız kl""'H 
değil, miktar farkları da vardır.3!~ ' 
zan bir otelde tabldot olarak verı 9 
yemekle on iki yaşındaki bir ç d 
bile karnını doyuramaz. anl 

* * * 1 Hayat pahalılığı ile miicr.cıeleye ~ 
ren hükümetin ve büyük ıehir belCo" A 
yelerinin Ankara'da, Yalova'da, But 
sa'da, Florya'da olduğu gibi eğle~ 
ve dinlenme yerlerinde kurulmuş ft' N 
ya kurulacak müesseselerle, alAkad"tr 
olacağı pek tabiidir. ld 

Pahalılık mahdut ekonomik ıebCP'lli 
leri bir tarafa bırakılacak olursa. ~ 
cemiyetin da':ıa fazla iptidailiğirıiftd· 
vasfıdır. Ve böyle cemiyetlerde ucu' F 
luk için yapılacak mücadele, mücad' ah 
lenin istikamet ve şümulüne göre, )'al1r 
nız pahalılığı ortadan kaldırma1'1itkl 
kalmaz, cemiyette kliltür ve hayat ~ 
viyesinin inkişafına yarıyan bir~ok r 11n 
sash değişikliklere de sebep olur. lır 

Şimdiye kadar bizde böyle bir ınU-a..e 
cadclenin yapılmaması yü.?.ünden, biİ' 
yük Jehi:lerde eğlence yerleri kapaıı• 
mış, patron işçi olarak, bir~ok insıı~ 
açıkta kalmış, ayrıca, eğlence yerıerı• 

nin kiraları, ve kıymetleri döıınıiitı a 
devlet normal vergilerini kaybetınilı 
daha fenası, halk; şehirlerde, kasaba' 
larda kendi içine çekilmiı, gezmek.il 
toplu eğlenmek, normal yaşamak itİı-la 
yadını kaybetmiştir. 

İstanbullular bu kadar 
nirler ? 

Birkaç gün sonra bana bu suali SO' 
ran yabancı dostum, oteldeki odasın
da gardrobundan çıkardrğı viskiyJ 
verdi, 

- fcmez misiniz ? • 
Pa1iaıııık ecneoı ao-srnmu ıl)Cı ~• 

manda şehirlinin hayatına intıbak et
tirmiş o da iıtanbullular gibi eğlen• 
miye alışmıştı. 

Memlekette pahalılığa karşı açıtaıı 
mücadelenin ilk aylamda, kısmen de 'P' 
ilk haftasındayız. Onun için mUcade
lenin müsbet tesirleri hakkında derhal 
müsbet şeyler söylenemez. Fakat bıl • 
tarih hareket noktası olarak tesbit e
dile bilir ve birçok şeyler söylemek 
için hazırlanılabilir. 

Husasi muhlsebe dlrekt6rlerl 

ırıs1nda tayinler 

Filhakika Fransız - Türk ticaret 
şiTketinin ihdası ve faaliyeti mesud 
bir baprı telikki olunuyorsa, bunun 
f&aliyct sahasının genitlemesi de ar
zuya pyandır. Binaenaleyh bir mu
bayaa kontuarının tesisi elzemdir. 
Bu !Uzumu ba9ta İngiltere olmak Uze· 
re Çekıoılovakya, Holanda, Polonya 
da tanımıılardır. Belçika ve her iki 
t.panya da buna imtiaal etmek üzere· 
dirler. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 111111111111111111111 

Afyon vilayet hususi idat"C direk· 
törlüğüne 55 lira maaşla lç Bakanlık 
kefalet sandığı muhasebecisi BB. Ra· 
uf Gülerim, açık bulunan Manisa hu· 
susi muhasebe direkWrlilğUne An -
kara - Yenişehir husust muhasebe ta
hakkuk, tahsil başmemuru Muhiddin 
Kayaalp, a!fık bulunan Amaıya husu
st muhasebe direktörlüğüne Afyon 
huıusi muhasebe direktörü Harun 
Ergin, açık bulunan Erzincan huıu· 
si muhasebe direktörlüğüne Eıki§e· 
hir hususi muhasebe direktörü Lüt
fi Şenel, Tekirdağ hususi muhasebe 
direktörlüğüne bakanlık emrinde bu· 
lunan Ordu eski hususi muhasebe di
rektörü İhsan GUraes, Eakitehir hu· 
ıusi muhasebe direktörlüğüne Tekir
dağ hususi muhasebe direktörü Şem· 
ıi Tumer, açık bulunan Bingöl hu
suat muhasebe direktörlüğüne Ağrı 
husuai muhasebe direktörü Haydar 
Tuna tayin edilmiılerdir. 

Tediyeler itibarile Türkiyenin ec· 
nebi memleketlerle olan ticari mUna
ıebetleri iki kııma ayrılabilir: 

ı -Türk ticari mUnaaebatmın ha· 
kikaten ve mUtetlladi bir ıurette art· 
tıiı memleketlerle olan ticat"Cti. 

2 - Türk ticari münasebetlerinin 
kliring V1C yahud da tediye anlqmala· 
rile tahdid edilmi§ olduğu memleket· 
icrle olan ticar.et. 

Halbuki liderlerinin rHmi beya
atlarma bakılırsa Türkiye 1 inci 

ddeye dahil olan alacaklıların, ala
caklarına mukabil TUrkiye'den ihra 

tta bulunmalarına taraftar bulun· 
ktadır. 

Türk hükürmti tarafından devir ve 
eslim edilen eski imtiyazlı firketlere 
elince, bunl'!rın satın alma bedelleri 
e aktedilen satış mukaveleleri ile 
anzim edilmittir. Nitekim Aydın de· 
iryblları firketinin yüzde yüz Türk 
mtiuı ile ödenecektir. 
Ereğli kömür şirketi de aynı şart· 
rla dev.ir ve teslim alınmıştır. Tür· 
iye bilhassa bu gekildeki mu.kavele· 
amelere ehemiyct vermektedir. 

Joplu iğneni~ bir mlrifeli ! 
!ster A vrupa'da, istttr A mep'ka'da 

olunuı:, gttne •ttalınrı:da batıl. itikat
/ıra saplanmı§ kalalır görmekten 
kendinizi a/amazsınıı:. 

Bir Avrupa gazetesi, Fransa'daki 
Vo/ dağlarında bir köyde oturan kız
ların bit itikatlırındın bahsediyor
du: Bu kızlar, Sen Sabin ~fmNinin 
ya/ağma bir toplu iğne ıtırlar, eğer 

bu iğne bir müddet ylJzerstt o sene i
~inch evleneceklerine, koca bulacak
larına Jnınırlır; yok, yüzmez ıde he· 
men batarsa o ı:aman, en aıığı, on iki 
ay koca bulamıyıcalrlırına hilkme
dtrlermiı. 

Yıllardan beri ikinci bir ad o/ırak 
kullandığımız "Toplu iğne" nin böy
le iJir mirifeti bulanduğunu dı y e11i 
öğreniyoruz. - T. 1. 

.Bey tonluk istirap ! 

Dit ajnıı kötü ıeydir. O yüzden, 
çofwnuz ne kadar iıtirap çektiiimi
zi hatırlarız. Sazan bu iıtirap, en ta· 
banıızlarırruzı bile, bir kahraman 
gibi, diıçi ıandalyeaine kadar gönde. 
rir. 

• 

Fakat, dünyadaki bütün in sanla
rın dit ağr111 bir araya &ehe Münih 
hayvanat bah~eııinde be§ ton aiırlı
ğında genç bir filin dit ağnıı yUzÜn· 
den çektiği iıtiraba müıavi gelemez. 

Bu fil, Avrupa'run en büyük cüı
ıeli fili olmak üzere mcıhurdur. Ge
çenlerdt? 'bu biçare bir kaza neticesin
de uzun ditini bir ağaca çarpıp kır
ntı§, bundan o kadar iıtirap duyrnuı 
ki, adeta çıldınruı, kudurmuı. 

Hayvanat bahçeıinin müdürü Dr. 
Hek de bu istiraba bir çare bulmak 
imkanı bulunmadığnu ve filin çılgın• 
lıiı gittikçe arttığını görerek hayvan· 
cağzı evela tüfekle vurmağa çahpnıı, 

bunun para ebrlediğini görünce de 
zavallıyı makineli tüfekle haklamıı. 

Ton, iıtirabm, acının ölçüıü efe. 
ğildir ama, bu filin beı ton ağırlıfın· 
da istirap çektiğini söylemek yanlıı 
olmıyacaktır. 

Kumara. fetı,vı t'eren papa~ ! 

Monte - Karlo'da küçük bir ki· 

liaede vazife ıören bir inıiliz pa
paaı geçenlerde Londra'da "ku
mar,, mevzulu bir konferana ve· 
rerek hwiatiyanhk bakımından 
kwnarın günah olmadıiını, bu
nun fatizm, komünizm nevinden 
bir meyil olduiunu aöylemiı. 

Bir Monte - Karlo kiliaeaine d e 
bundan daha iyi papaa buluna· 
maz, bir Monte - Karlo papaım
dan da bundan baıka fetva bekle
nemezdi ! 

- AH edersiniz, beni karınız gönderdi; çocuğunuza kumdan 
evler yapiAU buauaunda vardım edecekmiuiniz, 

Hava bulutlu geçti 

Dün şehrimizde hava bulutlu ve ya· 
ğışlı geçmiş, rüzgar cenubu şarkiden 
3 metre kadar hızla esmiştir. En dü
§Ük ısı 19, en yüksek ısı da 32 derece 
olarak kaydedilmiştir. Yurdun Ege· 
nin cenub kmmlariyle Akdeniz sahil
lerinde açık, orta, doğu Anadolu ve Ka 
radeniz sahillerinde bulutlu ve yer 
yer yağı§lı, diğer mintakalarda umu· 
miyetle bulutlu geçmiştir. Yağııların 

karemetreyc bıraktığı su mikdarları 

Kaatamonu'da 23, Sapanca'da 8, E· 
med'de -6, Bolu ve Geyve'de 5, Koca
eli, Bilecik ve Eskitehir'de 14 Urfa'da 
3, diğer yağışlı yerlerde de 1-2 kilo
ğram arasındadır. En yüksek ısı İzmir, 
Bodrum ve Adana'da 35, Edirne ve 
Diyarrbakır'da 37, İ&lahiye"de 38 dere
cedir. 
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Türkiye -Suriye müzakereleri 
KUR\JN'DA lS. Aarm US bu baş· 

lıkla yazdığı baş yazısında ezcümle di
yor ki 

On aenedenberi ai.irüp gelmekte 
D bazan sakin, hazan pek kanlı 

Saygı değer yurddaş; 
Kızılay Cemiyeti, insanlık ve 

şefkat duygularından doğarak 
ülkemizde bundan (60) yıl Ön· 
ce kurulmu§ bir hayır mües&e· 

"Birkaç gündenberi Ankara' da Ha· 
tay meselesi dolasiyle Türkiye ile Su· 
riye arasında müzakereler başlamıştır. 

o1atin kavgaları arap. yahuda kav
Lt or;dan batka bir şey değildir. 
{~ alnız bu kavgalar bugün biraz 
r;ı,!• geniılerniı, biraz daha vaha-

Cl l kesbetırıi!lir. 
:,,l~·~ .!U yahudiler Filistin'de 
~ılerını fevkalade buluyorlar. 

e er o~lar olmasa, Filistin vahti bir 
fi de, adeta yarı çöl vaziyetinde ka-

Hava bombardımanlar1 bütün 

Jiddetiyle devam ediyor 1 

sesidir. 
Sava§ta yaralı askerlerimizin !İ,: 

yaralarını aaran, barı§ta da ıu ı 
ba&maaı, yer sarsıntısı, kurak
lık, açlık, bula§ık ha.atalık gibi 
insanların baıla.rma gelmekte ı· 
olan felaketlerde yardıma ko-

Türkiye ile Fransa arasında yapı
lan anlaşmaya göre Hatay ülkesinin 
istikbale ait mukadderatı, harici tem
sil ile para ve gümrük noktasınclen 
Suriye'ye bağlı olmak üzere dahili 
vaziyetinde tmnamen mü&takil idare 
tekli olduğundan bu makaadın tatbi· 
kat aahasında tahakkuk edebilmesi i-

r ak. 
a~~ayır, hiç de öyle deiil. 1919 se
·~e kadar evet öyle idi, fakat 
1 9 dan sonra eğer yahudiler Filiı
' 'de yerle§lllemit olaalardı bu 

llnleket de Türkiye gibi, Suriye gi
t!t Irak aibi, İran gibi elbette teka
~11 edecekti. 

er A~~Plv öyle büyük bir kavimdir 
u c;ı eunetle kavrulmU§ bir araziyi 
n ilçe haline getirirler. 
;:_Ne ollll'ga olsun yahudiler Filistin 
-pra.klarında takdire değer bir §e

r, ld_e çaltpnıtlar ve açsk bir muvaf
b'itlı.ıyet kazanmıılardll'; cetlerinin 
i~~klanna aon derece köklef!Diı
~nur. 

F a.ka.t gelen muhacir ordulariyle 
"~udiler o kadar kuvetlenmitler· 
R' ki Önceden yeni gelenlere top· 

l&utla.rını isteklerile aatan araplar 
e-nıdi FHistin'in bir ucundan öbi.ir u
r1ıı~ kadar tamamen yahudile§me 
. ~hkesine maruz kaldığmı birden• 
.. ll'e farketmiılerdir. 
~ İşte Maverayi Erdün emiri Ab-
iıllabın, bugünkü Hicaz Kırah lb

~I Suudun, Şanı ve hatta Mrsır milli-
1'ııetçilerinin te§vik ve himayeleriyle 
~ a.pların ayaklarunaama aebep bu-

har. 
' Arap ileri gelt.nler1; Kudüs'ün 
lllhassa methur müftiai tarafmdan 

"dare edilen ayaklanma hareketi bir-
'9nbire korkunç bir tekil almııtır. 
~a.ngırılar, yağmalar ve kıtaller bi: 
libirini takip ediyor. Hele yahudı 

t
zruatını uJırip, aldı yürüdü. İn
iz garnizonları bu suykastları ön
etnez ve tecziye edemez oldular. 

f.t .. "->rkıtc hA ftıuhr bu garnizonlar 
~ekeote geçiyor, birkaç gündenbe-
. de mukabil bir tethit siyaseti vu
u buluyor. 

Buna mukabil tethit siyaseti bu
Jün tam yahudiliği iktidarı albnda tu
labilecek olan ve mutedil olan birçok 
ırupları arkasından si.iri.ikliyen Ya
kobinski'nin aevk ve idare ettiği 
"tam yahudi milliyetçiliği'' dü§Ün
telerine kar§ı güdülmektedir. 

Son iki haftaya gelinciye kadar 
lngiliz garnizonları ve İngiliz polisi 

B. Ruzvelt kü~ük 

bir kaza ge~irdi 

Arabaya sıçrıyan adamın 
deli olduğu söyleniyor 

Oklahoma (Şimali Amerika), 10 

a.a. - Cumhurreisi Ruzvelt şehirden 
geçerken ufak bir hadise olmuştur. 

Vudi Hokaday isminde 52 yaşında 

bir adam cumhurrcisinin arabasına 

atlamak istemiş ise de polis memurla
larından biri bir yumruk atarak ada

mı yere sermiştir. Hokaday polis 
merkezine götürüldüğü zaman verdi
ği ifadede sadece cumhurreisinin po
tinlerini boyamak istediğini söyle
miştir. 

Hokaday deli miydi ? 
Paris, 10 a.a. - Nevyork Herald 

gazetesi Paris sayısında Ruzvelt'in 

Oklahoma'dan geçtiği sırada vukubu

lan hadise hakkında aşağıdaki tafsi

latı vermektedir: 

.tıo.s:aaay tevKU edilir dılmez für 
itişme olmuş ve halk mütecavizi linç 
etmek istemiştir. Polis mütecavizi 
müdafaa etmek mecburiyetinde kal
mış ve hiddetlenen halkı dağıtmak 
için itfaiyenin müdahalesine ihtiyaç 
hasıl olmuştur. Hokaday bir meczup
tur. Parlamento bir müddet evel iç
tima halinde iken Harbiye Nazırı 
Vudring'in başına beyaz tüyler at
mıştı." 

~alnız arap §akilerine kartı durur- yapacağı §ey Fili;tin'de biraz arap
la.rlten. bugün he marap hem yahu- lara müteveccih bir uzla§JD& yap

. ınuhariplerini ti.kip ederek iki a- maktır. Meıela bu uzlapna ile yahu
! arasında bulunuyorlar. dilerin fi}jstin'e göçmelerini azalt· 

Böylece, lngiltere müılüman ve masa bile, bu göçüşü ağırlaştırabi
a.hudi alemlerinin idealini kendine lir, bu suretle yahudilerin buradaki 

karışı yönetmiyerek dünyaya yerleş· vaziyeti ku§kulu bir hal alır. 
lhit bulunuyor. Zaten dramın eaaaı Arap ve islim 8.Jemi Akdeniz'in 
ela budur. kapılarına hakim bir vaziyette yer-

Filvaki dünyada en çok mür.lü- le§IDİ! bulunuyorlar. Cebelüttarık 
illan tebaası bulunan devlet lngilte- boğazının kartı tara.fmda, Fas'ta, 
~'dir. Fakat müalümanlarla tam.ha- Tanca'da ve Rif'te arap var. 
l'lf içinde yaıar. Süveyt kanalının dört yanında 

Hirıdi•tan'da.ki islam olnııyan fa- l · 'd B b"lm d ı. 0 Mısır ve Fi i.atın e, a u en ep 
'ilt nıüslümanlardan iki misli faz- boğazının üstünde, velhasıl iki kıyı 
la. olan kavimlerin milliyetperverle- Yemen ve Harar müslümanlariyle 
l'Ü\i İngiltere'ye kar§ı hi.irmetki.r hir kaplıdır. 
"aziyette tutan gene müslümanlar -
dır. Hatta bu hint müslümanlan, Akdeniz'in lngiltere'nin ne ka-

l t •t · · dar i•ine yaradığını bilen impara-ngiltere'nin kudret ve o orı esmı ,. 
r:- h d tl torlug- un rakipleri garpta ve şarkta 
~ndi.is'ten Hindistan u u aırma, 
Siyaın'dan Himalaya'lara kadar ko- bir oyun oynamıya kalkıştılar. Bir-

l d kaç yıldır hatta birkaç aydır ltalya'· 
ayhkla hiııettirmifler ve şay ırını§· 

L nın arap alemindeki hareketinden 
l4ll'dır, 

K · ı· k bahsedilir oldu. 
eza ön Aaya'da Akdenız ın ıar . 

kap11mı ve İngiliz imparatorluğunun Habet harbinin arifesinde ital
.t\kdeniz' den lran körfezine kadar yan'lar Yemen üzerindeı filen teıir 
o~an büyi.ik yolunu pek cüzi krtala- yapmak ister gibi göründüler ve bu ha
rıyle tutan gene mü&lümanlardır. reket lbnisauudla Yemen araıında 

Sonra, yahudilerin Lond~a v~ bir han> açılmasına sebep oldu. Bir 
Nevyork'taki hele lngiltere'nın sı- çok kereler Suriye'de olduğu gibi 
lahla.nına ve siyaset gibi ön plana ı 935 ten 1937 ye kadar Filiıtin'de 
aldığı demokrat devletlerin üzerin· oldukça faal rol oynadılar, ortaya 
deki tesiri de malU.mdur. Tanca meselesini çıkardılar. B. Mu-

Böylece İngiltere Filistin'i terk solini'nin seyahati, &ahil strateji·k 
ebnediği g~bi, ne yahw:lilere, ne d.e yolunun açılma&ı, tam dört fırka ka
araplara müaaadekar davranll'. Fı· dar ganıizonların takviyeai w~ib~ Llb
liatin'de &İvil harbm ne zaman eona ya hadiseleri unutulmut degıldır. 
et-ecegw ini bilmemekle beraber lngi.l- larca ak Bari radyo istasyonunun ay 
tere, yalnız kendi kuvetini tanıtın k h ·· plara 

b .. devam edere er gun ara 
~in degw il Mıaır'ın, Süvey§'in, ve. . u. • 1 yaptığı İngiliz aleyhtar ığı propa-
tiin imparatorluğunun euıniyetı .. ıç~ gandası İngiltere'nin hala kulakla-
Filistin' e hakim olmak i&ter. Çunku • ·· rmda çınlıyor. 
bu suretle yeryi.iziindeki tesir ve nu· 
fuzunu idame ettirmiı olacaktır. Fakat epey zaman oluyor ki ln-

İ - · ti. ile bu gı'liz - İtalyan anlaıı.maııı aktedilmİf, ngiltere o ananevı sıyase ır 
Arap • Yahudi iıinden kolaylıkla Libya'daki İtalyan kuvetleri azaltıl-
&ınılmasını bilir. Fakat İ§in asıl va· mıf, Bari istasyonu au&muıtur v_e 
h0n tarafı lngiltere'nin dügmanları ltalyan matbuatı İtalyan hükümetı· 
bu meseleyi müzmin bir yara haline nin Fili&tin'deki arap uilerini ailah-

. k .. lar landmnadıg· ını iddia ederek ltalyan 
ietırerek zaman zaman ana~ır • 

Barselona, 10 a.a. - Neşredilen bir tebliğe göre, Suerarı mın
takaaında düşman hatlarrnı ıslah etmi,tir. Şark mıntakasında 
cumhuriyetçiler !iddetli hücumlarda bulunan dütmanı Val de 
Usko istikametinde geri püskürtmütlerdir. 

Frankisı tayyareler 
Valans, 10 a.a. - Gece yansı 

Frankist tayyareleri liman mın
takasını bombardıman etmişler
dir. Ölen ve yaralaınanların *ade
diyle hasarat mikdarı herlüz tes
bit edilememittir. 

Sagonta bombalandı 
Valans, 10 a.a. - Frankist hava 

kuvetleri dün sabah Sagonta'yı bom
bardıman etmiş-lerdir : Bir çok kişiler 
ölmüştür. 

Bir tebliğe göre 
· Salamanka, 10 a.a. - Neşredilen 

resmi bir tebliğde ezcümle 'öyle de
nilmektedir: 

"Kastellon cebhesinde Tales mm~ 
takasında Jink'in gar.bmdaki dağda 
bazı mevziler işgal ettik. Ve Sierro 
de Espadon'u geride bıraktık:. Akui
da de Veho yolunda da bi'r kaç mevzi 
iş.gal ettik. 

Castro dağında dört mühim mevzi 
i~gal ettfk. 

İsvi(re matbuat cemiyeti 
enternasyonal aazeledlik 
ledarasyonundan ~ekild i 

Bern, 10 a.a. - Şamperi'de umumi 
heyet haUnôc toplanan 1Sviçre mat
buat cemiyeti azalan şimdiki beynel
milel gazetecilik federasyonundan 
çekilmiye karar vermişlerdir. Buka· 
rarın verilmesine sebeb olanlar f ede· 
rasyonun yüksek prensipi olan Mat
buat hüriyeıtinin federasyonda iza 
bulunan diğer devletlerin büyük bir 
kı&mında mevcud olmadığım ileri 
sürmüşlerdir. Umumi Heyet, merkez 
komitesini münasip bir zamanda ec
nebi matbuat teşekküllerile temasa 
geçerek müzakere yolu ile beynelmi
lel gazeteciler anlaşması vücuda ge
tirmiye memur etmiştir. Bu takıdirde 
gazeteciler arasındaki münasebetler 
mesleki: meselelere inhi-sar edecektir. 

Abadsalok se~iminde nasyonal 
sosyalistler kazandı 

Budapeşte, 10 a.a. - Abadsalok vi
layetinde yapılan k:ısmi seçimde har
biye nazın General Ratz Nasyonal 
Sosyalist namzedi Mesko'ya ancak 
3357 reye karşı 4467 reyle kazanmış· 
tır. Nasyonal S0tıyalist namzedine ve
rilen reylerin yekunu hayret uyan· 
dırmıştır. Hueusile ki seçim açık rey 
pusulaları ile yapılmıştır. Nasyonal 
S06yalist lideri Salassi'nin mahkumi
yetine rağmen nasyonal sosyalistle
rin vilayetlerdeki büyük nüfuzuna bu 
bir delildir. 

Şako konferansının 
toplan tun 

Buenos - Aires, 10 a.a. - Şako kon· 
feransı tamamile 'ekli mahiyette bir 
toplantı akdetmiştir. Arjantin Hari· 
ciye Nazırı Cantilo itilafın Amerika, 
Arjantin, Uruguay, Şili ve Brezilya 
cumhur reisleri tarafından im·za edi· 
leceğini ve itilaf metninin Bolivya ve 
Paraguay hükümetleri tarafından im· 
za edildikten sonra neırcdileceğini 
beyan etmiştir. 

Bir İtalyan tayyaresi düştü, 
iki kişi öldü 

Roma, 10 a.a. - İçinde Roma hava 
kulübünün sivil pilotluk müdürü kay
makam Menghi ile Roma valisinir1 bi
raderi Prens Mario Cvlonna bulunan 
bir sivil tayyare Tiber nehrine düş
müş ve içindekiler ölmüştür. 

Fransa'da hava 

ıenlikleri 
Villa Kublay, 10 a.a. - Bu sabah 

başlıyan hava bayramı öğleden sonra 
da tam bir muvaffakiyetle devam et
miştir. Şenliklerde Cumhur reisi Lö
brön ile bir çok askeri ve siyasi rical 
de hazır bulunmuştur. 

Hava mektebine ait devriye kolu
nun yaptığı uçuşlardan sonra şenlik· 
lerin esasını teşkil eden Villa Kub
lay hava meydanına taarruz ve müda
faa talimleri yapılmıştır. 

Birdenbire gök yüzünde bir çok 
tayy~reler gözükmüş ve bu tayyare
lerden hava silahendazları paraşütle 

atlryarak yere inmişler ve tayyare 
meydanını işgal etmek üzere harp ni
zamına girmişlerdir. 

Mitralyözlü ve toplu otomobillerle 
hafif müdafaa hava takımından ve bir 
tarassut balonuna malik bir hava bö
lüğünden mürekkep olan müdafaa 
kuveti mütecavizleri tardetmiye mu· 
vaffak olmuştur. Manevralar mükem
mel bir surette yapılmış ve uzun uza
dıya alkışlanmıştır. 
Diğer muhtelif talimlerden sonra 

fevkalade merakla beklenen ingiliz 
tayyare filolarının göSteriş uçuşları 
vuku bulmuştur. Dokuz avcı tayyare· 
si kusursuz bir intizamla muıhtelif ak
robasi uçuşları yapmıştır. Müteaki
ben biribirlerine kordonla bağlı üç in
giliz avcı tayyaresi mevcut bütün ak
robasi uçuşlarını mükemmel bir tarz
da bitirmiş ve kordonlar kopmadan 
yere inmiştir. 

İngiliz filolarının bu gösteriş u· 
çuşlarından sonra pilotlar asgari sü
ratle cuinhur reisi Löıbrön'ün önün
den geçmişler ve Cumhur reisi tara
fından alkışlanmışlardır. 

B. Stoyadinoviç bazı 

elçileri kabul etti 
Belgrad, 10 a.a. - Başvekil ve Ha

riciye Nazırı B. Stoyadinoviç Çekos
lovakya'nın yeni Belgrad elçisi Lipa
yı kabul etmiştir. Lipa mumaileyhe i
timatnamesinin bir suretini vermiş

tir. 
Stoyadinoviç, Romanya'nm Bel

grad elçisi Caderc ile Yugoslavya'nın 
Budapeşte elçisi Vukçeviç'i kabul et
miştir. 

B. Löbrön yeni Reims 
katedralini a(h 

Reims, 10 a.a. - Cumhur reisi Löb
rön buraya gelmiş ve halk tarafından 
alkışlanmıştır. 

Reims, 10 a.a. - Yeniden inşa edi
len katedralin açıhJ merasimi sabah
leyin başlamıştır. Cumhur Reisi Lö
brön belediye dairesine geldiği za
man piyade alayının bandosu papalık 
ve Fransız marşlarını çalmı·ştır. Saat 
9.30 da Löbrön katedrale gitmiştir. 
Belediyeden katedrale giden kısa 
yolda büyük bir kalaıbalık kütlesi se· 
lam duran kıtalarm arkasında toplan· 
mıştı. 

Katedralin yapılmasına 
yardım edenler 

Reims, 10 a .a. - Bu sabah katedral
de söylediği nutukta kardinal Legat, 
verdikleri ianelerle harap olan Reiım> 
katedralinin tamirine yardım etmiş 
olan Amerika ve İskandinav memle
ketlerinden sitayişkar bir lisanla 
bahsetmiştir. 

Kızılay menfaatine gardenparti 
İtte Jngiltere'nin dütmanları bü- hüıkümetini müdafaa etmektedir. 

l\&ıı ialam alemini lngi1tere'ye karıı Şimdi Almanya kalıyor; o sanki l S temmuz Cuma aktamı saat 6 dan sabaha kadar devam et
a.Yaklandırmak, bu Filistin mesele- ne bir tey biliyor ne de bir teY unu· mek Üzere Marmara• da Kızılay menfaatine bir gardenparti ve· 
ainden istifade etmek için fıTaat ara· tuyor. Kafasındaki tark hülyuı bey- rilecektir. Amatörlerden müreWcep 40 kiti.tik bir aaz heyeti mü· 
l'ıp duruyorlar. nini kemirip duruyor. ziği temin edecektir. Ayrıca gece ve mehtap eğlentileri tertip 

İ61am · alemi diyorum, çünkü bu Piyer Dominik olunm1J!bır. 
düınıanlar yahudi alemi içinde hiç 
bir teY yapamazlar. lngiltere'nin (La Republik'den). W • • ı•a 1117 Z-f lltl!IJlll..._ 1 181111q1 M 

§an Kızılay'dır. i 
Yurddaılarmıızın ve bütün i 

dünya uluslarının ıevgiıini ka- • 

çin iki memleket arasında imzalanan 
anlıqn>aya Suriye'nin de iltihak etme
si bir zarurettir. Ancak Suriye henüz 
kendi istiklalini almamış olduğu için 

l : zammı o an Kızılay Cemiyeti, ı 
• Türkiye ile onun arasında bu tarzda 

Cumhuriyetimizin kurulduğu 29· l 
ilktetrin. 1923 den 30 niıan. f ikinci bir anlaşma yapılması gene Fran· 
1937 gününedek yukarıda ıayıh J sa'run tavassutu ile konu§uluyor. 

' 

itler yolunda (4) milyon (24) İ işte biz bu hakikati gözönüne geti-
bin ( 424) lira harcamıştır. rerek Ankara' da başlıyan müzakere-

Bütün bu :yardımlar; göz be-1 dn Suriye'de ciddi bir memnuniyet ile 
beğimiz olan Cumhuriyet bükü- karşılanacağını ümit ediyorduk. Bu-
metimizin Cemiyetimize venni§ nun için bir takım Suriye'li gazetelerin 

i olduğu bir takını gelir kaynak· Hatay meselesinin alclığı son hal şek-

i
l larile aksoy ulusumuzun hayır t li Üzerine Türkiye· Suriye dostluğu

evimize üye olmak ve elinden i nu soğutacak bir takım neşriyata bıq
gelen yardımda bulunmak yoli- f lamalarını hayretle karşıladık. Bunun· l le yaptığı sungular ve husuaı t la beraber bu ha~alı n~riyadtın kdaba 

ı idarelerle belediyelerin büdce- i fazla sürmiyeceğıni ünut e ere so
i lerinden ayınnı~ olduğu para· i ğukkanlılığımızı muhafaza ediyoruz. 
f larla yapılmı§tır. f Saadet, refah ve istiklallerinden başka 
İ Felakette kendisinden yar- ı haklarında hiçbir huıuıi düşüncemiz 
! dun beklediğimiz Kızılayı ya· 1 olmiyan Suriye'li kardeşlerimizin ni
ı §atmak için ona üye olmak her i hayet kendi menfaatlerinin icabını da 
i kitinin borcudur. ı takdir edeceklerini ıüphesiz görmek· 

ı
• işte bu dÜ§Ünce ile Merkezi· teyiz." 

ı 
miz bu yıl 9. temmuzdan 16 · • ARAB ALEMl VE TÜRKiYE 

lan bir haftayı (KIZILAY ÜYE gen yukarda.ki başlıkla "her gün'' ı\i. 
temmuz günlemecine kadar o- · ı·

1 
SONPOST A'DA B.Muhiddin Bir· 

YAZMA HAFTASI) olarak tununda yazdığı yazısında diyor ki : 
İ kabul etmiştir. "Arap aleminde Türkiye aleyhinde 
İ Yurdda§; kendi İ§lerinden e- f neşriyat devam ediyor. Hatay'a Türk 
iı sirgeıniyerek vakitlerinin bir l aıkerinin girmiş olması münasebetiyle 

parçasını parasız olarak Kızıl· ı kim bilir daha neler yazılmııtır; fakat, 
İ ayın kutsal ülküsü yolunda ge- Jı daha ondan evel gördüklerimiz bile 
l.: çirmeyi borç bilen heyetimiz kafiydi. Bütün arab memleketlerinde, 

bu hafta ıize ba! vuracaktır. iii §ekil itibariyle nazik ve doıt, fakat ruh 
İ Günde en az on para hesabi- itibariyle aleyhtar neıriyat, hep aynı 
l le yılda bir lira vererek Üye ol- şeyi söylüyordu: Türkiye, kuvetine 

l 
mağa büdceniz elvermezse bu· li güvenerek zayıf Suriye'yi parçalamı· 
nun yarısını ve hatta dörtte bi- ya çalışıyor l 
rini olsun vererek yardımcı ü- Her şeyden evel söylemeliyiz ki A· 
ye olmanızı ve &İze bu hafta İ· rabbk duygusunun bu tarzda kendisini 

i çinde göndereceğimiz Üye ka- ı gösteren tesanüd hareketi bizi mem
ı yıd beyannamesini açık adresi- i nun eder. Hemen hiç bir tarafında tam 

ı nizi yazarak ve imza ederek : bir istiklal mevcut olmıyan, ya bir ta· 
! Y enitehirde Kızılay merkezine 1 lam harici nüfuzlar altında yqayan 
ı göndermenizi iyilik severliği- l ve yctltud istiklallerini bir takım mua-

narız. ketleri araaında milli bir tesanüd duy-

1 
nizden diler aaygılanmızı su- 1 hedelerle alnuı bulunan Arab memle-

Kızılay Ankara Merkezi guıunun bu tarzda tezahürler yapmaaı 
f Heyeti • bizi memnun etmelidir. Arab milleti-
"-.... ,,..,.,.,,..,.,,. , ,..,.,,.,..,,. .,.,., ,..,.,../ nin hemen kaffesi ile, Bağdat'dan At-

Henlayn Alman ları 

Çekoslovakya' da ki 

kapltcalara çağırıyor 

Berlin, 10 a.a. - Essen şehrinde çı
kan Nasyonal Tsaytung gazetesinde 
Konrad Henlayn Almanları Çek06lo
vakya'daki kaplıcalara akın etmiye 
davet etmiştir. 

Bu gazete, Südet mıntakasındaki 
kaplıcaların Prag hükümetince alı
nan askeri tedbirler ve Çekoslovak 
mahfillerinin boykotajı neticesinde 
harap ve bakımsız bir halde kaldığını 
bildirmeıktedir. 

Siyasi mülteciler işi 

Daimi bir teşekkül kurulmasi 
meselesi 

Evian, 10 a.a. - Milletler Cemiye
tinin mülteciler için tayin ettiği yük
sek komiser Malkolm, Amerika'nm 
da iştirak edeceği daimi bir teşekkü
lün faydalarını izah etmiştir. Bu te
şekkül Almanya ile de müzakereler -
de bulunacak ve mültecilerin iskanı 

ile meşgul olan husus1 te~kilatlara 
paraca yardım edecektir. 

Filhakika gerek yüksek komiserin 
gerek hükümetler arası komitede 
muhacir kabul eden memleketlerin 
mümessilleri tarafından yapılan tec
rübeler göstermiştir ki bu günkü 
şartlar içinde her hangi bir umumi 
muhaceret planının tahakkukuna im
kan yoktur. Çünkü mülteciler mese
lesi gayet muğlak olduğu gibi komi
teye verilen mühlet de gayet mahdut
tur. 

Daimi teşekkül riyasetine bir A
merikalının ve belki de B. Taylor'un 
getirilmesi 2ok muhtemeldir. Bu te
şekkülün merkezi Londra'da olacak
tır. 

Komite yarın tekrar toplanarak 
noktai nazarlarını bildirmemiş olan 
diğer azayı dinliyecektir. Kapant'Ş 
celsesi cuma veya cumartesi günü ak
tedilecektir. 

las Okyanos'una kadar, derin tarihi 
münasebetlerimiz bulunmasından aar· 
fı nazar, Türkiye her müstemleke mem 
lekt karşısında aynı duyguyu duyu
yor: Acımak duygusu. Bir aralık ken
di başından da böyle bir tehlike geçir
miş olan bir memleket icin bu duygu 
pek tabiidir. Bundan dolayı, Arab 
memleketlerinde Hatay meselesi mü
nasebetiyle kendisini gösteren milli 
tesanüt hareketi bizi bir cihetten ol
sun memnun eder. 

Bu, bahsin, hissi tarafıdır. Bunun 
bir de siyasi ve objektif tarafı vardır 
ki onu da şu suretle ifade edebiliriz. 
Etrafımızda milli Arab memleketleri, 

hatta milli bir Arab ittihadı bulunma
si biz türklerin istikbal emniyetleri 
bakımından elbet daha hayırlıdır. Biz 
mil1i bir arablıkla nasıl olsa anlaşınz. 
Fakat, bu memleketler, müstemleke 
şeklinde büyük devletlerin ellerinde 
bulunurlarsa, biz bu büyük devletlerle 
komşuluk etmek mecburiyetinde kab
nz. Bu komşuluğun ötekine tercih e
dilir biç bir tarafı bulunmadığını izaha 
ise hacet yoktur. 
Şu halde iıin siyasi ve objektif tara

fından da biz arabların kendi araların· 
da gösterdikleri tesanütden memnun 
olmalıyız. 

Bütün Arab aleminden rica ede
riz: Bizi Suriye'ye karşı zulüm ile, 
haksızlıkla itham için evela şu iki se
bebi etraflı ve tam bir vicdanla müta· 
lea etsinler, hükümlerini de ondan ıon• 
ra versinler. 

Siyasette yalnız his ile hareket et
mek hatalıdır. Siyaset günün realite
leri içinde hareket etmek ve bu realite
lere göre hüküm vermek demektir. A
rablık alemi ise bunu yapmıyor; yapa
mıyor; çünkü anlamıyor. Asıl felake
ti de galiba bundan geliyor . ., 

İki İngiliz layyarecisi yeni 
bir rekor kırdllar 

Londra, 10 a.a. - Tayyare ınülfızi
mi, Murray ile Stanby Sprule on gün 
evel Şnayder ve Erik Meyer isminde
ki Alman tayyarecileri tarafından ha
vada 21 saat 2 dakika kalmak suretile 
temin edilen iki kişilik motörsüz tay
yare rekorunu bunlardan takriben bir 
saat fazla havada kalmak suretile kır· 
mışlardır. 
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lnailizlerin geride bıraktıkları za
yıf artçılar ile aaat altıya kadar u
fak tefek çarpifdıyor. Ve bu artçı
lar sabile yaklaııp gemilere binecek
leri sırada ise bizimkiler arbk İn&'İliz 
ıemilerinin topu ve makineli tüfeii 
altındadır. Ne &'•lirse eritiyor. Binaen
aleyh bu artçılar burada da kendileri
ni kurtarabiliyorlar ve ıemilerine atlı
yorlar. 

Seddülbahir' den ~ekilme 

Yazan : M. Şevki Yazman 

Dütman Anafarta ve Arburnu'n
dan çekildikten sonra Seddülbahir'
de kalmıyacaiı biraz ela muhakkak 
aibi bir ,eydi. Buna kartı tedbir al
mak, kaçmadan üzerine hücum edip 
imha etmek akla gelebilirdi ve geldi 
ele. Şimalden &'etirilen 12 \ilci tü

Çanaklıale'tle tliifmantlan .zaptettiiimi.z tülelı ue mitralyözle 
bayralJartlan bir parça 

menle ve laiım patlatarak bizim aai kaçme•ına " •lef bulun.....,,.•ma 
yanımızdaJJ hücum da ~dildi. Ana- ıöre bu benclelden &'İnnek m&na
fartalar ve Anburnu'ndaı daha ku- sızdır. Yukarıdan sideriz ve cepbe
vetli tahkim edilmiı dütman mevzi- ye daha çabuk Yal'D"IZ diye dütün
leri ve pek kesif olan makineli tü- düm. Fakat fÖyle yüz metre yÜrÜ

fekler bu bizim on ikinci tümenin memiftik ki bu itin biç de böyle ol
zabtettiii siper parçasmı pek paha- madıjuun farkına vardım. 
lıya mal etti. O derecede ki cephe- Bir defa aylardan b.i biz hep bu 
nin diier noktalarından da hücum i- dördüncü muvuale hendeiinden gi
ç.in verilen baza-lak emrine ratmen dip plmiye alqauftık. Şimdi bu ka
bu hücum asla filiyata inkılap ede- ranhk vakitte onu terkedince kara
medi. Ve nihayet düımanm tahliye ya ,vurmuı bahia döndük. Ne iatika
için kararlattırdıiı 8/ 9 k&nunmani meli keetirebiliyoruz, ne de gittiii-
1916 gecesi de gelip çattı. miz yeri. Sonra arazinin üzeri o ka-

Gece Domuzdere'cleki bölük karar- dar çuk ... , hendek, tel örgiiaü ve aa
s&hmda ve zeminliklerimizde uyuyo- ire ile öylesine kapamıuı ki biz kes
ruz. Bir ara bizim yatbi*mz zeminli- tirme yoldan sidelim derken muva
iin kapısı açılm, içeriye birisi sirdi ve aala bendefine nazaran iti bir kaç 

kere kadar uzatacaktık. Hir ..a::-ünme-yükaeık ...ıe baiırdı: -s .. ""9 

- Efendim diifman kaçıyor, diit- den emir verdim: 
man kaçıyor, yüabaıı çabuic kalkam - Dördüncü.muvaaala bendeiine 
lar diyor. ıirinl 

Ba fa1Data üzerine biz iki takım Hencleie atladık. Knmla klYrlla 
zabiti yerlerimizden fırladık. Ka- ıicliyoruz ama, emin olarak yol aldı
ranbkta el yordamiyle bir ,eylw bu- iımız için Kerevizdere'ye varmakta 
larak &'iydik (O kadar heyecana ka- fazla zaman ka,..,.tmedik. 
P-L--•-k ı.: L.:.. birimizin aklına pet-·~ ... ~ En öndeki aiperlere ıeldiiimiz za-
rol limbaaım yakmak bile gelmiyor- man ortalık hala karanlıktı. Bizi ge-
da)'" zeminlikten fll"ladık. tiren muvasala hendejinin ön hat-

Biz daha toplantı yerine ıelme- I •- birl·~·w• b ··...;:1.. d l-'-
....1_ --L- f l · el dır araa '"'7"11'1 u,,.- ve mey an ... - yu-ıı ne ersı e ayan - . _ . 
1D1fb. Oalarclan da ailüum. çantası- INr ,._. fulra ............ ile 62 
... ka..- küretini yakal~ ... - ..... asam• ...... .. . ... 
liyorlardL Cephede çit yoktu. Ne bir binbaıı Sait beye rastladım. F~ka 
top, ne bir tüfek ablnuyar. Yiizbqı: .-......... da ileride _,.iat ....-eli-

- Çocuklar, düflllUI kaçıyormut. .. -ı· b" ... i l dol . 
• F_._ -'-· imdi telefonla beni ren-~ ı ~zzat a ım ar ayıuy-

~- ..... a-. t . le bı:a beklıyormut-
uteüiler ve emar verdiler. Takımla- H . .hk. al • • • • d 

L- ik" 1 mmtakaama tak- - a ıati amc ar sız mıauuz •-
rmız ....- ı a ay d" &--- buk - .. -
• ol c:aklar ve bu alayların iler- 1• l'UDaU ça 7\U'UJ'UD •• sonra 

..al ~ • olan imiJi bizzat la- beni yan tarafa çekerek ıa izahatı 
-8W IDW di 

jmalar ile tel örperini ortadan kal- ver · .. .. . . . _ .. 
dıracakumz. Hemen hareket edin. - ÖDUlll\&Zde alabildiiine amıli 
Siz 61 inci ve siz de 62 nci alay cep- biuat l&imı var. Bir kaç dakika• evel 
hende çalıpcaksmız. ilerliyen piyade tabur kamandanla-

Neferler ele ba esnada toplammt- rmdaa birisiyle yaamclaki bir manga 

Bu izahattan sonra aldı beni bir 
dütünce. Madem ki neresine doku
nursak dokunalım patlıyormut o 
halde ben bunlan nasıl imha ede
ceiim. Öyle ya, imha için bir yerine 
dokunmak lazım. Fakat bunu kim
seye aöliyemezdim. Hem iatibkimcı
hk &'Ururu ve hem de vazife icabı derd 
yanmıya manidir. Dütüne dütüne ön 
batta seldim. 

(Sonu var) 

11 Siyah dullar 11 

birbirlerini yiyorlar 
İngiliz: muhafazakarlarından Sir 

Vilyam Davidaon parlimentoya pek 
yakında bir mesele arz:edecekmi,. Me-
9Cle fudur: 

Epey zaman evel, Londra hayvanat' 
bahçesine bir kaç örnek Berezilya ö
rümceği getirilmittir. Bunların adına 
"Siyah dullar,. diyorlarmıt. Bu çok 
tehlikeli örümcekler inaanı bir kere 
sokunca mutlaka öldürürlermiı. 

Bu hayvanları ele geçiren hayvanat 
babge.i muhafız:la~ı .._ • ._;,..... 
koyulmu9lar n1iir kaç haftada bun
ların sayısı yüzü bulmu,. 

Fakat aon zamanlarda bunlar hu
talanmata ve çolahnanvıia bqlWJt
lar. Meğer bunlar blrİblrlerlnl yiyor-
lar ve yediklerinin zehirindcn müte
emir olmuyorlar, ayrıca zehirli kar
datlarmı yedikçe .ani.z:lqip gü.zıelle
pyorlarmlf. 

Bugün ancak yirmi kadar "Siyah 
dul., kalma,. Bunu gören hayvanat 
bahçesi müdürü büsbütün tükenme
sinler diye bu zehirli örümcekleri ay
rı ayrı yerlerde muhafaza etmeğe ka
rar vermit. Bakalım ne olacak. 

İtte mebus Vilyam Davidaon'un aa
lihiyetli vakiletten sorduğu ıcy de, 
bunların biribirlerini yemelerinin 
doğru olup olmadığı ve bu zalim "Si
yah dullar"ın hepsinin birden öldü
rülmesinin daha iyi olup olmadığıdır. 

Deniz, milletlerin 
mukadderatında büyük 

rol oyna m ıştl r 
• ••.• Türlıi;ytı cojra/ya11no balranlar •örürler iri, bir taralton daj, 

bir taralttllft denüı türkün iki fClfnlaJı: da.ta H müttelilıülir; bunlara 
iki elle aarılmalıyg. 

Milletlerin tarihlerini 6ÖHen 6eçirirNlr elr•rüinin mukaddera
tının denİJı: Wı.rinde halledildiiini •örürÜJı:. Talana lıadar çılrmıya
lırn; Nuh'un naıl lrurtulduiunu lejanda bırakalım. Falrat ondan 
sonraki tarihin lrayclettiii Salamin muharehai İranlılarla yunanlı
lar; Alıtiom muharebeai Olrta11'la Antuan GToaında keıuı dendde 
bitmiftir. 

Son zamanlara ••lelim: Nômailup Armada'nın yenilmesi lı
panya'nın 6upnlrü hale düff'"e•ini ihJU1T eden illı mai1u6iyettir, de
niJl:de olmuflur. Manila maltare6eai, Çofima muhareh•i, lalrajaralc 
muharebesi aon aarm 6a neuiden en 6ü~lr deniJı: lıarplerülir. 

Ondan sonra bdim heJl:İmetlerimia, Sinop, Çeıme, Nauarin mu
harebeleri imparatorluiun temelini aaramlf ue bupnlrü hale getir
miftir. Balkan harbini 6İJI cınccdı Mondro•'ta lraybettilı. Bütün 6u 
hOTba iftircdr eden Jı:C16itlerin lıanaatlerine göre 6i~ Mondroa'u lıa-
1UU1BOyclılr, Balkan harbini lıaybetmiyecelrtilı ... - Şükrü Kaycı, 29.6. 

e938 Kamutay.,, 
Beden terbiyesi ve te,kilab kanununun Kamutay'da müzake

resi esnasında Şükrü Kaya 'nm yukarıya almıt oldugwnuz sözlerini 
duyanlar, türkün denizciliğe ve deniz sporlarına vermesi lazım gel
diii ebemiyetin derecesini kaVNrlar. Sm'lrlarının dörtte üçü deniz
le çevrilmit olan bir toprak parçası, bir yarımada bugün bi:ıim 
vatanımızdır. Bunu korumak ve ebedilitini temin etmek ile mükel
lef olan bir milletin ana vazifeleri arasında denize ahtmak, d~nizi 
kendi kuvetine ram etmek de vardır. 

Bütün kıyılardaki &ençler yiız:me- ı batlıyan harb derhal şiddetlendi. Ha
yi, kürek çekmeyi, yelken kuUanma- kım bir tepenin üzerinde zaferinın ve 
yı, tabiatin en çetin hidiselerine kar
tı koymayı daha küçük ya,tan ögren
melidirler. Deniz:, inıanda nefse iti
mad, ceuret ve sabır hislerini terbiye 
eden en geni' sahadır. Yalnız: kıyı ço
cukları oegil, iç ,ehir ve kasabaları
mızda yaııyanlar da yüzme havuzla
rında, dere ve nehirlerde, göllerde au 
ile istinas peyda etmelidirler. Akde
niz:den payı olan, Ege denizinde en 
büyük payı olan, l\4armara'ıı olan, 
Karadenız:'in en büyük kıyısı onun o
lan bir millet için denizcilik, sporun 
her hangi caz:ib bir nevi değil, yapma 
prtlarının belli batlılarından biridir. 
Denizcilikte milletçe bir hamle yap
mıya rehber olan büyüklerimizin yo
ı--ı-. ı.u..uır admıl&r atacai.uııu e:ün
ler gelmiı bulunuyor. 
Şü.krü Kaya, milletlerin tarihlerini 

~özden &eçirerek, çoiunun mukadde
ratuun deniz üzerinde halledilmiı ol
dupu g&rUyor ve yirmi Gç •rm de-
niz harblerini birer birer bize hatırla-
tıyor. 

ihtiraslarının akıbetini emniyetle 
aeyre bafhyan Serhas, donanmasının 
kaçmıya çalıştıgını görünce beynin
den vurulmup. döndü. Gemiler batı
yor, insanlar denize atlıyor, suyun 
yüzünde yüzerek karaya çıkan yu
nanlıların hatları göz:iıküyor ... Serha
ı'ın donanmasının tayfasından pek 
çoğu yüzme bilmedikleri için denizde 
mahvoluyorlardı.. Nihayet İran ge
milerinin bir çoğu sıvı,tı, uzak sahil
lerde kayboldu. Bazıları da yunanlı
lar tarafından yedekte Salamin'e gö
türüldü. Serhu bulunduğu tepeden 
ayrılırken Ege'nin mavi dalgaları a
rasında müphem tekiller halinde ge
miler, bir çok tekneler kaçıyordu .. 
Sabahleyin bütün Elen yurdunun hi-
ıtınıı vıuuı;una ••·-··- • • .. ,.·• 
batarken satvetinin mahvolmu' oldu
ğunu gördü ve... Anadolu'ya canını 

dar attı. 

Jül Sezar'dan sonra üç muhteris, 

Roma imparatorluğuna ideta pay
lapuflardı; Oktav prb hükümetini 
üzerine alarak kudret ve nüfuzunu 
tahkim etti. Antuvanın payına p.rkm 
ihtipmı ve Kleopatra düıtü. Lepido
ı'a da bir kemiık attılar, Kartaca'yı bı
raktılar. 

Antuvan'ın akıl ve fikri Sez:ar'da 
oldugu &ibi, ilahi bir hükümdarlığa 
saptı. Kleopatra'nın yanında a,ka, 

lamin önlerine gelmi§ bulunuyordu. zevklere ve ıehvet zaferlerine daldı. 
Fakat... Oktav bundan iıtifade edeceği günUn 
Müttehid Yunan donanması burada geldiğine hükmedince Senato'dan An 

İranlı Serhaa Elen yurdmıa bilyük 
ordulariyle yürüdü. Çanakkale'de köp 
rü kurarak boıaz:ı geçti. Önüne sıkan 
kuvetleri ezerek Termopil'de son ne
ferine kadar ölen yunanlıları önüne 
katarak Atina'ya girdi. Artık bir ta
raf için zafer, diier taraf için inhi
z:am kati idi; Yunan donanmaama üç 
misli faik elan İran donanması da Sa-

dü,manını yakaladı, fecirle beraber tuvan'ı vurmak kararını aldı. Aktiom-
da büyük bir deniz harbi oldu. Yirmi 

b. Küme yerinde bir dakika kalmak kadar nefer bir latan patlamaaiyle 
ietemiyorclu. Biz hep bugünü ıör- k&milen 191Ut oldular, ba kıta üze
mek için aylardanberi çırpmmıı rine fena teair yapıyor ve ilerleme
clannuttuk. Ben takımımın karan- lerine mani oluyor. Sen timdi bunla
bk bir yıimb gibi toplandıiı ,._. rm beplİnİ bul ve ortadan kaldır. 
yaklaprak: _ Acaba laiunlar ae çept. Bu- ~l 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:, 

- Hazır uu.ımz? Dedim. Hepsi nun hakkmda kıtalar biç malimat E Yazan: Alezu Tol•toİ. No: 146 : 

asrın hatırasına nak,edilmiı olan bü
yük ihanet veya bir kadının anaız:ın 

doğan bir kaprisi .. Kleopatra altmı' 
gemiıi ile umulmadık bir zamanda 
kaçtı. Antuvan'ın donanması karma 
karıtık oldu. Sevgilisine kavuflllak i
çin acele eden Antuvan'ın kaçı'ı do
nanmasını perişan etti ve bu yeniliı 

bir aiızdan: verdiler mi? : =! 
- Hazll'lz, diye cevap verdiler. • ol : 

n-ıı· ı.: ı d _-.ı.. b _ _. O - Bu karanlıkta ne çeııt dutunu • 
De 1 1U on ar a ~ N ırSl:ilKllo Y• • 
le ise beni takip edin ı kim ıörecek veya anlıyacak. Yalnız E 

Derenin yamacmı tırmanarak yu- bir nokta muhakkak ki laimlm ne- : -kan çıktık. Bundan ötede muvaaala reaine dokunuluraa dokunulsun, der- : 
hendekleri bqlar. Artık diifmanm hal patlıyor. 15 

-
Antuvan'm akıbetini hazırladı. :1 (Sonu 8. inci sayfada) 

. 

Ankara: ------
Öğle Nqriyatı: 

14
_,. 

neıriyatı - 1-4.SO Plikla 
halk prkıları - ıs.ıs Ajana 

Akıam Nqriyatı: 18JO 
neıriyatı - 19.15 Turk m 
prkıları (Makbule) - 20 
rapça neıriyat - 20.15 Tur~ 
halk prkıları (Handan) - •• 
(Şevket Süreyya Aydemir) -
salon orkestrası: 1- Cari R 
traste. 2- Rob. Brecht: F 
erzaehlt. 3- Driıo: Suite du 
lions d'Arlequin No. 4 Po. 4-
ıer: W ir steiıen auf 
5- Josef Gunıl: Amoretten T 
jans haberleri - 22.lS Son 

1 tanhul : 

Uğle Nqriyatı: 
12.30 

musikisi - 12.SO Havadıs -
turk musik11i - 13.30 Muhtelif 
yatı - 14 Son 
Akşam Nqriyatı: 

18
.30 

musikisi - 19.15 Çocuklara 
Nine tarafından - 19.5S Bona 
20 Saat ayarı: Grenviç ra .. 
naklen. Sadi Hoıses ve arkada 
dan turk musıkisi (Hicaz) -
raporu - 20.48 Ömer Rıza D 
dan arabça aoylev - 21 Saat 
KESTRA: 1- Oscheit: MaJ'1. 2-
La vi parizyen. 3- Skriyabın; 
Çaykovsky : Alegro ırrazya -
saz heyetı: İbrahim ve arkada 
li hıcazkar) - 22.10 Muzik ve 
Tepebaşı Beledıye bahçesinde 
22. SO Son haberler ve ertesi ı 
mı - 23 Saat ayarı, son. 

Avrupa : 
v~~~A VE OPERETLER: 

burı - 21 Mılano 
SENFONİ VE ORKESTRA 

LERİ: 12 Laypsiı - 16 ftfıin 
Praı - 19.30 Praı - 19.40 La 
Bruksel - 20.15 Frankfurt - 2 
sel - 21.15 Butun alman istasyo 
- 21.30 Roma - 22.15 Prag 

ODA MÜZtôt: 15.25 Hamb 
Varşova - 18.20 Laypsig - 20. 
- 21 Paris (P.T.T.) - 21.10 Hil 
22.30 Bıitun alman istasyonları, 
burg 

SOLO KONSERLERİ: 15.30 
17 Berlin - 17.lS Roma - 111 Sar 
19 Praı - 19.10 Sarbruken - 21 
hag 
NEFESLİ SAZLAR: 9.30 

11.05 Praı - 12 Breslav - 17.10 
sum 1 - 18.20 Praı - 21.30 Tul 

HAFiF MÜZİK: 5 Breala 
Hamburc - 6.30 Frankfurt ve b" 
man istasyonları - 6.30 Köln -
kfurt - 10 Bertin - 10.30 Hamb 
na - 12 Münib - 14 Laypaiı, Ş 
14.10 Frankfurt, Viyana - 14.15 
16 Breslav, Frankfurt, Hamburı, 
berı, Laypsiı, Ştutıart - 16.15 P 
l'rli!!ı Sarbrüken - 17.20 Münib 
lar; •:_ i'9:iô"B-;:Sıav :vii"a.;,burg, 
berg, M unih - 20 Alman istasyo 
briıken, Ştutıart, Viyana - 20.45 
22.ıs Oalo - 23 Alman istasyonl 
Jl'ranldurt 

HALK MOZtGf: U .30 Ştııtprt 
DANS llOZtGl: 20.30 Köln

prt. 

Zengin bir Amerika 
daha mı kaç1rdda 
Albükeıık'de pkagolu ze 

matbaacının Mak Kormik · 
oğlu esrarengiz: bir surette o 
kaybolmuı. bütün araıtırmala 

men, bulunamamııtır. Mak K 
bir müddet evci Vaytmer adın 
kadatı ile birlikte Albükerk y 
da bir gezintiye çıkmıtlar ve 
tırmanmıtlardır. Fakat aileleri 
rın dönmediğini görünce de 
mağa koyuln!uflardır. 

İki giin sonra büyük bir uçu 
dibinde Vaytmer'in cesedi bulu 
fakat Mak Kormik'den hiç bir 
lunamamı,tır. Bu gencin dıe 

uframaaı muhtemeldir. Fakat, 
bir servete varis olduğu için 
maaı ihtimalini de poliı göz öG 
bulundurmaktadır. 

-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: =:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Petro, küçük mika pencerenin ö
nünde, odanın dip tarafında, gayet al
çak kubbelerden birinin altında du
rup bauklarını açtı, arkasına koydu
iu ellerini açıp kapamıya ba•ladı. 

-malarmı aöyliyecebiniz:. (Kalpağı- : 
nın altında kalın katlarını oynatmak- 5 
ta olan lyeromona:k'a :) Sen sua, ba- 5 
ba..- = 

- Boz:~un, ıyi bir derstir ... Biz: ıan 
pe,inde değiliz: ... Bizi on kere daha 
mağlup ederler, fakat nihayet galebe 
çalarız:. Daniliç, tehri sana tevdi edi
yorum. Bugünden itibaren tahkimata 
baflaraın: Hendek kazdırır, istihkim 
yaptırırsın. bveçlilerin Novgorod'
dan beriye geçmelerine müsaade edi
lemez:. Hep birden ölmemiz: daha doi
ru olur.. Vakit kaybetmeden Brov
kin'i, Şvetnikof'u, Novgorod'un ta
nınmıı tüccarını buraya çağırt .•. Voy
vodayı da azlet. (Daha 1imdiden dıp
rıya çıkmakta oWı Aleksafka'ya :) 
Ensesine yumruk vurarak koğ onu-. 
(Mentikof acele acele çıktı, gitti. Pa
vel Yagujinski'ye :) Sen de git, üç yüz 

Kürekler ve atlarla gelsinler, hep
si - yalnız: müridler deıil. istisnasız 
bütün ketitler ve rahibeler ve papaa
lar ve karılariyle birlikte diyakc. ar .. 
Allahın ,anı için zahmete kıatlanacak · 
aınız: .... Sana sus, diyorum, lyeromo-
nak ... Herkes namına ben dua edece-
iim. latanbul patriği beni bunun için 
takdis etti ... Manastırlara ve kilise
lere bir teğmen &öderirim.- Eier it
siz: bir kimse bulursa, o derhal, elli 
sopa çekilmek üzere, ıehir meydanı-
na, kazığa gider ... Bu günahı da üze
rime alıyorum. Hendekler kazılıp si
perler inp edilinciye kadar, Ayuof
ya kilisesi müıatesna, hiç bir kilisede 
diınt ayin icra edilmiyecektir .•. Hay
di! .• 

araba bul. Ekmek yükle ve aktama Petro ,-edirin kenarına ellerini da· 
dogru orduyu bunlarla kartıla. Anla- yayıp boynunu uzattı. Suratını bir 
dm mı? 

_ Emredeniniz, bay kumbaracı. kaf günlük bir sakal örtüyor, bıyık-
ları dim dik dikiliyordu. Müthitti. 

- Ketitleri çağır .•. 
Yüzünü kapı tarafına dönüp, akai, Kilise menaupları kıçlariyle biribiri -

hakiki bir Deccal gibi, bir sedire o- ni iterek uka arkaya dı,arı çıJctılar. 
turdu. Papaslar içeri girdiler. Odada Petro batırdı: 
zaten hava yoktu; timdi nefes almak - Hey 1 Medhaldeki nabetçiyi kal-
bile güçleftİ. dırınız: 1 Kadehine vodka koyup oda-

Petro: da •talı yukarı dolqmaia bqladı. 
- Allahın aziz hizmetkirları, beni Biraz: sonra arabalık kapısı çatırda-

dlnleyiniz:. Manaetırlarınıza ve kilise- dı. F.fikte, biri, alçak ıesle: .. Nerede? 
terinize dönecek ve kardetleriniz:e bu Keyfi yerinde delil mi 1 Ah 1 Ne ha

-----------------------------------------------
Brovkin, Şve,nikof ile Novgorotlu 

bet tücar içeriye girdiler. Bu IOllUn
cular gözlerini kırpıttırıyor, korka 
korka ellerinde kalpaklarını buruttu
ruyorlardı. Petro elinin öpülmesine 
müsaade etmedi. Dostça omuzların
dan tuttu, alınlarından - Brovkin'i 
dudaklarından - &ptü. 

- Merhllba, lvan Artemiyeviç. mer
haba Aleksei İvanoviç 1 (Novgorod-

" lulara:) Günaydın, tüccarlar .•• ()turu-

nuz ••• Bakınız, masanın üstünde .sa
lcuski, YOdka var .. Evin sahibini koğ
dum ... Voyvoda pek ziyade canımı sı
kıyordu: burada hendeklerin, .. ilam 

-: miyeviç dudaklarını ııkmıı dim dik -: masaya bakıyor, Şvenfikof da kalın -: katlarını çatmıt gözlerini ba'ka tara-
: ia çevirmitti. Novgorodlu tacirler i
! se hafif hatif soluyorlardı. 
: - İsveçlilerin bu hafta buraya gel--: melerine intiaar etmek lazım. Novgo-
:E rod onlara bırakılırsa, sıra Mmkova'
: ya gelecektir. Hepimizin batımız be
: liya girecek, demektir ...• -: Brovkin: "Oh, oh. oh," diye içini 
: çekti. ŞventilGOf'un kara sakallı yüzü 
: birden bire sarardı. -: - Eier iaveçlileri Novgorod'da -: tevkif edersek gelecek yaz iyice talim 
5 görmlif iki miıli ordumu2 olur •.• İki 
: miıli fazla top dökeriz ... Narva'daki 
: toplar hiç bir ite yaramaz ,eylerdi. 
: Alaınlar onları, iyi ya! .. Hayır, hayır -: bir daha böyle toplar dökmemeliyiz: .. 
i Generaller eıir düttüler: Memnun ol

dum buna ... Bu ihtiıyarlarm her biri 
benim için bireT köetekti ... Bana genç 
&eneraller liz:ım. ••• Bütün devleti a
yaklandıracatu."" Bir "karıtıkhğa" 
uğradık. Ali!.... Bundan sonra harp 
etmeğe b&fhy.cafız: Şimdi - Sen 1-
van Artemiyeviç, aen Alebei lvano
viç - harj için birer ruble veriniz: ve 
iki sen.e sonra aiz:e iki ruble iade ede
yim. ... 

siperlerin çoktan ba..ıırlanmıı oldu
ğunu sanıyordum ... Halbuki daha ilk 
kazma bile vurulmaDUf··· 

Herkese vodka ikram etti. Novgo
rodlular içtikten sonra hemen ayağa 
kalktılar. Petro ilk önce içti, bot ka
dehinin dibi ile masaya vurarak nef n 
aldL 

- İyi bir baflanlıç ,erefine içtik ... 
Tac:itler, hlıbor aldmız mı? laveç kı· 
ralı bizi bir pcça tart.akladı. Bqlan
gıç olarak bu bir teY de fildir. Dayak 
yemit bir adam dayak yememit iki a
dama bedeldir (1). Doğru değil mi? 

T•lrler ımuyorlardı. lwn Ane-

Arkaya doiru yulanarak masaya 
bir yumruk vurdu: 

- N•ıl itinize geliyor mu bu, ta
cirler? 

Şven,ilrof: 

- Petro Alekaiycviç ,dedi, bu rub-

leyi nereden bulmalı? Bizde 
bu ? Kasalarımız: bom bot- İçi 
reler cirit atıyor .... 

Novgorod'lular hep birden 
ler : 

- Ah, ah 1 Hakikat bu, bakibtJ 
Petro gözlerini bunlara dikti 

kiler sustu). Avucunu bütün ai 
ile İvan Artemiyeviç'in genif 
yerlettirdi. 

- Ya sen, sen ne diyoreunl 
- Allah bizi bi.ribirimize aynı 

bağlamı" Petro Alekaiyeviç, ee 
reye gidersen becı de oraya gide 

Brovkin'in toparlak yiiri 
lrıir, açıır.tı. Şven1ikof kulaklar 
nanamıyordu. Demin para ve 
hmusünda mutabık kal!Dlflardı; 
buki itte Kumu • Vaynka böyl 
darbe indiriverdi. Petro, Brcwı· 
muzlarından tuttu, terli yilzUnD 
caketinin düğmeleri üzerine 
dı. 

- Senden batka cevap bekl 
lvan Artemiyeviç. Sen zeki, 
sin. Bunu geniJ ölçüde hesaba ka 
ğız: ... Tacirler, bana derhal para 
Bir hafta .ıarfmda Novgorod'U 
kim etmeli, muhasaraya mu 
edebilmesi için Aniid'ta Repnin'l 
tün lüzumlu ,eylerle tccbiz 
yiz: ..• . . . ~ . . . . 

(1) Rus muah pn derhal buraya gelip toprağı ka.ı- yat ne bayati" 
-=-~~;__;__~~-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Yanına yaklaşllmiyor ... 
~·~•~un ilk yetiıtiği yer hakkın· 
ıkı rıvayet vardır: Birine göre, 
kayıı atacı bizim Anadolu'nun 
iu taraflarında yetipniıtir. Öteki 
ayete röre do Çin'de, hem de 
~bahğ, timdiki adiyle Pekin, teh· 

..---'".ın yakınlarındaki dailarda çık-
•1t ~e bB§ka yerlere oradan götü· 
muıtür, 

Gönül her iyi şey gibi, güzel koku
kaystnın da ilkin bizinı memleket-

. n .çıktnıı olmasmı iaterse de, öte

. r~v~y~ti 5Öyliyenler, şimdiki tak
.~ınızın başlangıcından daha 2205 

1 once Çin imparatoru Yü'nün yaz
ığı Şang Hay King kitabında kay-
.. ın çince adiyle sing diye yerini 
oıterdiklerinden doirusu, iki riva-

t araımda birini ıeçmek mümkün 
laınıyordu. Zaten Hanbahğ şehrini 

türkler kurmuş olduğundan ilk 
•:Ysı ağacı orada çrkmış olsıı bile 
ene teselli buluyorum. 

Bu yıl kaysının yanına yaklaşrla
ıyacak kadar pahalı olması onun 
k Yurdu hakkında tereddüdümü 

nü# rtrk kesin olarak kaldırdı. Manav 
ükkanlarmda gördüğümüz kayıu

lar bizim yurdwnuzun mahsulü olsa
ardı o kadar pahalı olmazlardı. An
atılan Çin'de kavga olduğu için Pe

kin'den pek az kaysı geliyor da ge
tirilebilenlere de o kadar yüksek pa
ra istiyorlar! 

Benim zevkimce reçellerin en iyi
li kayaı reçeli olduğundan, geçen 

liin reçel yaptırmak Ü:r.:ere biraz 
kaysı almak istemi§tinı. Bildiğim 
1erlerdeki manavların hepsine git
tinı. Hiç bi~inden kaysı almağa kud-
retim yetmedi. Onun için kaysıya 

B "erebileceğim parayla tayyare pi-

l~ Yangoıu bileti aldım. Bu aefere ka
a\' dar ne vakıt tayyare piyangoıu bile-

ti alsam, ikramiye çıkarsa niyetim 
b~ otomobil almaktl. Bu şefer, pi
Yanıo çıkana, reçel yaptırmak üze
._ kaysı alacağım. Doya doya kaysı 
-. ..... 1: u:. _L:l-""L. :c;.. l.aıvalim.AaL-: 

kimler de kayııya hiç yÜz verme
miılerdi. Bir çoğunun fikrine göre, 
kaysı inaana türlü türlü hastalıklar 
araıında kızıl hastahiı getirir diye 
tanınmııtı. 

Bunlar ıüpheaiz, mübalaiah olsa 
da - insan oğlu büsbütün kedi gibi 
değildir: Yetiıemecliii ciieri mutla
ka kötülemez - Bu zamanda, kayıı
yı öven hekimler bile, kaysıdan çok 
yememeği tavsiye ederler ve midesi 
bozuk olanlarm kaysı yedikten son
ra rahatsızlık duyduklarını anlatır
lar. Bazılarının kaysıdan kaşıntıya 

yahut cilt üzerinde haatahia tutul
dukları da olmuştur. 

Ancak, bunlar da - her şeyin 
doğruıunu aöylemeli - yalnız çiy 
kaysı içindir. Kaysının reçoli hak
kında fena söz ıöyliyen olmamıştır. 
Kaysıya ~eker karışınca artık zaraı·ı 

kalmaz. Onun için, kaysı almağa 
kudretiniz yeterse ondan reçel kay
nattırınız ve içerisine, küçük küçük 
sedef parçaları gibi, badem katmaiı 
unutmayınız. O zaman kay11 reçeti 
çocukl.arınızı biraz da besler. 

Yoksa, yüzde 81 i su olan kaysının 
yağiyle albümini ancak yÜzde 0,12 
ve 0.43 derecesindedir. Yalnız ıeke

rinin hatırını biraz aayabilirainiz: 
Yüzde 14. Buna reçelin tekeri de 

katılınca ... Vakıa taze kaysıda B ve 
C vitaminlerinden beşer ölçü vardır. 
Fakat onları ayiıı derecede elmada 
ve armudda da bulursunuz. 

Kaysının batka hiç bir §eyde bu
lamıyacağınız yalnız o güzel, nefiı 
kokusu vardır. Japonlar ".ıizde kay
sının bu kadar pahalı olduğunu du
yarlarsa, belki Pekin etrafındaki 
kaysılardan bir esans çıkararak ta
ze kaysıdan daha ucuz olarak bur&· 
ya kadar gönderirler. 

G.A. 

Kanaatbahs bir delil 
otomobili feda etmekten batka çare Muntazam işliyen bir saatin pan-
yok.... dülü günde 432,000 defa tekallüs e

der. 
arı Tayyare pİyl\ngosu çıkarsa, bi~inı 

hrgaınalı Calinuı hekimi yeniden 
tıf. okuyacağım ve onunla birlikte kay

sıyı ıena edeceğim~ Kaysı tefta.liye 

ben'l!erse de, ondan pek çok iyidir, o
nun ·b· 

Saatin muntazam ve tam işlemesi 
buna bağlıdır. 

Bu mikdar tekallüs ıçın pandül, 
kuvvei miknatisiyeden ari, paslanmaz 
ve elastiki olmalıdır. 

gı ı midede bozulmaz, ektimez, 
lezzeti hem daha nefistir, hem de 
kolay hazmedilir. 

. Mutlu Calinus, galiba ona tayyare 
P•Y•haoau vurmut da doya doya 
kayar yiyebilmif. Fakat herkes onun 
aibi mutlu olabilir mi? Y ~:. piyango 
:\'Urmazta? 

O vakıt bizim Doğu hekimi Razi 

ile birlikte kaysıyı çekittireceğim. 
Kayaınm, Razi'nin fikrine· göre, bir 
t•k iyiliii vardır: o· da mideden ge
ı. atı ı kokıuwiu kaybettirmek. 
Ondan sonra kaysı kadar zararlı hiç 

bir yemiı olunaz: Mideyi üıütür, 
hoaar ve zayıf düıürür. Mideyi ekti
tir kanı ve safrayı bozar. Hem mide
lerinden gaz çıkaranlara kaysıyı 

büabütün yasak etmek lazımdır ... 
Lıaan kaysı yedikten sonra bol bot 
terlemezae kayın ateı getirir. 

Zaten Razi'den aonra gelen he · 

REVUE SAAT FABRİKALARI 
Uboratuarlarında icat edilmi§ 

"NİV AROX" pandülü bu haa11&lara 
maliktir. Nöşatelde reamt saatçilik li
boratuarlarmda yapılan 1000 i milte
caviz kuvvei miknatisiye tecrilbeleri
ne yalnız "NİVAROX" PANDÜLÜ 
İLE MÜCEHHEZ SAATLer'in, dur
maksızın ve hareka.tında hiç bir 2ay
ritabiilik göstermeksizin işledikleri 
müşahade edilmiştir. 
KAFİ DERECEDE KANAAT

BAHŞ DEG1L MI? 

Tanınmış eaatçilerde arayınız 

REVUE fabrikalarının satış deposu 
lstanbul Bahçekapı, Tathan 22 

Telefon : 21354 

Yüz sene uyuyan adam 
Yazan: Hanri Berne 

~=================Tefrika: S 

Amerikalı doktor, hayret verici 
~eşfini yalnız ilim alemine izahla ik
tıfa etmek istememiştir: !Ik raporla
rının fizyolojistler tarafından itimad
ıızhkla karşılanmış olması, kendisini, 
bu defa halka hitap etmiye sevket
~iştir. Ve kendisi gazetemiz vas:t~
ııyle, bu tecrübenin üzerinde tatbıkı· 
ne razı olacak sıhatli ve tercihan genç 
bir adam aramaktadır. 

Böyle bir gönüllü çıkacak mıdır?. 
llayali teshir edecek bir teklıf. 

1927 de uyumak ve yüz sene sonra u
Yanmaık 1 Değl,miş bir dünya bulma~, 
torunlarının torunlarını görmek, bır 
asır sonra fennin gündelik hayatımı· 
za getireceği biltün mütekamil vası
talardan istifade etmek bütün bu ca-. . ' ... 
zıp ıhtimaller karilerimizden hırını 
bu teklifi ~bule sevketmiyecek mi
dir? .. 

Röne La Tayad bu garip havadisi o
kuyup bitirmek üzereydi ki Selesten 
0 daya girdi. 

1 
- Ah, diye haykırdı, mösyö çuku

ataaını soğutmuş ı ... 
- Pek meraklı bir haber okudum 

da ondan. 
Selesten istihfafla söylendi: 

- Gene politika delil mi? 
_Hayır, politika değil. Al 1 Bir de 

sen oku ... 
Ve Selesten gazeteyi gözden geçi

rirken Röne kahvaltısını tamamladı. 
Doktor Cek Trundl hakkındaki yazı, 
uşağı pelr ::_j1zla alakadar etmi9e ben
zemiyord • 

Röne sordu: 
- Söyle bakalım, buna ne derain? 
Selesten laubali bir hareketle omuz 

silkti: 
- Ne olacak, palavra! 
- Ya doğruysa? ... Yüz sene sonra 

uyanmak hakikaten mümkünse. 
- Sanki ne ite yarardı? 
- İtiraf et ki bu orijinal bir 9ey o-

lurdu. 
_ Şüphesiz, yüz yaşını geçmeık fe· 

na bir şey değildir, fakat pek fazla e
bemiyet vermiye değer yeri de yok
tur. Hem, doktor Trundl'i~ ad~ları 
uyutuyorum diye öldürmıyecegı ne 

malilml 
Röne: 
_ Kim bilir? Diye düşündü. 
_ Ben hiç şüphe etmiyorum. 
_ Sen ilmi düşünmezsin. Alimler 

bundan daha harikulade muvaffaki-

Hayım Vaye.ma-n ve hacı Emin 
- el • Hüseyni: Paylaşıla

mıyan Filisıtin'in, karşı kartıya iki 
partıisini temeil eden ve yıp1·atıcı 
kavgalarmı canlandıran iki adam. 

Biıri ilim aleminde çahpnaları \'e 
keiifleriyle meıhur bir kimyager
dir; öteki müslüman Filiatin'in en 
büyük dini makamını iş2al eder . 

Bu tem Uzerinde trajik surette a
laycı bir masal yazılabilir: Alim ve 
müftü. Biz bunu yapacak değiliz. 

Vaysman ve büyük Müftü taraf. 
darlarının sevfi ve tazimleriyle çev
rili iseler, düşmanlarına da ı>aygı 
ve takdir ilham etmektedirler. 

Yahudilerlı: konuşurken ekseriya 
arap ayaklanma.sının şefinden söz 
açıldı. Lübnan'daki menfasından 
israilin emellerine karşı mücade
leyi idare eden bu adam hakkın<la 
sert hükümler verildiğini işittim. 

Fakat hazan kavgacılığını ve gad
darlığını ileri sürenler olsa bile, 
daima zeka ve mahareti, itibar ve 
nüfuzu kabul ediliyordu. 

Araplar arasında da, Reha.viya' .. 
nın yahudi şefleri aleyhinde hara· 
r.etli hükümler verilirken, Hayım 

Vaysm.an'ın adı telA!fuz edildi mi 
birden ciddi ve ihtiramkar bir ta
vır alıyorlardı: "O bir alimdir, di
yorlardı. Hem de ne adam!" Ve 
suriyeli bir şahsiyet bir gün bana 
tee11ürle dedi ki: "Böyle bir ada
mın dtif111anımız olması bizim içirı 
bir betbahtlıktır." . 

Böylece, bu korkunç iç harpte i
ki hakiki kuv«, iki kuvetli zihni
yet ve belki iki büyük ruh hakim
dir. 

Bana demiılerdi ki: "Atılmaz 
manilerle kar§ıla9acaksınu:. Ne 
Vayıman'ı, ne Hüaeynl'yi ııöremi
yece.ksiniz." Hallbu.ki ben ikisini 
de gördüm. Alimi, Te-1 Aviv yakı· 
nında Rehovot'daki arqtırmalar 

mstitilıilnde; büıyilk MüftU'yU, 
Beyrut'un ıimalinde Juniya'da ya· 
şadığı köşkte. 

Hayım Vaysman · 

8 urada i'ki düşmanın portre
lerini çimıc-k i.ı:iyorum. Fa· 

aliyetlerinin çcırgeveai - iklimi 
demek iaterdim -, etrdlnmı ç.evi· 
ren ph1ıiyetler, yaıbancılar üzerin
de bıraktıkları t~irler. teman et
tikleı-i cerıeyenlar hakkında, belki 
bir çok tahliller ve izahlardan faz. 
la 'e:y öğretir. 

Rehovot Filietin'in en eaki ya
hudi kolonileırinden biri. Portakal 
aağçları, buğday tarlaları, bağlar; 
üç bin hektar, beş bin · nüfu.s. İşte 
Hayım Vayaman araştırmalar ens
titüsünü, laboratavurlarmı, ve tec
rübe tarlalarını burada tesis etmiş
tir. 

Arabam duruyor. Geçebilir mi
yim? Mavi bez pantolonlu, yakası 

açık gömlekli, kolları sıvanmış bir 
delikanlı, çamurluğa biniyor. Ve 
gölgeli bir hiyabanın kumluk yolu 
üzerinde gidiyoruı:. 

İşte çimenlik ve çiçeklik bir bah
çenin çevrelediği arattırınalar 
merkezi, hendesi ve beyaz, beton 

yetler kazanmışlardır. 
Röne La Taya.d yatağından a§&ğıya 

sıçradı: 

- Selestenl 
-Mösyö? 
- Telefon rehberınde doktor Cek 

Trundl'in numarasını bul. Ondaın bir 
randevu iıtiyeceiim. 

- Ne için? 
- Ne için olacak, kendimi uyuttur· 

ma.k için. 
Seleıten hayretindo/.1, elinde tuttu

ğu ayak kabıluın bir tekini yere dil· 
für<iü. 

- M&yö ,.a mı ediyor? 
- Hiç de değil 1 Canım yil.I ıene 

uyumak iıtiyor. 
Seleıten enerjik bir tavırla proteı· 

to etti: 
- Affederıiniz ama, intihar etmi· 

yeceğinize dair bana ıöz vermiftiniz. 
- İntihar edecek delilim ki, e9i 

görUlmemit bir tecrübeye ııiritece
ğim, Eğer tecrübe muvaffak olmaza& 
büyük bir ıey kaybedecek değilim. 
Buna mukabil, muvaffak Dluraa, ge• 
lecek asırda öyle bir teceaıüı mevzuu 
olauğıım ki para huıuıunda hiç 11kın
tı çekmiyecefim muhakkaktır. HeH· 
bım mükemmel değil mi? 

Seleıten homurdandı: 
- Pek de delil. Bunıunla berııl:)er 

meaele tetkik& değer. Ne de olH, tim· 
di olduğu gibi mösyöye yilz sene son-
ra da hizmet edebiliram. 

- Ne söylüyorsun? 
İyi kalP.li Selcsten izah em: 

•• •• 
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. Yazan: Sari Plisniye 
LÖ JURNAL' DE 

Bir devenin arka•ına •İper alıp yahudilere atef eden arablar 

ve camdan mürekkep muazzam bir 
bina. 

Bir katip benıi holde bekliyordu, 
önümden yürUyor. 

düşünceli alnı seyrediyorum. 
Kanapenin bir kenarına ilişiyor. 

Yorgun, bitkin, harap görünüyor. 
Yüzü ve bütün vücudu sanki "g·:nc 
mi konu~k, diyor, harekete geç-

: mek, aramak, bulmak, emretmek la
zungelir ken konu§olllak I" 

1 1 

IQın 
Kimya endüstrimiz 

Dün, lzmit'te, Ekonomi Bakanımız 
tarafından temeli atılan yeni fabrika 
bizde esasen mevcut olan bazı endüs
trilerin muhtaç oldukları sud kostik ve 
klor'un, Avrupa'dan getirilmiyerek 
memleket dahilinde imalini mümkün 
kılacaktır. Bir Akdeniz memleketi o
lan Türkiye, zeytin, zeytin yağı ve şu 
halde ıabun memleketidir. Fakat sa
bunculuğun zeytin yağı kadar ehemi
yetli ilk maddesi olan sud kostik dışarı
dan gelmediği takdirde ona göre hazır
lanınıt olan aabunhMelerimizin faali
yetlerini tatil etmeleri icabedebilir. 
Halb"ki bu madde kömürcülükle ve 
dokumacılıkta da kullanılmaktadır. Ki
reç kaymağına gelince; bunun da halı
ların yıkanmasında ve pamuk endüs
trisinde ehemiyetli bir yeri vardır. Do
kuma, kağıd ve ıellüloz endüstrisinin 
gelitmeleri bu maddenin iatimal saha• 
11nı geniıletecektir. Diğer taraftan, 
klor, muharebede bütün taarruz ve mü
dafaa gazlarının da esaııdır. Biz, sulh 
zamanında klor iıtihsalimizi kireç kay
mağı yapmakta kullanacağız. 

Yeni fabrikada imal edeceğimiz mad
deler için ıimdiye kadar yılda üç dört 
yüz bin Ura sarfediyorduk. 2450 ton 
sud kostik ve 2100 ton klor yıllık imale 
müsait kudrette bir fabrika kurmak i
çin 350.000 lirası arazi ve bina ve 
200.000 lirası da mütedavil sermayeye 
ve 850.000 lira da makinelere tahsis 
edilmek üzere bir milyon dört yÜz 

bin lira tahsis edeceğiz. Bu paranın 

memlekette iş hacmini genişletmek 
hususundaki yardımını da, bizi başka
larına muhtaç olmaktan kurtardığını 
da düşünerek böyle bir fabrika tesis 
etmekle tahakuk ettireceğimiz karlan 
da hesap edebilininiz. 

Siyasi istiklalin haıhca müeyyideşi 

iktiaadi istiklaldir. Endüstrileşme ha
reketini çizdiği plan dairesinde ger
çeklcııtirmekte olan Türkiye, ancak 

Bir devlet §efinin çalıştığı yer 
mi buraaı? Kapılar açıldığı zaman, 
yalnız laboratuvar aletleri tübler, 
inbikler görüyorum. 

- ProfesörVayaman'ın bUrosun
duınız. 

Pek çıplak, ııpğa boğulmu§ oü
yük bir oda. Dıvarlarda bir kaç e•
ki harita. Geniş bir divan. Masif 
meşeden bir yazıhan-e. 

Ölçüsüz ihtiras 
• vatandatlarmın saadetini temin etmek 

gayeaiyle istiklal hüriyetinin ıçap

lannı yerine cet;nnektedir. 

Biri adeta yavaş sesle: 
- Profesör Vaysman şimdi ge

lecek, diyor. 
His ediliyor ki Vaysman burada 

herkes için bir baba, bir rehber, bir 
büyük şeftir. 
Şimdiden tarihe ve bir milletin 

efsanelerine geçmiş olan bu adam 
hakkında pek az bir ~ey biliyorum . 
Ruı veya leh men,elidir; Alman
ya'da ve İsviçre' de tahsil etmiş; 
Cenevre'de, sonra M~ester'de 
profesör olmuştur; harp esnasın

da bilgisini müttefiklerin hizmeti
ne koymuştur. Gemilerin üzerinde 
cephaneleri muhafaza etmiyc ya
rayan keşfini ingiliz hükümetine 
verdiği zaman, Loyd C<ırc, buna 
mukabil ne istediğini kendisinden 
sordu. O "Kudüs" cevabını verdi 1 
Bugün altmış üç yaşındadır, çalışma
ları ve imaniyle yıprandığı için ihti
yar olduğu söyleniyor. 

İçeri giriyor. Şu gördüğüm açık 
liboratuvar gömleği içinde biraz 
kanburca adam hakikaten o mu? Bu 
buruıuk ve yrpranmış yüzü, bu kı
aa kır ıaıkalı, kırı'ı gö~ kapakları 
altında dt:rin gözleri, bu yüksek ve 

- Şu mahut Trundl möıyöyil uyu
taca·kaa, beni de beraber uyutmaıını 
istiyorum. 

Röne miltehaHiı olmuttu, fakat 
protesto etti: 

- Hayır, ben buna razı değilim! 
- Naııl möıyönün kendine hükmü 

geçerse, benim de kendi ıahırma 
hükmüm geçer. Möıyö fakirdir. 
ben de. Emniyet sandığında bir kaç 
bin franıktuı baıka bir ıervetim yok. 
MöıyönUn aileıi yok. Benim de yok. 
Şu halde mösyö ile birlikte yüz ıene
Uk küçük bir uykuya yatmaktan bent 
menedecek hiç bir ıey yok 1 Eğer uya
nırıak, çukulatasını hazırlamak için 
möıyönün yanında olmak iıtiyorum. 

Dördüncü fasıl 
Doktor Cek Trundl alelade bir a

dam değildi. Kırk senedenberi mün
haaıran fizyoloji ile mefguldü, ve Av· 
rupa ile Amerika'nın en alim müte· 
huııılarından biri addediliyordu. 

Meılekda.,larından bazıları onu ,ar
latanhkla itham ediyorlarsa, bu biraz 
da onun amerikalı zihniyetinden ve 
blöften hoılanmaamdan ileri geliyor
du. P:opagandadan pek hoşlanırdı, 
ve bir gazetecinin mülakat talebini 
ula reddetmezdi. 

Gazetecilere: 
- Bana reklam yapımz, derdi. 
Ve gazeteciler, doktorun üzerinde 

çalıştığı meselelerin cahili olmaları
na rağmen arzusunu yerine getirmek-

F akat bu adamda ölçüsüz ' bis 
iohtir:.S var. Ben, aevilen ve 

ikna edilmek lizımgelen garpten 
gelmiş bir a9amım; ve şüphe ediyo
rum. Kendini topluyor, canlanıyor. 

Burada bütün söylediklerini tek-. 
rarlıyamam. Hayım Vay1man arap 
dünyuınnı emellerini ve kuvetini 
kabul ediyor. Fakat irade sahibi o
lan ve yılmıyan inunlar için her 
'eyin mümkün olduğuna inanıyor, 

- Araplar diyor, bize karıpmakla 
bir fCY kaybedecek değillerdir. Bi
lakis kazanacaklardır. Bizim girme
diğimiz yerlerde köylerinin manza
rasına bakınız: Sefil evler ve ve
rimsiz buğday. Bizimkilere komşu 
olan köylerine bakınız: Bizim zi
raat usullerimizi taklit ediyorlar; 
refah içinde yafıyorlar. Burada 
kavga daha azdır; a.deta bir anlaş
ma, adeta bir anlayış vardır. Filis
tin'de yahudilerle arapların nisbeti 
tersine döndüğü zaman sükun ken
diliğinden teessüs edecektir. Zu
lüm görmüş bir millet olan yahudi 
zulüm yapamaz. Yabanc; yaşamak 
n.e demek olduğunu onlar ilıklerine 
kadar hiı ederler. Kendilerini dün
yanın her tarafında eza çektiren in
sanlara aynı misalle mukabele ede
bilirler mi? 

(Sonu 9. uncu say/ada) 

ten geri kalmazlardı. 
Bir kongre mUnaaebetiyle Fra.nsa'

ya gelmi§ olan Cek Trundl, bu mem
leketten o kadar hotlanmı,tı ki orada 
yerletmitti. Sen - ·Klu'da bir kötk ki
ralamıı ve buna, içinde yalnız baıına 
çahıtığı bir laboratuvar eklemitti. 
Gran Jurnal'de hayatın muvakka
ten durdurulmaıı hakkında çıkan ma
kale onu gene günün adamı yapmıttı. 
Bütün müracaat eden muhbirlere, yo
rulmaz bir neıaketle en teferruatlı i
zahatı vermit ve bunlar, iyi kötü bir 
tekilde fakat gürültUlil bir tarzda 
netredilmitti. 

Tabii, Trundl'in dütmanları derhal 
bu netriyatı saçma diy~ itham etpıiş
lerdi, fakat amerikalı onlara kafa tut
mu9tu. Hatta ilimler akademiıinden 
profesör Silven'e elli sene müddetle 
kendisini uyutmak teklifinde bulun
muştu. Seksen yatını geçmi' olan üs
tat, bu teklifi reddetmit ve Trundl'in 
kendisini öldürmek istediğini yaz
mıştı. Bunun üzerine, bir ba9ka pro
fesör de hükUmetten doktor '.Prundl'
in bu tehlikeli tecröbeye girifllleıinc 
müsaade edilmemesini reamen iste
mitti. 

Ertesi giln, Trundl: 
- Müsterih olunuz, diye cevap 

vermişti, hiç kimse tecrübe için mü
racaat etmemi§tir; usulümü hayvan
lar üzerinde tecrübe etmekle iktifa e
diyorum. 

Fakat, öğleden sonra, saat ikiye 
doğru, kapının zili çalındI. Kadehin-

Bu büyük kalkınma hareketinde Ü· 
zerine alnuş olduğu vazifeyi eksiksiz 
yapmak için gayret ve sad,katle ça
lışan Sümer Bank'ı yeni bir fabrikanın 
daha temeli atıldığı bu güzel günde 
saygı ile anmalıyız. - N. Baydar. 

-='11111111111111111111111111111111111111!:. - -
~ir lnglllz zabitinin hahralın§ - -- -- --
~Plevne müdafaasıE - -- -: 1877 de türk ordusunda : 
: bir bölük kumandanı olarak : 
§ Plevnede harb etmiı olan § 
: yüzbaşı F. Yon Herbert'in : 
: güzel bir üslôbla yazdığı, : 
:E arkada~rmız Nurettin AR- :;: 
: TAM'ın da dilimize çevirdi-: 
: ii bu kitab, aıkerliğimizin : 
: terefli ıafhalarından birini :;: 
;: canlandırmaktadır. : 
: Askerlerin hir meslek ki- : 
: tabı, asker olmıyanların da _ 
: heyecanlı bir hikaye gibi o- : 
E kuyabilecekleri bu kitab, E 
: çıktı. 100 kuruta satılıyor. = 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

deki viskiyi kamııla emmekte olan 
doktor: ''Gene bir gazeteci! .. ,, diye 
dilşündil. 

Ve intitar etmemiş bir iki not anı
mak için kabinesine geçti. 

Halbuki bir gazeteci değil, Röne La 
Ttıyad'la Selcsten gelmişlerdi. Ağaç
lık bahçeden geserken, sadık u~k, 
pek emin olmıyan bir tavırla ı;ordu: 

- Bizi bugün uyutacagını sanıyor 
musunuz? 

- Her halde bugün uyutmıyacalc
tır. 

- Fena bir ~ey olmazdı, çünkü mi
dem fena halde ağrıyor. 

- Biraz sabır, Sclestcn'im. Kork
muyorsun ya? 

- Hayır, hayır 1 
Doğruyu söylemek lazım gelirse, 

Seleıten çok korkuyordu, fakat itiraf 
etmek istemiyordu. 

Röne ve Selesten bir dakikadanbe
ri salondaydılar ki amerikalı yanla
rına geldi. Üç adam seliimlaştılar. 

- Doktor Trundl' mi? 
- Ta kendisi. Kiminle müşerref o-

luyorum? 
Doktor kuvetli bir amerikalı 'ive

siyle konuşuyordu. 
- Röne La Tayad ve Selesten Mar

kizo. 
Çok şaşkına dönmüş olan uşak bir 

defa daha yere kadar egildi. 
- Oturunuz, baylar ... Ziyaretinizin 

sebebini öğrenebilir miyim? 
Gene adam büyük bir sadelikle: 

(Sonu var) 
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Trakya' da kültür çalışmaları İzmirdeki feci 
deniz kazası 

Orta ve ilk tahsil 
müesseseleri artıyor 

Köy birlikleri 
tecrübesi çok 

iyi netice verdi 
T rakya Umumi Müfettitliği kültür mütavi

ri B. Celal Ferdi Gökçay Trakya bölgesi kül
tür işleri hakkında Kültür Bakanhğiyle temas
ta bulunmak üzere tehrimize gelmittir. B. 
Celal Ferdi Gökçay kendini ziyaret eden 
oir arkada,ımıza Trakya'nın genit kültür çalıt
maları hakkında §U '>eyanatı vermiştir: 

"- Trakya kültür ve sanatiyle 

İzmir (Hususi) - Kiremit yü
kiyle limanımızdan lstanbul'a 
hareket eden "Ticareti Bahriye" 
adlı motörün bir infillik netice -
sinde battığını ve kaptan Rasi -
min öldüğünü bildirmiştim. Ya
pılan tahkikat, infilakın sebebini 
henüz aydınlatmamıştır. Kazaya 
dikkatsizlikle atılan bir sigara
nın sebebiyet verdiği zannedil -
mektedir. Kaptan Rasimin cese
di, dalgıçların aramalarına rağ
men bulunamamı~tı. Bugün de
nizin yüzünde bulunmuştur. 
Ağır yaralılar hastahanede te

davi edilmektedir. Gönderdiğim 
resimler motörün batışını ve ya
ralanan tayf alan göstermekte -
dir. 

Hem hırsız hem asker ka~ağı 
Adana (Hususi) - Köprü köyünde 

oturan Cemal adında bir şahsın geçen 
gece düklsanma anahtar uydurulmuş 

1 
ve kasasındaki 60 lira para çalınmış
tır. Derhal yapılan tahkikatla hırsı
zın Mehmet oğlu Hüseyin olduğu a 
laşılmış ve Hüseyiın yakalanmıştır. 

Hırsızın üzerinde ancak 28 lira bu
lunmuştur. 

yurdun bahtiyar köşelrinden biri· 
dir. Bölgenin dolgun mevcutlu bir 
muhteJit lisesi, kız erkek muallim 
mektepleri bina, vesait ve tedrisat 
itibariyle muvaffak olan müesse
selerdir. Bundan iki sene evet E
diı ne'de Kazım Dirik"in himmetiy
le bir akşam kız sanat 'l'lektebi de 
açıldı ve bu sene ilk defa 70 me
zun verdi. Taleblerin çoğu Edir
ne'nin en mümtaz ailelerinin ka
dın ve çocuklarıdır. 

Edirne 
erkek 
lisesi Hüseyin'in aynı zamanda jandarma 

iken kaçtığı da anlaşılmbış ve ayrıca 
kanuni takibata girişilmiştir. 

yerlerde ameli ziraat tatbikatı yap- ~~~~~-~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~-

Muesseseler muhitte çok iyi bir 
tesir yaptı ve çok faydalı neticeler 
verdi. Bütün mıntakada sekiz tane 
orta mektep vardır. llk tahsil mü
esseseleri de bütün bölgede bir iki 
sene içinde hini bulacaktır. 

Kuralar 
fki seneden beri eğitmen kurs

ları açılmıştır. Geçen sene 100 e
gitmenle Edirne ve Kırklareli'nin 

köy kı.Htiır kadrosu kuvetlendiril
di. Bu sene de 200 eğitmen mezun 
olmak üzere kursta yetiştirilmek
tedir. Bunlardan ayrı olarak bir 
fidanlık kursu vardır. Köy çocuk
larının istidathlan buraya getiril
miş fenni fidancılık bakımından 

yetiştirilmektedir. Bölgeyi ağaç
landırma hususunda bu çocuklar 
bütün Trakya köylerine rehber o
lacaklardır. 

Arıcılıkta tekamül yapacak o
lan gençler Pe§te'deki tahsille
rinden dönmek üzeredirler. Bütün 
Trakya bölgesinde ehmiyetle ta
mim edilen yeni kovanlarda bu
~ençler kuvetli bir rehber olacak-
tır -

Mektebi olan bütün köylerde 
halk okuma odaları açılmıştır ve 
ayrıca ulus mektepleri de açılmış
tır. Buralarda tahsil çağını geçir
miş binlerce yaşlı vatandaş oku
maktadır. 

tırılması tensip edilmiştir. 

Generalin mer'!klı takibi netice
sinde geçen sene bir etnografya 
müzesi kuruldu. Bugün oldukça 
meydana çıkmış bir haldedir. Bu 
vesile ile mimar Sinan'm eserle
rinden kryrnetli bir eser olan Da
rülhadis ve Darülkura medreseleri 
aslına uygun bir şekiİde tamir e
dilmiştir. Genralin himayesinde 
bir eski eserleri sevenler kurumu 
kuruldu. Bu kurum yıkılmıya mah
kum birçok eski ve tarihi eserlere 
el atmış, birçoğunu kurtarmış, bir 
çoğunu da hiç olmazsa bakımsız
lıktan kurtarmıştır. 

Tal ebe artııı ve neıriyat 
Geçirdigimiz ders yılı içinde o

kutulan talebe miktarı geçn sene
ye nisbetle takriben altı binden zi
yade artmıştır. Yeni eğitmenler çı
kıp yeni mektepler açıldıktan son
ra bu miktar buna yakın nisbette 
gene artacaktır. 

Köylüyü ve okur yazarları ten
vir etmek için Trakya mecmu
ası çıkarılıyor. Muntazaman iki 
senedir neşriyat devam ediyor. 
Aynı zamanda gene köylüyü bil
gilendirecek mahiyette birçok ki
tapçıklar çıkarılıyor. Bunlar köy 
okuma odalarına bedava dağıtıl

maktadır. Muhtelif mevzulara ait 
olan bu kitapların yekunu altmışı 
geçmiş bulunuyor." 

B. Celal Ferdi yarın Edirne"ye 
dönecektir. 

! 
.............................. . 
Tekirdağ'ı müallimleri Edirne' de 

E d irne (Huauıi) - CoeçenleTde Telıdrdai kültür direk törü E m in A -

tnc'ın başkanlığı altında Tekirdağ'ından gelen 30 kişilik öğretmen kafi-
lesi b u sabah Edirne"den aynlmııtır. 

Yakm vilayetlerde tetkikler yap-ı arkada,tarının da hazır bulundukları 
mak maksadiyle yola çıkan kafile ziyafetlerde ve bilhassa Eğit.menler 
burada general Kazım Dirik, vali kursunda söylenen nutuklar çok ha~ 
Niyazi Mergen tarafından karıılan- raretli olmuş ve Atatürk rejiminin ır
mıt ve şereflerine eğitmenler k ur- gatlığını yapan öğretmen ve eğitmen

ıunda, Sarayiçinde ve b üyük Mer iç ter büyük laöy davasına bağlılıklarını 
gazinosun da ziyafetler verilmiıtir. tekrarlamışlardır. 
Misafirler şehrimizde tetkikatta bu- Gönderdiğim resim Tekirdağ mu-
Junmuılardır. allimlerini general Kazım Dirik'le 

Umumi müfettiş, vali ve kültür 1 beraber göstermektedir. 

SAMSUN 

Samsun' da kültür hareketi 
Bu yıl açılan sergiler 

çahşmalar1 iyi 
çok beğen i ldi, Hol 
eserler veriyor 

Samsun (Hususi) - Okuma yılı aonu m ünasebetiyle okullar t 
dan hazırlanan sergiler, Atatürk 'neslinin nasıl değerli bir unsur 
yetiştiğine en canlı bir misal değil midir? 

Bu yıl Samsun'da okul sergileri her i 
zamankinden daha zengindir. Uk O· 

kullal'dan başka lise, orta okul ve ti- ı 
caret okulunun Halke,•i salonlarında 

müıtereken açtıkları sergi çok mu· 1 

vaffak olmuştur. 

Gençlerin burada te!:hir edilen e
serleri arasında umulmıyacak kadar 
mükemmellerine rastlanıld ı. 

Samsun'da çok canlı kültür hare
ketleri göze çarpmaktadır. Bir yan
dan da Halkevi, uhdesine düşen vaıi · 

feyi hakkıyla başarmak için canlaba§· 
la çalışmaktadır. Gösterit kolunun 
veraiği temsiller de halk tarafından 
büyük bir ilgi ile karşılanmaktadır. 

Geçenlerde verilen yeni iki temsil, 
Halkevi çatısı altında toplanan genç
lerin samimi çalışmalarının parlak bir 
eseri olmuştur. Gençler Halkevinin 
çatısı altında tam bir feragatla çalış
maktan büyük zevk duymaktadırlar. 
Son ay içinde Samsun Halkevi dört 
büyük temsil vermiş ve bunları dört 
bine yakın yurddaş seyretmiştir. 

Bu yıl ilk okullardan alınan neti
ce de gene çok güzel ve göğüs kabar
tıcıdır. Yalnız merkez ilk okulları 
501 mezun vermişlerdır. Geçen yıl bu 

sayı 395 idi. Köylerdeki okuma he
vesi büyüktür. Bu canlı okuma heve-
ai çok iyi neticeler vermektedir. Köy-
lerdeki okuma ihtiyaçlarının tatmini 

için vilayetce her türlü tedbirler a
lınmıştır. 

Cumhuriyetin kültür sahasındakı 

verimlerini Anack>lu içerlerinde ya

kından görmek insana büyük bir zevk 
veriyor. Samsun köylerinde de. diğer 
yerlerde olduğu gibi, yalnız bir fikir 
hakimdir: 

- Okumıyan insan olmaz ve bu 

yurdun çocuğu değildir. - Vedat Ür

fi Bengün 

İzmir' de 
bayındırlı~ 

işleri 

Vali' nin beyanatı 
lzmır, vıususı) - vali " · t 

Guleç, Hergama kazasındaki yol ı 
atı, parti teşkılatı ve sair işleri tc 
ederek şehrımize donmuştur. 

Vali, vilayetin muhtelif işleri 
kında şu izahatı vermiştir: 

- Dikili - Ayvalık yolunun 16 
metre kadar olan kısmı üzerinde f 
liyet devam etmektedir. İnşaat a 
tosun 15 ine kadar bitirilecektir. 
duda kadar olan kısım - ki iıç kilo 
redir - bugün ihale edilecekti. 'f 
çıkmadıgından emanet suretile ya 
masına karar verildi. Bunu da bi 
rek cumhuriyet bayramında a 
azmindeyız. Kozak'ta Aşagıt>e 

yünde ve o nahiyenin en güzel yer 
de yapılmakta olan otelde faaliyet 
raretlidir; bir iki ay sonra bitmiş~ 
cagını tahmin ederim. Bu otelin o~ 
hitte tutunacağında ve bu vesile 
Kozağın güzelliklerinden herkesin 1' 
tifadesi imkanı hasıl olacağmda şilf 
he yoktur. 

Vali, vilayetin diger işleri ve te,e 
büsleri hakkında da şu beyanatta b 
lunmuştur: 

KöyJe kültür 
Mektebi olmıyan köy çocukla

rmı ve yahut üç sınıflı okullardan 
yetişen müstait çocukları daha yu
karı sınıflarda okutabilmk için 
köy yatı mektepleri kurulmuştur. 
Tekirdağ vilayetinin her kazasın
da bir köy yatı mektebi vardır. 

Çanakkale'de beş tane, Kırklare
li'nde üç tane, Edirne'de bir tane 
köy yatı mktebi vardır. Ayrıca 

köy birlikleri de geçen yıl bir vi
layette tecrübe edilerek iyi neti
ce alındığı için bu yıl diğer vila
yetlere de teşmil edilmesi düşü
nülmüştür. Masarif noktasından 
bu birliklerin mahiyeti şudur: Ni
hayet beş kilometrelik bir çevre 
dahilindeki köylerin merkezinde
bir köyde tam sınıflı ilk mek
tep açmak, mektebi olmıyan veya 
beşten aşağı sınıflı mektebi olan 
köylerin çocuklarını her gün mü
navebe ile köylü arabalarından bi
risi vasıtasiyle merkezdeki mekte
be sevketmek. Bu suretle onların da 
okumalarını temin etmek ... 

YURDDAN RESİMLER 

- Vilayetin bu seneki büdcesi 
milyon liradır. Bu büdcedeki nisbe• 
lerine göre Seferihisar'da, AmudhJ., 
da ve merkezde birer mektep yapıl' 
caktır ve muhtelif mekteblcr tanıi' 
ve köy mekteblerine de yardım edilO' 
cektir. Bunların haricinde temin edi' 
lecek tasarruflardan Foça'da bir melr 
tep inşasına da başlanmıştır. Bir, i~ 
aya kadar bitirilecektir. Diğer melr 
teplerin de inşasına başlanmak üzere
dir. 

Bunlar mektep açamamak zaru
reti karşısında alınmış tedbirler
dir. 

Kız enatitüaü 
Bu yeni yıl Kültür Bakanlı

ınca bir de kız sanat enstitüsü 
çılması tekarrür etmiştir. Ve u
numi müfettişlik tarafından yeri 
azırlanmıştır. Gene önümüzdeki 

ters yılında Edirne'nin Karaa
aç'taki güzel mektep binasında 
ir de köy öğretmen mektebi açr
acaktır. Bilhassa köy çocukları a
lınacak ve bu mektepte köy mual-
limi yetiştirilecektir. 

Muallimler ve köycülük 
Şimdiki kız ve erkek muallim 

ıekteplerinde yetişen gençlerin 
ıstikbalde köyde çalışacaklarına 

göre zirai bilgilerinin arttırılması dü
şünülmüş. civarlarında oldukça ge
niş bir saha istimlak edilerek bu 

Aydın' da incir bahçeleri 

lzmir'de yapılacak yeni halkevi i • 
çin vilayet ve belediye Wdccleriııe 
konan tahsisatlarla bu sene içinde ve 
planlarını yetiştirebilirsek cumhurı· 

yet bayramında temel atma merasiaıi• 
nı yapacagız. lialkevinin yerini cuıo
hurıy et meydanında tesbit edece giz. 

Kaplıcaların yerlerinin istimlaki ve 
tapu ışi bıtırilmiştir. 

Memleket hastanesinin genişletil• 
mesi için yanındaki binalardan bit 
ıusmını istımlak ettik ve ferağ mua· 
melesinı bitırdık . Bunun projesi bitı· 
nldıkten sonra icab ettirecegi tahıi· 
sat temın olunacaktır. 

ViHiyet dahilinde zirai işlerde bü• 
tiın kuvetımızi dag köylerıne ve bil· 
hassa geçınmeden mahrum olan ve bıJ 
saıkle ormanlara zarar veren köylerin 
terfihi gayesi üzerinde teksif etmif 
bulunuyoruz. 

Geçirdigimiz mevsim esnasında vi· 
layetın kendi temin ettıgi vesaitle .,e 
teşvikle hususi vasıtalarla 40.000 ka· 
dar yabani zeytin aşılattırılmıştır

~imdi de getirttigimiz aşı kalemleri 
ile armud, kaysı ve Anteb fıstığı aşıla· 
ması işleri iızerinde çalışıyoruz. 

Çukurova'da zararh 
hayvan la rla mücadele 
Adana (Hususi) - Çukurova'nın 

bazı mıntakalarında pamuk tarlaları· 
na dadandığı görülen zararlı hayvan· 
larla şiddetli bir mücadele başiamış· 

tır. Şimdiye kdar yapılan mücadele· 
lerden çok iyi neticeler elde edilmiş· 
tir. Ceyhan, Kadirli ve Kozan'da da 
bu haşerelerle mücadeleye devam o -
lunmalctadır. 

Ziraat vekaleti mücadele şubesı 

müdürü Recep Görkmen ve mücadele 
baş teknisyeni Sadettin bu münase· 
betle savaş mıntakalarında tetkikler· 
de bulundumuşlardır. 



ULUS -1-

Yüzme teşvik müsabakalarına dün 
Karadenizde devam edildi 

Dünkü futbol. müıabakannı heyecanla takip_ edenler 

Müsabakalar çok zevkli 
ve. heyecanlı oldu 

Yüzme müıabakcuına girenler •uya atlıyorlar 

Dünyada neler oluyor 

Nelerden neler ~ıkarıyorl• ! · 
Brezilya'nın çıkardığı fazla kahve

ler lokomotiflerde kömür yerine kul
lanılıyormuş diye alay ederken dün
yada yeni yeni şeyler çıkmağa başla
dı: Yeni bir habere göre Fransa'da o
tomobilleri buğday ile işletecekler
miş. 

Bu iş şöyle olacakmış: Buğday ha
sılatının fazlası sınai usullerle alkol 
haline getirilecek ve bu alkol de ben
zin yerine motörlerde kullanılacak. 

Hem bu alkol benzinden daha ucuza 
mal oluyormuş. 

Lokomotifler kahve ile, otomobiller 
buğday ile işlerde sütten elbise ya
pılamaz mı? İtalya'da da yünlüleri 
dokumak için peynir öyle kullanılıyor 
muş. Almanya'da·da kayın ağacından 
kavak odunundan yapılan yünlüler 
çok rağbet görmektedir. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ankara dün zengin bir spor günü yaşadı 
Dün öğleden sonra saat IS de Karadeniz havuzunda yüzme 

tetvik müsabakalarına devam edilmittir. Bu hafta kulübler yüzü
cülerinin lisanslarının mühim bir kısmını tamamlamıt oldukla 
rından müsabakalara ittiri.k edenlerin sayısı geçen haftakinden 
çoktu. 

Alman kimyagerleri odun üzerinde 
uğraşa uğraşa nihayet odunun hay
vanlar için çok besleyici bir gıda ol
duğunu hem kürk yerini tuttuğunu 
hem de fazla mikdarda kalori verdi
ğini keşfetmişler. Demek ki bundan 
sonra danaları, kuzuları tahta ile bes
liyeceğiz. 

Buna terakki denir. Bir zaman ge
lecek ki yünü koyundan, otu çayır
dan bekliyen bir devir pek geri sayı
lacak. Ankaragücü Demirspor'u 

1-0 mağlup etti 
Ankara kulüpleri arasındaki dost- ·· 

luk maçının galipleri bulunan Anka-
ra gücü - Demirspor maçı dün saat 
17.30 da Ankara gücü sahasında ya
pıldı. Her iki tarafın arzusu veçhile 
haftayimler yarımşar saat olarak tes· 
bit edilmişti. 

Oyun asabi sert bir hava içinde 
batladı ve öyle bitti. Seri bir oyun 
oynandı. Zaman zaman her iki taraf 
kaleleri önünde tehlikeli anlar oldu. 
Fakat her iki taraf da gol yapmak im
kanını bulamadılar. 
İ:lı:~ir~nci haftayim bu suretle bitti. 

llk müsabaka yüz metre ser- r 
best idi. Bu müsabakaya 6 kiti 
girmit neticede 1,26 dakikada 
Gençlerbirliğinden Suad Dinçer 
birinci, Keıfi Tarlan ikinci ve 
Güne,ıen Salim Solatkan üçüncü 
gelmiılerdir. 

100 metre sırt üstü müsabakasına 
beş kişi girmi§ 1.51 7/10 dakikada 
Ankaragücünden Halil lşlek birinci, 
Gençlerbirliğinden Sedat Ergin ikin
ci ve Ankaragücünden Şerafeddin 
Topaç üçüncü olmuşlardır. Üçüncü 
müsabaka olan 200 metre kurbağala
mıya 8 kişi girmiş fakat iştirak eden
lerin hepsi favul yaptıklarından dere
ce alamamışlardır. Yalnız müsabaka 
harici iştirak eden Hasan Basri Taş
kın 4.22 2/10 dakikada müsabakayı 

iyi şekilde bitirmiştir. 

Bir kadm ressamm baıma 
gelelher! 

İngiltere kadın ressamlarından ve 
Britanya güzel sanatlar birligi azasın
dan Bayan Mari Gordon Vest, Afrika 
çöllerinde, daha doğrusu Büyük sah
ranın' yakınlarında bir köyde bir kaç 
tablo hazırlamakla meşgulmüş .• 

Günün birinde bir tifo salgını baş
lıyarak, bayanın faaliyette bulunduğu 
sahadaki köy halkını silip süpürmüş. 
Bu vaziyet karşısında Bayan Ve.t ca
nını kurtarmak için buradan uzaklaş
mak istemiş, fakat medeni aleme gi
den yolların kesilmiş olması yüzün
den geri dönmek imkanı kalmamıf. 
Selamete erdire~k bir tek yol van;nış, 
o da Atlas dağlarından geçiyormuş. 

ıncı haftayim başladığı zaman güç
lülerin faikiyeti gözden kaçmıyordu. 
Bu arada sol açık Hamdinin uzun bir 
pasını alan Fahri iki müdafi arasın
dan sıyrılarak ilerledi. Kaleci ile kar
şı karşıya, fakat topu ayağıda eziyor, 
son bir gayret, hafif bir vuruş .. Top 
içeride .. 

4 üncü müsabaka küçükler arasın
da 50 metre serbest idi. Her hafta ol
duğu gibi bu hafta da küçükler ara
sındaki yarış çok heyecanlı olmuştur. 
Ancak bu hafta havanın biraz serin 
olması dolayısiyle geçen haftaki ka
labalık görülemiyordu. Küçüklerin 
müsabakası da bu yüzden ancak 12 
kişi arasında yapılmış ve 0.41 4/10 
dakikada Nusret Kiper birinci gel
miştir. Mahmut Kızıltan ikinci ve 
Sami Koray üçüncü olmuşlardır. 

200 metre kurbaialama birinciıi 
Bcuri (G. S.) 

Kadın, yabancı lejiyonun yardımı 

ile dağları tepeleri aşmış, rast geldiği 
köylerde yerlilerin çadırlarında ya.t
mış. Fakat bu maceranın en zorlu ~ 
unutulmaz hatırasını Rahat ile Atlaa 
dağlarının tepelerinde bulunan King
hair denilen yerden almıştır; zavallı 
ingiliz bayanı, bu dağın tepesinde ya
bani balla peksimetten başka bir şey 
yiyememiştir. 

Dün iyi bir oyun göıteren Ankaragücü futbolcuları bir arada 
İ~eb~saddren eyu~n ilk"------------------------------~ 

son golü. Demirsporlular çok sert oy- ı 
nadılar. Güçlüler her zamanki teknik 
ve ahenkdar oyunlarını oynıyarak 
maçı bu suretle kazanmış oldular. 

Bu suretle, Ankara gücü, Ankara 
dostluk futbol şampiyonu oldu. 

İstanbul ok~ular1nın 
dünkü müsabakalar1 
İstanbul, 9 a.a. - Okspor kurumu

nun tertib ettiği müsabakalardan dör
düncüsü bu gün saat 15 de Ok mey-
danında yapılmıştır. . 

Bu günkü müsabakaya uzun menzıl 
atışlarile başlanmıştır. Her okçu 
kendine ayrılan yaylarla üçer o~ at· 
mıştır. Uzun menzil atışlarını mutea· 
kip 30 metr.cye konulan hedefe atış
lar yapılmıştır. 

Bundan başka atışlara henüz yeni 
başlamış olanlar da kuvetli ümit. bağ· 
layıcı muvaffakiyetler göstermışler· 
dir. 

Badema Okspor her hafta müsaba· 
kalarına cumartesi günleri saat ıs de 
Ok meydanında devam edecektir. 

Biıiklet mü•abaka•ında birinci, 
· · · ·· ·· .. enler 

Ankara bisikletçileri dün 
güzel bir yarış yaptllar 
Erdoğan birinci, Nuri Kuı ikinci 

ve Yakup Koşan 3 üncü geldiler 

Dünkü bi•iklet müıabakaıına iıtirak eden ıporcularımız 

Bundan sonra 400 metre serbest 
müsabakası yapılmış ve bu müsabaka
da iyi yüzen Gençlerbirliğinden Keş· 
fi ile Ankaragücünden Halil . arasın 
da heyecanlı bir yarışma olmuştur . 
Neticede 8.0. 2/10 dakikada keşfi 
Tarlan birinci, ve çok az bir farkla 
Halil İşlek ikinci ve Ankaragücün 
den İslim Günal üçüncü olmuşlardır. 
Bu arada oldukça şiddetli bir yağ

mur yağmrya başlamıştu. Biraz sonra 
yağmur dinmiş ve bayrak müsabaka
sına başlanmıştır. Neticede Gençler-. 
birliği birinci, Güneş takımı ikinci 
olmuşlardır. Artık yağr.ıur şiddetin: 
artırmağa başladığından son müsa 
baka olan atlama1:tra devam edilem""· 
miştir. 

Program mucibince gelecek haft~ 
Halkevi teşvik müsabakaları yapıli: 

caktır. Bu müsabakada :ierece alaca'" 
yüzücülere Halkevi tarafından o;r 
madalya ve yüzü~üsü en çok puvln 
alan kulübe de bir bi.ıst hediye edile 
cektir. 

ler de her turda bir az daha fazlalaş
mak suretile kalabahk bir meraklı 
kitle~i halinde bisikletçileri karşıla· 
dı. 

Neticede Ankara gücünden Erdo
ğan birinci, Nuri Kuş ikinci, yarım 
tekerlek farkla Demirspordan xakup 
Koşar üçüncü, Güneşten Mustafa 
dördüncü, Ankara gücünden Alaat
tin beşinci ve Kerim altıncı geldiler. 

Yüz metre birinciıi Suad (G. 8.) 

Boı fl~ı ile ıarhos olunur mu! 
lki gemi, İskandinav memleket· 

terinde boşatılan konyak fıçılarını 

La Patin rıhtımına çıkarmışdı. Güm
rük memurları da fıçıları iyice mua· 
yene etmiş ve tamamen boş oldukla
rına kanaat getirdikten sonra gec,sme
lerine izin vermişlerdi. 

Temmuzun JS ve 17 inci günleri latanbul'da yapılacak Türki- Bunlardan başka koşuya iştirak e
ye bisiklet birincilik~e.rine ~a~r!a~ak maksadiyle tertip edilen den bir kaç genç daha vardı. Fakat ilk 
dünkü yarıt bölge bısıkletçılerı ıçın çok güzel bir antrenman ol- müsabakaları olduğu için sonuncu tu
muıtur. Milli takıma dahil bulunan Talat ve Eyüp daha evel ha- ra kadar devam edememişlerdir. 
zırlanmak için lstanbul'a gitmit bulunduklarından bu yarıta it- Derece alanlara madalyaları veril
tirik edememiılerdir. Bu itibarla dünkü yarıt tamamiyle genç miş ve yapılan tasnife göre 14 puvan
bisikletçiler arasında olmuftur. la birinci olan Ankara gücü takımına 

da güzel bir kupa hediye edilmiştir. 
Müsabakalara saat 6,45 de hassa son turun bu kadar. fazla olması Yarışlar çok intızamla devam etmiş 

baılanmıt ve 10,28 de bitmiştir. yarışçıların daimi surette birbirlerini ve hiç bir hadise ve arıza olmadan.so
Bu suretle 120 kilometrelik bu kollamaları yüzünden ileri gelmiştir. na ermiştir. 

Fakat bu sırada tuhaf olduğu kadar 
garip bir hadise cereyan etmiş bu me· 
murlardan birisi fıçıların yanında zil 
zurna serhoş üç tane tayfa yakalamış
tır. Bunlar polis karakoluna götürül
müşler fakat derhal serbest bırakıl
mışlardır. Çünkü ortada kanunen 
mevcı alkol olmadığından tevkifle
rine imkan görülememiştir. 

müsabaka 3 saat 43 dakika 43 Bir taraftan atak yapmaktan, bir ta- Bir iki güne kadar bölge bisiklet 
saniyede bitirilmittir. raftan da kimseyi atak yaparak kaç· takımı İstanbulda.ki yarışlara iştirak 

Turlar fazlalaştıkça dakikalar da masına meydan vermekten çekini- etmek üzere hareket edecektir. Ken
fazlalaşıyordu. Birinci tur 32, ikinci yorlardı. Ancak köprüyü geçtikten dilerinin geçen seneler olduğu gibi 
t~r 33, üçüncü tur 35, 4 üncü tur 38, sonra atak başladı ve yarış heyecanlı bu sene de Ankara bölgesine ifi de
beşinci tur 40 ve sonuncu tur da 45 l şeklini alarak nihayete erdi. rece kazandıracakları ümit edılmek· 
dakika 43 saniyede bitirilmiştir. Bil- Yarıı erken başladığı için seyirci· tcdir. 

Hakikatte bunda şaşılacak hiç bir 
şey yoktu. Fıçı tahtaları alkolü iyice 
masetmiş fakat hararetin tesiriyle al
kol fıçıların dibine azar azar sızmış, 
Bu açık gözler de her fıçının dibin
den damla damla topladıkları konya
iı içip serhoş olmuşlardı. 

Kingharide bir lejiyon karakolu 
varmış; Bayan Vest uzun zaman bu 
karakolda kalmıya mecbur olmuş. A
şiretlerin bir çok yağma ve talanları
na şahid olan rCQam kadın, yerlilerin 
dikkatini üzerine toplamamak için, 
kılık ve kıyafetini değiştirmiş. 
Bn, Vest'in yanına verilen ve kendi

sini ölümden kurtarmış olan yabancı 
lejiyon efradı arasında bir de ;ngniz 
varmış. İyi bir aileye mensub olan bu 
adam, hırsızlık yüzünden ana vatanı
nı terkoderek yabancı lejiyona sığın
mış. Bugün artık selamete ermiş olan 

I Bn. Vest şimdi Tanca'da bulunma-kta 
ve kendisini muhakkak bir ölümden 
kurtarmış olan lejiyondaki ingilize 

j şükran borcunu ödemek için elinden 
~eleni yapmıya çalışmakta imiş l 

11 yaıında bir ~ocuk h1rsızı 
Herkesi heyecana sevkcden vakanın 

iç yüzü anlaşılıncıya kadar, kaybol
muş çocukların izi üzerinde yürüyen 
~laskov polisi, epey yorulmuştur. 
Tekrarlanmış olan bu çocuk hırıız

lrğı:ım ikisini de on bir yaşında bir 
kız çocuğu yapmıştır. Şimdi çocuk 
mahkemesinde muhakeme edilmekte 
olan kız, ilk çocuk hırsızlığını, bir 
villa önünde duran bir çocuk arabası 
içinden zavallı bir yavruyu a§ırmak 
suretiyle yapmıştır. Yavrunun ailesi, 
çocuklarının çalınmış olduğunu poli
se haber verdikten üç saat sonra ev
ladlarını bir çocuk bohçesinde yapa 
yalnız oynarken bulmuştur. 

İkinci vakayı da gene aynı kız yap
mıştır. Bu sefer, hırsızlığını toptan 
yapmış, çocuğu arabasiyle birlikte a
lıp götürmüştür. Polis şehri alt üst 
ettikten sonra, aranan yavruyu, kendi 
evi önünde oturan kızın kucağında 
bulmuştur. Mahkeme kızın akli mu
vazenesinin bozuk olduğunu anladı
ğından, ceza olarak, kendisini anne ve 
babasının mesuliyet ve nezareti altı
na vermiştir. Büyük bir telaşa düşen 
anne ve babalar bu suretle teskin c-
dilmişlerd · 



Kimya endüstrimizin temeli kuruldu 

Dün gece lzmit lıörlezi bir qılı. Jeryuı laalinJeyJi. YukanJaki re•imler körfezden iki 

(Bap 1. iaci sayfada) 
B. Şakit' Kesebir•le Ankaralı ve İ•

tanbullu misafirlerimiz fabrika saha
aında bir mUd~t istirahat etmiJ}er
dlr. Törene saat 11.45 de İatiklil mar
tı ile batlanmıftrr. İzmitliler adma 
Vail ve Cumhuriyet Halk Parti'Si baı
kanı B. Himid Oskay bir nutuk söy
lemlf. İzmitlilerin hislerine terceman 
olarak misafirleri selamlamıştır. 

Vali. bcf senelik endüstri progra
mından babaetmi§ ve programın he
men hemen bap.rılmıt olduğunu. bu 
programlı çalışmanın realist bir sis
temin ifadesi bulund~ğunu. milleti
mizin Büyük Kurtarrcısı Şef Atatür
k'ün ve ondan feyz alan hükümetinıi
sin baprıcı bir kudret olduğuınu kay
deylemiştir. Bundan sonra B. Himid 
o.kay milleti ffıya eden Atatürk•un 
uadeti hepimizin en mukaddes dile
il oldufunu ipret ctmİf ve Kocaeli 
halkmın ılikranlannı .zikredereık söz
Jerine IOll vermiştir. 

Vatrnln sözlerindn sonra B. Şakir 
ıtceebir sıbılı: alkıtlanan mühim nut
kww söylemi9tir. B. Şakir Kesebir, 
Jslnde, "birinci bet aeneUJo program 
dahilinde Sümer Bank tarafından ku
rulan hk klor fabrikaamm temeli bu
ıtın burada atıldı. 10 temmuz 1938,. 
cimJeai yuıh klğıdı ihtiva eden 
mahfuayı ilk harçla birUkte temele 
koymaJıc suretiyle fabrikanın temelini 
atmıftır. 

Törenden eonra mlaaf irlerimiz ha
sırlamnıı olan büfeye davet olunmuf 
"•iırlammflardıır. 

lngiltere k1rah 
Eh.miyeı.U bir rtıhataulık 

geçiriyor 
Lonclra, 10 a.L - Bu akpm netro· 

lunan rnm! bir raporda kıralm ehe
miyetais bir grip rahataızlığmdan 
mmtarip oldup bildirilmektedir. 
Doktorlar kırala bir lkl gilnlük iati
ıNat tavalyeainde bulunmutlardır. 
Karalın Fransa•ya yapacağı ziyaret 
laerlnde bu rahataı.dılm hiç bir teel
ri melhuz delildir. 

Bir bisikletin üzerine 
iki kişi binerse ... 

!ngilter'de hukuk bikimlerl iki 
maele berinde münakap etmitler
dir. Hidiaelerden birisi bir bisiklet 
kuaıdır. !ki kitilik bir bisiklete 
kan koca beraberce binmigler fakat 
blaildet yolda yolculardan birisine 
prparak yaralamIJtır. Celbedildikle
ri mahkemede avukatlardan birisi, 
bdmm biç kabahati olmadıimı çUn
ka önde kocası bulunduğu için bir 
fCY ıörememit oldutunu söylemit
tir. Bııka bir avukat da bu kuadan 
lldainin de mesut olması lizım geldi
tlnl çtlnkU kadmm arkada biçimsiz 
bir harekette bulunarak bu kazaya 
eebep olabileceğini söylemiıtir. Bu
nan üzerine hikim. ikisini de meaul 
tutmuıtur. 

ikinci diva da ıudur: Bir ingiliz 
kadmı yeni moda bir ayakkabı ile 
mnyoya giderek. banyo mahallinin 
clWı parkeainde diltmiit ve bacağı 
kırılmıf. Tazminat için hAlı:ime müra 
cut etmit- Hikim dütUnüp taımdık
tln eonra : 

Her pyden eve!, demit. canlı bir 
mahltkun usun liri ökçe üzerinde 
durup duramıyacağı tetkik edilmeli
dir. Binaenaleyh yalmayak dahi olsa 
beyle durması pek gilçtür. Her halde 
Sok tecrilbe ve gayret ister. 

Bahsedilen ayakkabıların ökçeaini 
inceden inceye tetkik ettim. Bu prt 
Milinde: Her kim ki ci!Alı döşeme 
lserinde alıpnadığı bir nesne ile yli
rilne ikibetinden kendi meauldür. 

güzel manzarayı gÖ•ferİyor 

luniı lıörlai, Marmara denizinin en güzel köfelerinden biridir 

Dün gece Yavuz harp 
gemimizde bir balo verildi 

Balo neşe içinde gece yarısına 
kadar devam etti 

(Bap 1. inci sayfada) 
na kadar devam etti ve çok ciUel 
geçti. 

Spor şenlikleri 
lmıit, 10 (Hu.u.t muhabirimiz te

lefonla bildiriyor) - İzmit valiliii
nia tertip etmif oldulu deniz feativaU 
bucOn bUtiln. körfu halkmın, Ankara 
ve İlıtlllbul'daıı gelen dlvetlilerin bu
zuriyle çok muhtqem bir tekilde ya
pılmlftır. Fetltivalin yapıldıtı taba i· 
rili ufaklı kayıklarla ve ubil binlerce 
halk ile dolu idi. bmit bucfln bakib
ten tarihi bk gUn yapdL Faltiftl için 
İatanbul'dan, Karamilnel'den denizci
ler gelmiflerdi. lıtanbul denizc:ileri a
raamda Galatasaray, Altmordu, Fe
nerbahçe, Güneı. Beykoz, Andolu ku· 
lüplerin.in ıenç sporcuları vardı. Fes
tival tertip edilen program dahilinde 
çok gtbel ve intizamla ~evam etti. 

Kayık Yantlan 
Müsabakalara tek kliaik teknelere 

niahıus 2000 metrelik yanı ile saat 
14.20 de bqlandr. Bu miiubakaya A· 
nadolu, Altmordu, Beykoz, Güneı ve 
Galatasaray ekipleri prdi. Beykoz 11 
dakika 12 saniyede birinci, Galataaa -
ray ikinci geldi. 

İkinci müsabaka çifte kliaik tekne
ler arQJDda gene 2000 metrelik yanı
tı, Galatasaray. Beykoz, Güneı ekiple
ri arasında yapılan bu müsabakada 10 
dakika 4 saniyede Beykoz kazandı. 
Galatasaray ikinci, Fener üçüncü ol
du. 

OçüncU mUaabaka dörtlük klblk 
tekneler aruında yapıldı. Mesafe ge
ne 2000 metre idi. Galatasaray, Ana
dolu, Günet. Fenerbahçe, Altınordu 

ekipleri bu miiaabakaya girmitti. 
Neticede 9 dakika 7 saniyede Beykoz 
birinci, Galatasaray ikinci, Anadolu 
üçüncü oldular. Bu Uç ~qm neti
cesinde Beykoz birinci, Galatasaray 
ikinci oldu. 

Amiral Şükrü Okan 
(Galatasaray), Ali (Beykoz), Meh
med (Karamürsel) U.çUncü geldi. Yüz 
metre sırt üstünde Şamil (Galatasa
ray) birinci Fikret (Beykoz) ikinci, 
İsmet (İzmit Akyetil), üçüncil geldi
ler. İki yüz metre kurbağalamada 
Yusuf (Akyeşil) birinci, Semih ('Ga
latasaray) ikinci. İsmail (Beykoz) ü
çüncü geldiler. lki yUı: metre aerbest
te Halil (Galatasaray) birinci. Oaman 
(İzmit İdman yurdu) ikinci, Şükrü 

(Akyefil) üçüncü oldular. 4x200 met
relik bayrak yanımda Galatasaray 
birinci, Beykoz ikinci ıeldi. Atlama 
müsabakalarında Sidi (Galatasaray) 
birinci, İbrahim (Beykoz) ikinci, 
Fethi (İzmit -Adatepe) üçüncü oldu
lar. 

Miiuhakalar çok ıüzel ve heyecan
lı geçti. Birincilik kazananlara mUU
fatlır veri'ldi. 

Bayanlar anuında Gece yapılan eğlenceler 
Bayanlar arumda yapılan 800 

metrelik müubakalarda Fenerbahçe- İzmit, 10 (Hususi muhabirimi% tele
nin tek kllsik teknesi birinci, Giinet fonla bildiriyor) - Buıünkii tören 
ikinci geldi. 1000 metrelik iki çifte münasebetiyle ıece her taraf renk renk 
~ibik teknede lae Fenerbahçeli ba- ıpklarla donanmııtır. Halk büyük bir 
yanlar 6 dakikada birinci, Gün.qliler aevinç içerainde emsalsiz bir tekilde 
ikinci oldular. ellenmektedir. Yer fer hava fifClclerl 

Yüsme yarqlan atılıyor; telırin her taraf mı dolqaıı fe-
YUmıe mUubakaları çok heyecanlı ner alayları tehre bafka bir gilzellik 

oldu. Galatauray, Beykoz, Fenerbah- veriyordu. Şu dakikada körfez ve ıe
çe, lamit Akyqil. Karamilrael, İzmit bir lflk içinde yilzmektedir. Hallaıı 
İdman yurdu arasında yapıldL Yüz eglencf'leri .gece yanauıı kadar devam 
metre ıerbatte birinci B. llabmud etmiıtir. 

ilk kimya fabrikamızın 
ekonomi bakanımız 

ilk harcını 
koydu 

B. Şakir Kesebir dedi ki: 
11 Sulha bağhyız ve sulh içinde 

bu 
kalmak,, 

11 istiyoruz. Ancak yine gaye ile ,, 
mecburuz,, 11 harb için haz:ırlanmağa da 

(Bqz 1. inci sayfada) 
Gemlik'teki sun! ipek fabrikalan
mız e>lmak üzere aabun aanayiinin 
klor ve sütkoetik ihtiyaçlarını kartt· 
hyacak ve hamm: klorma ve kire~ 
kaymalı ile diler bir çok ihtiyaçlara 
da cenb verecektir. Bunlardan ayrı 

olarlık bu fabrikanın diğer bir huıu
siyetini ele tebarüz ettirmek isterim. 
O da memle.ket mlldafaaaında ifa e
deceii hizmettir. 

"Sulha bağlıyıs,, 
Sulha bağlıyız ve sulh içinde kal

mak istiyoruz. Ancak gene bu gaye i
le harp için hazırlanmıya dahi mec
buruz. Bu fabrika bize vatanımızı her 
hangi bir zaman gayri insani tecavüz
lerden korumak ve meşru ve zaruri 
mukabelelerde bulunmak için muhtaç. 
olacağımız imkan ve vasıtaları temin 
etmit olacaktır. Bu fabrikanın tesisi 
fçin iki milyon lira sarf edilecek ve 
senede takriben dört bin ton tuz, iki 
bin tbn kireç ta§ı ve on binton kö
mür istihlak 1e yedi ıekiz yüz bin li
ra kıymetinde klor, hamızı klorma. 
sutk<>11tik ve kireç kaymağı istihsal 
olunacaktır. 

Batvekilin fabrikaya verdiği 

ehemiyet 
Saym Batvekilim hayli zaman 

evel bugünkü meraaime bizzat ri
yaset etmek vadinde bulumnut
lardı. Bu vütler kimya aanayiinin 
birinciei olan klor fabrikaema at
fettilderi ehemiyeti ifade eder. 
Rabatm:lddan maatteessüf viit
lerini ya"İne aetinniye mini oldu. 
Kendi namlarına bu vazifenin ifa
sma beni memur ettiler. 

Atatürk, ün aelam 1'e 
muhabbetleri 

DGa ~ ............ luılaul 
edilmek ........ uil ol4111fmn ·-
racla büJiik Cmnhurreiıi Ulu Şefi
miz MMirk kıJmetli c:livetJil.,. 
..................... 1 1 ..... 

nı emir buyurdular. Her tiimizde 
iJMm .... k11fft bJ'll&imua olan 
Ata'mam wııiıılaiai ifa ile 1-hti· ,. ...... 
''lnnitlilerl tebrik ederim" 
B. valinin tank hlılkı namına ifade 

ettikleri biulyata tepldir etWrim. 
Böyle yeni bir- faıbrikaya mazhariyet • 
lerinden dolayı ~ilerini tebrik e
derim. Bu ıııU.tetna tılih ile artaca.1ı: 
olan iktiaad! hareketin ve huıule ge
lecek menfaatlerin sayın İzmit halkı
nın bir kat daha refahına bi.dim olma
ıı ea umiml telbennimdir. 

''Sümer Bank'ın muva/Jaki
yeıintlen ıiipM eımiyorum,, 
Sanayi programımızın tatbikını tev-

di ettiiim Sümer Bank bu fabrika ile 
bir vuife daha ifa etmektedir. Bundan 
evelki tcıebbU.lerde olduğu &ibi bu te
tebbllstı de muvaffakiyeıtle bqaraca
ğıııdan filphem yoktur. Bu fabrika da 
Atatilrk devrinin .. büyUk AtatUık'· 
Un eseri olacaktır. Böyle bir eserin ku
rulmaaında hazır bulunmak: hepimizi
çin bir sevinç ve iftihar vesilesidir. Bu 
hia ile fabriıkanm temelini atıyor ve 
muvaffakıyetler temenni ediyorum." 

.llponyı' 1111 ihlln Amib'ıın 
-..ıı 1111111 deiilflnnlyecektir 

Vaıiııgton, 10 LL-Salilıiyetli bir a
merikan devlet admıııım be~atma 
göre, Yanpe nehrinin yukÜmııda 
ecnebi ıemilerlnin seyrUıaeferinc dair 
Japonya tarafından yapılan eon ihtar 
Amerlbn bU.kilmetinin bu baptaki 
battı hareketini ..ı& deliftirmiyecek
tir. Bahriye nezareti harp mmtaıkaem
da bulunaıı amerikan vatandqlarmm 
himayesini temine devmn edecek ve 
bir topçekerinin oralarda bulunması 
icabcderae bu topçekeri vuif esi ba
tında kalacaktır. 

Bahriye .. •••etinden bildirildiği
ne nazaran ı' r Csbl halde bahis mev
zuu mm•alıada tek bir m:nerikm top
çelııeri bul..--tadır. 

İzmir ı.rusy1n11 
Fuarana hazırlanınız 
20 ağustos 20 eylül 

1938 s-7041 

Kimya 
Endiistrisi 
Tamamlanıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

itte bu fabr~ka bugün, yarmki 
herhangi bir tecavüze kartı vatan
da§ hayatını müdafaayı ve ona kar
tı kati ihtarı hazırlarken aynı za
manda birçok vatandaılara da bu
rada yaıamak, ' burada geçinmek 
ve burada refaha kavutmak imkan
larını temin edecektir. Bundan do
layıdır ki yeni fabrikanın hem va
tandaı hayatını korumak, hem ooun 
hayat seviyesini yükseltm~ hem de 
muhtemel bir tecavüzü önlemek ba
kmımdan üç katlı faydasmı tebarüz 
ettirmek lazımdır. 

latiklal mücadelemizin en çetin 
safhalarında vazife almıt olan İz
mit timdi de ekonomik kalkınmamı
zın en ileri ıubelerinde, en ön safta 
adı geçen bir yer olmuttur ve bu
nunla müftehirdir. Sümer Bank gibi 
değerli bir müeueaemizin bu saha
da ifa ettiği rol daima takdirle yad 
edilecektir. 

Geçen tahrirde on dolmz bin nüfusa 
malik olduğu anlatılan fakat bugün 
kağıd fabrikası sayesinde yirmi iki 
binden fazla nüfus Yatatan iz. 
mit yarın bu kimya endüstrisiyle 
bütün memlekete saf büriyet havası

nı emniyetle teneffüs ettirecek ve ay· 
nca bir çok vatandata claha geçinme 
ve yapma imkinlan temin edecektir. 

Fakat bu ~ yabm bup ... 
nayÜ bakımından mütalea etmmnek 
lizımdır. Bu, onun ancak harp zama

~ ...._ •••a'li fııoJ .... Çi9-
1dl diler taraftan f rlb milli ekono-
mik kalkınma plinmwzm en eaaalı bir 
pheU olan ~ •düıtrimizin mi· 
hİln bir ans\arudur. Ba fahrikamn 
iatihaalleri .......... ,.m.de, ıani ipek 
imalinde .. tebtil elyUım heyazlat
mada kallanılacaktır. Bu IMbndan e
hemiyetini aynca aöas önünde tutmak 
lazımdır. 

ZOftl'Ul~taki hanazıkibrit fabri
kası ela tesis eclildiii sün bet senelik 
plindaki kimya endüatriai bmwnL.D. 
IDlf olaeaktır. 

lıte bu kutlu sün dolayuiyle Mttan 
apjı büyük bir heyecan içinde çal
kanan, donanan lzmit'te, kimya en
düstrimizin tahakkukunda vazife almıt 
olmaktan duyduğu sevinci aönnek 
mümkündür. Bu suretleclir ki ti saat 
kulesinden sudkoatik fabrikumm ilk 
betonunun döküldQii temele ve 
körfeze kadar her yer, bütün kör
fez donanmqtır. 

lmnit, rasyonel çalıımalariyle en te
airli. en hayırh müesseseleri üzerine a
lan Sümer Bank'la el ele vererek mil
li Wr vazifesini daha bafanyor ve bü· 
tün donanma, dursan körfezin iizerin
tk kıvrılan renk renk ıııklariyle onan 
ba aavatma alloı tutuyor. 

Miimfa Failı FENiK 

Dünyıııı en eski 

gazetesi •ı111ndı 
Pekin•de intipr etmkte olan 1500 

senelik dünyanın en eski gazetesi ka
panmı§tır. Bu gazete Milidın 400 ün
cü sensinde Su Şung tarafından te
sia edilmitti. Su Şung ilk tibi, ilk 
gazeteci ve ilk mürettiptir. Bu ga
zete faaliyetini durduruncıya kadar 
aiaçtan harflerle basılıyordu. 

Oyle g8rünUyor ki gazetecilik 
Çin'de rahat b'ir meslek değildir. Fil
hakika uırlardan beri Pepin Bao'nun 
tam 1500 muharriri idam edilmittir. 
Demek ıöyle böyle vaaatt senede bir 
insan kurban gitmiştir. Bunlar'm i -
çlnde günün meıhurları da vardı. Ja
ponlar Pekin'i itıal edince muiaine 
hürmet edilen bu gazeteyi lntiprdan 
menetmitlerdir. Sonradan bunun in
tiprına tekrar müuade olunmupa da 
aki ananelerine eadık kalan, japon
lara boyun eğmiyen bu gazet bu se -
fer kendiliğinden intipr etmemek 
kararı vermiıtir. 

mukadderatı 
büyük rol 
oynamıstır 
(Baıı 4. iiacü sayfada) 

On altıncı asrın aonunda l 
deııi.zlerin hikimi ve Yenidünya' 
büyük parçanın sahibi idi. 
İngiltere ile paylafDl&k istiyen 
Filip il muauam lapanyol fi 
(namağlub Armada'yı) İngiltere 
billerine yolladı. Armada kanal 
gilizler tarafından mağlUb edildi. 
mada'nın bakiyesini de t.koçya 
terinin kayalıkları ve ıert denid 
di. NamağlQb Armada'mn bu fe 
utrayıtından bir yıl eonra 1599 da 
panya sahilleri İngiliz donan 
korkusuzca uğrağı olmuıtu. Kont 
sex'le Amiral Hovvard'ın k 
sındak:i bir İngiliz filoeu Kad 
fethetti ve .zengin ganimetlerle 
nına döndü. 

Trafalgar'ı unutmak kabil mid 
Napolyon'un cüreti son haddini 
muştu. 1804 de İngiltere'yi feth i 
Boloni'de bir ordu toplam19tı. Bu 
deniz kuvetini hesaba katmıyan · 
parator, bir oyunla İngiliz dona 
ıını pşırtaca.k. Boloni'deki ordu 
sallardan ve gemilerden müteşe 

bir filotilla ile lngiltere'ye geçire 
ve donanma müdahaleye vakit 
madan Londra'yı zaptedecekti. 

Bütün bu hulyalar, iki büyük d 
benin tesiriyle tuz buz oldu. Ami 
Kalder, Biskaya'da Fra.ruuz dona 
sını yendi. Lord Nelson Fransa · 
müttefiki İıpanya'nın filolarını T 
f~lgar'da tahrib etti. O andan itibar 
Napolyon Avrupa sahillerin~ dil 
diği nokıtayı vunnıya muktedir, k 
na dokunulmaz, denizlere hakim 
İngiltere ile karşı karşıya kaldı. 

lspanya'nın Amerika'daki hiki 
yetine son çeken büyük deniz ha 
1898 de Manila'da oldu. Amerikan 
mirali Devvey burada İspanyol fil 
sunu mahvederek KUıba ve Filipiıı 
den İ&panya•nın elini çektirdi. 

Rus - Japon harbinin Asya tari!hi 
ele bir ööniim noktamı oldutunu bi 
riz. Ruaya Büyıiik Okyanue'un kıyıl 
rına yüz binlerce: asker yolladL R 
1ar karada ve denizde mailOb oluyo 
lardı.BUyUk bir himmetle Baltık' 
donanmalarını uzak farka yollacbl 
Af ri.kayı ciolaprak Kora aabillerln 
kadar giden bu donanmayı Aml 
Togo 1905 de Çufima'da batırdı 
Rusya•da çıkan ihtilll çarı sulh ya 
mıya mecbur cttL 

Denizi kara gibi bUkmiine rlm e 
miyen milletlerin uğradığı hüsranı 
n bir kere daha gözden geçirdik. B 
zim tarihimize aid acı hltıraları 
ka bir yuıya bırakıyoruz. 

Nafid Uluğ -
Otelde bedava yaşamak 

imkanını bulan kadınlar 
Bir kadın yanında iki güzel kızı ol• 

duğu halde, Paria•ıin en büyük otelle
rinden btrlaine ıirip eormuı: 

- Büyük salonlu bir daireniz var 
mı? Ama banyolu olacak l 

Sonra ilive etmi9: 

••- Efyalarımız yarm gelecek" 

Misafirler lüks odalarında geceyi 
geçirdikten aonra sabahleyin bir itf 
de kahvaltı .mnarlamıtlar: 

Fakat otel mıü.dik'U bunlardan tli~ 
helcnmif. Çünkü ne otel karnesine i
simlerini yazmıflar ne de kimin nesi 
olduklacııu ıöylemitler l 

Gibel kadın kısloarmdan nel mile 
dürün yanına gidip, 

.. Bu formaliteleri yarmdan sonraya 
bıraksak olmaz mı? Çünkü benim tlmı> 
di çok ıılu9ık bir itim var .. demif. 

Fakat müdür kendisine gayet neza
ketle muamele etmiı ve kızlarını bek• 
lemesi için: 

-Buyurun odanıza teırif edin, de
mif. 

Ve tabii derhal civar otellere tele• 
fon edip onl•a da böyle bir müıteri 
uğrayip otramadıimı eormut- Meler 
bunlar iki aydaaberi Paria•te yqıyor
larmıt- Kadmm adı Vikli, kularm• 
dan birinin adı Vera diierlnin Si.lva i· 
mif. Avuaturalya'nm Melbunı tehrin• 
den imi9ler, Paria'te yaf81Dak içiO 
böyle yapıyorlarmıt-

Hatta Paris'in en liib mahallele• 
rinde bir çok otellere borçları varautt 
hep, Melbum'dan banka mektubu 
beklediklerini söylUyorlanDlfo Tabi1 
ne gele.n var ne gelecek. 

Sarıtm genç krzlariyle bu 45 Hk ka
dın nihayet. hesap vermeğe davet o
lunmuflard1r. 
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in4acar hikayesi 
a 

Berta'nın aşkı .. 
Yazan: F ran.z F enJrik 
Berta, elleriyle kulaklarını tıkamış 
aklarını yere ak b w ' . vurar agırıyordu : 

"' - Benı rahat bırakın! lstemiyoruml 
nrılamıyor mus ) · . eJ unu:.ı:. ıst-:mıyorum ! 
~o An~csi ayağa kalktı. KMİcnnlar sa

n gozlerle kızını tepeden tım • k -
ıt> .r süzdü: aga a 

u~--: Terbiyesizliğin liirumu yok! Ta-
aş m ne kusunı var? Mükemmel bir 

1 am. Parası ~: b ). y ' mcv=ı, er §eyi yerinde. 

1
;.- •• a~~· saçlan dökülmüş, gözleri 

,,,. ı gol'Oluyor. Bundan fazla daha ne 
ı - ıs uru olsun ? 
eti Annesi · • · ır sesını bıraz tatlılaştırarak 
1' :zını yola getinncğe uğraştı: 

-Herkesin hürmetini kazanmış bir 
fam. Otomobiller, vill!lar yolunda. 
•na 1 .. ktı b. u ır hayat yaşatacak Sosyete 
e rnevldin olac-'L • 

tt Kı . cıK. 
z §lddetle reddetti : 
~ İstemiyorum! İşte bu kadar ı 

r ·indzı~ inadı karşr.ıında, çarcsidiğin 
1• ~: e lan kadıncağ1z başını sall1'-

jc 
d3 ,.-; ~ey yavrum ~y 1 Senin dünyadan 
. nn yok. Hay.&ttn ne demek oldu 

a·:_un_u anladığın zaman, benim bu sözle
rıı:Un ne kadar haklı olduğunu takdir 
~ eceksin. Fakat, korkarım ki; geç 
~ ı:altnış olmayasın ı 
I· • Bcrta, annesini dudaklannda alaylı 

Jlr tebessümle dinliyordu. Ne söylese
. er nafile idi. O, Toni'yi seviyordu. E
l ~et Toni'nin otomobili, villası yoktu. 
. .rna. gençti. İnce, uzun boylu, altın gi-
• :nil sarışın saçlı idi. Ucivert gözlerinin 
• ' z .. gun bakışı insanın ta kalbine kadar 
· ~~i~?rdu. Şimdi maliye vekfiletlndc 
~çu~.bir memur idi. lstikbal önünde 
b.1· Gunün birinde elbet o da büyük 

• 8;~ a~am olacaktı. Hem birbirlerini 
d Uncıye kadar sev.:ceklerine v-: ülilm· 

en başka hiç bir sebeple aynlmıya· 
taklanna yemin de etmişlerdi. 

Berta, her akşam yemekten sonra 
~ahçeye iner, Toni ile buluşurdu. A
r;açlann arasında saatlerce baş, başa, 
dolaşırlar, bir gün olup kuracakları 
lrıcsut yuvanın projesini konuş.:ırlar
dı, 

Bu saadetleri uzun sürmedi. Bir ge
ce, Berta'nın annesi onları bahçede 
yakaladı. Toni'yi ağır hakaretlerle 
koğdu. 

. '? gcccdetı sonra, Tamaş ziyaretle
'.1nı sıklaştırdı. He! cumartesı akşam 
üzerleri geliyor. Berta ile annesini ala-
rak otomobil · ·ı · Haf d . • ~eııntı erı yapıyorlardı. 

. . ta a ıkı üç defa çiçek ve bonbon 
gıbı hediyeler de gönderiyordu. 

Zavallı Berta, artık ba ka çare kal
~adığrnı anlayınca Tamaş'la evlenme
~e .razı oldu. Düğün gecesi, gözünün 
0 ?Unden Toni'nin hayali bir türlü 
gıtmiyordu. Bir köşeye çekilip sesiz, 
8Caaiz ağladı. 

*** 
.. Aradan uzun yıllar geçti. Tamaş 

guzcl kansının her arzusunu yerine 
~~tirmek için çırpınıyordu. Fakat, bü
t~ e?1ekleri beyhudeydi. Berta, ken
dısını sevmemiş ve sevemiyecekti. 

Tarnaş, bir akşam hastalanarak evi
~~ geldi. Uç gUn gibi kısa bir zaman 
ıçınde hayata gözlerini yumdu. Şimdi 
~erta serbestti. Kocasından büyük 
bır miras kalını tı. 

•** 
Rocasının ölUmil Uzerinden altı ay 

g~çmi§tl. Toni'yl aramağa karar ver
d~, Maliye vekilctinde yoktu. Ta§ra 
VılSyetlerinden birine defterdar ola· 
rak gittiğini öğrendi. Berta bavulları
nı hazırladı. Fırtınalı bir deniz yol
culuğundan sonra Toni'nln bulundu
ğ~ §ehre vardı. Doğruca bir otele in
d~. Böyle yorgun bir yüzle sevgilisi
nın karşısına çıkmak istemiyordu. 

Ertesi sabah heyecanla yatağından 
fırladı. Gardrobunu açtı. Kendisine 
en çok yakışan elbiselerini çıkardı. 
Aynanın önünde saatlerce uğraştı. 
~ugün gUzel hem de çok gUzel olmak 
1•tiyordu. 
b. ~i~ taksiye atladı. Otomobil .büyük 
ır bınanın önünde durdu. lndı. Mer

divenleri koşarak çıktı. tık rast gel
diği odacıdan defterdarın odasını sor
d~. Odacı önUne dUşerek yol goster
dı. Toni'nin oda kapısının önüne 
geldikleri zaman kalbi tıkanacak gi
bi atnıağa başladı. Dizleri titriyordu. 
İçeri girdi. Camlı masanın arkasında
ki geniş koltuğa kurulmuş oturan a
damın yüzüne bakamıyordu. Baı;ı yer
de, yavaııça aöyledi: 

- Affedersiniz, Bay Toni'yi arı
yorum. 

- Buyurunuz. Bir emriniz mi var? 
Genç kadın gözlerini kaldırelı. Se· 

~inçle bağırdı: 
- Toni .... I 
J<;rkek te genç kadını tanıdı. Hay· 

retle haykırdı: 
- Berta ... I 
- Sen misin .... ? 
- Benim ... 
1kisi de oldukları yerde mıhlanıp 

kalrnışlardı. Kadın, Toni'nin fırlamış 
~beğini, çıplaklaşmı§ ka.faıunı gö· 
runce irkildi. Artık biç bır heyecan 

Çeviren: F. Zahir Törümküney 

duymuyordu. On beş sene evelki, in
ce, zarif erkeğin yerinde şimdi, kra
vatı bir yana kaçmış, ütilsuz panta
lonlu, basit bir adam vardı. Dakika
larca sustular. Sonra kadın zoraki bir 
tebessümle sordu: 

- Nasılsın Toni? Hayatından 

memnun musun? 
Erkek bu sıkıntılı vaziyetten kur

tulduğu için geniş bir nefes aldı. Ne
şeli bir sesle cevab verdi: 

- Çok mesudum Berta .. Evlendim. 
Üç çocuğum var. Karım beni çılgınca 
seviyor. Yalnız büyük bir kusuru var. 
Müthiş kıskanç .. 

Berta, arkasını döndü. Selim bile 
vermeden odadan çıktı 1 

"Arzı mevud,, u payla~amıyan 

Alim ile müftü 
(Huş, 5 ıncı saytada) 

Hayim Vaysman toprağa ve in
sanların kuvetine inanıyor. 

- Topraktan her şey elde edile
bilir. Bu bir ilim ve irade meselesi
dir. 

Arada, 1'u kelime sık sık geliyor. 
Pencerelerin ardında, tecrübelerini 
yaptığı tarlalar uzanıyor. Burada 
bütün Filistin'den getirilmiş top
raklar Uzerinde araştırmalar, ter
kipler yapılıyor. Bazan bir ihtimal
den, bir faııaziyeden hareket edili
yor ve bu toprak mahsullerini cö· 
merdce veriyor. 

Vay man yahudilerin kime fena· 
irk yaptıklarına bir türlü akıl erdi
remiyor. 

- İngiltere v~ Fransa, bir araya 
geldiler mi istediklerini yapabilir
ler, diyor, bizim milletimizi de kur
tarmak ellerindedir. 

Garp disiplini içinde yetişmiş o
lan alim Hayim Vaysman yava~ ya
vaş burada peygamber olmuştur. 

- Bütün dünyanın iıriha ve tah
ribe susamış olduğu bir devirde biz 
inşa etmek istiyoruz. Bi~ inanıyo
ruz. 

Ve gözlerinden yaşlar akıyor. 

Büyük müftü 
n beş gün sonra, Beyrut'tan 
ayrılarak, bilyUk MUftU'nün 

menfa hayatını geçirdiği juniya 
köyUnc doğru gi<ierken Vaysman'ın 
hayali hala gözlerimin önündeydi. 

Sihirli koyun kenarında, safım
da yoldan bir hendeıkle ayrılmış o
larak, büyllk MUftü'nun evi göriln
dü. 

Alçak bir dıvarın üstUndeki de
mir parmaklık arasından tanzim e
dilmemi' bir bahçe ortasında geniş 
bir taı ev göze çarpıyor. 
Parmaklığın önünde yaldızlı dilğ· 

meli deniz mavisi bir elbise giymi~ 
ve Irak polisinin siyah bonesini ta
şıyan bir kapıcı. 

Uzun boylu görüşmek, Kahire'de 
Avni bey Abdüladi'nin vermiş ol
duğu mektubu göstermek icap edi
yor. Bir katip çağırıyorlar. İzahatı-. 
mı sükunetle dinledikten 1ionra çe
kiliyor. 
Beş dakika sonra tekrar geliy•Jr. 

O zaman parmaklık kapısı açılıyor. 
Bahçeden geçiyoruz. İki tarafımız
da iki uşak bizi sel!mlıyor. 

Bir palmiyenin kocaman yaprak
larının doldurduğu geniş bir hol. 

Zenci bir hizmetçi bana bir kapı 
açıyor ve çekiliyor. Yeşil ve tama· 
miyle çıplak dıvarlı bir oda. Otur· 
makta oldukları geniş koltuklardan 
beş kişi ayağa kalkıyorlar. Hepıi 
feslidirler; yalnız bir tanesi aıap 
kılığında giyinmiştir. 

Selamlar. Muhterem din adamı
nın hiç bir gazeteciyi ~bul etme
diğini bana temin ediyorlar. Beni 
"Bir muharrir sıfatiyle kabul et· 
mek JUtfunda bulunuyor." MüftU'
nün siyast beyanatlarda bulunm:ık· 
tan katiyen istinkU ettiğini haber 
veriyotlar. 
Konuşarak bekliyoruz. Bir ~enci 

hizmetçi bana sigara ıkram edıyor. 
Bir diğeri öntime bir gcridon ko
yuyor; bir üçüncüsü de Ustüne du
manlı bir türk kahvesi getiriyor. 

Holde ayak ~e&leri. Hepsi kalkı· 
yorlar. 

Gölgesi bütün Filistin trajedisi
ne hakim olan adamın girdiğini gö
rüyorum. Uzun cübbenin büsbütün 
uzattığı yüksek bir boy, geni' o
muzlar. Sarıklı fesin altında kır 
düşmüş bir sakalın çerçevelediği 
kırk yaşlarında bir adam yilzil. Çok 
açık ve çok canlı kesif gözler. 

Büyük Müftü selamlaşırken fran· 
sızca konuşmuştu. Fakat iionra fran· 
sızcayı tazip etmiye kıyamıyacak 
kad r dilimize hürmeti oldıığunl! 
söyliyerek bir tcrceman vasıtasiyle 
konuşacağını haber veriyor. 

Bana sözlerini terceme ettiler: 
- Fransız makamlarına karsı ka-

!" .................................................. ! 
L ANDAÇ 

................................................ 
(HAVA SEFERLERİ) 

Ankara - lıtanbul arasında 
pazardan maada her gün : 
Yeşilköyden hareket 
Ankaradan hareket 

Ankara dan 

8.30 
8.30 

cumartes\ g\lnleri : 16.00 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Hılk ve Sakarya eczaneleri 
Pazartesi : Ege ve Çankaya .. 
Salı : Sebat ve Yenişehir ., 
CatGambı ı !ıtanbul eczanesi 
Perşembe : Merkez 
Cuma : Ankar-a .. 
Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

HALK ve YENl 
SlNBMALAR 

Seanı saatleri 
Her gÜn 

YENİ HALK 

14.45 14.30 
16.45 115.SO 
18.45 18.SO 

Cumartesi günleıi 
YENi HALK -

13 n• 
14.45 14.30 
16.45 16.30 

18.30 18,45 
Pazar g\lnlert 

HALK YENl 

11 11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

Geceleri saat 21 de 
Lüzumlu feleton 

Numaraları 
Yınııl'l ihbarı~ (1521), - Telefon, mUra· 

caat tehir: (1023-1024). - Şehirler.ıra• 
sı: (2341-2342). Elektrık ve Havaııaıı 
Arıza Mcmurhı~ll: (1846). - MesaJcrı 
Şehir A.nbarı: (3705), - T a k ı i Te· 
lef on numaraları: Zincirli camı civarı: 
(2645. 1050, 1196}. - Samanpazarı civa • 
rı: (2806. S2!>9). - Ycnleehir, Havuzba· 
''· Bi&im takıl: (2323) - Hıvuzbaıı: 
Güven taksi: (3848): Birlik taksa: (2333} 
- Çankırı caddeıi. Ulua takai: (1291). 
Otobüııerin ilk v.- ıon 

Seferleri 
Sabah Akeam 
İlk Son 
sefer ıefer 

Ulua M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Uluı1 M. na 7.lS 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 2S.OO 
Çankaya'dao Uluı M. na 7.10 23.20 

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

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

Uluı N. dan Etlik'• 6.30 21.00 
Etlik'tco Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 

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

Yeniıehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Ycnlıchlr'e 7.10 H.00 

S. pazarı'ndan Alı:köprü'ye 6.15 1.00 
Akköprü'den S. puan'na 7.30 9.45 

Ş U. Meydanı ile lıtuyon arasında her 
beı dakikada bir 1efer olup tren :ıl• 
manları seferler daha ııktır, 

ş U. Meydanı ile Yenlıehlr, Bıkanhklar, 
Cebeci, Samaııpuan araaında aaat 8 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika
da: saat 20 den 21 e kadar her on da· 
klkada: ıaat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam scferlr!' vardır. 

§ Aksamları Uluı Meydanından saat 23 
deki ıon aeferlerle bunların Uluı Mey. 
danına dönüşleri • ıinemalarıa dafılı~ 
saatlerine tlbidirlcr. 

Poıta Saatleri 
Teahhütlil ıs e kadardır. 
Posta aaat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya Her sabah 8.20. Her 

akıam 19.U ve 19.50 
de (Pazarteıl, per• 
c:embe, cumartesi 
Toros ıliraL) 

Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayse· 
ti, Srvu, Amasya bu 
hat üzerindedir.} 

Dlyarbakrr hattı ı Hergün 
Zonguldak hattı : 

9.35 
ıs.oo 
16.05 Kırıkkalc'ye rayotobüs " 

GONDELIK. 

Hicri • 1357 
Cemazil'cvel: 13 

S. D. 
Güneş: 4 36 

Rum' - 1354 
Haziran: 28 

S. D. 
Akpm : 19 42 

ti bır teahhtidde bulundum. Hiç bir 
siyasi beyanatta bulunmamak bu ta
ahhüt cümleısindendir. Sözümde du
ıacağım. Esasen Kahire'dc, Kudüs'
te, Şam'da, Bcyrut'ta en büyük ar
kadaşlarım ve d06tlarımla görüşmüş 
olduğunuzu biliyorum. Size onla
rın söyledikleriyle tamamen muta
bık olduğumu bildirmekle iktifa e· 
deceğim. 

Hayrete düşerek Müftü'den, ar· 
kadaşlarının söylediklerini bilip 
bilmediğini eoruyorum. Milsbct cc· 
vap veriyor. 

Demek ki arap isyanının bu şüp· 
he götUrmea ıefi, benim yaptıgım 
seyahatleri, sorduğum sualleri. al· 
dığım cevapları harfiyen biliyor. 

Menfa kötesinde bu cevval mev· 
cudiyete hayran oluyorum. 

Şimdi zihnimde, Rchovot ihtiya
rının dUşUnceli ve yıpranmll yUzU
ne Juniya MUftU'ailniln yük.ek ve 
astı yapısı karı,ıyor. tkl adam. İki 
alem. 

.Bana <Syle geliyor ki, şarkın bu 
k6şesinde bu iki adamın yaptıkları 
milcadele, amansız bir zafer ve mağ· 
lubiyetten ba~a neticeyle bitmiyc· 
cektir. 

İngiltere ve Amerika'da 
gazetelerin hüviyeti 

iki memleket gazetelerinin mukayesesi 
İngiltere'de 162, Amerika'da 

. , 
ıse 

2.242 gündelik gazete çıkar 
Amerika'da çıkan Baltimore kadarı gazetelerin pul vergisi 1855 e 

Sun gazeteıincien: kadar, gazetelerin pul vergisi 1855 e 
İngiliz matbuatı bir çok bakımlar- devam (;"tmiştir. 

dan amerikan matbutından farklıdır. Ancak bu vergiler kaldırıldıktan 
Amerikan gUndelik matbuatı İngiı- sonra İngiliz ırkının tam bir ifade 
tere'ye nazaııa.n daha yaşlıdır. Ve ga- serıbestisine nail olmak hususunda 
zetelerde yazı hüriyeti ananc&i Ame- besledigi tabiı arzu ve temayül tat
rika'da çok daha eskidir. Bundan baş- bikat sahasına girmek imkanını bu
ka İnt;ilterc'de gazete organizasyonu labildi. Bu suretle ingilizler serbest 
Amerıka'ya nazaran çok uaha toplu- matbuatlarmı kurmak ışinc amerika
.dur. Ve umumi menıaat namına - lılardan daha geç başlamak mecburi
doğru veya yanlış olarak - .sükut lü- yetinde kalmışlardır. 
zumuna kanaat getirildiği zamanlar Hatta vergiıer kaldırıldıktan ve ga
gazetelerin bir sukut polıtikası takip zetedliğin birdenbire vaki olan ge
etmeleri 1ngiltere'de Amerika'dan nişleme hareketi başladıktan sonra 
çok daha büyuk mikyasta görülen ha· dahi, inkiıtaf ve terakıc.i sahasında tu
rcketlerdir. tulan yolıar Amerika'dakiler-den çok 

Iki memleket matbuatı arasındaki farklı olmuştur. İngiliz: milletinin 
bu gibi farklar ve daha bir çokları cografya bakımından toplu bir halde 
son zamanlarda inti~r eden .. lngiliz olması yi.ızünden gazetecilik inkişaf 
matbuatına dair bir raİ>or" adındaki ederken umumi temayül, Amerika'
eserde büyük bir vuzuhla tebarüz et- daki gibi bir çok yerlerde yeni gazc
tirilmektedir. Bu rapor, bir çok ta- teler çıkarmal.tan ziyade sayısı az, fa
nınmış muharrirlerin iştirakiyle, ln- ka.t buyük gazete çıkararak bunların 
giltere'nin sosyal ve ekonomik mese- memleket isinde satışını arttırmak 
lelerini tetkik i.çin kurulmuş olan "si- şeklinde tecelli etmiştir. Yukarıda 
yasi ve iktisadi tetkikat organizas- bahsi geçen rapora nazaran bugün ln
yonu" .tarafından tertip cdılmıştir. giltere'ae pazar günü çıkan gazete
.rlu organıwsyon umu.mi meseleler ler de dahıl olmak üzere 162 günde· 
hakkında bir çok esas!: ve otoriteye lik gazete vardır; buna mukabil A
istinat eden tetkikler neşretmiştir ve merika'daki gündelik gazetelerin 
matbuat ha•lcltında neşrettiği e&er de mecmuu 2242 yi bulmakıtadır. Bundan 
aynı yüksek kalttcdendir. başka gazetecilikte müşterek iatihba-

Matbuat hakkında yapılan tetkik- rata dayanan zincirleme teşkiHit ingi
lcrde hayrete ~yan iÖrülen nokta- liz matbuatında Amcrika'<lakinden 
ıardan biri de §U<iur: On dokuzuncu çok daha ziyade görülüyor ve Lon-d· 
a nn ilk nısfında, yani lngiltere'nin ra'nın tabii faikiyeti, hükümet merke
kültür, kudret ve nüfus sahalarında zinde çıkan mitli gündelik gazeteleri 
süratli bir ,terakki gösterdiği devir- eyalctlerde çıkan müstakil gazetelc
de, bütün memleket içinde yalnız üç re bile rehber olacak vaziyete soku
·tane gündelik gazete varm19 ve bun- yor. 
ların üçü de Londra'da çıkarmıf. Bu Bütiln bunlar şunu ifade eder ki in
va.ziyet amerikan matbuat tarihi ile giliz matbuatında temayUller merke
kar§rla9tırıhrsa arauakl farkın bü- ze doğrudur. Halbuki amerikan mat-. 
yüklüğü derhal görülür. l temmuz buatında ise merkezden etrafa yayı· 
1839 da Birleşik Amerika hükümctle- lan tema} üller h!kimdir. Bunun için
rinde 116 gündelik gazete çıkardı. dir ki ingiliz gazetelerinin devlet ve
l837 de bu gazete intişar sahasına ya umumi menfaat namına zararlı gö
c.cıktığı zaman Baltimore'de altı tane rülen tıazı haberlerin neşredilmemesi 
gündelik gazete vard·, halbuki o za· hususunda bir anlaşmıya varması bi
manlar Londra'dan başka hiç bir in- ze naazran çok daha kolaydır. 
giliz şehrinde bir tek 6'Jndelik gazete Böyle bir anlaşma, arzuya şayan ol-
yoktu. / sa dahi, Amerika'da kolay kolay 

Bu fark şu suretle izah olunabilir mümkün olamaz, çünkü mühim gaıe
ki biz, amerikıalılar, serbest mUnaka- telerden biri veya ikisi yapılan tavsi
şanın demokra-;i usulleri için en sağ- yeleri dinlememek suretiyle bUtün 
lam müdafaa te~kil ettiği nazariye- matbuatı neşriyat mecburiyetinde bı
siylc matbuat serbestisini kanuni te- rakabillr ve sUkut politikasını imkan
minat ile himaye ederken ingilizler, sız bir hale sokabilir. Belki de ame
Amerika'da ana lisanı ingilizce olıan rikan matbuatındaloi çeşitlilik 1iade
halk arasında inkişaf eden bu gibi te- ce hayata tat veren bir amil değil, 
mayülleri baltalamak gayretiyle se- aynı zamanda .nazarımızda çok büyUk 
nelerce gazetlerden ağır vergiler al- ı kıymeti olan serbestimizin kuvetli 
dılar. İngiltere'de ilan vergisi 1853 e müdafiidir. 

Gönü~~ü~erin 
• 

gerı ahnması 

İrtgô~ôz plOülaoıc~ tatbiki 
çok gec:kebD~Cr mi ? 

Fransız gazeteleri lspanya'da çar - dunun cumhuriyetçilerin zararına o -
pışan ecnebi gönüllülerinin geri a - larak tamamiyle kapalı kalıp kalmı
lınması meselesi hakkındaki ingiliz yacağını sormakta ve şöyle devam et
planının tatbik şartlarını tetkik et - mektedir: 
mektedirlcr. "Geri alınma işi başlamadan evci 

Populcr gazetesinde Leon Blum, beynelmilel kontrolün yeniden tcsi-
şöyle yazıyor: sini icabettiren Londra planı daha 
"İngiliz - İtalyan yakınlığı mihra- şimdiden cumhuriyetçileri mutazarrır 

kının önünde büyük adaklar adan - etmektedir. Eğer beynelmilel kontro
mıştır: Eğer tahliye keyfiyeti bir lün teessüstinden evcl milli kontrol 
hakikat ise - bu hususta Çemberlayn aynı şiddetle takib edilecek olursa, 
ve Halifaks'ın iradelerinin kati ve sa- bu müsava'tsızlık tahammülü kabil ol
mimi olduğuna kaniim - bu takdirde mıyacak derecede vehamet kesbedc -
İspanya'nın vaziyeti ve Avrupa va- cektir . ., 
ziyeti üzerinde bu hal öyle bir te- Figaro §Byle yazıyor: 
air husule getirecektir ki, bu netice- "Fransa'nın İspanyol ihtilafına kar-
yi bütUn kalbimizle temenni etmek ve şı vaziyeti bir müddettenberi her sa
bütUn kuvetimizle istemek bir borç - hada ehemiyetli bir şekilde dUzelmiş
tur. Yalnız ingiliz pllnının tatbike tir. Memleketimiz şimdi karışmazlı
konmaaı, urnurni bir hüsnüniyet kar- ğı evelce yapılması lazımgelen şekil
şusında bile oldukça uzun bir müddet de tatbik etmektedir. Bu harket tar
gcçtikten sonra kabil olabilecektir.,. zı haristeld menfaatlerimize hizmet 

Blum, bundan sonr1l beynelmilel etmiştir. Daladiye ve Bone'nin bey
kontrolün yeniden tesisine tekaddUm nelmilel va.ziyctimiıi pek hi sedilir 
edecek zaman zarfında Portekiz kora bir şekilde düzeltmiş olduklarını iti
hududu ile bütUn deniz hududları raf etmek lazımdır. Fransa ile İngil
Frankistlerin lehine olarak bilfiil a-ı tere anısındaki sıkı birlik, bu siyasc
cık bulundu2.u c.nada, franıu: hudu- tin temelini teıkil etmektedir.,, 

Fransa 
Par el adalarının işgali 

mesdesi etrafında frnn!oiıZ 

gazctPlninin yazdıkları 

Fransız gazeteleri. Parsel adala
rının işgali üzerine japonlar tara
fından yapılan protestolar hakkında 
tefsirlerde bulunmaktadır. 

Lö Jur şöyle yazıyor: 
Eğer bu adaların hakimiyeti müna

kaşayı mucip bir mesele ise bu müna· 
kaşc::nın Annam ile Çin arasında ya
pılması lazımdır. Çünkü bu adalar 
hiç bir zaman japonların olmamıştır. 
Bundan başka bu adalara hiç bir as
keri mükellefiyet tahmil edilmemiş
tir. 

Lö Jur, bundan sonra japonlar tara
fından yapılan protestonun Japonya'
nın dahili siyasc:tinin icablariyle nla
kadar olup olmadığını sonnaktadır. 

Epok, yazıyor: 
Şimali ve vasati Çin'de istediği .gi

bi ilerliyemiyen Japonya, gayretleri

ni cenuba tevcih ederek Hongkong 
ve Singapur'daki ingiliz mUstemlekc

lerini ve fransız Hindi Çin'isini teh
'di't etmektedir. Almanya ise Japon
'ya'ya müzaharet ederek bu memleke
tin Parasel adalarının işgalini protes
•to etmesini tasvıip etmekte ve işgal 
'keyfiyetini fransız emperyalizminin 
'yeni bir tezahürü addcylemektedir. 
Bereket versin ki, ingiliz tezi böyle 
'değildir. 

Övr, yazıyor: 

Japonların, Hanoy ve cenubi çan 

denizi üzerinde daha büyük bir nüfuz 

sahibi olmak üzere günün birinde iş

galini derpiş ettikleri Hainan adası
nın cenubunda istina't noktaları elde 

etmek arzusu He Parasel adalarını 

bizııat işgal etmeği düşünmüş olmala

rı ihtimalden uzak değildir. 

1 pnnya hnrhmm 
İtalyan - İngiliz miinaıscbetlcri 

üzerine le iri 

İspanya harbının italyan - ingiliz. 

münasebetleri üzerindeki tesiri hak
kında tefsirlerde bulunan Popüler 
gazetesi, şöyle yazıyor: 

"İngiliz - İtalyan mUnasebetleri do
ğuşları anındaki meşkukiyetten şim

di mutazarrır olmaktadırlar. Bir ingi
liz gazetesi geçen şubatta Eden'in u· 

zaklaştınlmasından evelki vaziyete 

dönülmüş olduğundan şikAyetle bah
sediyor. Filhakika vaziyet aynıdır ve 
onu ıslah etmek çareleri de evelkin
den azdır. ÇUnkU itilafın daha ciddi 
ve binaenaleyh daha devamlı olması
nı temin edebilecek ne kadar koz var
sa hepsi oynanmıştır." 

Pöti Jurnal de diyor ki: 

"İngilizler abloka hakkı meselesi i
çin Franko'ya verilecek olan imtiyaz

ların bir gün aleyhlerine dönebilecek 

bir masebak teşkil etmesinden kork
maktadırlar. Şu şahlde fasit bir daire
ye girilmiş demektir ve bu dairenin 

içinden nasıl çıkılacağı da henüz ma
llım değildir. Çünkü İspanya harbı

nın bitmesinde menfaati olan hlikü

metler bu neticeyi elde etmek için el
zem olan imtiyazları veremezler veya 

vermek istemezler, çünkü İspanyol 

anlaşmazlığının mümkün olduğu ka

dar uzun sürmesini arzu eden hükü· 

metler de vardır.'' 

Diinkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş §ekli 
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RESMİ İLANLAR 
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanuınun 2 ve 3 madde~ 
}erindeki vesaikle mezkur gün ve sa
atle komisyona müracaatları. (2298) 

4538 

. . . ~-· M. bakanlığı i 
Memur alınacak 

M. M. V. Hava Müste~arlığın-
dan : 

Hava müsteşarlığı şubelerinde is
tihdam edilmek üzere senayii harbi
yeden mezun iki sivil memur ile tah
sili en az orta mektebi bitirmiş olmak 
ve yahutta tahsili ortadan dun oldu
ğu hald-e devlet memuriyetlerinde 
hizmeti mesbuk olanlardan iki sivil 
memur alınacaktır. 

Alınacak bu memurlardan senayii 
harbiye mezunu olanlarla diğer iki si
vil memura yapılacak imtihan netice
sine göre 60 - 98 arasında takdir edi
lecek ücret verilecektir. 

Taliplerin ellerindeki vesikalariy!e 
Ankara'da milli müdafaa vekaleti ha
va müsteşarlığına müracaat etmeleri 

. ilan olunur. (2285) 4461 

Savaı sakatlariyle ıehid 

öksüzlerinin ikramiyeleri 
M. M. Vekaletinden : 

1485 sayılı kanuna göre savaş sakat
lariyle şehit öksüzlerine ait 938 yılı 
ikramiyelerinin tevziine başlanmak 
üzere havaleleri ziraat bankasınca ik
ramiye tevzi komisyonlar emrine 
gönderilmek üzeredir. 

Bu yıl savaş sakatlariyle şehit ök
süzlerine isabet eden para mikdarı a
şağıda gösterilmiştir. 

Derece Subay Er 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Lira Kr. 
204 50 
184 05 
143 15 
122 70 
102 25 

81 80 

2221 

Lira Kr. 
102 25 

81 80 
61 35 
40 90 
20 45 
20 25 
19 25 bir şe

hidin 
öksüzle

rine 
4279 

A. Levczım Amirliği 

Et ve un ahnacak 
'Ankara Levazım Amirliği Satm 

J\lma Komisyonundan: 
1 - Safranbolu piyade alayı ihti

yatı için beher kilosuna tahmin edi
len 25 kuruş fiat olan 63000 kilo et ile 
beher kilosuna tahmin edilen fiatı 12 
kuruş olan 254000 kilo un kapalı zarf
la ayrı ayrı alınacaktır. 

2 - Et şartnamesini parasız ve un 
şartnamesini 152 kuruşa almak isti
yenlerin her gün alay satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

3 - Etin ilk teminatr 1181 lira 25 
kuruş ve unun ilk teminatı 2286 lira
dır. 

4 - Unun ihalesi 16.7.938 cumarte5i 
günü saat 11 de ve etin ihalesi aynı 
günün saat 12 dedir. Eksiltmelere gi
receklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 Ün· 
cü maddelerinde yazılı vesikalariy:e 
beraber teklif mektuplarını ihale sa
atlarından en az bir saat evel Safran· 
bolu belediye binasında toplanacak a
lay satın alma komisyonuna vermele· 
ri. (2134) 4160 

220 fon un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan: 
1 - Bitlis garnizonundaki kıtaların 

ihtiyacı olan 220 ton fabrika unu ka
palı zarf usuliyle münakasaya kon
muştur. 

2 - Teminatı 50062 lira 50 kuruş
tur. İsteklilerin maliye • .:znelerir:.e 
teslim ettikleri teminatlarının mak
buzlarını ve banka mektuplarını ihaıe 
saatından bir saat evci komisyona ve· 
receklerdir. 

3 - İhale Bitlis'te Tas mahallesin
de satın alma komisyonu binasında 15 
temmuz 938 cuma günü saat 14 dedir. 

İstekliler mektublarını saat 14 de 
vermeğe mecbur. Şartnameyi görmek 
isti yenler her gün iş saatında satın al· 
mo kmoisyonuna müracaat etsinler. 

(2135) 4161 

Sığır, koyun ve.keçi eti 
· alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al
ma Ko.: 

ı - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri i
çin 54000 kilo sığır, koyun, ve keçi eti 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Sığır, koyun ve keçi etinin beher 
kilosu 28 kuruştan 15120 lira biçilmiş
tir. 

3 - !halesi 18 temmuz 1938 tarih pa
zartesi günü saat 16 da Çanakkale Mst. 
Mv. satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat e
vel teminat akçeleri olan 1134 lirayı 
ve ihale kanununun 2, 3 üncü madde-

lerindeıki vesaik ile bir saat evel ko
misyona müracaat etmeleri 

(2156) 4219 

Sade yağı alrnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Ko.: 
1 - Manisada tümen kıtaları ile ha

riç garnizonlardaki kıtaat ihtiyacı i
çin kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konan 30.000 kilo sade yağının 23.6. 
938 perşembe günü icra kılınan müna
kasaya talip çıkmadığından 2490 sa
ydı kanunun 40. maddesi mucibince iş 
pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlığı 18.7 .1938 pazartesi gü-
nü saat 16 dadır. 

3 - Tahmin bedeJi 27.000 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 2025 liradır. 
5 - İsteklilerin ticaret odasında ka-

yıtlı olmaları lazımdır. 

6 - Şartnamesi her gün tümen satın
alma komisyonunda görülebilir. 

7 - Münakasaya ıştirak edeceklerin 
teminatı muvakkatelerile birlikte mü
nakasanın yapılacağı belli olan gün ve 
saatte tümen satın alma komisyonuna 
müracaatları. (2181) 4227 

Sığır veya ke(i eti alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Karadenizi buğazı birlikleri 
için 66300 kilo sığır veya keçi etlerin
den fiatı müsait olan satın alınacak 
tır. Kapalı zarfla iha!esi 22 temmuz 
938 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli sığır etinin 
21879 lira ve keçi etinin 13923 liradır. 
İlk teminatları sığır etinin 1641 lira 
ve keçi etinin 1044 liradır. Şartname· 
si komisyonda her gün görülebilir. !ı.
teklilerin ilk teminat makbuz veya 
mektublariyle 2490 sayılı kanunun 2, 
3 maddelerinde yazılı vesikalarla be· 
raber ihale gün ve ihale saatından en 
az bir saat eveline kadar teklif mek
tuplarını Fındıklıda komutanlık AL. 
KO. ya vermeleri. (2261) 4371 

Sadeyağı al ınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kars garnizon ihtiyacı için 20 

bin kilo sade yağı kapalı zarf usıfliyle 
2.7 .938 den itibaren eksiltmeye konul
muştur. 

2 - !halesi 25 temmuz 938 pazartesi 
günü saat 10 da Kars'ta askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 17.000 lira mu
vakkat teminatı 1275 liradır. 

4 - Evsaf ve şreaiti görmek isti
yenlerin her gün ve ihaleye iştirak e
deceklerin belli zamandan bir saat e
veline kadar teklif mektuplariyle ti
caret vesikalarını vermek şartiyle ko
misyona müracaatları. (2260) 4370 

Kuru ot a l ınacak 
Ankara Le·ıazım Amirliği Satın Al

ma Ko.: 
1 - İstanbul komutanlığı birlikleri 

hayvanatı için 1277000 kilo kuru ota
lınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 20 
temmuz 938 çarşamba günü saat 11.30 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 28732 lira 50 
kuruş, ilk teminatı 2155 liradır. Şart
namesi 144 kuruş mukabilinde verile
cektir. İsteklilerin ilk teminat mak
buz veya mektuplarile 2490 sayılı ka· 
nunun 2, 3 maddelerinde yazılı vesi
kalarile beraber ihale gün ve ihale sa· 
atinden en az bir saat eveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda Komu· 
tanlık satın alma komisyonuna verme· 
lerı (2206) 4268 

360 lon yulaf alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 
ana Ko.: 

ı . 360 ton yulafın beher kilosuna 5. 
uruş 74 santim fiat makamca pahalı 

görüldüğünden pazarlıkla ihalesi 20. 
temmuz 1938 çarşamba günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 25200 liradır. 
İlk teminatı 1890 liradır. Şartnamesi 
126 kuruş mukabilinde verilir. İstek
lilerin ilk teminat makbuz veya mek
tuplariy le 2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazılı vesikalarile be
raber ihale günü vakti muayyende 
Fındıklıda komutanlık satın alma ko· 
misyonuna gelmeleri (2180) 4226 

5 hangar yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - İzmir tayyare kıtaatı için 'Gazi

emirde yaptırılacak 20065 lira 82 ku
ruş bedel keşifli beş adet hangar in
şası kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konmuştur. !halesi 27 temmuz 938 
çarşamba günü saat 13 de kt§lada İz
mir levazım amirliği SA. AL. KO. da 
ya pılac.aktır. 

2 - Teminat akçesi 1054 lira 94 ku
rUJştur. Şartname keşifname ve resim-

leri her gün komisyonda görülebilir. 
İstekliler ticaret odasında kayıdh 

olduklarına dair vesika göstermek 
mecburiyetindedirler. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarla teminat ve teklif mektupları
nı ihale saatmdan en az bir saat evel 
komisyona vermiş bulunacaklardır. 

(2358) 45ll 

,_. .. F.abrikalor 
2000 • 2250 ton demir 

hurdası alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komi&yonundan: 

2384 sayılı kanun mucibince 2000 : 
2250 ton demir hurdası Kırıkkale is
tasyonunda teslim şartile beher tonu 
şartnamesinde izah edildiğ veçhile 
(22) lira (20) kuruştan satın alınacak
tır. 

Şartnameler merkez satın alma ko
misyon undan bila bedel verilecektir. 
Taliplerin 25 temmuz 938 pazartesi 
günü akşamına kadar teklif edecekle
ri demir hurdası mikdarı kadar % 7,5 
nisbetinde teminatlariyle birlikte şart 
nameyi kabul ettiklerine dair kayıt ve 
sarahati havi fiat tekliflerini merkez 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2167) 4326 

Kimyager al ınacaktı r 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğünden: 

Umum müdürlük teşkilatında istih
dam edilmek üzere kimyager alına
caktır. İsteklilerin bizzat -ve Ankara 
haricindekiler istida ile müracaat e· 
derek şartları öğrenebilirler. {2081) 

30 
kara 

metre 
ağaç 

4200 

mik'abr 
ah nacak 

A&keri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1950) lira o
lan 30 metre mikabı karaağaç askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 1.8.938 pa· 
zartesi günü saat 10.30 da açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (146) 
lira (25) kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2296) 4463 

10 ton benzin ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umwn Müdürlü

ğü Satın Alma Komiıyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (18.200) lira 

olan 70 ton benzin askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 3 ağustos 938 çlrşamba 
günü saat 11 de kapalı zarfla ihale e
dilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (1365) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 10 a 
kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun ı 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla -
rı. (2297) 4537 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü-
ğü Satın Alma Komisyonundan : 

197 adet boş yağ tenekesi 
96 adet boş peynir tenekesi 

350 adet zeytinyağı tenekesi 

643 Yekun 

Tahmin edilen bedeli (23) lira (l:SO) 
kuruş olan yukarıda cins ve mikdarı 
yazılı 643 adet boş teneke Askeri 
Fabrikalar Umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 29 temmuz 
1938 cuma günü saat 10,30 da pazar
lıkla satılacaktır. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1) lira (79) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2355) 4529 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Ticaret ıubesinden : 

200 ton elektrolit 
Yukarıda mikdarı yazılı malzeme 

acele satın alınacaktır. 
İsteklilerin fiatlı tekliflerini 21 

temmuz 938 perşembe günü saat 14 de 
vermeleri. 

Şarıtname her gün saat 13.5 - 15.5 a
rasında Ankara'da ticaret şubesinden 
İstanbul'da Fındıkh'da askeri fabri
kalar yollama müdürlüğünden alına-
bilir. (2375) 4535 

Adliye bakanhğ-ı , 
Sömikok kömürü ahnacak 
Adliye Vekaletinden: 

1 - Temyiz binası kolöriferleri i
çin alınacak 250 ton sömikok kömürü
nün ilk eksiltmesinde istekli çıkma
dığından dolayı 2490 sayılı kanunun 
40 cı maddesi mucibince aynı şart ve 
evsaf dairesinde yeniden eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme·l8.7.938 pazartesi gü
nü saat 11 de Ankara'da temyiz bina
sında vekalet levazım ve daire müdür
lüğü odasında toplanan eksiltm.e ko
misyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu hususa a.it şartna
meyi vekalet levazım ve daire müdür
lüğünden her zaman alabilirler. 

4 - Beher ton için tahmin edilen 
bedel {26) liradır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan 
isteklilerin bedeli muhammenin % 
7.5 ğu olan 487.5 lira nakit veyahut 
devletçe nakit mukabi;inde kabul e
dilen tahvilatı mahalli mal sandığına 
teslim etmiş olduklarına dair olan san
dık makbuzlariyle teklif mektubları
nı havi mühürlü zarfların eksiltme sa
atinden bir saat eveJine kadar komis
yon riyasetine vermeleri. Taşradan 

teklif mektubu gönderecek olanların 
da aynı saatte yetişmesini teminen da 
ha evciden postaya tevdi etmiş olına
ları ve dış zarfları mühür mumu ile 
ayrıca mühürlenmiş olması lazımdır. 

(2191) 4258 

Bayındırlık b~k:·~;;·~·;') 
Eksiltme saati tebdi.l i 
Nafıa Vekaletinden : 
1. 8. 938 tarihinde pazartesi günü 

saat 15. te eksiltmesi yapılacak olan 
iki adet cmilsiyon makinesi ve emil· 
gatörün eksiltme saati resmi daire
lerde mesai saatlerinin değişmesi üze
rine yine aynı gün saat 12,30 a alın -
ınıştır. 

Eksiltmiye iştirak edeceklerin tek
liflerini aynı gün saat 11,30 a kadar 
vermeleri lazımdır. (2223) 4330 

Sulama tesisatı 
Nafıa V ekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - M. Kemalpaşa deresinden Ka

racabey ovasının sulanması için yapı
lacak inşaat keşif bedeli (335.051) lira 
(87) kuruştur. 

2 - Eksiltme 15. 7. 938 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 15 te Nafıa 
Vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usulile yapılacaktır. 
3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi fen:ıi şartname ve 
projeleri (16) lira (75) kuruş mukabi· 
linde sular umum müdürlüğünden a -
tabi lirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin (17.152) lira (10) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve (lOOODO) 
liralık nafıa su işlerini veya buna mu
adil nafıa işlerini taahhüd edip mu
vaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil 
nafıa işlerini başarmakta fenni kabili
yeti olduğuna dair Nafıa Vekaletin
den alınmış müteahhidlik vesikası ib
raz etmesi, isteklilerin teklif mektub
larını ikinci maddede yazılı saatten 
bir sat eveline kadar sular umum mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e -

700 metre mikabi ceviz tomruğu dilmez. <1962
) 

4001 

alınacak Makas talnmı ve saire ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komiıyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 28.000 lira o
lan 700 metre mikabı ceviz tomruğu 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
satın alma komisyonunca 30.7.938 cu
martesi günü saat 11 de kapah zarfla 
ihale edilecektir. Şartname (1) lira 
(40) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1820) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkür günde saat 10 a kadar kQmis-

Nafia Vekaletindeı 

26 ağustos 938 cuma günü saat 11 ue 
Ankara'da vekalet malzeme eksiltme 
komisyonunda 178890 lira muhammen. 
bedelli 90 adet basit ve 3 adet muzaf 
ingiliz makas takımı ile 4 basit ma
kaslı bir telakinin kapalı zarf usulü 
ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu hususa ait eksiltme şartname.si 
ve teferruatı &95 kuruş mukabilinde 
Ankara'da vekalet malzeme müdürlü
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 10194 lira 50 ku-

ruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ta
limatnamesine göre vekaletten alın
mış malzeme müteahhidliği vesika
siyle birlikte 26 ağustos 938 cuma gü
nü saat 10 a kadar mezkur komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

(23.12) 4527 

Muhtelif inşaat 
Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Küçük Menderes ıslah sahasın
da yapılacak büyük şüt, baş yatak ba
şındaki şüt ve (5) küçük köprü inşa
atı, keşif bedeli (232.450) lira {61) 
kuruştur. 

2 - Eksiltme 21.7.938 tarihine rast
layan perşembe günü saat 12 de nafıa 
vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık işle
ri genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (11) lira (65) kuruş mukabi· 
linde sular umum müdürlüğünden a
labilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (12872) lira (55) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve (50) bin 
liralık nafıa su işlerini veya buna r:.u
adil nafıa işlerini taahhüd edip mu· 
vaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil 
nafıa işlerini başarmakta kabiliyeti 
olduğuna dair nafıa vekaletinden a
lınmış müteahhidlik vesikası ibraz et
mesi, isteklilerin teklif mektublarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (2110) 4203 

Maliye bakanhğı 
".' . 

Daktilo a lı nıyor 

Maliye Vekaletinden : 

Hukuk müşavirliğinde münhal olan 
(60) lira ücretli daktiloluğa bir bayan 
alınacaktır. 15.7.938 günü saat 10 da 
imtihan yapılacaktır. Taliplerin 14.7. 
938 günü akşamına kadar müşavirliğe 
müracaat ederek isimlerini kaydettir-
meleri lazımdır. (2374) 4534 

iktisat bakanhğı 

Bir müfettiı muavini ahnacak 
lktiaad Vekaletinden : 

Açık olan ( 40) lira maaşlı bir mü
fettiş muavinliği için 27.7.938 saat 
(10) da Ankara'da vekalet binasında 
tahriri imtihan yapılacaktır. (1452) 
numaralı kanuna göre (40) lira ala
bileceklere kadro maaşı alamıyacakla 
ra da bu kanun hükmüne göre maaş 
verilecektir. 

Aranacak şartlar şunlardır: 

1 - MemUJrin kanunun dördüncü 
maddesinde yazılı evsafı haiz olmak, 

2 - Azami (35) yaşında bulunmak, 

3 - Mülkiye, hukuk ve yüksek ti
caret ve iktisat mekteplerinden veya 
bunlara mümasil aynı derecedeki bir 
ecnebi mektepten mezun olmak, 

4 - Fransızca, almanca, ingilizce 
lisanlarından birini kuvetli bilmek, 

5 - Ahlak ve seciye itibariyle şa
yani itimat olduğu bittetkik anlaşıl
mak, 
İmtihana talip olanlar 19 temmuz 

938 tarihine kadar Ankara'da iktisat 
vekaletine hita-ben yazacakları arzu
halı doğruca vekalet teftiş ve müra· 
kabe heyeti reisliğine gönderecekler
dir. Arzuhale şu vesikaların raptı la
zxmdır. 

1 - Nüfus cüzdanının musaddak 
sureti ve adresi 

2 - Kendi el yazısiyle tercümeihal 
hülasası (Memuriyette bulunanlar 
müddet ve sureti hizmetlerine dair 
resmi vesika raptedeceklerdir.) 

3 - Askerliklerini yaptıklarına ve
ya tecil edildiklerine dair vesika 

4 - Mektep şahadetnamesi veya 
tasdikname, 

5 - Sağlam ve yolculuğa müteham
mil olduklarına dair hükümet tabibi-
nin raporu. (2373) 4533 

Vakıflar Umum Md. 

İmam, müezzin ve kayyum 
ah nacak 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Ankara' da açık bulunan imamlık ve 
müezzin ve kayyumluklar için 27.7. 
938 çarşamba günü saat dokuzda mü
sabaka imtihanı yapılacağından talip 
olanların dilekçe ile umum müdürlü
ğe müracaatları ve mezkur günde de 
imtihan için merkez müftülüğüne 

gelmeleri ilan olunur. (2357) 4530 

2 ev yaptırılacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğ~ 
Eksiltmeye konulan iş: M 

İnönü bulvarı üzerinde ve nal 
varındaki vakıf arsalara yaptı 
ikişer daireli iki kira evinin 1 

vahidi fiyat üzerinden kapalı 

Kir al 

verilecektir. 
Keşif bedeli muhammeni: fi 

evin keşif bedeli (22357) lira 
kuruştur. 

l. ' Muvakkat teminat: (1676) ır 
kuruştur. 

Eksiltmenin yapılacağı yer: 20 
muz 938 çarşamba günü saat ( 
Manisa vakıflar müdürlüğü bl 
dadır. Teklif mektupları ınetlı 
nün saat (14) üne kadar verilııııl 
lunmahdır. 

Mu 
Bu işe ait projeler, silsilei fifS 

veli, fenni şartname, cksiltnıe 'f 
mesi vakıflar umum müdürlüğ11~ 
at müdürlüğünde ve Manisa "' 
müdürlüğünde görülebilir. 

Eksiltmeye girecekler 938 f 
ait ticaret odası vesikası ve yapt 
büyük işin on bin liradan aşağı 
dığına dair nafıa vekaletindetl 
mış yapı müteahhidliği vesi~ 
göstermeleri lazımdır. 

Ank 

1-
ve iki 
bağlı 
tamira 
den aç 

Eksiltmeye gireceklerin ya b 
yüksek mühendis veya mimar ol 
rr ve yahut bunlardan biriyle ııı 
reken teklif yapmaları lazımdır· 

2-
rin he 
eksilt 
kattc 
be ve 

Kapalı zarfların ihzarında, t 
mektubunun yazılmasında ve bU 
larm verilmesinde ve posta ile 
derilmesinde 2490 sayılı kanuna~ 
yen riayet edecektir. (2117) 

Harita Umum Md. 

Muhtelif harla cetvelleri ahni 
Harta Genel Direktörlüğündell• 

1 - Harta Gn. Drk. için 5. 1· 
salı günü saat 10 da eksiltmesi ) 
lacak olan 14 adet İnvar cetveli, s; 
ret Golyenin sürgülü hesap cetveli. 
adet Deklinatuvarın eksiltmesitıl 
lip çıkmadığından eksiltme 20. 1· 
çarşamba günü saat 10 da yapıl-" 
tır. 

2 - Eksiltme Cebecide Harta 
Drk. binasında Sa. Al. Komisyo~ 
yapılacaktır. 

3 - Muhanunen bedeli 920 
muvakkat teminatı 73 lira 50 kurOt 
lup makbuz veya banka mektubU 
bul olunur. 

4 - İsteklilerin şubesindeki ~ 
neleri görmek üzere her gün ve 
siltmiye girmek için de yukarıda t~ 
1ı gün ve saatte teminatlariyle bı 
te komisyona gelmeleri. 

(2306) 4416 

Jandarma 
3 elüv makinesi ahnacak 

Jandarma Genel oKmutanlığı ~ 
tm Alma Komisyonundan : 

1 - Bir tanesine bin iki yüz ot 
beş lira kıymet biçilen eldeki vasıfİ 
rına uygun üç etüv makinası 22.7 g 
cuma günü saat onda açık eksiltme 
sulü ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak ~ 
misyondan alınabilecek bi eksiltme 
girmek istiyenlerin şartnamede ya1 

belge ile iki yüz yetmiş sekiz lirB~ 
teminat mektupları ile birlikte e~sı..ı 
me günü saat ona kadar koınısı 

na ha§ vurmaları. (2264) 437 

1 

. .,, ................ ................ ,/! 

Orman U. M . .... . . ... . . .. ... .. . ...... ,.,.,,,. 
Muhtelif alôt ahnaco~ 

O rman Umum Müdürlüğünden : 

Orman amenajman ve ölüçme işi" 
rinde kullanılmak üzere: 

Adet 
1 

100 Ufki ve şakuli daire taksirı" 
pusula ve dürbünlü ölçme al' 

250 Ormancı kompası 

250 Cep pusulası 
100 Mira 
200 Tecessümat burgusu 
200 Bez şerit. 

Satın alınacaktır. Kolaylıkla t~Ş1~ 
bilecek hafif alat ve edevat tercıb 
belerinden biridir. 

Bu alat ve edevatı vermek isti)'~f 
lerin son tadilatı gösteren katatolcde' 
ile cins ve nevi, son fiatı, teslin1 e ~ 
bilecekleri tarihi gösterir teklif rıı~r 
tuplarını 30 temmuz 1938 tarihine te' 
dar orman umum müdürlüğünde r 
şekkül eden komisyona getirnıel~. 
veya taahhütlü olarak gönderme!er,t 

5 ağustos 1938 saat 10 da tekhf ·ıt 
tikleri alat ve e<ievattan birer taoe ~-' 
bunlar hakkında her hususta iı8 ıır 
verebilecek bir mümessil buturı~ 
maları lazımdır. (2351) 4 

ek 
cik 

k 
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11 - 7 - 1938 

;y enitehirde Devairi resmiyeye 
ve Maliyeye ve Sef aretlere 

elvertili 

Kirahk bir apartman 
Kazım Özalp caddesinde bodrum 

katı müsait depoları muhtevi olmak 
üz~re .diğer 3 kat da üçer daireden 9 
d~ırelı ve kaloriferli geniş ve büyük 
?ır apartıman teşrinievel ortalarında 
ınşaatı bitecektir. Kiralamak arzu e
denlerin 3248 telefona müracaat et-
meleri. 4107 

Ari~<nro . Valiliği 

Muhtelif mektebler tamir 
ettirilecek 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Keskin kazas~ merkez birinci 

v "k· e _ 1 ınci okullariyle mezkur kazaya 
bag~ı Doğanbey köyü ilk c-kulunun 
tanııratı 4428 lira keşif bedeli üzerin
den açık eksiltmeye kpnulmuştur. 
. 2 - Şartnameyi görmek istiycnle

rın her gün kültür direktörlüğüne ve 
eksiltmeye gireceklerın % 7,S muvak
kat teminat akçelerini hususi muhase
be veznesine yatırarak 18 temmuz 938 
Pazartesi günü saat on beşte vilayet 
daimi encümenine müracaatları. 

(2176) 42S4 

--vilayetler 
Demir potrel alınacak 
k.arabiıa Belediyeainden: 

Bedeli keşfi 4174 lira 1 ı kuruş o!an 
elektrik şebekesi agaç direklerinın 
demir potrcle tahvil işi 20 gün müd
detle kapalı zarf usulile eksiltmeye 
Sıkarılmıştır. Bu ite aid şartname, 
P.roje; plan ve kcşitnamelerin bedcl
ıız Karabiga belediyesinden istenme
li. 

Eksiltme 18.7.1938 tarihine rastlı
Yan pazartesi günu saat 14 de Karabi
ga belediyesinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 313 lira 10 ku
l'\ıştur. 

Teklif mektuplan ayni gün saat 13 
e kadar kabul edilir. Postada vaki ge
Cimneden mee'uliyet kabul edilmez. 

(4016-2182) 4228 

kapalı zarf 
eksiltme 

usul ile 

ilônı 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 
1 • Ekailtmeyc konulan İ§: (Hozat 

kazası hükUmet konagı inşaatıdır). 
Bu i'in keşif bedeli 3S406.82 lira

dır. 

2 • Bu i'e aid ,artnamcler ve evrak 
fUnlardır: 

A- Ekailtme ,artnamcsi, 
B- Mukavele projeai 
C- Bayındırlık itleri genel tartna

ınesi. 

D- Hususi ıartname 
E- Kcıif cetveli, silsilei fiat cetve

li, metraJ cetveli, proje 
F- Yapı itleri genel şartnamesi. 
lstiycnler bu prtnamcyi ve evrakı 

2 lira mukabilinde Tunceli Nafıa miı
dürlüğünden satın alabilirler. 

3 • Eksiltme 18.7.1938 pazartesi gü
nU ıaat ıs de Elizığda Tunceli Naha 
111Udür1üğü binasında yapılacaktır. 

4 - Ekailtmc kapalı zarf usulile ola
caktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için i~~ 
teklinin 2655.51 lira muvakkat tcmı
llat vermeıi ve afagıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır: 

A- Nafıa Vekaletinden alınmış 938 
•enesine aid müteahhitlik ehliyet vc
•ikası ve ticaret ve sanayi odasından 
alınını, sicil vesikası. . 

B- Bir teahhütte en az 20.000 hra-
hlı: bina intaatı yapını' olduguna daır 
\'eıiJr:a. 

. 6 • Teklif mektupları yukarıda 3 
Uncu maddede yazılı saatten bir saat 
e.,eline kadar Tunceli Nafıa müdürlü
ğü dairesinde eksiltme komisyonu re
iıliiine makbuz mukabilinde verile
cektir. Pot1ta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede yazılı 
laate kadar gelmif olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
01ınası lazımdır. 

. Postada olacak gecikmeler kaıbul e-
dıhnez. (2248) 4337 

Kıpah zarf usulile eksiltme ilanı 
Antalya Vilayetinden : 

1 - Ekıiltmiye konulan iş: Antal • 
Ya memleket haatanesi ikinci kısım 
(31,881) lira S3 kuruşluk inşaat; evci· 
ki inşaatın bakiyesidir. k 

2 - Bu iıe ait prtnamcler ve evra 
!Unlardır : 

A - Eksiltme prtnamcıi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık itleri genel garına· 

IQeai, 
I>-

E - Kc§if evrakı, 
G - Proje. 
İstiyenler bu şartnamelerle evrakı 

(lS) lira mukabilinde Antalya Nafıa 
Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27. 7. 938 çarşamba 
günü saat 12 de vilayet daimi encüme
ninde yapılacaktır. Teklif mektupları 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesin
deki tarifat dairesinde o gün saat 11 e 
kadar vilayete vcrilmiJ olmalıdır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile ve 
vahidi fiat üzerinde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin 2391 lira lS kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve bundan 
başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmeleri lazımdır. 

Nafıa Vekaletinden alınmış yapı 

müteahhitliği vesikası ve yaptığı işle
re ait bonservisi ve ticaret odası vesi-
kası. 4394 

Tornae1, Tesviyeci saire ahnacak 
Eskişehir Tayyare fabrikası Di

rektörlüğünden: 

Eskişehir Tayyare fabrikasına im
tihanla birinci sınıf (10) tesviyeci, 
(10) tornacı, (2) elektrikçi ve bir tel
sizci alınacaktır. 
İmtihan Eskişehir Tayyare fabrika

sında ameli ve nazari olarak icra edi
lecektir. İmtihando en iyi derecede 
muvaffak olanlara (5) liraya kadar 
yevmiye verilecektir. 

Elektrikçilerden sanat okulu mezu
nu olup hariçte staj görmüş olanlar 
tercih edilecektir. 

Telsizcinin muhabereye aşina olma
sı, telsiz postalarında çalışmış bulun
ması, ve tamirattan anlaması ;;arttır. 

Fabrikaya girebilmek için Türk ol
mak ve ecnebi bir kadınla evlenmemiş 
olmak şarttır. 

Yaşı yirmi beşten atağı ve kırktan 
yukarı olmıyacaktır. Devlet demir 
yollariylc diger devlet müessese, fab
rikalarında çalışmış olup da son bir 
sene zarfında bu müessese veya fabri
kalardan ayrılmış olanlar fabrikaya 
kabul edilemezler. 

İmtihana talip olanların aşağıda 
yazılı vesikaları beraberlerinde getir
meleri lazımdır. 

A- Nüfus tezkeıesi 
B- Varsa mekteb şehadetnamesi 
C- Evelce çalışmış olduğu yerler

de almış olduğu bonservisler 
D- Askerlik terhis vesikası 
E- Hüsnühal varakası (Emniyet 

müdürlüğünden) 
E- 2. adet fotoğraf 4x6 ebadında 

4243 

Hükumet konalı inıaall 
Van defterdarlıiınclan: 

1 - Ozalbin merkezi bulunan Kar
kalede yapılmakta olan hükümct ko
nağının bakiyei inşaat bedeli mcvcud 
ketifnamesi mucibince 40248 liradır. 
Bundan 141S3 lirası 938 senesinde ve 
26095 lirası 3420 No.lu kanun mucibin
ce 939 senesinde tesviye edilmek üze
re mczklir inşaat bakiyesi eksiltmeye 
konulmuıtur. Taliblcrden yalnız 938 
yılına aid 141S3 liralık. kısmını ~er
uhdc etmek isteyenlerın taleplerı de 
nazarı itibare alınacaktır. Ancak aynı 
zamanda her iki kısma birden talip 
olanlarla yalnız bir kısma talip olan
lar bulunursa bunların yapacaklar• 
tenzilat farkları ile mukayyet olmak
sızın işin tamamı veya 938 sen.esine 
aid kısmını ihale etmekte komısyon 
muhayyirdir. 

2 _ Bu işe aid şartname ve evrak 

§Unlardır: . 
a) Eksiltme şartnamesı, 
b) Mukavele projesi, . 
c) Bayındırlık genci şartnamesı, 
d) İnşaata aid yapı işleri genel 

şartnamesi ve hu.susi ~rtnamc . . . 
e) Metraj kcşı.f. hulasaaı,. sılsıleı 

fiyat ve fiyat tahlıh cedvell~rı. 
lstiycnlcr bu şa~t~a~c:_l.~rı ve ~~ra~ı 

:icretsiz Nafıa mudurlugund: gorcbı· 

lirler. 

3 _ Eksiltme 25 hazir.an 9~.8 tari
hinden itibaren onbeş gün muddetle 
ıı. 7. 938 pazartesi günü saat 11 de 
Van defterdarlık odasında yapıla-

caktır. · . 
4 _Münakasa kapalı zarf usuhylc 

yapılacaktır. • • 
5 _ Eksiltmeye gırebılmek ıçın 

isteklilerin tamamına 3018 lir~ 60 ku
ruş l4153 liralık kısmına talıp olan
lar 1061 lira 47 kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi bundan başka n~fıa 
vekaletinden alınmış fenni ehhyct 
vesikaları ibrazı şarttır. . 

6 - Teklif mektupları yukarı~a 
.. üncil maddede yazılı saatten bır 
uç l d - a at evelinc kadar ma san ıgına y -
sa lan muvakkat teminat makbuzu-
tırı • d 

Van defterdarlık makamın a nun . 
eksiltme komisyon riyasetme vere-

ceklerdir. .. . 
7 _ Posta ile gonderılecek mek-
ların nihayet üçüncü maddede ya

tuf saate kadar gelmiş olması ve dış 
zı ıf n mühürü umumi ile iyice ka-zar ını 1 

1 § olması lazımdır. Postada o a-
~~~ı mıcikmeler kabul edilmez. 
çaa ge 4069 

ULUS 

.. 

I~ lDIMll~ADA 
CAN KUQTAUIQ. 

... \ ,/ 
. ~ ... -··· 

Muhtelif e·rzak ahnacak 
Ankara Yükaek Ziraat Enıtitüsü Rektörlüğünden: 

1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemin in 938 yılı 25 temmuzdan. 25 ikin
ci teşrine kctdar dört aylık erzakın aşağıdaki gösterildiği üzere 6 grupta 
ayrı ayrı bir kısmı kapalı zarfla bir kısmı da açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 22.7.938 cuma günü her grup hizasında gösterilen saatlerde 
yüksek ziraat enstitüsü rektörlük binasında müteşekkil komisyon tarafın
dan yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeller erzakın hizalarında yazılıdır. Muvakkat temi-
natı % 7,S dur. 

4 - Kapalı zarfla eksiltmeye konulanların teminatları ihale müddetin
den bir saat evci komisyona teslim edilecektir. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak isti yenlerin enstitü da-
ire müdilrlüğüne müracaatları. (2283) 4406 

Muhammen Muvakkat 
Asgari Azami bedel teminat 

İsmi kilo kilo T.L. T.L. İhale günü 

Et 29966 30334 136S0,30 1023,80 22.7.938 cuma günü saat 
(9) da 

Ekmek 54800 5S300 52S3,3S 394 22.7.938 cuma günü saat 

(10) da 

Sadeyağ 55000 6000 6600,00 

Tere yağı 484 600 840,00 737 22.7.938 cuma günü saat 
Zeytin yağı 3016 3334 2000,40 (11) de 
Zeytin yağı lOSO 1100 385,00 

Yumurta 6667 6834 119,60 
163 22.7.938 cuma günü saat 

Yoğurt 2166 2334 583,50 
(12) de Süt 2166 2334 466,80 

Kafar peynir 566 700 840,00 Açık eksiltme. 
Beyaz peynir 633 700 350,00 

Kuru soğan 4866 S334 373,38 .. fasulya 2833 3167 274,0S . .. bamya 223 230 276,00 .. kayısı 11933 2167 1625,25 .. üzüm 300 • 3SO 10S,OO .. erik 300 3SO 210,00 
Mercimek 1233 1334 100,10 
Nohut 1300 1500 22S,OO 
Patates 6833 7334 S13,38 
Çay 66 84 290,50 
Soda 3300 3334 333,40 726,33 22.7.938 cuma günü saat 
Reçel 2566 2833 1133,20 
Şeker 3900 4167 1333,44 (13) de 
Sirke S66 667 100,0S 
Pirinç 8664 9000 2250,00 
Pirinç un 220 2SO 100,00 
İrmik 900 1000 2S0,00 
Makarna 1334 1166 291,SO 
Şehriye 45 67 20,10 
Tuz 1120 1334 100,00 
Un 2000 2167 32S,OS 
Sabun 600 834 433,60 
Salça 333 400 120,00 

Taze fasulye 
. 
1934 2000 300,00 

T. kabak 1934 2000 200,00 
T. Bamyc 668 1000 200,00 
Patlıcan 1934 2000 400,00 
Lahana 1934 2133 170,64 267,00 22.7.938 cuma günü saat 
Ispanak 1934 2133 319,95 (14) de 
Pırasa 1934 2133 170,64 Açık eksiltme. 
Domates 1934 2133 319,95 
dolmalık biber 2000 22SO 4S0,00 
Semiz ot 1334 1667 2S0,05 
Bakla 1334 lSOO 22S,00 

Hükumet konağı inıaall sızın işin tamamını veya 938 sene 
sine aid kısmını ihale etmekte ko 

-

Van defterdarlıfından: 
-

misyon muhayyirdir. 

2 - Bu ife aid prtname ve evra k 
ıunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Bayındırlık genel prtnamesi, 

d) lnıaata aid yapı işleri gene 
şartnamesi ve hususi prtnamc 

1 

c) Metraj ketif hulasası, silsiley 
fiyat ve fiyat tahlili cedvelleri. 

İsteyenler bu prtnamcleri ve cvra 
kı ücretsiz Nafıa müdürlüğünde göre 
bilirler. 

i 

-
-

1 - Başkale merkezinde yapılmak
ta olan hükümet konağının bakiyci 
inıaat bedeli mevcud kcıifnamcsi mu
cibince 41246 liradır. Bundan 11748 
liraaı 938 senesinde ve 29498 lirası 
3420 No.lu kanun mucibince 939 se
nesinde teıviye edilmek üzere mcz
ktır inşaat bakiyesi eksiltmeye ko
nulmuıtur. Taliplerden yalnız 938 yı
lına aid 11748 liralık k .. mı deruhte et· 
mek isteyenlerin talepleri de nazarı 
itibare alınacaktır. Ancak aynı za
manda her iki kısma birden talip o
lanlarla yalnız bir kısma talip olan
lar bulununa bunların yapacakları 
tenzilat farkları ile mııkayyet olmak-

i-3 - Ekailtme 25 haziran 938 tar 
hinden itibaren onbeı gün müddeti 
11, 7. 938 pazartesi &ünü saat onbir 

c . 
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KOçOK iLANLAR 
Satılık : 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
imarca parsellenmiş inpata elverişli 

arsalar. Tel. 2406 Ne§et Şeren. 4170 

Satılık - Ankaranın her tarafında 

irat getirir beton ahşap apartıman ve 
e vler. Tel. 2406 Neşet Şeren 4171 

g 
Satılık radyo - Yeni 937 modeli 

ramofonu ile beraber FİLKO marka. 
H. Dilman Koç Ap. No. 4 K. Oğlan. 

k 
s 

4379 

Derhal aatıı - Ycnişehir'c pek ya
m toptan ve çok ucuz arazi ebniye. 
amanpazarı istasyon caddesinde No. 

4 3 Bakkal Mustafa. 438S 

t" 
s 
g 

Uygun fiyatla aatılık arsa - Her 
urlü inşaata müsait 19 metre cepheli 
SO metlerik. Necati B. Caddesi Yeni
ünsokak. Telefon 2944 Hasan Mc-

mikoğlu. 4398 

9 
ş 

r·~~·~~~ .. ;~~·~ .. ~:·~·~·ı:;; .... ı 
! Dort satırlık küçük ilinlardan: f 

1 
Bir defa için 30 Kuruş 1 
lkı defa ıçın 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuru!J 

1 

Devamlı kuçuk ilanların her defası t 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 dt'fa 1 
neşredilecek bir alan ıçin 140 kuruş alınacaktır. Bir kolaylık olmak uzere, İ 
her satır, kelime aralarındaki boşiuk- i 
lar mustesna 30 harf ıtibar edilmıştir. 

1 
Bir kuc;uk ılin 120 harften ibaret ol- : 

malıdır. 1 Dort satırdan fazla her satır için e yrı-

f ,,;,:,~~.~~:::::~ı.::,,.,,._,,,,,,,,,,, 
Türkçe Macarca bilen bir baydan 

Türkçe öğrenmek isteniyor. Ulus'da 
(K.N.) rumuzuna mektupla müracaat 
edilmesi. 443 7 

Aranıyor - Ev, apartıman, arsa a

ranıyor. Satmak istiycnler müracaat 
Tel. 2406 Neşet Şeren 41 72 

Kiralık : 

4442 Bir Bay için - Möble, konforlu o-
da. Yenişehir, Tuna Caddesi Yi itko-

o 

Satılık yeni radyo - Telefonken 
38 modeli 5 lambalı 138 liraya. Yeni
chir Sümer bakkalı karşısında Alev
k Ap. No: 1 Bilman Ti: 2910 

7 
11 

Satılık eşya - Azimet dolayısiylc 

parçadan ibaret yatak odası takımı 

c11z ve acele. Cumartesi, pazar, çar
amba günleri 16 dan 19 za kadar Ye
işchir Yüksel Cad. Ataç. S. ıs No: 
a müracaat. 44S4 

ş 

n 
y 

k 
Satılık otomobil - 935 kapalı mü 

emmel hususi Şevrole Ulus matbaa
mın karşısındaki sokakta Romanyalı s 

1 srnail ustaya. 444S 

Satılık - Koyunpazarında ve Zahi
epazarmda kahvehane ve dükkanlar. r 
Koyunpazarında Bay Tevfik Balcı'ya 
müracaat. Ti: 20S8 44 72 

Satılık Fotoğraf Makineıi - Con
t 

1 

ax 11 24x36 MM Mit Zeiss Sannar 
1 :2 yepyeni son model Almanya'da a
mmışı 22S lira daha ucuz verilecek. 

Tan Oteli 4 - 6 arasında Nuri Çenç-
oğluna müracaat. 4520 

Kur~lar : 

Daktilo Kurau - 48 inci devresine 

temmuz 938 ilk haftasında başlıyor. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 

Y'enihamam apartmanı Tel: 3714 3601 

iş arayanlar: 

lı aruuyor - Tahsilim lise dere
cesinde yaıım 29 yazı hesap, idare vc-
sair bilumum itlerde akpm veya gece 
müsait ıeraitle çalıp.bilirim. Ulus'4a 
(Ak-İst) rumuzuna mektupla müraca
at edilmesi. 

Aranıyor : 

Aranıyor - Bahçeli evler koopera

tifinden B 4 tipi ev hissesini satmak 
istiyenlerin Ulus ilan memurluğuna 
muracaatları. 4482 

de Van defterdarlık odasında yapı
lacaktır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
te klilcrin tamamına talip olanların 
3093 lira 4S kuruş 11748 liralık kısmı
na talip olanlar 881 lira 10 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi bundan 
başka Nafıa vekaletinden alınmış fen 
ehliyet vesikaları ibrazı şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 
..incü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar mal sandığına yatırı
lan muvakkat teminat makbuzunu 
Van defterdarlık makamına eksiltme 
komisyon riyaıetine verec"eklerdir. 

7 - Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet 3 cü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dıt zar
f mm mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 4070 

Gümrük binası yapludacak 
Zonguldak Nafıa Müdürlüğüı. 

den: 

Zonguldak vilayeti içinde iskele ba
şında yapılmakta olan gumri.ık binası
nın 20 bin lira muhammen keşif bedel
li ikinci kısım in§aatı işi kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 29. 7. 938 cuma günü sa-

şun sokagı, No. 15. 4237 

Kiralık - 4 oda bütün konfor aylık 
2S lira, iki ay için Maltepe Akıncılar 

sokağı No. 20 ye müracaat. 4384 

Kiralık apartıman dairesi - Adliye 
sarayı arkasında Çıkrıkçılar yokuşun -
da Çulha apartımanında 2 daire kapıcı
ya ve Ti: 27 SO No. ya müracaat. 

4388 

Kiralık müstakil daire - 3 oda Z 
hol her bir müştemilat. Alt kat. Yeni
şehir Kocatepe Kızılırmak S. No: 14 
Tl. 3320 4423 

Kiralık - Demirtepe N ecatibey as
faltı, köprüden sonra sağda N. lS üst 
kat. Havagazr, elektrik, su, 5 oda, 1 
hol, 58 lira. 4436 

Kiralık - Mobilyalı mobilyasız odL 
Yenişehir Atatürk bulvarı Orduevi 
karşısı Sevim apartmanı 3. No.lu da-
ıre 4439 

Kiralık - Samanpazarı Kurşunlu

cami karşısı Alem B. Ap. Bir daire. 
Havagazı ve konforlu muayenehane 
ve yazıhaneye elveri§li. Kapıcıya mü-
racaat. 4455 

Kiralık - Kavaklıdere güven evled 
yanında elektrik ve sulu 3 oda vesai
reli geniş ev. Kağıtçı Halil Naci Ti: 
1230 4470 

Kiralık 2 oda - Kalöriferli ve bll· 
tün konforlu. Yenişehir Çiftlik mağa
zaları karıısında Erkut Ap. Kapıcıya 
müracaat. 4480 

Kiralık Balkonlu Oda - İtfaiye 
meydanı Ordu sokak Kurtuluş apart· 
manı 4 cü kat No: 8 zc müracaat edil-
ıneai 4499 

Kiralık Kat - Kavaklıdere Fran
aız acfarcti karşısında dört oda elek
trik , su, havagazı, aylıgı 30 lira Tl : 
3843 4521 

sından bu yıl için alınınıt vesika ve 
muvakkat teminatlarile birlikte tek
lif mektupla~mı yukarıdaki günde 
ihale saatinden bir saat eveline kadar 
komisyon reisliğine vermeleri ilan o· 
lunur. 

(3944/2128) 4138 

Arpa ahnacak 
latanbul Belediyesinden : 

Temizlik işleri ve digcr müessese
ler hayvanlarına lüzumu olan 669140 
kilo arpa kapalı zarfla cksıltmeye 
konulmuf ise de belli ihale gününde 
giren bulunmadıgından pazarlığa 

çevrilmiştir. Bir kilo arpaya 4 kuruş 7 S 
santim bedel tahmin edilmiştır. şart
namesi levazım müdürlügünde görü
lebilir. İstekliler 2490 No.lı kanunda 
yazılı vesika ve 2383 lira 81 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubiyle 
beraber 18.7.938 pazartesi günü saat 
11 de d.,imi encümende bulunmalıdır-
lar. (428S 2367) 4S32 

.°' Zayiler · ·.· .-<r'-;~t 
Zayi - 926 senesinde Egırdir ilk o

kulundan aldığım şahadetnamemi zayi 
ettim. Yenisini alacagrmdan eskisinin 
hükmü olmadıgı ilan olunur. Harp ok. 
süvari grubu ı. ci boluktc E irdirli 
Süleyman oğlu Hüseyin Atlı. 4S39 

at ıs te vilayet nafıa müdürlüğü oda - r

sında toplanacak komisyonda yapıla -
caktır: Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak Zonguldak na
fıa müdürlüğünde görülebilir. 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haa
talanm kabul ve tedavi eder 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Muvakkat teminat lSOO liradır. Ek
siltmiye girmek iıtiyenlerin talimat
namesine tevfikan Nafıa Vekaletin
den yapı işleri için ahnmıf müteah-

"bitlik ehliyet vesikasile ticaret oda-

Hakka Apartımam No. 1 
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HASAN RUJ 
ve A L L 1 K LA R 1 

Kadınların güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleştirir, Paris ruj ve allık· 
ları ayarında olduğunu bUtdn güzeller tasdik ediyor. 

Mandarin, oranj, leler mova} en ve. zengin çeşitleri 30, lüks 50 kuruştur. 
Allıklar mandarin, brün, blondinet nevileri şaheserdir. 35 kuruştur. 

.. 

HASAN TIRNAK CiLASI 
Türkiyenin en mükemmel cilalarıdır. Sedef ve renkleri bırer şaheserdiı 
2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile şişesi 

Küçüle 10 kuruş, büyük 20 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz 

kuruştur. 
4524 

Malatya bez ve 
Türk Anonim 

iplik fabrikası 
Si rketi nden : 

Şirketimiz Adana Fabrikası Mamulatı: 

KAPUT BEZİ FIATLARI : 

Tip 

2 (Silindirli çiftçi) 
14 
14 

Genişlik Top metre 

75 36 
85 36 
90 36 

Fiatı 

725.-
751.-
784.-

Ayrıca elbiselik grizet. para ve kıymetli evrak nakli için muh
telif boyda diki siz torba, aipari§lcri kabul edilir. 

İPLİK FİATLARI 

Vater numarası 
,. ,. 
.. ,. 

8 
10 
12 

FİATLAR FABRiKA TESLİMİDİR 

335.-
355.-
395.-

Siparişler Şirket İdare Merkezine (Ankara Yenişehir, Atatürk 
bulvarı Tuna aprtmanı) veya Adana Fabrikası Müdürlüğüne ya
pılacaktır. 

Siparişlere Banka garantisi mukabilinde (91) gün vade verile-
bilir. 856 

ULU~ 

l ___ D_e_v_le_t_d_e_m_i_ry_o_l_la_rı __ _.I 
Muhtelif malzeme ahnacak 

D. D. Yollan Satın Alma Ko.: 

Muhammen bedeli ve muvakkat teminat ile isimleri aşağıda yazılı 5 liste 
muhteviyatı muhtelif malzeme 22.7.938 cuma günü saat il de kapalı zarf 
usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları, naha müteahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 10 na kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpa-

şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (2254) 4401 
Muhammen Muvakkat 

bedel teminat 
Liste No. İsmi Lira Lira 

1 Muhtelif karfiçe çivileri 663.42 
2 Döşemeci ve camcı modeli çivileri 
3 Demir perçinler 

8845.50 
862.50 

4861.50 
12530.00 
2812.25 

64.69 
364.62 
939.75 
210.92 

4 Hırdavat 

5 Musluklar 

Gaz borusu ve raptiyeler alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyo

nundan: 

Muhammen bedeli 17494.66 lira o· 
lan 93 kalem muhtelif gaz borusu ve 
raptiyeler 20.7.938 çarşamba günü saat 
11 de kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1312.10 
lirlık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikaları, nafıa müteah· 
bitlik vesikası ve tekliflerıni aynı 
gün saat 10 a kadar komisyon reisli
gine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılmaktadır. (2161) 4304 

Telgraf ve bağ leli ahnacak 

kaleti binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1287 1i 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte 
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayn 
gün saat 10 a kadar idaremiz malzeme 
dairesinde komisyon reisliğine ver 
meleri Uizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara 

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı 
tılmaktadır. (2186) 4305 

Doldurma ve boşaltma 

münakasası 
Devlet Demiryollan Umum idare 

sinden : 

Ankara deposuna 31.5.939 sonuna ka 
dar gelecek takriben 30.000 ton ma 
den kömüriınün vagonlardan boşal 

O. D. Yollan Satın Al~ Komiayo- tılması ve makinelere yüklenmesi ve 
nundan : depo civarının temizliği işlerinin iha 

lesi 27 temmuz 938 tarihine müsadif 
Muhammen bedeli 17.160 lira olan 

120 ton telgraf teli ile 2 ton bağ teli 
1.8.938 pazartesi günü saat lJ de kapa· 
1ı zarf usulü ile Ankara'da nafıa ve. 

:················ ...................................... : : ı 

ı CebG höai si 1 

çarşamba günü saat 11 de yapılmak ü 
zere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Muhammen bedeli 7800 liradır. Bu 
işe girmek istiyenlerin 585 liralık 
muvakkat teminatını yatırarak 1.7.937 
tarih ve 3645 sayılı resmi gazetede 
neşrolunan talimatname hükümler 
dahilinde müteahhidlik vesika ve be 
yannameleriyle beraber aynı gün sa 
at 10 a kadar Ankara'da ikinci işlet 
me komisyonuna mUracaatları lazım 
dır. 1 Hastalıkları nıülehassısı 1 

f i Şartname ve mukavele projeleri ko 

i D MUZAFFER S d 1 misyonca parasız olarak verilmekte 

ı r. Avrup~dakj tetk::ri:.r -d-ir_. __ ._<_
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i ~:~:i~·~~~~1:~~i:t. I r~·;~ .. M·:· .. ş:;ü~:·~·~~; ... i.: 
i tişiğindeki Sarraf Hakkı a · : ! Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi! 
J partımanma nakletmiştir. ı: i Her gün saat üçten sonra evinde i 
i Hastalarını 14 haziranda1 İ hastalarını kabul eder. Tel: 1499 l 
j itibaren, saat 15-19 arası ka. i Adres: Kooperatif arkası Ali i 

T. C. Z i R A A T B A N K A S 1 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
da ki pllina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

500 
250 
100 
50 
40 
20 

.. 

.. .. 
" .. .. 

2.000 
1.000 
4.000 
5.000 

4.800 
3.200 

.. 
" .. 
" .. .. 

D1KKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li· 
radan a§ağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o20 
lazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, ı BirincikanU\ı, 1 Mart .,e 
l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Lokanta ve Gazinocuların 

nazarı dikkatine ! --
Fabrikamızın BAŞKURT markah 
yerli mamulahmıu görmeden : CA

T AL, KAŞIK ve BIÇAK takım· 
lannıu almaym11. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
.\vrupanınkinden daha yüksek ve hem 
~e fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

An!rn:a sahs med<ezi: Sü=-er 3:ınk Yerli Mal1ar Pazarı 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl~ - ~ 
: Sulann kireç ve sertliğini alan i 
= Teminatlı ~ 
= ~ 

i VEBOLiD i 
~ Tatlı su yapıcı cihazları 1 
: Kuyularmızm, musluklarınızın en kireçli ve sert sularını i 
: nefis tatlı suya çevirir. Evinizde sıhhat, güzellik, lezzet, ~ 

: bule baslamıshr. 3976 • l Nazmi Apartımanı No.9 D.5. 4321 i 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- :--·------·---~--~~·~~ ···················~-~~·-····-··-······: 

_ rahatlık ve iktısat, imalathanenizde yüksek i 
: menfaatler temin eder. ~ 

Sayın Ankaralılara 
Ucuzluğu ile az zamanda muhterem Ankara halkının rağbetini kazanar 

SAKARYA ECZANESİ 
İş Bankası karşısında Koç zade müessesesi ittisalinde 

Meydan Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. 4363 

SOLUCANLI ÇOCUKLAR-.. 
Gıdalarını solucanlara verirler. Bunun için en birinci deva 

ismet Santonin Bisküvididir. 
Solucanları düşuriır, çocuğu cılızlıktan kurtarır. Eczahanelerde 

KUTUSU 20 KURUŞTUR. 

l telefon aranıyor 
Atatürk bulvarı İş Bankası 

karşı sırasında bir dairede kulla

nılmak üzere telefonu olup da 
ler.kedeceklerin posta kutusu 366 
ya bildirmeleri. Devir için ücret 
de verilir. 4518 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. -.. -
= Dr. Bôsit U rek ~ 

--Cebeci Merkez Hastanesi : 
iç Hastalıkları mütehassısı : --

2 _ Temız kan. 

: . aattc 300 litreden 500.000 litreye kadar i 
~ Zürich'de Webbolite A. G. Türkiye ve farkı karip vekili: i 

VEHOIJD LIM1TEU ŞiRKETi ~ , 
Merkezi: İstanbul • Galata Voyvoda Cad. No. 40 • 42, ~ -- , 

: Tel; 44507. P. K. 1094 ::: 
: Şubesi: Ankara, Bankalar caddesi No. 22 Tel: 2681 P. K. 45 i 
.§ Prospektüs isteyiniz • tediyatta kolayl·k.. 4303 § 
..,, 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•' 

r_..~ .... ~~·-ı\"Jilf.-·,il'.~- ... ' . .· •. (,' ·,,. 

Jobr~klcrden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikrop
larını kökiinden temizlerr.ek için ( HELMOBLÖ) kullanınız. 

HELMOBLÖ 
. 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttrrır, kadın, erkek idrar zorluktarmı, 
c aki ve yeni Belaoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrıaını, sık sık idrar 
bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder· 
Sıhat Vekaletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan HELMOBLO her 
e•zahanede bulunur. DİKKAT: HELMOBLO, idrarınızı temizliyerek 
mavil 4tirir. 4082 

.:!JI l l l il l l l l l l il l l f l l l il f f l il l il l l l l l l l l il l il l il l l l l l l il l l l l l l l l l il l l l l l f l f l l l I ~ : ~e~:~ti~~~ ~:~~~:ırı~~e~ e~~aer~!~ § = : manında saat ıs ten sonra kabul : 

~ -- Türk Hava Kurumu - -_ - eder Tel: 1694 : --- --
BÜYÜK PİYANGOSU --

---
- -- --- 3 üncü ke,ide 11 Temmuz 1938 dedir. --
--- 50.000 liradır Büyük ikramiye - --- -

Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· -

§ lerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... - ---- Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden bu piyango· § --- ya iştirak etmek suretile aiz de taliinizi deneyiniz •.• - --
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

.., ı 11111111111111111111111111111111ıı111 r 

U L U S - 19. uncu yıl. - No.: 6087 
lmtıyaz Sahibı 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı ldare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faill FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

Mima Loy'un emsalsiz esen 
TAYYAREDE NİKAH 

Gündüz iki film birden: 
1 - SARIŞIN KARMEN 
2 - AŞK KANATLARI 
Seanslar: 2,30 - 5,30 - Gece 21 de 

Ankara Palasla Şehir Bahçesi arasında 
Açık Hava sinemasında 

Lorel Hardi Periler Diyarında 
Türkçe sözlü 

Gece saat 21 de - Duhuliye 25 kuruş 

..lllllla. -- -- ---- -- --- --- -- -- -- -- ------ -- --- --..,, .... ,. 

BU GECE 
SON CASUSLAR 

Gündüz iki film: 

t - SON CASUSLAR 
2- NAVADA 

Seanslar: 2,30 - 6 - Gece 21 de 

2,30 seansında tenzilat 
Fiatlar: 40 - 30 - 20 

Halk matinesi 12.15 de 

-1 
"' IO ... 

ÇAPKIN GENÇ 

•-===========================================~ 

., 


