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Tayyare piyanıoıunun çekilmeıi 

dun bitirilmiştir. 50.000 lirahk bu
yük ikramiye 27.1137 numaraya 
isabet etmiııtir. 10.000 lira 21,168 
numaraya 8.000 lira da 23.822 nu
maraya isabet etmİ§tİr. Kazanan 
numaraları buıtün ııraaiyle ikinci 

sayfamızda bulacakımız. 

Hatay' da tam emniyet ve sükiln var 
1 Bayramdan sonra vaziyet 

_, ...............................................................................• " 
. 1 

B. Menemencioğlu Hitler : 

Antakya'da subaylarımız 
şerefine ziyafetler verildi 

Türklerin nümune olacak bir sulh ve asayiş 
unsuru olduğu bir defa daha görüldü 

, Antakya, 12 a.a. - Anadolu 
~jansının hususi muhabiri bil
diriyor : 

Türk ordusu girdiği günden
heri Hatay' da tam bir emniyet 
ve huzur hüküm sürmektedir. 

Sabahları erken talime çıkan 
askerin gidit ve gelişinde duyu
lan muntazam tempolu ayak ses
leri ve gür sesle söylenen kahra
rnanlık martları türk ve sulh ve 
rnüsalemet dostları için nasıl gö
ğüs kabartan bir iftihar vesilesi 
oluyorsa bu unsurlara düşman 
olanlara da hattı hareketlerinin 
ne olması lazım geleceğini bir 
dakika unutmamaları için o de
rece müessir bir ihtar teıkil et
mektedir. 

Kıtaatın gelmesi en az 200 bin ki-

tarafından kabul edildi 
Münih, 1 2 a.a. - Türkiye Hariciye Ve

kaleti Genel Sekreteri Numan Menemenci
oğlu yanında Berlin Büyük Elçisi olduğu 
halde Alman Devlet Reisi Hitler tarafından 

1 
kabul ve askeri merasimle istikbal ve teşyi 
edilmiştir. 
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B. Şükrü Koya 
lstanbuldan döndü 

Dahiliye Vekili ve C.H.P. Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kaya dün sabahki 
Ekspresle lstanbul'dan dönmüşler

dir. B. Şükrü Kaya Ankara istasyo
nunda bir çok mebuslar, dahiliye ve
kaleti ve paııti ileri gelenleri, Anka
ra vali ve belediye reisi ve bir çok 
dostları tarafından karşılanmıştır. 

B. Şakir Kesebir 
Zonguldak'a hareket etti 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Ekono
mi Bakanımız B. Şakir Kesebir be
raberinde Sümer Bank Umum Müdü
rü B. Nurullah Esad Sümer, Eti Bank 
U. Müdürü D. İlhami Nafiz Pamir 

'inin geceyi ve gündüzü ayakta ge· 
çirmesine vesile olmasına rağmen en 
küçük bir polis vakası dahi kaydedil
memit ve bu vaziyet fransız mahfil· 
terinin de dikkatini çektiği veçhile 
türk halkınm nümune olacak bir in-

ve birçok gazeteciler bulunduğu hal
Paris Büyük Elçimiz B. Suacl DcnJaz'ın Fransız Hariciye Nazırı de bu akşam saat 18 de Zonguldak'a 

ile beraber müzakereler e•ncuında alıntmf bir re•mi hareket etmiştir. (Sonu 1. inci sayfada) 

Kimya 
•• 

sanayıı 
F.R.ATAY 

Ekonomi Bakanı B. Şakir Ke
aebir 10 temmuz pazar günü lz
nıit'te türk kimya aanayiinin te
mellerini atmıtbr. İzmit klor ve 
ıudkostik fabrikaları maliim ol
duğu üzere ilk bet senelik en
düstri planının betinci ve son 
tubesini teıkil ebnektedir. 

Yeni fabrikalarm istihsal ede
ceği kimyevi maddelerle mürek· 
keblerinden birçok sanayi itle
rinde istifade ettikten bqka mil
li müdafaa ihtiyaçlamnız bakı
mrndan da büyük bir eksiğimizi 
tamamlıyacağız: Zehirli gaza 
zehirli gazla ka111 koymak veya 
gazlı bölgeleri temizlemek im
kinlarmı bize klor fabrikasının 
istihsalleri verecektir. Sekiz sene 
'kadar var, büyük bir memleke
tin bqlıca hükümet adamların
dan biriyle yeni Türkiye hakkın
da görütürken muhatabım bir a
ralık bana ıordu: 

K. ·· • mı' - ımya sanayıınız var · 
- Henüz başlamadık. 
- O halde milli müdafaadan 

nasıl emin olabilirsiniz? 
Fakat o zaman ne tüfeğimizi 

ne de mermilerimizi henüz mem· 
lekette yapmıyorduk. Silah 1ıtok· 
lan bir memleketin kendi harbı
na ancak mahdud bir zaman için 
kafi gelebilir. lspanya'nın ~er 
iki cephesi de ecnebi sadakaııy
le çarpıııyor. Çin dahi idh.al 
ınaddeleriyle harb etmektedır. 
Fakat bir in Çin'e yardım eden
lerin onun mukavemetiyle alaka
sı kalmadığını, yahud generr.l 
F ranko'ya alman ve italyanla~ın 
ıilih ve malzeme göndermedık
lerini farzediniz. Birinin muka
vemeti ve diğerinin taarruzu 
derhal durur. 

Milli müdafaa sanayii namına 
hiç bir fey bulmıyan yeni Türki
ye zaruretlerin cebrettiği mer
halelerden geçti. Evveli. her ıe
yi dıtardan aatm aldık; sonra t~
rnirhaneler kurduk; nihayet mıl
li imalat itlerine sıra geldi. ~a: 
vamızı tamamlıyacak olan ıkı 
esaslı itten biri Karabük'te diğe
ri de lzmit'te tamamlanmakta
dır. 

Hiç tüphesiz pek yakın zaman
( Sonu 7. inci sayfada) 

Dalôdiye diyor ki: 

Fransa Hifler'in 
sulh emellerine 
itimat etmiılir ! 

Fakat Franaa: 

Çekoslovakya itinde 
sözlerine sadıktır 

Paris, 12 a.a. - Başvekil Daladiye 
bu akşam söylediği bir nutukta orta 
Avrupa hadiselerini bahis mevzuu e
derek ezcümle demiştir ki : 

" Bir harp çıkarabilecek mahiyette
ki muvazene bozulmasının önüne bü -
tün hüsnü niyet.Jerin birleşmiş olması 
sayesinde geçilebilmiştir. İngiltere 
ve Fransa'nın sulh arzuları diğer mil
letlerin ve bilhassa Almanyan'ın sulh 
arzuaiyle buluşmuştur. Bu sabada 
Fransa, Hitler'in alenen ve daiına ile
ri sürmüş olduğu sulh emellerine iti
mat etmiştir. 

Ancak şunu hatırlatmak isterim ki 
fransızların Çekoslovakya'ya karşı 
yapmış olduğu taahhütler katidir ve 
mukaddestir. Ne fransız hükümeti, ne 
de fransız milleti bu taahhütleri yeri
ne ge,irmek mecburiyetinde kalmayı 
asla arzu etmezler. Maamafi Fransa 
verdiği sözde durmıya da azmetmiş
tir.,, 

Daladiye, meselenin dostça ve de
vamlı bir tarzda halli için çekoslovak 
hükümeti tarafından sarfedilen gay
retleri takdirle yadetmiş ve yapılan 
tecrübelerin istikbale emniyetle ba
kılmıya müsait olduğunu ve fakat her 
ne suretle olursa olsun hükümetin 
Fransa'nın ve imparatorluğunun ta
mamiyetini muhafaza edeceğini söy
liyerek sözlerini bitirmiştir. 

Filistin'de kanlı hadiseler 

• 

tabanca ile öldürüldü! 

Kuclüs sokaklarında bir nümayifçi polis taralınclan yakalanarak 
karakola •evkeciiliyor 

Kudüs, 12 a.a. - Camii Ömer imamı Şeyh Abinur Elkatib bu 
sabah Kudüs'ün eski sokaklarından birinde tabanca ile öldürül
müttür. Bu cinayet arab mahfilleri·nde büyük bir heyecan uyan
dırmıştır. Camii Ömer İmamı, Kudüs müftüsünün amansı2 düş
manı idi. 

Fili~tin'in şimalinde de gerginlik 1 
gittikçe artmaktadır. Filistin'in şima
linde kain Masha ismindeki arap kö- , 
yünün tahrip ve sakinlerinin katle· 
dildiği hakkındaki haber dolaşmakta 
devam etmekte ise de bu mıntakaya 
dair verilen haberlerin ihtiyatla kar
şılanması lazımdır. 

Boş yeri kalmıyan Hayfa"daki baş
lıca yahudi hastanesinin müdüriyeti 
civarında bir mektep binası satın al· 
rnıştır. Buraya yaralıları tedavi etmek 
için yataklar konacaktır. İrısh Gu
ards'ların birinci alayına mensup in
giliz kuvvetleri Mısır' dan buraya gel-
miştir. 

s~hrin ortasında bonıba 

Kudüs, 12 a.a. - Bugün şehrin or
tasında bir mağazanın önünde bomba 
patlamış ve o esnada oradan geçmek
te olan bir çok yahudi ağır surette ya
ralanmıştır. 

Si hat Vekilimiz 
Al ataş B. Hulüsi 

bugün şehrimizde 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Sıhat 

ve içtimai muavenet vekilimiz Doktor 
Hulusi Alataş bu akşamki ekspresle 
Ankara'ya hareket etmiş ve istasyon
da bir çok zevat tarafından uğurlan-
mı ışıtır. 

ile Ürdün arasındaki hudut kapatıl-

SuykaRtlar dcuam ediyor 
Kudüs, 12 a.a. - Royter bildiriyor: 
Vaziyet gerginliğini muhafaza edi

yor. Suykastla.r da devam etmektedir. 

HUkümet karışıklıkların 
tahdit etmeğe çalıfm8ktadır. 

sahasını Bugün Filistin'de iki kişi ölmüş ve 10 
Filistin kişi yaralanmıştır. 

Ormancıların Orman çiftliğinde bira parkı dahilinde bu yıl inıa
atı biten yeni re•toran bina•ı hususi salonlarından 

birinde kapanıı toplantısı 

Ormancılarla yapı lan toplantı 

Ziraat Bakanı B. Faik 
Kurdoğlu'nun beyanatı 

Bu yolda top]antılarımız yalnız kt•re!"tccilcrfo değil belli 

ha~lı hiitiin miistahsilterimizlc olacakllr. Mcml<•kette ~eni~ 

~·c şuurlu bir iş ve hir emel hirliği tesisi için bu kahil 

toı>lantılan çok faydalı buluyoruz 

Orman idaresiyle yaptıkları muka
velelere göre, orman işletmekte olan 
fabrikaların mümeMilleri dün öğle
den evel Ziraat Vekiletinde, öğleden 
sonra Orman Çiftliğinde toplantıla

rına devam etmişler ve bazı kararlara 
varmışlardır. 

Bu kararlara nazaran, milli piyasa 
ihtiyacı ve fiyat meselelerini takip ve 
tetkika devam için merkezi Ankara'da 
olmak üzere bir "Orman İfletenler 
Birliği" teıkil edilecek ve iskan itle
ri ve nafıa ve milli müdafaa ihtiyaçla
rı ve diğer toplu ihtiyaçlar için lüzum 
görülecek kereste ve orman mamuli -
tının tedarikine ve orman itletme po
litikasının icap ettirdiği diğer mÜ§te
rek vasıtalar, tesisat ve tedbirlere ait 
hususlar bu birlik kanaliylc tanzim ve 
temine çalışılacaktır. 

(Sonu 7. inci sayfada) Ziraat Bakanı B. Faik Kurcioğlu 

Erzincan civarındaki sel 
felôketinin feci tafsilôtı 

Seller bir ~ok evleri ahp götürdü 
Sivas'ın suşehri kazasında da bir 
köyde sekiz ev selden harab oldu ! 

Erzincan'ın Keleriç köyünde ve bu köye bağlı Kalalar mezri
asında yağan dolu ve yağmurlardan hasıl olan sellerin yaptığı 
korkunç tahribleri yazmıttık. Şehrimize gelen mütemmim malu
mata göre seller önüne tesadüf eden taıtan yapılmış binaları köy 
cami ve mektebini tamamen almıt götürmÜf, seller 12 metreye 
kadar yükselmit ve götürdüğü evlerden hiç bir ıey kurtarılama· 
mııtır .. 

Keleriç'e bağlı olan ve 26 ev-,-
d_en ibaret bulunan Kalalar mez- D . . k .. 
rıasında 14 ev kimilen yıkılmıf, un u 
geri kalan 12 ev de hayır gelmi-
yecek tekilde harap olmuştur. A-ı 
çıkta kalan halk çadırlara ve ya
kın komıu evlerine yerleştiril
miştir. 

Kcleriç köyüne ve Kalalar mezria 
sına aid çayır ve merada otlamakta 
olan 500 davar sellerin cereyanına ka
pılarak boğulmuş ve seller yüzünden 
kabili istifade olmaktan çıkmış ara-
zi 10.000 dönüm olarak tesbit edilmiş 
tir. Selden boğulan 19 ölüden başka 
Keleriç köyünde biri ağır, sekizi ha
fif olmak üzere 9 yaralı olduğu tes
bit edilmiştir. Yaralılardan hafifleri 
mahallinde tedavi olunmuş, ağır ya
ralı olan bir kişi vilayet memleket 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

Piskidağ köyünde ise seller Kale
deresi denilen çaydan gelmiş ve kö

(Sonu 7. inci sayfada) 

yağmur 

Çubuk çayı taştı ve 

oradaki talebe kampını 

sular bastı 

Valmiz talebe ile a1akadar 
oldu ve kt>nclilt•rini oto-

hiislcrlc şt•hre taşıttı 
Bir kaç gündenberi havalar çok sı

cak gidiyor. Isı, güne.şte 70, gölgede 
30 - 35 dereceden aşağı düşmüyor. 
Yurdun, muhtelif yerlerinden gelen 

(Sonu J. üncü sarf ada) 
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Spor zihniyeti · 
Bir fransız muharriri, son Fransız - alman atletizm karşılaşmasının, 

bir tek istisna ile, her sahada birinciliği alınanlara kazandırmış olmasının 
sebeblerini araşbrarak diyor ki : · 

··Biz alınanlardan daha kabiliyetsiz, daha az sportmen, daha az isti
datlı bir millet miyiz? Hayır! Şu halde nasıl oluyor da alman sporcuları 
bizimkilere bu kadar büyük bir üstünlük gösterebiliyorlar? Sebebi ba
sit, çünkü biz daha gevşek, hevessiz ve intizamsız çalışıyoruz, ve bilhas
sa bu çalışmalarda disiplinden mahrumuzl,, 

Türk ve Mısır atletlerini karşılaştıran müsabakaların neticesinde de 
biz aynı kanaati edinmiş değil miydik ? 

Spor ve disiplin, spor ve intizam, bunların, muvaffakiyet için ne ka
dar biribirinden aynlmaz prensipler olduğunu, beden terbiyesine devlet 
himayesinde geniş bir ehemiyet ve kıymet veren devletlerin sporun her 
sahasında kısa zamanda elde ettikleri şaşılacak muvaffakiyetler bize is
pat etmiştir. 

Sporu, bir milletin ırken yükselmesine ve ıstıfasına yarıyan bir terbi
ye vasıtası telakki ederek, bütün tedbirlerini, bu bakımdan ve millet öl
çüsünde alan bir zihniyettir ki, bu faydalı vasıtanın, yanlış bir görüş ve 
hasis menfaatler elinde dejenereleşmesinin önünü alabilir. 

lnkilap hüki.imeti, kafa terbiyesi kadar mühim olan beden terbiyesini, 
eskidenberi devam edegelmiş olan başı boşluğuna terkedemezdi. Devlet 
himayesinden sonra devlet kontrolu ve devlet idaresi de, hiç şüphesiz 
bir zaruretti ve bu zaruret yerine getirilmiştir. 

Gözleri önünde çok sarih mukayese unsurları duran türk sporcuları
nın, çalışmalarını, milli menfaatin istediği ve devletin kendilerine işaret 
edeceği yolda azimle yürüteceklerinden şüphe etmiyoruz. 

zamanı 
Bahçelerde aulama i§inİn bir ta

kım usul ve §artlara uygun olarak 
yapılması lazım gelir •. 

Anlatacağımız bu tartlara aykırı 
olarak aulama yapanlar bahçeleri
nin aoluk renginden her zaman §İ· 
kayet ederler. llk önce "sulama za· 
manı,, bilinmesi lazım gelen mühim 
meaelelerdendir. Bilhana suyun pek 
değerli olduğu Ankara'mızda her 
damladan istifade etmek ancak au -
lamayı zamanında yapmakla kabil-
dir. 

Bazılan : 
- (Bahçe yanıyor.) Diye günün 

en aıcak zamanlarında aıvanıp bah -
çe aulanuya çıkarlar .• 

Halbuki: bu hamarathğın zararlı 
teairini bilaeler zamanı gelinciye 
kadar bahçelerini sulamak için bek
lemekte daha az titiz olurlar .• Bah -
çeleri ıünün aıcak zamanlarmda su
lamak zararlıdır. Çünkü, sıcakla ve 
adeti. kızgın yer üzerine dökülecek 
auyun birden bire ıamarak nebat ve 
kökleri üzerinde batlama rolü ya
pacaiı tabiidir. 

Bundan baıka aıcakta verilecek 
ıuyun çoğu tebahhur yoluyla zayi 
olmıya mahk\ımdur. 

Hele sıcakta verilecek su nebata
tin yaprak, çiçek gibi narin aksamı
nı ıalatacak olursa bu takdirdeki te
airi yakıcılık olur. 

Buralarda au habbecikleri adeae 
rolü oynar ve bwunduğu yeTi kavu • 
rur. 

Bu mahzurlu sebeplerden dolayı 
awamayı sıcak yaz gilnlerinin kız
gın zamanlarında yapmaktan ka· 
çınmah, bu İ§ için gün batma sırala· 
rmı intihap etmelidir. 

Erken sabah serinliğinde de bah -
çe sulanabilirae de bu takdirde top -
rağa ve köklere geçmeden gün sı
caklığının eriterek bir kuun suyu 
almaaı mahzuru vardlt'. 

YAŞAR NABi 

Toprak 
mahsulleri 
ofisinde 
Ankara'da, buğday, un ve ekmek, 

silo, afyon ihracı işleriyle uğraşmak 
için İktısad Vekaletine bağlı "Top
rak mahsulleri ofisi,. adı altında bir 
ofis kurulduğunu yazmıştık. Ofisin 
memleketimizin muhtelif ihracat ve 
ithalat merkezlerinde de birer şube

si olacaktır. Ofisin buğday işindeki 
vazifesi, buğdayı koruma kanununa 
uygun bir surette buğday fiyatlarını 
memleket içinde normal bir halde bu
lundurmaktır. Ofisin buğday İ§leri 

şunlardır: 

Memlekette büyük istihsal mınta
kalarında istihsal edilen buğday fi -
yatlarının mUstahsillerin aatı§larında 

normalin altına düşmesini önlemek i
çin icra vekilleri heyeti kararı ile tea
bit edilecek yerlerde ve tayin edile

cek fiyatlarla buğday mübayaa etmek 
ve bu suretle buğday piyasasını koru~ 
mak, tanzim etmek ve stok bulundur
mak noraml fiyatlar cihan pazarların
daki buğday fiyatları karine ittihaz 
edilerek bu fiyatların altında veya 
üstUnde bir rakkama varmak üzere 
her sene haziran ayının ilk onbe§ gü
nü içinde icra vekilleri heyeti kara
riyle muayyen evsafta buğdaylar i
çin teıbit edilecek fiyatlardır. Bu fi. 
yatlarda senesi içinde tadilat yapmak 
gene icra vekilleri heyeti karariyle 
olur. Ofis, normal fiyatlarla aldığı bu 
buğdayları iç piyasada satacağı gibi 
ihraç da edebilecektir. Bilhassa atan
dard tip yapmakta ofisin idaresi al
tında bulunacak silolar büyük hizmet 
görecektir. 

Afyon işleri. ofis kadrosu içinde 
ıimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da devlet inhisarı altında de
vam edecektir. 

Ofisin umum müdürlüğüne tayini 
karar kılınan uyuıturucu maddeler 
inhisar müdürü Hamza Erkan bilhas-

ULUS 

Vergiler indirildikten sonra 

Yeni bütcenin ilk 

ayında devlet geliri 

32.277 .898 lira ! 
1937 mali yılında devlet gelirinin 

262.779.714 lirayı bulduğunu ve bu 
mikdarın teberrular hariç olmak üze
re 231 milyon lira olarak tahmin edi
len 1937 mali yılı varidat bUdce ra
kamlarını 28.285.441 gesmiş olduğunu 
yazmıştık. 

1938 mali yılı içinde tatbik mevki
ine girecek vergi tahfif kanunları 
(hizmet erbabı vergilerinden muva -
zene vergisi, hayvanlar vergisi, dam
ga resmi, istihlak vergisi tahfifleri) 
nazara alınmak suretiyle 1938 mali 
yılı büdcesi 250 milyon lira ile bağ
lanmıştır. 

Haziran 1938 ayı sonunda devlet 
varidatına temin edilen hasılat 
32.277.898 liraya baliğ olmuştur. 

Bunun 30.629.046 lirası maliyeden 
1.648.852 lirası sabıka tahakkuk baki
yelerinden tahsil edilmiştir. 

1937 mali yılının aynı ayında (ha
ziran 1937) devlet varidatından elde 
edilen hasılat 30. 764.300 lira idi. Bu 
vaziyete göre 1938 haziran ayının 

1937 haziran ayma nazaran fazlası 
1.513.598 liraya baliğ olmaktadır. Yu
karda mevzuubahs ettiğimiz tahfif. 
ler de nazara alındığı takdirde devlet 
varidatından elde edilen hasılat çok 
kıymetli bir netice ifade etmektedir. 
Bu vaziyet memleketin iktısadi inki
şafmm devam ettiğini ve bu inkişa
fı devlet varidatının aynı kuvetle 
takib eylediğini gayet güzel bir tarz
da ifade eylemektedir. 

Balkanlar arası demiryollar 
konferansı dün toplandı 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Balkan
lar arası demiryolları konferansı bu 
sabah saat 8 de Sirkeci' de 9 uncu işlet
me idaresinde toplanmıştır. 

Konferansta yunan hükümetini Bay 
Filikos, Bulgaristan'ı B. Fekof, Yu
goslavya'yı B. Zilkoviç ve memleke· 
timizi de devlet demiryolları müdür
lerinden B. Naki ile hasılat dairesi 
şefi B. Cemal temsil etmektedirler. 

Toplantılar on gün kadar devam e
decektir. 

Gayri mübadil 
·nın tasfiyesi 

, 

Kizılaya 
yazıla hm 

. 
Saygı değer yurddat; 
Kızılay Cemiyeti, in&anlık ve 

§efkat duygularmdan doğarak 
ülkemizde bydan (60) yıl ön
ce kurulmuı bir hayır müesae
aeaidir. 
Savaıta yaralı askerlerimizin f. yaralarını saran, barııta da su 

1 
baanıası, yer aaraıntısı, kurak-

1 
lık, açlık, bulatık hastalık gibi • 
insanların baılarma gelmekte 

: olan felaketlerde yardıma ko-

1 ı 
ıan Kızılay'dır. 
Yurddaılarımızm ve bütün 

: dünya uluılannın aevgiıini ka- ı• 
i zanmıı ı>lan Kızılay Cemiyeti, 
i Cumhuriyetimizin kurulduğu 29-
i ilkteırin • 1923 den 30 nisan - j 
f 1937 gününedek yukanda sayılı f i işler yolunda (4) milyon (24) i 

1 
bin ( 424) lira harcamıştır. ! 

Bütün bu yardımlar; gö'z be- i 
beğimiz olan Cumhuriyet hükü- i 

i metimizin Cemiyetimize venniı 
i olduğu bir takım gelir kaynak
İ larile akaoy ulusumuzun hayır 
J evimize Üye olmak ve elinden 
: gelen yardımda bulunmak yoli
i le yaptığı sungular ve hususı 

1 
idarelerle belediyelerin büdce
lerinden ayırmıt olduğu para
larla yapılmııtır. 

Felakette kendisinden yar-

ı 
dım beklediğimiz Kızılayı ya
fatmak için ona Üye olmak her 
kitinin borcudur. 

lıte bu düıünce ile Merkezi-

! 
miz bu yıl 9 - temmuzdan 16 -
temmuz günlemecine kadar o-
ıan bir haftayı (KIZILAY OYE 
YAZMA HAFTASI) olarak 

1 
kabul etmiıtir. • 

Y urddaı; kendi itlerinden e
ıirgemiyerek vakitlerinin bir 

i parçaunı parasız olarak Kızıl- ' 
i aym kutsal ülküıü yolunda ge-

l çirmeyi borç bilen heyetimiz 
bu hafta aize bat vuracaktır. 

Günde en az on para heıabi-
le yılda bir lira vererek üye ol- i 
mağa büdceniz elvermezse bu-
nun yarısmı ve hatta dörtte bi
rini olaun vererek yardımcı Ü· 
ve olmanızı ve size bu hafta i
çinde ıöndereceiimız uye ka· 
yıd beyannamesini açık adresi- : 
nizi yazarak ve imza ederek i 
Yenitehirde Kızılay merkezine l 
göndermenizi iyilik severliği- ! 
nizden diler saygılarımızı su- ı: 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Gayri nanz. 
mübadil i§lerinin tasfiyesi hakkında Kızılay Ankara Merkezi 
kabul edilen kanun üzerine gavri mü- Heyeti J 
badiller takdiri kıymet komisyonunun ıı... 
vazifesi nihayet bulmuştur. Komis- '--------------' 
yon muameleleriyle dosyalarını devir 
ve teslim etmek üzere Maliye Vekl
letinden ıönderilen heyet tesellüm mu 
amelesine baıtamıştır. 29 hazirandan 
itibaren gayri menkul malların aatı1-
ları durdurulmuıtur. Teslim ifleri bi
tince &ayri mübadil itlerinin tasfiye
sine ba§lanacaktır. Komisyondaki me
murların vaıif elerine nihayet veril • 
mittir. 

Cam adam İstanbul' da 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Galata

saray·, onuncu yerli mallar aergisin
de teşhir edilecek olan cam adım ge
tirildi. Ambalaj halindedir. 27 ton
dur. Yarın kurulmaya batlanacaktır. 

sa vekilet makamı ile temas ederek 
kanunun neşrini mUteakıp derhal vü
cuda getirilecek olan te§kilitı\l ana 
hatları hakkında direktiflerini ala -
rak latanbul'a gidecektir. 

Çubuk barajındaki ziyafet 
Şehrimizde bulunmakta olan Ro

manya, Yunaniatan ve Yuğoılavya 

uker! delegeleri ıere-fine diln Çubuk 
barajında bir ıkf8Jn yemeği verilmiş 
ve yemeği danalı eglenceler takip et
mittir. Aıkert dele&eler geç vakitle
re kadar iyi bir &ece &eçirmi9lerdir. 

Bir yangın başlangıcı 

DUn Altındat mahallesinde Yeni
doğın yolu üzerinde ekonomi bakan
lığı huıuat kalem direktörlU'ğü odacı
larından arapkirli Niyazi'nin kira ile 
oturduğu evde yangın çıkmıftır. Ot 
minder, kilim ve bazı ufak ev eş

yaaı yanm19tır. İtfaiye yeıtiıtiği za
man komfuların yardımı ile yangının 
söndürüldüğünü görmüştür. Yangı

nın sebebi tahkik edilmektedir. 

Piyango dün 

50.000 lira 27.937 
y 

numaraya isabet etti !!~~·ır 
19909 19962 19980 20008 20462 2064'.inde B 
20688 21081 21113 21246 21262 21% air yap 
21336 21414 21424 21936 22032 224 tkilde 
22471 22532 22586 22595 23612 2~~ Mesag 
23920 24033 24069 24297 24599 2'1V":tkibet 
24734 24383 25212 25249 25574 256 lyle m 
25760 26068 26142 26176 26251 Z65~f'un 
26760 26792 26808 27210 27704 Zi~omat ol 
28384 28522 28532 28707 28801 zgıZ Kösei 
29130 29155 29488 29494 29732 zgıt';ezleri 
29842 29880 29982 30085 30140 30231"1 sıra 
30543 30651 30690 30716 30787 3os5fnr siy 
30865 31119 31128 31133 31358 3136Jıchlike 
31771 31801 31896 32034 32133 s2ıstaugun 
32382 32443 32469 32511 32639 3264Srasetle 
32679 33155 33194 33287 33308 33~ ~lgar 
33704 33744 33871 34093 34183 343()8 ten d 
34372 34409 34940 34984 35051 35081 nnof' 
35182 35281 35369 35649 36081 35176 JÜllcr 
36651 36983 37103 37180 37166 37901 ~lga 
38036 38473 38681 38750 39513 39576 aıüdd 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Tayya
re piyangosu bugün çekilmiştir. Ka
zanan numaraları sırasiyle bildiriyo-
rum: 

50.000 lira 27937 
10.000 lira 21168 
8.000 lira 23827 

1000 lira k a z a 11 a n 1 a r 
17381, 3574.5 

500 lira lmzananlar: 
103 131 355 375 575 1344 

1632 1718 1848 2750 4019 4881 
5062 6902 7161 9118 10051 10700 

11342 11950 12028 12455 15464 17409 
17182 18107 19438 19598 21110 21260 
23414 23473 24322 25888 27039 27237 
27259 28308 28389 29776 29814 30347 
30654 32018 32278 32800 33315 34008 
34819 36035 36597 37129 37581 38228 
38621 38841 39729 

200 lira kazananlar: 

6486 8972 11557 11727 12086 12531 
18070 18661 20347 24651 24695 26233 
38900 

100 lir" kazananlar: 

2397 3896 5430 6199 7859 8879 
9704 10534 11504 13942 14476 15267 

16269 17052 19542 20219 23475 24126 
25023 26379 28534 29567 30025 31072 
32Q19 33190 35520 37256 38336 39088 

50 lir" kazana11lar: 

72 118 1139 1203 1702 2402 
2515 2587 3005 4227 4428 5594 
5742 5846 6422 6606 6976 7844 
7911 8200 8844 9514 9931 10103 

10219 10888 10944 11084 11714 11950 
12169 12597 13163 13207 13510 14069 
15359 16366 18172 18176 18365 19175 
19121 19676 19705 19833 19856 20039 
20168 20434 20526 20635 20781 20809 
20816 20837 21040 21465 21951 22047 
22394 22405 22427 22640 23315 23542 
24137 24294 24453 24457 24530 24853 
? .. R~~ "'""""' """•• •••-r• -.-. ... ., ••••-
27680 27703 27950 27964 28626 28802 
28879 28931 28939 29162 29663 29850 
30698 30781 30861 31316 31378 31660 
31885 31920 31963 31988 32082 .32141 
32403 32484 32836 33323 33902 33967 
33982 34052 34531 34597 34791 35087 
36203 36531 37019 37218 37650 37851 
37872 37949 38041 38324 38347 38401 
38670 38718 39249 39565 39571 39979 

30 lir<ı k<ızancmlar: 

8 55 70 370 862 936 
1467 2005 2228 2341 2372 2387 
2435 2768 2872 2912 3129 3216 
3274 3317 3335 3786 3845 3901 
3913 4154 4306 4639 4658 4783 
4787 5071 5503 5680 5881 6282 
6582 6526 7007 7103 7350 7571 
7954 8090 8128 8138 8142 8313 
8717 9250 9262 9275 9302 9329 
9629 9793 10167 10498 10595 10637 

10737 11087 11249 11873 11883 11884 
12116 12156 12235 12295 12343 12344 
12403 12588 12619 12628 12676 12697 
12738 12846 12898 13141 13215 13329 
13576 13708 13132 14001 14027 14159 
14251 14352 14391 14502 15435 14685 
14835 15222 15240 15392 15414 15434 
15600 15782 15808 15831 15990 16026 
16571 16631 16706 16709 16926 16975 
17313 17614 17440 17907 17954 18106 
18723 18456 18471 18486 18631 18808 
18853 18950 18986 19017 19090 19249 
19309 19439 19638 19671 19817 19894 

39792 39856 39966 kati 
50 bin lira kazanan 27937 nurnart' mek 

nın son iki rakamı olan 37 ile bitti delili 
bütün numaraların ikişer lira arnot" Pr 
ti alması icap ederdi. Halbuki 37 ra· ıar 
kamlarına dün amorti çıkmış oldui' aif et 
için ikinci amorti 12000 lira kaıl' 1ıan' 
nan 24884 numaranın son iki rakaP akis 
olan 84 ile biten biletlere verilec~· El 
tir. 

Şehrimizde ikrcinıiye 
kazananlar 

Evelki gün çekilen piyangodall 
ikramiye kazanan numaraların bit 
kısmı şehrimizdedir. Bu biletlerilt' 
sahiplerini ve kazandıkları ikramiyt 
miktarını yazıyoruz : 

12000 lira, jandarma subay okulun• 
da ikinci sınıf, ikinci kısımda B/68 
Ahmet'e, 10.000 lira Yeğenbey postl 
şubesi memuru B. İbrahim ile Sıhi• 
ye Vekiileti şoförü B. Sabri'ye, 3000 
lira da Musabey mahallesinde 21 nll" 
marada Mustafa'ya çıkmıştır. 

İngiltere'ye 1Smarhyacağım11 
harb gemileri 

ıstanuu,, ~ .... \ ... ""Jc.ıuuu.-1 • -.!• 

tereden temin ettiğimiz kredinin 6 
milyon lirasiyle ısmarlıyacağımıı 

harb gemilerinin siparişlerini vermek 
üzere bir heyet bugünlerde Londr& 
ya hareket edecektir. Heyeb. deniz 
müsteşarı albay Said Alman'ın reis· 
liğinde olacaktır. 

İlk olarak muhrib tipinde kruva· 
zörlcrin ısmarlanacağı anlaşılmakta• 
dır. 

Viliiyct hiidcc]erinde 
Erzurum vilayeti 1938 yılı blidce• 

sinc.e 97497 lira, Ankara vilayeti 1938 
büdcesine 49682 lira munzam tahsi· 
sat ekleıunesi ve Burdur villiyeti 
1938 büdcesin-de bazı münakaleler ya· 
pılması iç bakanlıkça kabul olunmuf 
ve tasdik edilmek üzere yüksek tas· 
dika arzedilmiıtir. 

Kcf alet sandığı 
nıuha checiliği 

İç bakanlık mahalli idareler u_..ı:ıı 
müdürlüğü mlimeyyizlerindcn Bay 
Ahmet Erbaş iç bakanlık memurları 
kefalet san-dığı muhaaebeciliğine ta
yin olunmuştur • 

&am· 
Kös 
karş 

olm 
K 

raıf ı 

tın 

Gece verilen su hiç bir suretle za
yi olmadan köklere rahatça ainer ve 
faydalı olur. 

Su kullanılı§mın da bir taknn u
aulleri vardır. Bazıları bir çanak gi
bi çukurlaıtırarak hazırladıkları çi
çek yerlerini zaman zaman suyla 
doldurur ve böylece sulama yapar
lar. 
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Eski hamamlarda tetkikler 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Eski 

hamamlarda tetkikler yapmak ve ta
rihi değeri olanları ayumak üzere te· 
tekkül eden heyet çalışma!larına baş. 
hyacaktır • 

''Salma,, tabir edilen bu nevi sula
ma lüzumunda çok su aarfını İcab 
ettirdiği için külfetlidir, En iyi süz
geçli kova veya hortumlarla gayet 
ince ve ağır olarak yapılan sindire 
sindire sulamadır. 

Yalnız nebatm çiçek aksamının 

sulama neticesi ıslanması iyi değil
dir. 

lalanacak olursa çiçek vaktinden 
evel döküleceği gibi hakiki güzel 
rengini de kayberer. Ve üzerinde 
7er yer lekecikler peyda eder. 

Sulama; bahçe severler için yor· 
gunluk olmaktan ziyade bir zevk o
larak telakki edilmesi ve seve sevine 
bizzat yapılması lazım gelen en tat· 
lı iflerdendir. - ULUÇAM. 

Giimrük tarif elcri için 
İstanbul, 12 (-Telefonla) - Gilm

rük tarifelerini tesbit edecek olan 
komisyon 15 temmuzdan itibaren ti
careıt müdürlüğünde toplantılarına 

başhyacaktır. - --

Aliinıinyom elbise ziyet karıısında, ''aman, derlerdi, 
neye telaı ediyorsunuz, Franaa'. 

Gazeteler haber veriyor; ka
dınlar için alüminyomdan elbiae 
yapmanın yolu bulunmuf. Rengi.
renk alüminyomdan yapılan elbi. 
aeler pek tık oluyonnuı. Alümin
yom fiyatları bu haber üzerine 
hemen yükaelmiye koyulursa hiç 
ıaımamalı. Bu elbiıeler bir defa 
moda oldu mu, dünyada mevcut 
madenlerin kısa zamanda tüken
meainden korkulur. Geçenlerde 
cam elbisenin moda olacağmdan 
bahsedildiği zaman herkesi bir 
korku aldıydı, bu elbiıe ile yere 
düıenin vay haline diye! Alümin.. 
yom elbiaede gerçi bu tehlike yok. 
Fakat bu en hafif madenden ya. 
pılacak elbiseleri ancak keıeleri 
en ağır olanlar mı giyebilecektir 
dert.iniz ? 

}' akalıklı kadınlar 

Ba:zı yerlerde kadınlar tuvalet
lerle yakalık ve kıraval takmak 
modasını çıkarmıılar. Bir baloda 
krravatlı ve sert yakalı kadınları 
bir göz önüne getirin! Oldu ola
cak, erkekler de mukabelei bilmL 

sil için dekolte yakalar gıyınsın
ler de balo diye mükemmel kar
naval manzaraları seyredelim. 

Sullı lımxırileri 

Franko tayyarelerinin hükü
metçiler tarafındaki sivil halkı 
her gün hava hücümlariyle kır. 
masına misliyle mukabelede bulu. 
nacağı hakkında Baraelona'nm 
ihtarları birçok politikacıları en
di§eye dÜ§Ürdü. "Aman, nasıl olur 
diyorlar, bombardnnanlara bom
bardımanlarla cevap vermek bir 
umumi harbe meydan verebilir, 
sakın ha, böyle bir ıeye kalkııma
yın.,, 

Bunları aöyliyenlerin pek mute. 
kit hıristiyanlar olduiuna nasıl 
inanmazaınız. Öyle ya, laa, bir ya. 
naima tokat vurana öteki yanaiı
nı çevir, dememi§ miydi? 

Fakat bu ihtara maruz kalan
lar, acaba, bombalar altında İsa'
nm bu hikmetini düıünmek imka
nmı daima bulabiliyorlar mı? 

Kıtlık ı:e bolluk 

Fransız gazetelerj bu aene ltal
ya'da buğday mahsulünün fena ol. 
duğunu, ihtiyacın yüzde altmıp
nı ancak karıılıyacağını yazarak 
İtalyan'ın bu yüzden ekmeklere 
mısır ve arpa unu karıştırılması

na karar venniı olduğunu haber 
veriyorlar. Gene o 1ıazetelerden 
bir tanesi haykırıyor: "Bu aene 
Franaa'nın buğday mahsulü 90 
milyon kentaldir. Halbuki Fransa 
70 milyondan fazla istihlak ede
mez. Bu fazla buğdayı ne yapaca
ğız ? 

Acaba eski zamanın hekimleri 
daha mı akıllıydılar. Onlar bu va. 

nın fazla buğdayını ltalya'ya aa
tarsınız, olur biter.'' 

Fakat, bu mubarek otar§i dev. 
rinde, bolluk, kıtlrk meselesi o ka. 
dar kolay halledilemiyor. 

Halkırı ımğduyusu ! 

Şam' da yobazın biri, bir camide 
türkler aleyhinde vizetmiye kal
kııınca halk, "Tür:lder bizim kardeı· 
terimizdir; biz onları severiz!,, diye 
bainımıılar. 

Bir takım memleketlerde hükü
met oyunu oynamaia kalkıf&Jl, fakat 
kamoyun aaiduyuıu ne oldufunu 
bilmiyen bir takım türediler vardır. 

lıte Şam camiıinde palavra savura· 
ran türedi de, her halde, bunlardan 
olacak. 

Fakat kaldınm politikacılıiının 

devri aeçmiıtir. 

Şamlı yobaza tavsiye edelim : 
- Kamoyun sağduyusunu unut

ma! 

Hava yağışlı geçti 
Dün ıehrimizde hava saat 15 e ka· 

dar bulutlu sonraları fırtınalı geç
miş ve saat 17.30 dan sonra fasılalı ya· 
ğışlar olmuştur. 

Sa.at 19.30 da fırtına başlamıştır. 
En düşük ısı 20, en yüksek ısı da 

gölğede 35 derecedir. Yurdda doğu 

Anadolu'nun şimal taraflarında hava 
yağışlı, Orta Anadolu'da fırtınalı, 

Ege'de açık, diğer bölgelerde bulutlu 
geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların kara· 
metreye bıraktıkları su miktarı Tur• 
hal'da 62, Sarıkamış'ta 18, Mu9'ta ıo, 

Tokat'da 7, Diyarbakır'da 6 ve diğer 
yağışlı yerlerde 1 - S kilogram k8" 
dardır .. 

Yurdda en yüksek ısılar Bodruın 

ve Elazığ'da 33, Kayseri ve Siirt'tC 
34, Malatya'da 36, Diyaroakır'da 39 
derecedir. 



seivanof'un beyanatl 

Yunanistan' da 
~ok iyi karıllandı 
tina, 12 a.a. - Gazeteler, Bulgar 
ekili K&eivanof'un bulgar mec
de Bulgariatan'ın dış siyasetine 

r yaptıgı beyanatı çok mi.ıaait bir 
ilde kartılamaktadır. 
. caager aazeteıi, Bulgaristan'ın 
ibetmekte oldugu balkan milletle
le mukarenet sıyuetini K&eiva
'ıuın çekirdekten yctipniş bir dip
.. t o.lmaaına atfederek diyor ki : 
oeeıvanof balkan hükümet mer-

zlerinde diplomat olaraık bulundu
ııralarda miıtereddit ve karanız 

siyaaetin zararlarını ve infiradın 
likclerini görmut ve anlamıştır. 
gun diğer balkan devlcıtlerinin ıi

tleriyle ihenklettirilen harici 
lgar siyasetinin bu yeni vechesin
n do~ı iftihar edilebilir. Kösei
of'un Metaklas'ın dostane tema

lleri hakkındaki aözleri yunan -
lgar münaaebatı üzerinde uzun 

Uddet kendini hiuettiren ağırlığın 
ti olarak ortadan kalk.tıgını gör

ek husuıurtdaki samimi arzunun bir 
dilidir. 
Proia gazetesi Köseivanof'un bul
r devletinin tensikatçısı olarak tav

f etmek;te ve beyanatının Yunanis
n'da muhabbet ve teıvik edici bir 
ıs uyandırdıgını yazmakıtadır. 
Elefteron Vima. gazetesi töyle di-
r . 

Yunan milleti Köaeivanof'un iyi ve 
imi temıayullerini takdir eder. 

oseivanof'un balkan konl4ularına 
arıı olan battı hareketi daima duniıt 
lnıuıtur. 
Katiınerini gazetesi Köacivanof ta

afından yapılan muslihane beyana
n bütün balkan devletlerinin anla9-

lh .. 1 yolunda me9ut neticelere vara
bil~egini yaı:aralrı diyor ki : 

Meta.kaaa hilkUınetinin dostane te
ınayülleri sayesinde Yunanistan'la ti
caret münaebetlerinin yeniden ele 
alınması mümkün olduiuna dair Kö
seivanof'un meclieteld .özlerinin aza 
tarafından alluflUUDUI iki millet a
raamda tetriki meu1 için Bulıaria
tan'da samiml blr •SU bulunduğuna 
deWet eder. Ballı:an milletlerinin 

1'• ;.,.; .. .a. '-• &T .. ;.:rml"\r "'"'"'1-
i~'rine uygun bir siyaset takibeden 
Kleeivanof'u takdir etmek lazımdır. 

ÇekoısloYak arazisinde alınan 
tayyareleri 

Prag, 12 a.a. - A. z. gazetesinin 
bildirdiğine eöre, dört alman ukeri 
tayyareai dün Liberek civarında çe
k09lovak hududunun üzerindaı uç
muttur. Bunlardan biri çeka.lovak a
raı:ilıi üstünde takriben iıkıi kilomet
relik bir kavil çimıiıtir. 

IÜÇÜI DIJ HABERLER 

Londra - Kork limanınm hemen 
medhaHnde bulwwı Spike adası, ln
Clitere - İrlanda anlap•11 mucibince, 
dün öğleden 10nra İrlanda ukcrl kıta
lanna teslim olunmuıtur. 

X Mekaiko - Reiaicümhur Karde
b&I, bütün eyaletler ıenel valilerini 
bucün için bir toplantıya çağırmııtır. 
Bu toplantıya büyük ehemiyet veril
lbektedir. Kabinede bazı deiitiklikler 
)'apılacağı da .CSylenmektedir. 

Xifo.kova - Tas ajansı bildiri
)'Or: 

Sovyetler birliii ile lıveç arasında 
ftluntuam bir hava ıerviai tesisi hak
lmıdald Sovyet _ tıveç itilafı dün 
Stokholm'da imza edilmiştir. Mosko
.. • Stokholm hattı 18 temmuzda açı
lleaktır. 

X Sofya - Yeni Tuna statüsü ha~
kında Bulıar hükümetinin bazı erka
ıaı ile ""rü k üsere Alman hüküme
ti ~m:ıönderilen bir mümeıail 
dün Sofya'ya ıelmiıtir. 

X C........ - Venezuela, Milletler 
t.ıniYf't!nden çekileceğine dair ilk ih
~ cöndermiftir. 

X V-.on - Vart0va - Kaunaı 
ıı. .. battmm ı 5 temmuzdan itibaren 
\rlll'JOva Kaunu. Riga, Tallin, Hel
lfnld ~da muntazaman itliyeceği 
1'elmen bildirilmektedir. 

X Prai - Geçen hafta diller ~-
1andakl kanunun tetkik eden ve millı
Yetler statüsü berinde çahf&D• koa
lisyonun altı ulamdan mürekkep ko
misyon meaaiai hakkında l>qvckile 

DÜNYA HABERLERİ 
\ 

ATLAS OKYANOSUNU GEÇERKEN Japonların 

bombardımanı 
Durmadan Amerika'dan 
Fransa'ya uçan tayyareci 
Hugues dün Burje'den Moskova'ya 

gitti oradan da Omsk'a uçtu 

Hankov, 12 a.a. - Bugün japon tay
yareleri tarafından Vupng'da yapı

lan bombardımanlarda SOO kiti öl
müt veya yaraılanmı9tır. 

Hankeu üaıünde Japon 
tayyareleri 

Şanrhay, 12 a.a. - 34 japon tayya
resinin bugün Henkeu üzerine bir a
km yaptığı H.ankıeu'dan bildirilmek
tedir. Alınan ilk haberlere ıöre, Çin 
hava topları japon tayyarelerinin 
tchrin üzeriınden uçmasına m&ni ol
mutlardır. Tayyareler tehrin dıı ma
hallelerini bombardıman ettikten 
sonra uzaklapnıtlardır. 

Lö Burje, 12 a.a. - Hovard Hugera ---
tayyaresinin ezilen kuyruğu tamir e
dilmiş ve Hugues, saat 24 de ('Gren
viç saati ile) Moskova'ya mütevecci
hen uçmuştur. Saat 23.30 da tayyare
nin ti.miri bitmişti. Mikrofonun iSnün
de beyanatta bulunan Hugues, kendi
sini hararetle karşıhyan Paris halkı
na bilhassa teşekkür ettikten sonra 
Amerika ile Fransa arasındaki bağ
ları kuvvetlendiren bu seyahatin ehe
miyetini tebarüz ettinnittir. Tayyare 
bunu müteakip uçuf sahasına getiril
miştir. Gece yarısından bet dakika 
sonra motörler itlemeğe başlamış ve 
tayyarenin mürettebatını tefkil eden 
beş kiti dostlarının ellerini sıktıktan 
ıonra yerlerine geçmişlerdir. Tayya
re hazır lulunanların "yaşa,, sadala-, . . 
rı arasında hareket etmıştır. 

Moakova'ya gitti 

Moskova, 12 a.a. - H uguea saat 
8.15 de (Grenviç) burada karaya in
miştir. Uçuı 7 saat 49 dakika devam 
etmiıtir. Hugues saat 13.31 de Omık'a 
müteveccihen uçmuttur. 

Tayyareci Omık' da karaya 
indi 

M06kova, 12 a.a. - Amerikan tay
yareci Hughes saat 19 da Omsk'da 
karaya inmİJtir. 

Sovyet kadın 

tayyarecilerinin 

kır ığı rekorlar 

Fransız • İtalyan 
sınır1ndaki vaka 

ltalya tazminat 
talebini kabul ediyor 

Roma, 12 a.a. - Hariciye nazırı 
Kont Ciano :Fransa maslahatgüzarı 
Blondeli' kabul ~derck bir fransn ta
lebeıinin bir İtalyan hudut muhafır.ı 
tarafından yaralanmasına müncer o
lan hudut hadisesi hakkındaki tahki -
katın devam ettigini bildirmiı, bu ha
dise etrafında Franaa'nın &öıterdiği 
ağır batlılığı tamamiyle takdir eden 
italyan bükümetinin hadiseyi tam bir 
anlayıf zihniyetiyle tenvir için elin
den geleni yapmakta olduğunu söyle
mittir. 

Kont Ciano ayrıca, son hudut hadi -
sesinde fransu: talebesini yaralıyan 
miliı askerinin tecziyesine karar ve
rildiğini, bu gibi hidiaelerin tekerrür 
etmemesi için tedbirler alındığını bil
dirmit ve yaralı için yapılacak tazmı
nat talebini İtalya'nın kabul edeccğ.
ni söylemiştir. 

Selônik'te milli 
tiyatro binası 

Atına, ıı A.a. - Bugün Sdanik'te 
beyar: okule civarında Atina milli ti.
yatroaunun bir ıubeıi olmak bere 
Selanik millt tiyatro binaıının temel 
taşı merasimle konulmuştur. 

Paraael adalarında Frana..lar 

Tokyo, 12 a.a. - Domei ajan11nm 
Hona-Kong'dan aldıgı bir telgraıa 
göre Paraael adaları 6 franarz ıemi
ıinin muhafazaaı altında bulunmakta 
ve pazar aabahı da 2 franuz nakliye 
gemi•i mezkur adalara sila.h, mühim
mat ve yiyecek çıkarmıştır. 

Ada i§gal edildi 

Tokyo, 12 a.a - Franaa büyük el· 
çisi bugün hariciye nazırı general u
gaki'yi ziyaret ederek Paraael ada· 
!arının Hindiçini'deki fraınsız maka
matı tarafından işgal edilmiı olduğu
nu resmen bildiren bir nota tevdi ey
lemiştir. 

Frankocuların 

bombardımanı 
Valansiya, 12 a.a. - Frankist tay

yareleri evelki gece Kartejen'i ve Al
meges, Avicira, Val de Uksopka k.
aabalarını bombarıdıman etmi9lerdir. 
Tayyareler Sagonte civarındaki p 
aeyi de mitralyöz atcti altına almıf

lardır. 

Bombard1m1111 neticesinde 6 kiti öl
mü9 ve 17 kişi yaralanmııtır. 

ıebUii 

Moelı:o.a, 12 a.a. - Sovyetler Birli .. Makedonya umumi rilial KJdllJ 
ği merkezi havacılık kulübünUa apor bu münasebetle söylediği nutukta 
lromiayonu. kadın aaker tayyaıecileri milli hükümet reiıl Metabu'm mil-
0..ipenko, Lomako ve Rukova'nın letln entelektlel aeviyeainl yübelt-
2 temmuzda bir denia tayyareaiyle Si- mek için aarfettili pyretlerl metbu
vaatopol'dan Arkanjel'e yaptıkları sena etmit .,,. Metakau'm ruhlar il· 
2371 kilometre 990 metreli.le uçutu serinde tiyatronun terbiye edici tesir· 
Sovyetler Birliği düz hat kadın reko- lerini ihmal edemlyeceğini kaydet -

Barselon,..J.2 a.-. - Rewni tebliğ 
Kutellon cephesi: Moekuera mınta
kalında bir cumhuriyet ke9if kolu e
velki aktam dilfQWl aruiaine ıirerek 
bayii ilerlemit ve frankiat livuı ku
maadanlığınnı i91ali altında bulunan 
bir evi diıı.amiıtle havaya upmuftur. 
Bir kaymakam il~ bir kaç sabit &1-
müftiir. 

ru olarak tesbit olunmuıtur. mittir. Dün sabah cumhuriyet avcı tay
yareleri Valans'ı bombardıman etmek 
tetcbbüsünde bulunan üç motörlü bet 
f rankist tayyareeini kaçırnuılardır. 

Bayan Mednikova'nm bir ıpor tay· 
yaresiyle yilı: kilometrelik bir ıektör
de saatte 164 kilometre 940 metre sü
rat elde etmesi keyfiyeti de üçüncü 
derece aovyet kadın rekoru olarak tea
bit olunmuştur. 

Sovyet kadın tayyarecilerinin bu 
uçuıları hakkındaki materyal, enter
nasyonal kadın rekoru olarak teabit 
edilmek üzere enternasyonal havacı
lık federasyonu bürosuna gönderil
mittir. 

Hollanda'nın kollektif 
emniyet ve Milletler 

Cemiyetine dair fikri 
Stokholm, 12 ı.a. - Oslo muahede

sinı imza etmit olan Skandinavya dev
letleri Hariciye nuırlannın yakında 
Kopenhag'da yapacakları konferans 
hakkında matbuata beyanatta bulunan 
Hollanda başvekili, memleketinin sul
hun muhafazasına ve aym zamanda 
her hangi bir taarruz karııamda mü
dafaaya azmetmit bulun4uğunu kay-
dettikten sonra kollektif emniyetin 
bu&Un tahakkuku imkansız bir fikir 
olduğunu. Milletler Cemiyetinin bu
pnkü teklinde devam edemiyeceğini 
ve devletler arasında siyasi noktai na
r:ır teatisine bir merker: haline getiril
mesi lüzumunu beyan eylemiıtir. 

Macar meclisi kapantlı 

Roma' da 

Gönüllülerin geri 
~ekilmesi iıl t~ln 

yapllan konuıma 

Giirtlst• halk komiserleri 
meclisine itimat 

Moakova, 12 a.a. - Tas ajansı bildi
riyor: 10 temmuzda Gürcistan Sovyet 

Roma, 12 La. _ Havu ajansının mu Sosyalist Cumhuriyeti yüksek mecli
habiri bildiriyor: . Dün aktam Lord si, Gürcistan halk komiserleri meclial
Pört ile Kont Ciano araamda yapılan ne itimadını bildirmiı ve komlaerler 
mülakattan sonra ö&renildi&ine ıôre, meclisi reisini, müzakereler esnasın -
inıilis pllnının bilhuaa tıpanya'daki da ileri sürülen tenkit ve mUtaleaları 
ecnebi ıönUllUlerin ıeri alınması hak· nazarı dikkate alarak bir hllkümet 
kındaki ahklmmı bahis mevzuu eden kurmak için tekliflerde bulunmıya 
inıiliı: sefiri, Roma hükümetinin '>u memur e.tmiıtir. 
husustaki noktai nazarını ve ltalyan 11 temmuzda, yüksek meclisin ka
lejyonerlerinin memleketlerine dön- panıı celsesinde GUrciıtan halk ko -
meleri hakkmcla ne dUtündüiünU öi- miaerleri mecliıi reisi Bakradje, GUr
renmek iıtemiıtir. Diler cihetten aöy· cistan halk komiserleri meclisinin 
lendiiine ıöre Lord Pört, Kont Cia· terkibi hakk·nda tekliflerini yapmıı· 
no'ya 1nıiliz • İtalyan itillfiarınm tır. Söylediği nutukta, Bakradje muh 
tatbiki için Londra kabin•I tarafın- telif komiareliklerin faaliyeti hakkın
dan yapılan buı teklifleri bildirmiı _ da ileri sürülen tenkid ve mütaleala· 
. rı nuan dikkate ılmıı oldutunu ve 

tır. 

Londra. 12 a.a. _ Salı ıünü kırıt- kendisi tarafından teklif edilen halk 
mulık komitesince tasdik edilen ka· komiserleri meclisinin ekseriyetle ye 
rar suretinin metni bir ••beyu kitap" ni ve ıenç itçllerden mürekkep bu
teklinde Londra'da tabcdilmektedir. bulunduiunu tebarüz ettirmittir. 
Bu kırar suretinde tıpanya'dald ecne- Bütün mebuslar, Gürcistan cumhu
bi ıonllllülerin ıeri alınması, mpba • riyetinln yeni hükümetini usun ılkıt
rıplere buı haklar verilmesi ve deniz larla sellmlamıt. her taraftan birçok 
ve kara kontrolü teeia edilmeıi derpiı Hunlarda Stalin'in tereflne nidalar 
edilmektedir. yükselmiıtir. 

Budapefte, 12 a.a. -Mebusaın mec- Alman gazetelerinde Poloaaf& 
liıi müdiiet tiyin etmebizin mesai- I 
ıin.i titil eylemiıtir. 8 ey hinde tiddetli De§riyat 

izahat •ermi,tir. 

~~----------------
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Gürcistan Sovyet aoayalist cumhu
riyeti yüksek meclisinin ilk içtima 
devresinin nihayetlenmeıini müt ~a 
kip, Tbiliuide büyük tezahür mitin
ıi yapılmıt ve bu mitinıe 200 bin ki
ti ittirik eylemiıtir. 

Kwlay menfaatine gardenparti 
Budape te' de naıyonal 
IOlyalizın propapndau 

Budapeıte, 12 a.ı. - Nuyonıl aoa .. 

lr•n Veliabdinin Mısır klr•lı S . .iti. 
Birinci Faruk'un bem~iresiyle ni~n
landığını haber vermiştik. Yukarda 
veliahdin niıanlısı Prenses Fevziye-

nin son bir resmini görüyorsunuz 

Dünkü 
yağmur 

(Ba~ı 1. inci s:ıyf•d•) 

haberlere göre sıcak dılgaı.n her taraf
ta hiaae<ıun.e.ı.te, hatta u1r çoıı;; yer
lerde zararlar bııe vermeku:aır. İz
mir ve Antalya ıle, Diyarbakır vila
yetlerinde sıcaktan bayılanlar, Çukur
ova'da tarlada çalııan köylülerden &il
neı çarpmaaına uırıyanlar olmuıtur. 

Dün öileden evel Ankara' da termo
metre ıünette 70 dereceyi pteriyor
du. Bu ıuretle belki de senenin en ıı
cak gününü ya:;amış olduk. Fakat ög
lcden sonra başlıyan, bunaıltıcı bir sı
caktan .onra yapııur baflaauıtır. Ön
celeri &ieeleme fGklinde görülen yağ
mur ıaat 17 ye doğru tfd'detlenmiı ve 
20 den itibaren bardaktan bopıurca• 

sına yaılmaıa devam etmittir. 
Yatmurun tiddetl derhal- tesirini 

ıöstermif ve Çubuk pyı t&flllıttır. 
Çayın suyu az .zamanda, etraftan il· 
tihak eden derelerin de katıpaaiyle 
etrafındaki tarlalwı su altında bırakı
mı,ıır. 

Kamptaki talebeler döndüler 

Baraj yolu üaerinde, Solfasol yakı
nında ve Çubuk çayı kenarında kamp 
kurmu9 olan hukuk fakültesi talebe
si de dün ıece-ki selin aar.-ını gör
müılerdir. Sular kamp yerini baam:ı 
ve talebe, yataklarını ve e'yalarını 
çadırlarda bırakarak kamp sahasını 
tcrkctmeie :ne :bur 'mıtlardır. 

Vali ve belcı.lly: ı :~simiz B. Nev· 
zad Tandogan ıeç vakit kamp yeri
ne giderek talebenin vaziyetiyle ala
kadar olmut ve belediye otobüsleriyle 
ıehre tqınmalarını temin etmi§tir. 
Kamp yerindeki etya da yükaek yer· 
lere çıkanlmlf ve mahfuz yerlere 
yerle7tı: ilm.,:ır. 

Gece varııını doğru y.ığmur din
mit ve ıiddetli bir rüzgir nmeğe bq
lamı9tır. Yaptıiımıa tahkikata göre, 
yatmur ve seller ıehlrde batkaca tah
ribat yıpmamıttır. 

Fransız sil6hlanması 

için hazine bonoları 

Bulgart. ve 8"'111 Mlelli 
TAN'cla B. Ahmet Emin Yalman. 
~aki bqhlda yazdıiı .,.._._ 
kaleüncle c:li7or' ki : 

••Dünyada en güç zaferler, bir miL 
letin keneli nefaine kartı kazandaiı 
zaferlerdir. Bir miHeti hayallere aü. 
riiklemek, botnutauzluiunu körük.. 
lemek kolayd... Fakat bofnutauz ol
mıya haklı sebepleri olan bir milleti 
teıııkin ebnek, hayallerle, iftihalarla 
dolu m~hem bir havayı daiıtmak. 
böyle bir milletin aiyasetine berrak .. 
hk venneık, bu milleti bant cephe. 
ı.incle aaminıi bir yer alacak bir me.. 
kie ıetinnek çok çetin bir iftir. 

ltt• Bull'ari.tan'm miiabet diitiia
celi kralı, uzağı görür Ye c...., INıt
vekili, birkaç sene içinde böyle bir 
zafer kazanmıtlarcbr. Harpten aoa. 
ra bütün emelleri kınlan. (Sevr) ti. 
pinde bir muahedenin yükünü t.t•· 
yan bir Bulpriatan vardL Bütiıa • .. 
nerjiıi Mnelerce büyüklük hayalleri 
ujruna ..riedilen bulgar milleti, ba 
netice karfısında aaramtılar, nöltet. 
ler ıeçiriyordu. Makedonya Cemi
yeti gibi ttıtekküller, ortahiı kant -
tırmak, karıtskllk yaratmak için çok 
iyi bir muhit bulmutlardı. 

Bulıar ,;yuetinin akim icapları .. 
Da ve çalıtkan bulıar milletinin ha. 
kiki menfaatlerine ıöre inkitaf et. 
meei, yalnız Balkanlarda deiil, ba -
ntı seven ve iıtiyen bütün insani• 
araamda büyük bir memnuaiJet ft 

itimat uyandıracaktır. 

Yakm ufukta ıöriinen bu ma-• 
ra, inaanm gözü önünde daha uzak 
bir ufka ait bir manzarayı canlan. 
dırıyor. Bu da Bulgariltaa'm da ela. 
bil olduğu bir B_.aa federaı,.a11 • 
dur. Birçok fena tecrübelerin bede. 
lini çok aiır bir tekilde öcli7en Bal. 
kan milletleri, uzak aayılmıyacak 
bir iatikbalde, harice kaqı elbirli. 
iiyle mütterek bir varbk kurmak w 
aulhün en aailam bir deateii olmak 
ihtiyacmı mutlaka duyacaklarcbr. 

Balkan federasyonu, bugiiniba a • 
meli aiyaaetine ait bir meeele clefiL 
dir. Fakat wtiin ileri gCiriiflii a.L 
kan s~liiİDİD ruhuna .--..... 
orada kök talmall Hklenen bir icle. 
alclir. 

itte Bulgari.tan'dakl si7asi İDllİ
tAflar, bu idealin tahakkukuna dof. 
t'U mü&bet bir adımdl1'. Bu itibarla 
ela -aDİ79t 117aadamall ....... 
biiclir. 

Diiw Balkan milletJ--.. diifea 
va8ife, bulsar hükümetinia uaHıiı 
eli tutmak, Bulsariatan'm çetin el&• 
VUIDI kola,.latbnnak ve B~aal~ 
da hakiki sulhu ve noksan.uz bal. 
kanlılıiı karmayı saye bilmel&lir. 
Balkan milletlerinin. e.ıü :samanlar. 
dairi diilllenaiz, müphem ~ 
ait her tütUl lrüçik danularcl- & 
tün kalmalan, keadi ~ iclealı.. 
rine ve iaaaalıia k&l'fl bir harçbın. 
dır. 

Bulsarlarm maruz kaldıkları mH. 
li felaketler kartıamda ba enerji 
sahibi milletin aynı no,ldaya bir ta
kım dolambaçlı yollardan varmaun
dan, ister istemez zaman •e meeale 
kaJbetmeainden tabii ve zarsi bir 
teY olamazdı. 

Bununla ı,..aber Bulgari.t .. 9İ.. 
ha,..t aıkıl Ye idrak JddUIDI bul. 
muttur. Sobraaya'dua a.lueden IÖll
lercle Balkan teaaniiclünün ifadel«i 
vardır. Bu aözlere ıöre Bulsar*a· 
n'm Yuıoslavya ve Türkıiye ile doet. 
luğu püriiuiizdür. Romanya ve Ya. 
naaiatan'la halle ilati,.aç .__... 
.... leleri •ard... Baaclaa dolayı 
Bulsariatan henGa Balkan Birlitiae 
sinnek imk&nmı ıöremiyor. Füuıt 
mahdut bir takan sahalar harici&. 
deki iflercte Balkan milletl.+,le it
birliline ıia ....ıc ihtimallerini i,.i bir 
sözle kartalıyor. 

Sohraaya Mec:liUnde bucünlerde 
kıralm bir nutku okundu. Buna veri. 
lecek cevaplar konutuldu. Bu ema • 

Paria, 12 a.a. - MilU Müdafaa aan- da a<'rleaen aözler, bulgar harici aia 
dığı önümüzdeki pazartesinden itiba- yuetinin aon varclıjı merhale,i ay· 
ren yüzde üç buçuk faizli ve 18 ay va- dmlattı : 
deli hazine bonolan ihracına baılıya- Bulıar milleti, baıkalanıun emel. 
caktır. Bu suretle yapılacak muamele- lwiae ilet olmamak, maceralara 
nin azami haddi bidayette teabit edil- aürildeamemek, aiyuetini uac:aık 
miyecektir. keneli milli menfaatleri baknnmdaa 

Maliye nazın bu mUnuebetle mat- yürütmek, yani mukadderatına ken. 
buata yıptıp beyanatta bu huine bo- di huı:ıbma hüim kalmak azmin
nolannm ela mUnhauran liliblarumya dedir. Milletler Cemiyetinin kmw· 
tahlia edileceiini beyan etmiıtiı'. Bun- lanm ıörüyor, biliyor, fakat buna 
dan evelld iıtikru da ı ktnunuunl- rajmea küçük milletleri konayaa 
den 30 hazirana kadar yapılan aUAh· bir ideal diye cemiyete baibhk da. 
lanma maaraf1anna tahlia edllmlttir. 1111or .... 

Ba suretle tiırif edilen aİJ'Met 
doinaclan doil'U.J'a balkanbbk aİJ&. 

lngiliz silahlanması Mtidir. Her Balkan milleti, US1lll •• 

ıs -•--wnı ... ı 6 dan sabaha kadar devam et· 
temmu• cuma aa.,-- f • b" d rti ve~ üze Marmara' ela Kızılay men aatıne ır ıar enpa • •• 

rilecekti;9 .Amatörlerden mürekkep 40 kitilik bir saz. he~etı m!19 
Zİii temhı edecektir. Aynca gece ve mehtap ejlentilen tertip 

ol111mnqtm'. 
AfFSFIRllPllRRVV ' cwroe u u sa ısurırz s Al 

V artova. 12 a.a. - Bazı alman ıa
ıetelerinde Polonya aleyhinde çıkan 
fiddetli makalelerle Polonya'dalci 
muhtelif nui tqeklciillerinin faaliyeti 
hakkında Polonya ptrlamentosundaki 
iıtiı:ahlar Berlin ve V&rJCWl'da diplo
matik müdahaleler yapılmuını intaç 
etmiıtir. Varıon'dald Abnanya aefirl 
cama ve cumartesi cünleri birbiri ar
kumdan Zembek " Bek'i dyaret e
derek ileride Alman matbuatmm Po
lonya aleyhinde pddetli bir Usan kul
IJum.tJ.acaima dair teminat vermfttir. 

yaliat partisine mensup 4 memur p~ Londıra, 12 LL - Demir unayii it
pacanda kafıdları buarak clalıttrk..ı çi te,ekkülleri lılınferanaı, iınılfliı: ıi
Jırınd111 dolayı tevkif edilmiftlr ~ lihlanmaaınm çabolcla,tırılmaaı i~in 
Bunlar .. yJ9i ve deıvletin emnlyetl..ı le.beden ı.neıt tedbirleri tetkik et
nl lblll suçu ile adliyeye teallm ecfü..ı mek ilzere bu aym 24 ünde YOl'k'd111 
miılerdk. ı toplanacaktır. 

acı tecrübeler netic..mde bir takan 
dersler öfnmmit ve ayn ayrı yollar
dan hep a~ DOktara val'llllfbr. A· 
sırlarca lairbİrillİD hayatma aua7aa 
milletler, bu haldbti hapNtle w ae. 
vinçle ketfetmitlw ve biribiriıle 
müttefik ve kani .. obautlardD'.,.. 
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Tetkike baıladık. Fakat şu nakiller ke
silip her tarafı açmadıktan sonra bir 
neticeye vasıl olamıyacağmuzı anla
makta ben de gecikmedim. Bu elek
trikle ateşlenen bir lağımdı. Nakil baş
ka bir şeye delalet etmez. Fakat e
lektrik nerden gönderilebilirdi? İngi
lizler kaçmışlardı. Gemilerden gönde
recek değillerdi ya. O halde tetkiki 
yapmak için İş aşağıda hendek taba
nındaki ayak teline dokunmadan na
killeri kesmekti. 

Nakilleri kestik ve ferah bir nefes 
aldık. Sonra tabandaki tele kancayı 
takarak uzaktan çektik. Lağım patla· 
madı. O halde lağım tamamen elek 
trik esası üzerine kurulmuştu. Nakilin 
iki ucunu takibe başladık. Bir uç a· 
şağıdaki ayak telinin bağlandığı ma· 
kani:ı:maya gidiyor, oradan da çıkıp a· 
!ağı devam ediyor. Yani hendek taba. 
nının altındaki lağıma gidiyor. Diğer 
uç toprağa giriyor, bu ucu bir an çe
kince mesele de kendini açığa verdi. 
Dıvann içindeki bir oyuktan biribiri -
ne raptedilmit bir kuru pil bataryası 
ınıeydana çıktı. Arbk bu lağımın sır

nru da anlamıştık: Ayak teli ufak 
makanizma sayesinde devreyi kapıyor. 
Kuru pillerden gelen cereyan lağım
daki elektrik funyasını ateıliyor ve la
irmı berhava ediyor. 

Biz kuru pilleri devreden ayırmış
tık. Nakilleri geriye uzattık ve bizim 
elektrik ateıleme makinemizle lağımı 
biraz uzaktan patlattık. Yalnız bun
dan evel patlattığımız ufak lağımlar
dan ceaaret aldığımız için mesafeyi 
luaa tubnuş ve bu koca lağımı çok ya
kından patlatmııtık Lağımın infilakı 

benim ufak tefek takım çavuşumu ge
riki şive öyle bir vurdu ki adamcağız 
uzun müddet mecalsiz kaldı. Benim 
ve yüzbqımın kulaklan bir iki gün 
aağır gibi işitmez oldu. Sonra üstü
müz baıunız havadan yağan toprakla 
yan yarıya örtüldü. Eğer arazi tatlık 

olsaydı hiç birimizde kafa göz kalmı
yacakmıı. Maamafih bu mendeburla
nn da sımnı öğrenmiştik. Bu çeşit 
lağımlardan aynı günde tam doksan 
tane, ötekilerden üçyüz kadar patlat
tık ve bu keyfiyet bilhassa bölüğümüz 
zikredilerek resmi tebliğe geçti. 

Bu tehlikeli mıntakayı temizledik
ten sonra biz de ileri yürüdük. 

Mevsim kıt olmasına rağmen hava 
güzel ve çok soğuk değil. İkinci ve ü
çücü İngiliz hatlarını da geçtik. Bize 
bir zaman baş kaldırtmıyan bu demir 
mazgallı, milyonlarca kum torbası 

kullanılarak muntazam yapılmış ve 
çok temiz tutuhnuı siperlerin içinde 

bir kaç saat evel vurularak kalmıı bir 
iki ölüden baıka kimseye rastlıyama
dık. Yalnız geriye terkedilen cephane, 
tüf ek, telefon kablosu, tel, mani kazı
ğı gibi malzemenin zeminliklerde ha
li üzere terkedilen güzel karyola
lar, yataklar, buna benzer eşyanın 

bolluğu gittikçe bizi hayrete düıürü
yordu. Fakat bu hatlar bitip, onun 
gerisindeki geniş bir saha da geçildik
ten sonra sahile yaklaşınca asıl hayre
timiz orada arttı. lngilizler her ıeyi 
olduğu gibi bırakmış, yakılabilecek 
!eyleri tutuıturmuş, hayvanlan zehir-
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Mahkemeden çıkınca kavga 
ettiler ve tekrar 

Ankara ------
Öğle Neşriyatı : 

14
.30 J{a 

neşriyatı - 14.50 Plakla d:ıns ı1I 
halk liarkıları - 15.15 Ajans tıab Bir 
Akşam Neşriyatı : 30 ~ Bogıu.. ıs. 

Yazan : M. Şevki Yazman 

sıcağı sıcağına döndüler 
misikisi - 19.15 Turk musıkısi ve etmek 
kılan (Hık~et Rıza) - 20.00 Saııt lstanb 
arapça ne5rıyat - 20.15 Turk ıııu 
mator Cemıle) - 21.00 Şan pi dası 

Davacı müddei aleyhle • • 
yerını değiştirdi 

21.15 Studyo salon orkestrası: 1 • 
Ballct Ecıptien. 2 - Vılly Engel 
1.icbcsleid. 3 - Pennati Malvez 
d'Amour. 4 - İtalo Brnncuccı: 
d'Amour. 5 - Drigo: Suitc du :B 
Millıons d'Arkquın No:3 Reco 
- 22.00 Ajans haberleri - 22.15 S 
tiklil Mal"lil, 

Adliye sarayının kapısından kala -
balık bir grup çıktı. En az on kişiydi
ler. Topluca Samanpazarı'na dogru 
yöneldiler. Uzaktan bile iki parti na
linde oldukları görülüyordu. Arala· 
rında şiddetli bir münakaşa vardı. İki 
partinin biribiri için söylediği, tekra
rı caiz olmıyan ağır sözler, caddenin 
öbür tarafından duyuluyor ve halk 
durup durup bu geçenlere bakıyordu. 

İlk bakışta bunların mahkemeden 
yeni çıkmış oldukları anlaşılıyordu. 
Kaybeden taraf hıncını alamamş, ha -
bire : · 

- Ben sana yalancı şahit dinletme
yi gösteririm. 

- Nereden buldun o sürmelileri ? 

Dikenli kayalıklar içinde mahirane ilerliyen avcı askerlerimiz. - Herif, Allahtan da mı korkma· 
dın da yüzüme baka baka yalanlar be
cerdin. İnkar ettin, diye öbiır tarafa 
liif atıyor, ... Yanındaki şahitlere gelin. 
ce onlar, şahitlıklerinin işe yarama
mış ve adamcagızı mahkumiyetten 
kurtaramamış olmanın verdigi hicap
la süklüm püklüm yürüyorlar; ve fa
kat icabında mübarezeye bile hazır .,1. 
duklarını hissettirmekten çekinmıyor
lardı. 

lemiı veya kurıunla öldürmüı ve an
cak canlarını gemilere atmışlardı. Pek
simet, konserve, et, marmelat, her çe
ıit yiyecek ve içeceğin haddi ve he
sabı yoktu ve bu bolluk içerisine dü
şen bizimkilerin hali bir bayram, bir 
panayır manzaraaı arzediyordu. Her
kes düşmanın kaçmasından, Boğaz'ın 
kurtulmasından ve bolluğa düşmekten 
ötürü büyük bir sevinç içindeydi. Her 
tarafta yiyecek, içecek, giyecek depo
lan hali Üzere bırakılmışlardı. Çanak
kale' de bu kadar sıkıntı çekmişlere 

bundan da ideal ne olabilirdi. Bunlar
la Mahmet'ler kendilerine çeki düzen 
ver:İyor, üstlerini baılannı değiştiri
yorlar. Matra, ekmek torbası, palaska, 
hülasa askeri techizat namına ne var
sa hepsini yeniliyorlardı. Bunlar her
kese yetecek kadar boldu. Öte taraf. 

ta bir çok baraka veya aalaşların al
tında öldürülmüı koca kadanalar ya
tıp duruyor, bu katliamdan kendisini 
kurtarmıı bir kaç kadana ve katır et
raf ta başıboı ve fakat keyifli keyif)j 
dolaşıyorlardı. 

Bizim bu sahnede duracak pek vak-

Falih Rıfkı Atay 

Zeylin Dağı 

- Yeni basılı§ -

Çıkh 

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 100 kuruş 

timiz yoktu. Neferlerim bir kaç kon
serve ve reçel kutusu aldılar, ekserisi 
ayaklarına birer fotin geçirdiler ve 
sonra ileriye asıl iskele yerine doğru 
ilerledik. Burada koca yığınlar halin
de un ve konservelerin üzerine petrol 
dökülmüş ve ateş verilmiş. Karşıaına 
da İngiliz torpidoları geçmiş. Söndür
mek için yaklaşabilirsen yaklaş. Maa
mafih zaruretin ne demek ol foğunu 
bilen bizimkiler durmadılar, gene a
raJrklardan sokularak bu yığınları sön
dürmeğe başladılar ve hatta kısmen 
muvaffak da oldular. Ak~ama doğru 
ve son duman iskele üzerinden dağıl
dığı dakikada İse son İngiliz torpido
lan da kıçlarını ccvirdilcr, her halde 
selam m.."l.kamında olacak bir iki mer • 
mi daha attıktan sonra tamam sekiz 
buçuk ay ateş ve ölümle yuğrulan ve 
şimdi sükuta kavuşan bu sahilleri bı
rakıp adalara doğru uzaklaştılar. 

Bu esnada emir neferim Mehmet'le 
ben de sırtmızı bir İngiliz zeminliği
nin dıvanna davamıı bütün kudretine 
rağmen geri rekilen İngiliz ııernilerin; 
seyrediyorduk 

(Sonu var) 

Mahkeme salonundan muzaffer çı
kan müddei ve etrafındakiler onde 
yürüyor, bu agır sözlere pek kulak s· 
mak niyetinde goriınmı.iyorlardı. 

Fakat bu yürüyüş halindeki müna -
kaşa, nedense bana, "sonunda bir ış 
var'' gibi göründü ve peşlerini koyver
medim. 

Ne kadar akıllıca hareket ettigimı 
daha Samanpazarı'na çıkmadan anla 
dım. Daha Gazi ilk mekteplerinin :>· 

nünde münakaşa çığırından çıkmıy.ı 

başlamıştı. Öndeki muzaffer parti, ar
kadan atılan taşlara bir ses çıkarmadı, 
iki göz yumdu; fakat üçüncüsünde ar
tık dayanamadı ve içlerinden güçlü 
kuvetli birisi - belki de davayı kaza-

:n;1n hıtrlu.. b...._.: ..t::---'· • 
- Bana bak sen biraz: çok oldun, 

kes sesini artık; bu kadar bildiğin 'ar
dıysa hakime söyliyeydin? Sokağın 

400 Kadın zehirlendi ;:t~sında edepsizliğin &lemi var mı 

Londra, 12 a.a. - Blakfriars civa
rında bir fabrikada çalışan 400 işçi \ 
kadın bu sabah bir amonyak borusu
nun patlaması üzerine çıkan gazlar
dan zehirlenmiştir. Bunlardan otuz 
tanesi hastaneye rrakJedilmiştir. İçle
rinden bazılarının vaziyeti vahimdir. 

Diye bir horozluk yaptı. 
Bir başkası daha asabi çıktı 
- Palabıyık, diye gürledi, çeneni 

tut, sonra tutarım çeneni... 
Birincisini adımı basarak takip e

den ikinci parti, bir kere kabadayılığı 
ele almış bulunuyordu, kolay kolay 
sesini kesmek niyetinde değildi. Pa-

K I ... 
1 

, . , labıyık, derhal bu laflara cevap ver..li: 
ıra 1) ı c "l) or - Arkadaş, dedi, mahkemede yap -

Londra, 12 a.a. - Kıralın sıhi va· ı tığın yeter oldu, şimdi de fazla söy • 
ziyeti iyileşmekte devam etmektedir lenme, bilirsin huyum kötüdür. 

_.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 

- Yaz.an: Alexis Tolstoi No: 148 :: - ---Prof •·.,()r Hanrich Rei~cnhadı :: 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Üniver- ~ 

sitede 4 senedenberi umumi felsefe 
okutmakta olan profesör Hanrich : 

Arkadaki partinin ağır başlıların -
dan biri Palabıyığın kolunu dürttü, 
kulağına doğru yavaşça:: 

S t ·· t" be Ah- t~ıanhul : - ıçra ma esmayı us une 
yeni 
kada 

met, diye onu teskin etmiye ve işi tat- Ugle Neşrıyntı : dırab 
lıya bağlamıya çalıştı. 14.30 Pla~ 

musıkısi - 14.50 Hivadıs - lS.5 yor: 
Kafile, bu sırada Çocuksaraymm turk musıkısi _ 15.30 Muhtelıf p lst 

hizasını geçmiş, fakat iyice kızışmış rıyatı - 16.00 Son. 
bulunuyordu. İki partinin arasındaki Akşam Neşriyatı : of 

18.30,.. 
mesafe kısaldı, kısaldıkça da kavga Eminonu halkevi namına: Samı 
tehlikesi arttı. Nitıayet Saman pazarı'- (I• etıh'den ı.u 1:une kadar 16t 
na yakın had devresini buldu ve bek. spor) - 19.15 Nıhal Asım ve 

!arı tarafından turk musıkısı (U şair: 
lendiği gibi patlak verdi. zam ve halk ~arkıları _ 19.55 sorsa 
Münakaşanın mudarebe halıni al· leri - 20.00 Saat nyarı: Grenvıc; ra 

ması da anlatmıya deger: sinden naklen:- Şelıır Bandosu: 
Dol ener ıdaresınde: l - Dıhtre und 

Herkesin Palabıyık dediği - yani uvertur - Suppc. 2 • Bale eJıpsıytll 
sözlerden anlasıldığına gore mahke- ı 1.2.3.4. - LuıJını. 3 • La paloma - S 

· 1 b d ~ .. · 4 • Viner Bonbon - Vals 1 Straus. S 
meyı cay e en zat - ondekıne : Zeplin • Marş • Tayge. _ 20.45 Ha'°' 

- Ben sana gösteririm, diye bır Hif ru - 20.48 Ömer Hıza Dogrul ta 
d arapça soylev - 21.00 Saat ayan: 

savur u. Tuzün: Şan - Studyo orkestrası re! 
Öndeki, bu söz üzerine yayınd.ı.n le - 21.30 Tahsin Karaim ve ark• 

f 1 d k b" • d k' tarafından turk musıkısi (Sultan! 
ır a ı ve o gı ı arıta a ı partının faslı) - 22.10 Muzık ve variyete: 1' 

arasına saplandı. Arkadaşları elinı ko- şı Belediye bahçesınden naklen -:.., 
lunu tutmak, arbedeye mani olmak is- Son haberler ve ertesi gunun prOi'"" 
tediler. Hatta tuttular da .. Fakat be. 23·00 Saat ayarı: Son. 
riki bir kere hızını almıştı. Sonra Pa- A' rnpa: 
labıyığın çenesi de yumruk burnunun v.r. "''''i VE OPr:RETLER : 191 
dibindeyken bile durmak, dinlen 1ek nıgsberg - 20.25 Budapeşte - 20.45 

Cenerı. 
bilmiyor, habire : ODA M0Z1ôİ : 16 Munih - 17 

ve an 
ye ih 
olma 

- Ne göstereceksin be, göstermez - sel - 18.25 Luksenburg - 21.30 Sarb 
sen hatrım kalır .... Diye karşısındaki- Ştutgart - 21.45 Hayversun l. - 22 

şova - 22.45 Droıtviç. tar 
ni kışkırtıp duruyordu. SOLO KONSERLERİ: 9.30 P çık 

Bu arada daha birçok laflar söylen- ıs.20 Laypzig - 15.30 Sarbrukcn, 
- 17.15 Roma - 18.15 Alman ıstas 

di, birçok çeneler açıldı ve ağızlarC!.m Hamburg, Koln - 19.10 Sar BrukcO. ge 
her boyda, her ağırlıkta kiıfıirler do - Bromunster - 20.20 Bukreş - 20.45 
küldü. Bunları de"il be:n, o anda bel- Brufen - 21 Droitviç, Strasburg -

t> Berlin, Konıgsberg, Vıyana . 
ki söyliyen bile duymuyordu. Hoş NEFESLİ SAZLAR : 6.30 Bresi ni 

na 

duysaydım bile yazabilecegim yol tu 8.30 Breslav - 11.05 Prag - 12 B 
Danzig, Viyana - 18.30 Beromunste ğı 

ya.... ORG KONSERLERİ : 18 Kunıgs 
Kavga her yerde her zaman olur. 19.25 Helsingfors - Latti. 

A f k d ~ ') HAFİF MÜZİK : 5 Breslav _.. Bf 
yıp tara 1 yo egı var ama; ma- Hamburg - 6.30 Koln - 7.10 Koln..,, 

dem ki çok görülüyor, demek ki ayıp- Frankfurt - 9.30 Berlin _ ıo Beri• 
lığı ve dikkate şayan tarafı kalmıyor. 10.30 Viyana - 12 Frankfurt, H•·:J Y 
Fakat, benim seyrettiğim kav~anın Munih, Ştutgart- 13.15 Breslav, Vi~ dı 
seoeoı ve nctı\.1::>1 ıx:ı11.l uc ucııııttı. ııı!r ~'i;HUtir-i• ıli .... JY.f:l1(f"kcl1ı1l,rılPP,r.&ı.. J{ 
bir kavgaya benzemez. bcrg, Ştutgart, Viyana - 16.15 Praı 

Munih - 19.10 Alman istasyonları -:11 
Kavgacdar, daha hakimin önünden Droitviç - 20 Berlın, Koln - 21.30 ,,.,_ 

yeni ayrılmıılardı, sıcağı sıca ına istasyonları - 22.35 Konigsberg, Vı~ 
Z4 Munıh. 

tekrar tutuştular ve daha hoş tarafı 

kavgadan sonra tekrar, gene topluca 
Adliye sarayının yolunu tuttular. ge
ne aynı yollardan, kendi ayak izlerine 
basa basa, adliye sarayının büyük ka
pısından içeri girdiler. Müddeiumumi
lik koridorunda karar kıldılar. Fakat 
bir farkla 

Deminki müddeialeyh şimdi müd • 
deiclir ve biraz evelki davayı kazandı -
ğı için horozlana horozlana söylenen 
zat da, görünuşe gore fazla kabaıiayı -
lık yapmanın cezasını çekmiye hazır -
lansa fena etmez. 

Şirkt·ti Hayriyc'nin yeni 

illoskova'da Türkiye içil 
rarl yo konseri 

Moskova, 11 a.a. - 14 temmuzda y.ıf 
memleketlerle kiıltur munasebetlerı 
me umum sovyet "Voks" cemiyetiyl• 
C.B. radyo komitesi, Moskova'dan }{ 
tern radyo istasyonu ile "dalga tulü 
Türkiye için tertib edile!\ bir radyo 1' 
ncşredeceklerdir. Konser, Turkıye sat 
20 de başlıyacaktır. 
KONSERİN PROGRAMI sunvıı 
l - "Stalin şarkısı .. Alcksandrov'un 

si, "'$imendiferciler marşı., Dunayev5 
bestesi, "Kolsomal lokomotih., Kıı 
ki'nin hestesi, "Galya kız" kazak şıı 
"Çangala,, Gurcu uarkısı, "Komşu ,. 
Ukranya şarkısı, "Karnavala elveda 
guroçka operasından Kimski Korso 
bestesi. Bu kısım şimendiferciler pr 
raks heyeti tarafından ve S.S.C.B. }121 

tisti Aleksandrov'un idaresinde or 
!icfİ Lebedev icra edilecektir. 

vapuru 2 - Bu kısım: Azerbeycan musiki 
ibaret olacaktır. "Şah Sanem., operas 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Şirketi bir uvertur Magomayev'in bestesi Aze 
1 • can şark çalgıları heyeti tarafından, uayriye'nin 76 numara ı yenı vapu- d d 1 s s c k ıı ıma uştu., gaze i . . .B. hal · 

ru 24 temmuzdan itibaren yeni sefer- Bayan Mamedovn tarafından, "'Baiat 
raz., Azerbaycan nagmesi Yonncsyaıı 

!erine başlıyacaktır. Gemiye Sarıyer resi altında halk şarkıcıları heyeti ta 

Dl 

l 
d 
zi 

Reisenbach Amerika'nm Mişigan üni- : 
versitesi profesörlüğüne tayin edilmiş 
ve hareket etmiştir. 

adı verilmiştir. Yeni aralba vapuru da dan ve "Kalbın şarkısı,. Karayev'ın 
- lii, Hasanov'un idareliİ altııı<laki kotO 
~ ı aynı günde ıocfere başlıyacaktır. orkestra tarafın-da_"" ______ ..---- --------'-- ~l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l 11111111111111111111111111111111111111111111111111111119' -111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: 

kendileri öğrenecek, sonra erlere öğ
reteceklerdi. Ekseriya yüksek rütbe
leri ihraz eden subaylar iftiharından 
şaşırıyor ve işi sarhoşluğa vuruyor
du .. 

Narva hezimetinden iki hafta sonra, 
süvarisinin dagınık ve harab bakiye
sini (kimi atını, kimi kılıcını kaybet
miş, kimi de hiç bir şeysiz kalmış ola
rak) Novgorod'a getirebilen Boris 
Petroviç Şeremetef'e şöyle yazıyor

du: 
"Uğranılan felaketten dolayı kendi

ni yese kaptırmamak gerekur. Bu se
beple sana, süvariye kumanda etmek, 
yalcrn mevzileri tutmak ve icab ettiğı 
zaman düşmanı daha çok izrar için ı
ılerlemckten ibaret olan eski vazife
ni ele almanı emrediyorum.,, 

Fakat asillerin baştbozuk süvarisi 
hiç de emniyet vermiyordu. On dra
gon alayı teşkil etmek için her çeşit 
adam - mujikler. kabalniler - gö
nüllü sıfatiyle, ve iaşe olunduktan 
baş.ka yılda on bir ruble verilmek şar
tiyle, silah altına alındı. Kölelikten 
- kabala' dan - kurtulmak niyetinde 
pek çok kimse vardı. Bunların en sı
hatlileri, en gürbüzleri seçiliyordu. 
Dragon bölükleri, talim gördükten 
sonra, Narva muharebesine iştirak et
miş alayların general Anikita Repnin 
tarafından yeniden teşkilatlandırıldı
ğı Novgorod'a gidiyorlardı. 

Bütün yaz Şeremetef ve Şlipenbah 
ileri karakolları aı;.asındaki çarpış
malarla geçti. İsveçliler Peçeski ma-

-nastırını işgal etmek istediler, fakat _ 
ancak civardaki köyleri yakmağa mu- : 
vaffak oldular. Kaygılanan Şlipen- -
bah, sekiz bin kişilik bir takviye or
dusu göndermesini Şarl'a yazıyordu; : 
zira görünüşe göre ruslar kendilerini -
toparlıyorlar, ve hattil Narva bezime- : 
tinden sonra askerlik bilgisi ve silah _ 
hususunda ilerliyorlardı. Bu şartlar- : 
la iki alelade liva ile bunlara galebe : 
çalmak hiç de kolay olmıyacaktı .... --

Bu sıralarda Şarl, Krakovia'yı eline : 
geçirdi, kıral Ogüst'ü Saksunya'ya 
kadar sürdü. Akıl ve hikmetin sesine : 
kulak vermiyordu. İşte böylece, 1701 _ 
senesi ilk kanununa kadar askeri ha- : 
reketlcr uzayıp gitti. : 

Generıı.l Şeremetef, general Şlipen- : 
bah kışlık ordugahının, Derpt civa- : 
rında, Örestfer çiftliğinde bulunduğu ve keçe çizmeler giydirdi ve, yanına 

kızaklar üzerine yerleştirilmiş on beş 
hafif top alıp - önünde Kafkas, Kal
muk ve tatar süvarisi olduğu halde -
süratle, fakat azami ihtiyatla üç gün 
içinde Örestfer'e vardı. İsveçliler ku
laklıkları havada uçan, mızrakları at 
lruyruklariyle süslenmiş ve yaylarla 

nü kış ortasında bir esirden öğrendi. 
Zihnimkn geçen plandaki cüret biz
zat generali dehşetler içinde bıraktı: 
Mesele düşmanın işgali altında bulu
nan yerlerin merkezine kadar girmek 
ve onu ordugahında bastırmaktı. Vak
tiyle Boris Petroviç böyle neticesi 
meşkuk işlere girişmezdi. Fakat Pet
ro Aleksiveyiç şimdi laf dinlemez bir 
adam olmuştu. Geçmek frrsatı varken 
bundan çekinenleri değil, harekete 
geçenleri dahi tevbihleriyle perişan 

ederek hiç kimseye rahat ve huzur 
vermiyordu. 

Maceraya atılmak gerekti. Boris 
Petroviç yeni askere alınmış ve talim 
görmüş on bin kiı;iye kısa kürkler 

silahlanmış olan süvarileri - Küçük 
Aia çayının karlarla örtülü dik kıyı
larında - iş işten geçtikten sonra 
gördüler. 

Yarbay Lieven, iki piyade bölüğü 

ve bir topla sahilde ilerledi. Karşı kı
yıda kurtların ulumasına benziyen 
bir ses yükselip mütemadiyen fazla
laştı. Kısık ı:rozlü barbarlar kıvrık 

: rinin geldiği Şlipenbah, ordug5.hta 
: dört nala koşuyor, İsveçliler kulübe

lerinden, izbalarından yarı çıplak fır
: !ayıp derin karlarda bata çıka kıtala-

rına iltihak ediyorlardı ... Yaklaşmak
-: ta olan rus ordusunun top~usu tara-
- fından selamlanan İsvt ç ordusu çift-
- ligin önünde mevzi aldı. Boris Petro-

viç, çuha kaftan giymiş, boynuna üç 
: renkli bir lf.ımayh takmış, murabbaın 
: ortasında, at üstünde duruyordu. 

= -- İsveçlilerin ateşi, ordunun önün
den giden dragon bölüklerini karış-
tırdı. Bunlar ilk defa ateşe giriyor

: !ardı. İsveçliler kati bir taarruza geç
: tiler. Fakat, kızakları üzerinde ileri -: atılan on beş top öyle kesif ve sürat-

: li bir atışa başladılar ki mütearrızlar 

hay~ete düştüler, şaşaladılar, ve iler

leyi-şleri de bu yüzden durdu Bu es
nada tekrar saflarını islfilı eden dra-

yaylarını dikip sağdan, soldan etrafa 
ok yağdırarak, beyaz bir toz bulutu 
kaldırarak, karlı ve dik kayalar iize
rinden athyarak sudan süratle geçmi
ye başladılar. Çizgili elbiseli, kıvrık 
kılıçlı tatarlar; maviler giyinmiş, el
lerine mızraklar ve kalkanlar almış 
çerkesler de onları takip ettiler. Kal
muklar bağıra çağıra cepheden hücum 
ettiler. Üç yüz estonyah nişancı, su
baylarla birlikte, kılıçtan geçirildi, 
mıznklarla delik deşil edilip cesetle
ri soyuldu. 

Bütün İsveç ordugahı harekete 
geçti. Atlı topun himayesinde yeni 
bir müfreze bu pişdar süvarisini püs
kürttü ... Arkası sıra bir trampet nefe-

gonlar, fırtına gibi, bunların cenah
larına atıldılar. Şeremetef, murabba

ın ortasında, sesini kalınlaştırarak 

bağırıyordu: ''Çocuklar isveçlilerin 
üstüne atılın!" süngü takan ruslar 

hızla ilerlediler. Tüfek ateşlerinin 
parıltısı içinde çabucak akşam olu
verdi. 

Şlipenbah, çiftlik binalarının hima
yesi altında ricat emrini verdi. Fakat 
borular hazin hazin ricat havası ça
lınca, dragonlar, tatarlar, kalmuklar, 
çerkesler, süngülerini siper tutarak 
çekilmekte olan İsveç murabbaları ü-

zerine hararetle saldırdılar. Mil 
balar bozuldu, tarumar oldu. 
başladı ... General Şlipenbah, ((a 

hktan istifade ederek. dört b()l 
birlikte, Riga'ya dogru kaçmagB 
vaffak oldu .... 

Bu ilk zaferin kıutlanması içirı 
kova'da fişek şenlikleri yapıldı. 
vareler yakıldı. Büyük Meyd-' 
halk için vodka ve bira fıçıları~ 
koyun çevrilip ehaliye beyaz e 
dagıtıldı. İsveç sancakları, gönde 
ri baş aşağı gelmek suretiyle. J{ll 
rıcı kulesine asıldı. Menşikof, 1' 
Petroviç'e Çar'ın pırlanta çer~ 
bir resmi ile bu münasebetle ihdııl9 

lunan general feldmareşal rütb~ 
tevdi etmek üzere Novgorod'a f 
ket etti. Muharebeye iştirak etıf" 
lan her er, ilk defa olarak Mo6 
darpanesinde eski paralar ycrirıe 
sılan yeni ı-ublelcrden birer tarı' 
diye aldı.... . ~ 

Altı ay şonra, Boris Petrovıl;• 

melşof civarında tekrar general 
penbah ile karşılaştı, ve bu karılı 
harebelere harekete iı:;tirak ctııP 
lan yedi bin isveçliden beş bifl 

e 
yüzü öldü. Livonya'yı müdafaa 
cek artık bir tek kişi kalmaınıŞ•., 
şehirlerinin yolu açılmıştı. ve r~ 
metef memleketi, şehirleri, çift ;,ı 
ri, şövalyelerin kadim şatoların' 
etmek üzere ilerledi... ) 

(5onU .,~ 
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Aşk ve mehtap ekoslovakya ___ 1 hl ..... ü ............. icvın 
Gençlere dair! 

Bu yıl liselerden ve üniversitenin 
muhtelif şubelerinden kaç genç dip
loma aldı; bunu bilmek hakikaten 
faydalı olurdu. Diploma, vakıa, bu 
gençlerin atılmakta oldukları çetin 
mücadele hayatında, nihayet bir la
birentin kapısını açan el gibidir: 

Bir kaç scncdenberi, Jstanbul'da 
Boğaz.içi'nde mehtap alomlerini ihya 
etmek istiyorlar. Bunun yabancıları 
lstanbul'a getirmek için ne kadar fay
dası olacağı bilinemezse de, bizim iç 
turizm bakımından fÜphesiı: iyi bir te
tebbüs. Eskiden lstanbul'a güzel bir 
tehir görmek için gidilinniş. Şimdiki 
toz ve topraklı, her tarafı bozuk kal
dınmlı lstanbul'a güzel bir şehir de
meğe insanın dili varmaz. Bu şehir 
yeni plana göre yeniden yapıhncıya 
kadar lstanbul'u bir turizm şehri say
dırabilecek ancak iki hususiyeti kalı
yor: Antikaları ve tabii güzellikleri. 

lstanbul'un antikalarını görebilmek 
ve anlıyabilmek için haylı derin bilgi
ye ihtiyaç var. Bunu elde etmek kolay 
olmayınca (henüz pek de uzak olnu
Yan bir zamanda İstanbul şehircilerin· 
den birinin "burada Jüstinyen'in eser
lerini kökünden kazıyacağım" dediği
ni °tw'.!.ırlarsıruz, bereket versin ki Aya
aofya müze oldu da o tehditten kur
tuldu) lstanbul'da görülecek şey tabii 
güzelliktir. lstanbul'un tabii güzel
liklerinden en güzelinin de Boğaziçi'n
de mehtaplı geceler olduğunda şüphe 
yoktur ..• 

Rivayete göre, yüz yıl önceki İs
tanbul' da Boğaziçi'nin mehtap alemle
ri a!k kaynağı olurmu§. Fakat gene 
aynı rivayete göre, o zamanda aşk 
ateıi bir canfes feracenin hııırtısından, 
Yahut sokaktan geçerken kafes ar.ka
sında hissedilen ılık bir nefesten bile 
tutuıurmuf. Onun için Boğaziçi'ndeki 
tnehtap 8.lemlerinden bir taraftaki ka
yıklarda gazeller okunurken, her iki 
taraftaki kayıklardan ahlar ve oflar 
çıktığına kolayca inanılabilir. 

Ancak o ideal a§kın modası çoktan 
geçmiştir. Bu zamandaki insanlann i
handıklan (ideal aşkın hala, ınü&tes• 
na olarak, bulunduğunu kabul ederse
niz insanlardan en çoğunun İnandı
ğı/ bir tek aşk vardır: Biyolojik aşk.. 

Mehtap alemleri acaba, bu biyolojik 
qk üzerine tesir eder mi? 

Yeni biyoloji ilminde güneşin, yerin, 
yıldızlann bile tesirleri haylıca bilin
dıgı haJ<le bizim dünyanuzın peyki o
lan güzel ayın hayat üzerine tesiri -
maalesef - henüz pek u tetkik edil
ıniı tir. Zamanında her §eyi bilen Efla
tun filezof, kadınlar ay çocuklarıdır, 
deınit olduğu halde, aonradan bu sö
zün hikmetini anlamağa çalı9an, ayın 
ne aık üzerine, ne de hayatın ba.tka 
itleri Üzerine tesirini iyice tetkik eden 
kimse ç.ılmıamııtır. 

Orta çağlardaki müneccim hekim
ler İnıan vücudunda her kısmın idare
sini göklerdeki mimlerden birine ver
dikleri zamanda, ay sağ kolumuzu i
dare eder, aol kolumuzu da Venüs di
yerek büyük filezofun sözünden büs
bütün uzakJaımıılardı. 

Daha 50nraki hekimler kadınların, 
aydan erkeklerden daha ziyade müte
e11ir .ldukJarını tanımakla beraber, 
onlar da bu tesirin ancak zayıf fikirli 
kadınlar üzerine olduğunu 5Öyliyerek 
hu işi, Joğnıeu, bir iyi iaceliyememiş
lerdir. 

Yeni zamanlarda da mehtabın tesiri 
Yalnız deniz hayvanlan üzerinde araş· 
tınlmışhr. Bunlardan elde edilen ne
ticelerden bazısı aksine çıkmıştır. Hal
kalı deniz hayvanlarının yumurtaları 
demek olan halkaları, mehtapta değil, 
tanı da mehtaph olmıyan, ayın son 

haftasındaki, gecelerde denizin yüzü • 
ne çıkarlar. Erbabı bu yumurtaları 
havyar gibi yemeği sevdiklerinden on· 
ları deniz üzerinde toplamak için ilk
baharda daima karanlık geceleri bek
lerler, denizde yaşıyan halkalı hayvan
lardan büyümüş olanların deniz yüzü
ne çıkarak dansetmeleri de bir ıqk ha· 
reketi demektir. Bunun için de o hay
vanlar daima mehtaplı ohnıyan gece
leri beklerler. Mehtaplı gecelerde ha
va bulutlu olup da ay kapalı bile olsa 
gene denizin yüzüne çıkmazlar. 

Buna karşılık, Aristot deniz kesta
nelerinin yumurtalıkları mehtapta da
ha dolgun olduğunu yazmıştı. lstrid
yelerle balıklardan bazıları da vakıa 
mehtapta yumurtlarlar. 

Görülüyor ki, deniz hayvanları üze
rindeki tetkiklerden şimdilik kesin bir 
netice çıkarmak mümkün değildir. Za· 
ten medeniyet insanlarda biyolojik aş
kı bile değiştirmiştir. Aslında insanın 
aşkı da mevsimine münhasırken, me
deniyette aşkın mevsimi yoktur. Bun
dan dolayı mehtabm insan aşkı üze
rine tesiri deniz hayvanları üzerinde
kine benzemese gerektir. 

Boğaziçi'nde yeni mehtap alemleri 
devam ettikce, belki bu fiziyoloji işini 
tetkike de yol açar. 

~.A. 

Yurclclaşlığnmza kabul 
olunanlar 

Bulgaristan Yunanistan ve Roman· 
ya'dan hicret ve iltica suretiyle yur
dumuza gelmiş olan 1583 milJetdaşı
mız bakanlar heyetince tabiiyetimizc 
kabul olunmuşlardrr. 

Bazı lwle•liyelcrimizin 
istikrazları 

Kilis belediyesinin 20 'r>in liralık e
lektrik, İzmir Kemalpaşa belediyesi
nin 25 bin liralık imar ve Gölcük be
lediyesinin de altı bin liralık istikraz 
teklifleri iç bakanlıkça kabul olun
muştur. 

Ankara Borsası 
12 Temmuz 1938 Fiyatı 

ÇEKLER 
Aç ıhı Kapanıe 

'Wl'ı 

Londra 6.2325 6.2325 
Nevyork 1'26.565 126.50 
Pariı 3.49 3.49 
Milino 6.6575 6.6575 
Cenevre 28.91 28.91 
Amıterdam 69.585 69.585 
Berlin 50.815 50.815 
Brukıel 21.4175 21.4175 
Ati na 1.14 1.14 
Sof ya 1.54 1.54 
Pra& 4.3775 4.3775 
Madrid 6.925 6.925 
Varıova 23.7-4.25 23.7425 
Budapeete 24.93 24.93 
Bükreş 0.9375 0.9375 
BelKrad 2.8725 2.8725 
Yokohama 36.385 36.385 
Stokholm 32.1325 3.2.1325 
Moıkova 23.7975 23.7975 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 Türk Borcu I. 19.125 19.10 

(Vadeli) 

" .. .. I. 19.19 19.10 
( Pefjin) .. il. 19.10 19.10 ,, ,, 

( Vadeli ) 

" 
,, III. 19.075 19.075 

" ( Vadeli ) 
,, ııı. 19.10 19.10 ,, ,, 

(Peşin) 

1 spanyol sivil harbı ve sebebi
yet verdiği ihtilatlar son za

manlarda dünya kamoyunda ön planı 
işgal etmiş olmasına rağmen, Çekos
lovakya meselesi, hepsinden fazla, 
Avrupa'nrn en acil tehlikesi olarak 
kalmaktadır. 

Henlayn, Hodza ve cumhurreisi Be
neş'in bir anlaşmıya varmıya çalıştık
ları muhakkaktır; Çekoslovakya çer
çevesi içinde alman südetleri için 
"Home Rule" esası üzerinde husule 
geldiği takdirde bu anlaşmanın mem
nuniyet verici olacağı da muhakkak
tır. Neden iki taraf bu neticeye vara
masınlar? 

Çekoslovakya hükümeti, Fransa ve 
!ngiltere'ye karşı, mantık ve adale
tin emrcdebileceği şeylerin önüne hiç 
bir engel koymamak vazifesiyle mü
kelleftir. Südetler hiç b i-r zaman Al
manya tarafından ilhak edilmiye ça
lışmadılar; belki bunu çaresiz kalın
dığı takdirde müracaat edilecek son 
şekil olarak gbsterirler. Prusya na
zizminin çelik strüktürü içine girme 
heyecanı, hatta liderleri nazarında 

bile, Avusturya nazilerinb inkisar 
hayalinden sonra bir haylı soğumuş
tur. 

. Çekoslovakya gibi küçük bir devlet 
çerçevesi içinde, eşit sıfatiyle rol 
görmek ihtimali, südet liderleri için 
her gün daha cazip bir mahiyet alıyor 
görünmektedir; tamamiyle Berlin td.· 
rafından massedilmek ve gestapo'nun 
kıskaçlarının tatbiki altında şekilsiz 
bir usare haline gelmektense bu hal 
11eklini tercih etmektedirler. Her şe
yin üstünde, her iki taraf çekoslovak
ları da, bir umumi harbın kıvılcımını. 
fışkırttıkları takdirdex bunun en sa
rih neticesi vatanlarının, yuvalarının 
ve bütün mevcudlarrnın mutlak bir 
harabi içinde yıkılıp mahvolacağını 

unutmamalıdırlar. 

A lmanya'nın silahlı himayesi ol· 
masaydı, aüdetlerin muztarip 

olauKları hatilar hiç bir zaman düzc
lemiyecekti. Şimdilik, aüdctler kal
kınma halindedirler, ve Almanya'nın 
ileride bir müdahalesi, necat getirme
mekle kalmıyacak, ancak sefalet ve 
harabi getir ecektir. B öylece, Çekos
lovakya'da bütün yollar Prağ'a ve uz· 
laşmıya götürmekıtedir. Bu hal şekli, 
Almanya tarafından kabul edildiği 
takdirde, mtihim bir sulh vadi te9kil 
edecek ve bütün Avrıupa için daha iyi 
günlerin işareti olacaktır. 

Bununla beraber, Almanya'nın 

kudretini idare ve dirijc eden yüksek 
şahsiyetler grupunun karar ve proje
lerinin mahiyetini kimse bilmez. Al
man matbuatı tarafından çekoslovak
lara karşı yapılmakta olan devanılı 

hücumlar hayırlı bir alamet değildir. 
Heyecanlı seçim ve herkesin vahim 
olduğunu his ettiği tehlike haftaları 
zarfında polise veya orduya mensup 
çek otoritelerinin ve bilhassa çek hal
kının disiplini ve harikulade soğuk 
kanlılığı takdire değer. Halkın mü
him bir kısmı bir yabancı orduyu mil· 
1i toprakları isti!A ve fethine davet e
der gibi vaziyet alırken, sancaklar, 
marşlar, beyaz çoraplar, sayısız tahrik 
sebebleri teşkil ederken, ve her iki 
tarafdan her hangi bir kızışmı§ kafa
nın bir isyan çıkarması ihtimali mev
cutken bu heyecanlı ayın vahim nis
betler alacak bir ihtiras ve şiddet ha-

Yüz sene uyuyan adam 
- Gıdamız her halde pek pahalıya 

mal olmıyacak, dedi. 
- Bu paranın faizi, üzerinde mev

cudiyetinizin işaretleri tezahür ede
cek olan kaydedici aletlere nezaret 
edecek emin bir adamın emeğini öde· 
miye fazlasiyle kafi gelecektir. Gıda 
maddelerinin enjeksiyonunu yapmak 
kolay bir iştir, aynı adam veya onu is-

Yazan: Hanri Berne 

~=============== Tefr~a: 7 = 
defa kalp çarpar. Halbuki normal 
çarpma dakikatla yetmi~tir. Demek o
luyor ln bu kedi:ıin k•lbi normal ha
YattaJcı.:nckn otuıc bet defa daha yavaş 
çarpıyor. Çık.ıın netice de şudur ki, 
mı~tad şartlara nazaran otuz be_ş defa 
daha yavaş ihtiyarlıyor. Yanı, otuz 
beş sene bu halde kaldıktan sonra, u
zuvları, ancak bir seneye mü<Savi bir 
gayret ı;.arfetmiş olacaktır. 

Röne atıldı: ' . . - Demek ki, bizimle aynı nctıceyı 
elde edecek olursanız, bir asır sonra 
biz takriben üç yaş kadar ihtiyarl"ımış 

olacağız. 

Trundl büyük bir neşe içinde: 
- Tamamiyle, dedi. Kaç ya~ınclası-

nız? 

Röne: 
- Yirmi beş, diye cevap verdi. 
Sıelesten: 
- Kırk yaşında, dedi. 
Trundl devam etti: 
_ Şu halde, 2027 s~ı:e~ind~ te~rar 

uyandığınız zaman, bırınız yırmı se
kiz, biriniz de kırk üç yaşında olacak
sınız. Görüyorsunuz ki ne büyük bir 
kuvet tasarrufu temin etmiş oluyor-

sunuz. k 
G dam mırıldandı: tihiaf edenler, bu işi de görebilece -

enç a 1 . U . T 
_Mükemmel bir ekonomi. erdır. yanı~a gelınce, ~u~_ass~a~ ta ı-

s 1 t n basını sallıyordu: mat bırakacagım ve en buyuk alımle • 
e es e • ' · b 1 b"k k f" · . · · nmak istiyorum nn un arı tat ı etme şere ını ara-
-Sözlerınıze ına ' · 

. . . · k calıyan bir nokta larında paylaşamıyacaklarından emın 
fakat .zihnımı ur olabilirsiniz: Yüz sene müddetle uyu-
var. muş olduğunuzu görenler nazarında 

Trundl sordu: tecrübe muvaffak olmuş addolunacak = ~i:~i~:imadım var, fakak sorma- ve bunun sonunu müşahede etmek ar
ma müsaade ediniz, kaç yaşındasınız? zusu duyulacaktır. 

Selesten, Röne'ye baktı. Fakat o, 
Trundl'ın bütün söylediklerini pek 
tabii buluyor gibiydi. Sadık hizmetçi 
içini çekti. 

Amerikalı: 

- Altmış beş, cevabını verdi. 
- Demek ki, yüz sene sonra, 

altmış beş ya§mda olacaksınız. 

yüz 

Trundl, neşeli bir tavırla: 
_ Hayır olamıyacağım, çünk~ bu 

yaşa kadar ya.şamama tabii ihtimal 
yoktur. . 

- Şu halde bize kim bakacak ve bı-

zi kim uyandıracak ? 
- Hiç endişe etmeyiniz, her şey~~ 

luna konulacaktır. Elimden gcldıgı 
müddetçe size ben ihtimam edeceğim. 
Ve sizi uyutmadan önce, bir vasiyet· 
na~e yazarak, bütün servetimi size 
bakılması işine hasredeccğim. 

Röne : 

Amerikalı, onlara laboratuvarını bü
tün teferrüatiyle gezdirdi. 

Tecrübelerine en uygun bir şekilde 
hava ta.zyıki tanzim edebile.cek bir 
emme basma tulumbası, cam kafesler
de tama.m.iyle müstakar bir hararet i
damesine yarıyan elektrik radyatör
leri, nihayet kalbin hareketlerini ya· 
~latmak ve uyku esnasında gıdalan
mayı temin etmek için lüzumlu ma
yileTi ihtiva eden şişeler gösterdi. 

Laboratuvardan çıktılar. 
Selesten, Röne'ye hitap ederek al

çak sesle: 

Üzerinde ufuklar 
Aydınlanıyor 
Yazan:~ 

Vinston Ç~I 

reketi vukua gelmeden geçmiş olma
sına cidden hayran olmak lazımdır. 
Muhakkak ki bu millet ciddi bir ka
raktere maliktir. Muhaklkıak ki böyle 
olmasr lazımdır. Bu da teskin edici 
bir unsurdur. 

F akat, tabii, eğer alman hüküme
ti vahim hadiseler çıkarmak 

nıycunde ise, feci hakaııctlcr teşkil e· 
decek vazıyetler yaratmak hu::;usunda 
güçlük çekmiyecektir. Bugünkü ::;.İ.l 
det liderleri 1azla yumıı!iiak addedıl
diği takdirde, onları ıslah etmek ve
ya değiştirmek için lıir çok çarele ı 
vardır. Her şey Berhtesgaden'in dü
şünceli çehresine ve onun Berlin'de
ki çetin muavinleri arasındaki ihtilaf
lara bağlıdır. İşte onların kararlarını 
ıslaha doğrudur ki bütün gayretler 
tevcih edilmelidir. 

Çekoslovak hükümeti hududları bo
yunca, tayakkuz halinde kudretli ::;i
lahlı kuvetler bulundurmıya kanır 
vermiştir. Maksadı, muhakkak ki, 
memleketin istilasın ı Almanya'da p ek 
mühim askeri hareekllcri icap ettire
cek bir hale koymaktır. Bu hareketle
rin ne kadar mühim olması icap eder
se, onları saklamak da o kadar güçle
şecektir. Bu suretle, bütün milli mü
dafaa vasıtalarının sefeıber edilmesi 
için kafi zaman kazanılacaktır. Bu, 
ani bir taarruza karşı çok maessir bir 
mani teşkil eder. 

lngiltere'deki cermanofil prıopa
panda, Çekoslovakya'nın istilası, A
vuısturyaı'nınkinden daha az kolay ol· 
sa bile, ancak bir kaç günlük bir iş ol
duğunu ileri sürüyor. Motörlü kıtala
rın her taraf dan ne kadar süratle sal
dırarak biıtün mukavemetleri kıra-
cakları bize tasvir ediİiyoı.-, Fakat ııi· 
vil harp hakkında biraz tecrübesi olan 
biri bu şekilde düşünmez. İyi tanzim 
edilmi!J bir istihkamlar ve blokhauz
lar sis.temi, taıbii manilerin mahirane 
bir fekilde ıslahı, yollarda ve köprü
lerde bir dinamit şebekesinin kurul
ması, bütün bu tedbirler, azimli bir 
orıdu tarafından da himaye edilince, 
her hangi bir ani taarruzu akamete 
uğratmıya kafi gelir. Bu itibarla isti
liicının asker yığınları getirmesi, 
müstahkem mevkileri tahrip için mu
azzam topçu kuvctlerini çalıştırması 
icap eder. Bu itibarla, kolay bir yürü
yüş vahim ve masraflr bir hap ameli
yesi haline gelmekte gecikmez. Böy
le bir planın tatbikine kalkışmadan e
velı mütearrız bir hükümet umumi J.,ir 
seferberliği, bütün ordusunun mühim 
bir kısmını kullanmayı ve en az 300, 
400 bin adam kaybetmeyi göze almak 
lazımdır. 

T ek başına tasavvur edilse bile , 
böyle bir teşebbüs her hangi 

bir modern devleti, ve bilhassa hemen 

- Mösyö hala kararında israr edi
yor mu? Dedi. 

Genç adam: 
-Tamamen, diye cevap verdi. Şim

di, yolumu kaybetmiş vaziyetteyim. 
Ne yapacağımı bilemiyoum. Fakat 
yüz sene düşünceden sonra, hayatımr 
faydalı şekilde kullanmanın çaresini 
bulmamak kabil midir? Yalnız, sen 
gene tamaıniyle serbestsin ve beni 
taklit etmek istememeni pek tabii bu
lurum. Reddetmenin henüz zamanı
dır. 

Selesten asil bir tavırla: 
- Mösyönün emrinde kalıyorum, 

dedi. Eger mösyö benden evel uyana
cak olursa, zili çalması kafidir. Bu zi
lin beni de uyandıracağına eminim. 

Dördüncü Fasıl 
Doktor Cek Trundl'in tecrübesi i

çin bir gönüllü istiycn bir çok gazete 
yazıları umumi bir merak uyandır

mıştr. Her tarafta bundan bahsedili
yordu. Mizah gazeteleri pek eğienceli 
karikatürler neşrettiler; bir Paris 
müzik holünde, mahşer günü uyan
mak üzere uykuya yatan bir adam tas
vir edildi. Trundl, dünyanın her ta
rafından, ekserisi ya hakaretler, ya
hut da zevkli veya zevksiz şakalar ih
tiva eden mektuplar alıyordu. Fakat 
hemen kimse işi ciddiyete almamıştı. 
Röne La Tayad'la sadık hizmetçisin
den başka hiç bir uyku namzedi çık
mamıştı. 

bütün dünyanın yavaJ yavaş kendi a
leyhine iştirak etmiş olduğu bir mağ
lubiyetten yeni çıkmış bir devleti 
sarsacak mahiyettedir. 

Fakat bu sefer tek başına devam e
debilir mi? Çekoslovakya haftalarca 
müddet, bir ateş demir sağanağına· 
karşı mücadelede tek başına bırakıla
bilir mi? Fransa'nın kati beyanatı bu
nun aksini gösteriyor. Ruslar tara
fından girişilmiş olan teahhüdü de 
ihmal etmemelidir. Nihayet, ingiliz 
başvekili de, avam kamarasında Çe
koslovakya hakkında beyanatta bu
lunmuştur. Sulh davasına bu engelle
ri küçük görmek kadar sefil bir hiz· 
mette bulunmak mümkün değildir. 
Kan dökülmeksizin vukua gelmiş olan 
Avusturya'nm işgali sırasında ingiliz 
kamoyunda vukua gelen hararet yük
sel işini hatırlıyalım, büyük bir dev
letin istiHi ordulariyle küçük bir mil
letin kahraman müdafileri arasında 
inkişaf edecek korkunç bir harbın ne
ticelerini tasavvur edebiliriz. 

Alman orduları 1914 de Belçika'yı 
istila edinceye kadar, ingiliz milletin
den, bir Avrupa harbına iştirak husu
sunda yirmi rey toplanamazdı. Kırk 
sekiz saat sonra, aksi kanaat, bire yüz 
nisbetinde hakimdi. 

İngiltere'de parlamento ve halk B. 
Çemberlayn"in ve kırallık hükümeti
nin ihtiyatlı durumunu tasvip etmiş
tir, fakat bütün maziyi hatırhyanlar 
için, mim hisler ve şartların, icabın
da, en samimi şekilde sulhçu İngilte
re idaresini bile hiçe saymast müm
kündür. 

B ir ay evel meydana çrkan çe
koslovak problemini teakinde 

l>u duşüncelerden bir kısmının rol 
oynamış olması pek mümkündür. Al
man milletinin büyük kütlesi, kendi
sini mağlubiyetin uçurumundan çıka
rarak kudretin şahikalarına yüksell
miş olduğu için Fühı:ıer'e karşı de
rinden minnettar olmasına rağmen, 
son umumi harbm tekrarlanmasını -
çünkü vukua gelecek olan budur -
son derecede büyük bir endite ve sı
kıntı ile karş.ılıyacaktır. En fazla ih
tiyat tavsiye eden ve projenin tahak
kukunu geciktiren askeri şefler oldu
ğu malumdur. General Fon Friç'in 
şerefinin idae edilmiş olması da al
man ordusunun Führer üzerindeki 
nüfuzunun nazi partisi müfrit unsur
larının manevralariyle yenilmiş ol. 
madığını isbat eder. 
Girdiğimiz yaz aylarının endişe!i 

geçmesi mümkündür; fakat memnu
niyet verici bir hal şeklinin bulunma
sından ümidi kesmiye kimsenin hak
kı yoktur. 

Çekoslovakya ile bir hal şekli bu
lunması ve barışılması B. Hitler için 
bir utanç teşkil etmiyecektir. Bilakis, 
südet almanlarma şerefli bir statü ve 
vatanlarında adil bir vaziyet temin et
miş ol'!n kendi gayretleri olduğunu 
ve bu ıslahatı elde etmek için kulla
nılmış olan usullerin Avrupa sulhu
nun temellerini sarsmak şöyle dursun 
sağlamlaştırmrş olduğunu haklı ola
rak iddia edebilecektir. 

İlim aleminde heyecan büyük oldu, 
fakat burada, her yerden fazla, şüphe 
umumiydi. İlimler akademisi, ancak 
önceden elde edilmiı neticeleri elin
de bulundurduğu ve yahut da bu tec
rübeye kontrolüne müsaade edildiği 

takdirde böyle bir meseleden ha1:>er
dar olabileceğini aöyliyerek, Uzerinde 
müzakere etmeyi reddetti. Tıp akade
misi daha ileriye gitti. Yüzsüz bir 
şarlatanlığın tezahürü telakki ettiği 
şeyin meni için hükümetin müdaha
lesini istedi. 

Trundl ellerini uğuşturuyordu. 
- Gelip tecrübemi diri•je etmeyi 

pek isterlerdi; fakat ilk müracaatları
mı fena karşılamış olduklarından 

yüzleri yok. Onların yardımına muh
taç değilim. Adamlarımı uyuttuğum 
zaman aşikar bir surette meydanda o
lan şeyi kabul etmek mecburiyetinde 
kalacaklardır. Ve ben büyük bir adam 
olacağım. 

Selesten, gazeteleri hiç bir zaman 
bu kadar büyük bir alaka ile okuma
mıştı. Alimlerin a+b ile teıebbüaün 
imkansızlığını isbat ettikleri bazı ma
kaleler onu müthif bir korkuya düşü
rüyordu. 

Efendisine soruyordu: 
- Bugün Parisien'de profesör Ma-

şen'in yazdığını mösyö okudu mu? 
Röne: 
- Okudum, cevabını veriyordu. 
- Mösyö gene kararında sebat edi-

yor mu? 
- Daima, Selesten'im. 

Karmakarışık, girift, karanlık yoL 
larda zekasının ışığı ile ilerisini, ge. 
niş meydanı görmek, bu suretle ara.. 
lanan kapıdan başını uzatabilmiş o· 
lana düşen başlıca vazife<lir. Diplo. 
ınalarını alanlar bu vazifeyi yerine 
getirebilecekler mi ? 

Vazifenin ifa edilememesi zara .. 
rını ilkönce kendileri ve sonra cemi. 
yet çekecektir. Ciddi dava ... Yirıni 
yaşında liseyi, yirmi beş yaşında ü
niversiteyi tamamlıyan genç bu da • 
vanın ciddiyetini zaten takdir etmİ§ 
olmak lazımdır. Fakat o, bu takdire 
sahip midir? Neden sahip olmasın? 
Ona niçin inanmamalı? 

Yüksek mektep profesörlerinden 
biri, geçen gün,: "Gençler arasında 
inanılmryacak kadar ileri ve acına
cak kadar geri olanlar var,'' diyor
du. Hayatta hangileri muvaffak ola
caktır? 

Bir iş sahibi: ''Açtığımı~ m ü saba.. 
kaya lise ve üniversite mezunları iş. 
tiraık ettiler. Üç tanesi bile muvaf
fak olamadı," sözlerini esefle ve ö • 
nüne gelen yerde tekrarlıyordu. 
Bunlar kimlerdir? Muvaffakıyetsiz. 
tiklerinin sırrı nedir? Doğuşları mı, 
muhitleri mi, tahsil sistemi mi, ha.. 
yatta tesadüf etmiş oldukları ıstı. 

raplar mı onları bu muvaffakiyet
sizliğe mahkU.m etmiştir? 

Müşahede kifayet etmez; bu su. 
allerin düğümleri çözülmek ister. 

Teknik bir müessesenin başında 
bulunan bir zat memnuniyetini şöyle 
bildiriyordu: "İki seneden beri Av. 
rupa'ya ve Amerika'ya tahsillerini 
ikmale gönderdiğimiz gençler kad
rolarımızı yakında taınamhyacak
lardır.,, Yaşlı bir profesör, ilk mek. 
tepleri iyi, orta mektepleri İyileş. 
mekte, liseleri henüz kifayetsiz bul. 
duğunu söylüyordu. Universile te
ıekkül halindedir. 

Ancak, bütün bunlar biribirine zıt 
fikirlel'dir. Birkaç seneden beri iş ve 
memuriyet hayatına giren gençlerin 
şefleridir ki bizi daha iyi tenvir ede. 
ceklerdir. Şöyle bir anket yapılabi.. 
lirdi: ''Çalrıtrrdığınız gençlerden 
memnun musunuz? Niçin? Memnun 
değil misiniz? Neden?" 

Ekseriya indi mütaleaları dinliye
rek hükmümüzü veriyoruz: Genç· 
ler çalışmıyorlar~ Halbuki gençler 
arasında çok çalışanları, muvaffak 
olmıya azmetmiş bulunanları ekae -
riyettedir. Ekalliyet, tenbelliğinin 
acısına tah~ül edecektir. Fakat 
gönül isterdi ki hiç böyleleri de ol. 
masın. Fakat, beş parmağa bakınız! 

Tecrim etmek kolaydır. Maharet, 
teşvik edebilecek kadar gönlü gani 
olmaktadır. Çalışmıyanlarr çalıştır
manın, çalışmıyanlara çalışmak im
kanı vermenin yolunu bulmalıyız. 
Ve hatırlamalıyız ki faaliyet şube. 
lerinin sayısı hudutsuzdur: Bir say. 
fa yazıda on imla hatası yapan biri 
matematikte veya fizikte hayretten 
ağızlarımızı bir karış açtıracak k11. 
dar muvaffakıyetler göst ... rebili,.. 

Hayatın sert yokuşunu t:. manmı -
ya başladıkları günlerde gençlere 
verecegımız bir nasihat varsa o da 
çahfmaları, çalışmaları ve ancak ça. 
lışmalarıdır. - N. Baydar 

- lyi ama, profesör Maşcn, bir çok 
makul deliller ileri sürüyor. 

- Senin kanaatine mani olmak is

temem, fakat benim kararım karar
drr, dünyanın bütün profesörleri bir 

araya gelse, gene bu kararımı değiş
tirecek değilim. 

Selesten içini çekiyor, ve mutfağı

na dönilyordu. 
Doktor Trundl'le mutabık olarak 

ne Röne La Tayad ne de uşağı, ni
yetlerini kimseye ifşa etmemişlerdi. 

Onun talimatı mucibince, büyük tec
rübeye hazırlanmak için, çok sıkı bir 

gıda rejimi tak~p ediyorlardı. Bu, Se

leaten'in işine gelmiyordu. Çünkü bu 
rejim, genç efendisine hazırlamak i
tiyadında olduğu ve (midesi yüzün
den) tadına bakamasa bile kokusu da· 
ima hoşuna giden ince yemeklere izin 
vermiyordu. Bir hamur haşlamasını 
getirirken: 

- Mösyö zayıflıyacak, diyordu. 
Mösyö, yüz sene yemeden durmak i· 
çin pek fena şartlar içinde gidecek
tir. 

Röne: 
- Uyuduğumuz müddetçe daha çok 

zayrflıyacağrz, cevabını veriyordu. 
Fakat yüz sene sonra, yeni yemek re
çeteleri icat edilmi§ olacaktır, o za
man ziyanımızı fazlasiyle telafi ede-
riz. 

(Sonu var) 
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Fuarın devamı müddetince bir de 

Milli kostüm sergisi açılıyor 
Fuar bu sene çok mükemmel olacak 

İzmir (Hususi) - İzmir enternasyonal fuarının, bu yıl geçen 
yıllardan daha mükemmel olması için elden gelen hiç bir feda
karlık esirgenmemektedir. Daha şimdiden, Avrupa'nın birçok 
memleketlerinde İzmir fuarı etrafında alaka uyandırılmış ve be
lediye yüzlerce mektub almı§tır. 

Gaziantepte 
Biçki .. Dikiş 

. . 
sergısı 

Gaziantep (Hususi) - Aile biçki -
dikiş yurdu, yıllık sergisini geçen 
hafta Halkevi salonunda ~çmıştır. 

Sergi genç kız ve kadınlarımızın göz 
nuru, el emeği ile meydana getirdik
leri çok zarif ve inca roblar, tuvalet
ler, yatak takımları, perdeler, pijama, 
mendiller velhasıl bir ev kadınının 
bilmesi ve öğrenmesi gerekli olan bin 
bir çeşit güzel işlerle süslenmiştir. 

Şehrimizde çok alaka uyandıran sergi 
her gün binlerce vatandaş tarafından 
ziyaret edilmektedir. 
Gönderdiğim resim, biçki yurdu 

mezunlarını müdürleri bayan Nimet· 
le bir arada göstermektedir. 

Kızını vermediği İçin 
imamı öldüren 

delikanlı 
Balıkesir, (Hususi) - Bakacak kö

yünden 18 yaşlarında Mehmed adında 
bir delikanlının, köy imamı Hasan'ı 

kızını kendisine vermediği için öldür
düğünü kısaca bildirmiştim. Bu feci 
cinayetin tafsilatı şudur: 

Mehmet, kızını vermiyen imama 
çok kızdığı için kendisinden çok acı 
bir şekilde intikam almıya karar ver
miş ve bir ka'lga icad etmek için hay
vanlarını almış, imamın tarlasına sok
muştur. Bu sırada karısı ve kızı ile 
tarlada orak biçmekte olan imam, hay
vanların tarlasına girdiğini görünce 
Mehmed'e hayvanlarını hemen çıkar
ması için .çıkışmıştır. Zaten kavga i
çin bahane arıyan gepç, hiç oralı ol
madıgı gibi, söylenmiye de başlamış
tır. Bu yüzden kavga büyümüş, .Me:1. 
met tabancasını çekerek imama ateş 
etmiştir. 

60 yaşındaki zavallı ihtiyarın kan
lar içinde yere yuvarlandığını gören 
katil, büyük bir heye<;an, telaş ve kor
ku geçiren imamın kızına, karısına, 
tarladaki diğer kadınlara: 

- Bu adamın bir avuç kanını da i
çeceğim. Diye bağırmış ve bir müddet 
şuursuz bir halde dolaşmış, sonra bir
denbire ortadan kaybolmuştur. 

Vaka jandarma ve müddei umu:ni
liğe haber verilmiş, katil derhal aran
mıya başlanmış ve vakadan iki gun 
sonra Çanakkale yolu üzerinde yaka
lanmıştır. 

1 

Fuar münasebetiyle Avrupa'
dan davet edilen sanatkarlar fu
ara ayn bir hususiyet verecektir. 
Diğer taraftan Halkevi de muhte-

lif kollardaki ~alışmalarile fuarın mu 
vaffakiyetini kolaylaştırmaktad:r. E
vin, daha şimdiden başlıyan teşebhüs
leri bu muvaffakiyetin kolayca eıde 
edilebileceğine bir i~arettir. 
Ağustos'un yirminci gününden iti

baren bir ay müddetle faaliyet g~

termek üzere Halkevinin "Eski ve 
yeni milli kıyafetlerimizin sergisi,, a
çılacaktır. Türkiye'nin her yerınde, 
ner köyde, her muhit ve mıntakada kö
yün ve köylünün, geniş halk milyon
larının özenerek ve severek eveıce 

giydiği ve halen giymekte olduğu el
biseleri, milli kıyafetleri noksansız 
bir kollkısiyon halinde tebarüz ettire
cek olan bu sergi, her şeyden evel mü
nevver Türk kızlarının ve Türk ka
dınlarının çalışmalariyle yükselecek
tir. Mesela Bergama köylüsünün mil
li kıyafeti le, Ödemiş köy kadınlarının 
milli kıyafetleri arasındaki fark çok 
büyüktür ve bunlar moda ahlakından 
ziyade birer mana ifade ederler. Bu
günkü son moda kostümlere model 
vazifesini gören ananevi Türk kıya
fetlerini bir metherde, toplu hir şe
kilde göstermek fuar münasebetile !z
mir'e gelecek yüz binlerce insanı ala
ka ile arkasından sürükliyecektir. 

Halkevinin bu kıymetli teşebbV.sü
nün tahakkuku için bir komite pazar
tesi günü faaliyete geçecektir. Pazar
tesi günü saat 18 de Halkevinde, reis 
Bn. Şehime Yunus'un başkanlığında 
bir toplantı yapılarak milli kıyafet 
sergisi hazırlıkları etrafında görüşü
lecek ve vazife taksimatı yapılacaktır. 

Ege mıntakasında 

telefon şebekesi 
Aydın (Hususi) - Aydın'ın eko · 

nomik hayatında mühim bir rôl oy
nıyacağı §Üphesiz olan bu güzel ve 
hayırlı te ebbüsün pek yakında ta-

hakkuk edeceği ve önümüzdeki ay. 
lar içinde teslsatın yapılmasına baş· 

lanacağı anlaşılmaktadır. Fakat esas· 
1ı tesisat vücuda getirilinciye kadar 
Aydın ve Nazilli postahanelerindc 
şimdilik birer santral tesis edilecek 
ve arzu edenler bu santrallar vasıta
siyle İzmir, İstanbul ve Ankara ile 
derhal konuşmak imkanını bulabile
ceklerdir. Santralların tesisinden son 
ra §ehir dahilinde de otomatik tele
fon tesisatı yapılacaktır. 

Trakyada fuar İ(İn haurhk 
Edirne, (Hususi) - İzmir fuarı 

Trakya pavyonu için hazırlık komi
tesi general Kazım Dirik'in yanında 
toplanmış, yapılan ve yapılacak olan 
işler üzerinde yeni tedbirler almış· 
tır. Dekoratörlerin işleri de ayrılmış -
tır. Yakın günlerde işe başlanacak ve 
tam vaktinde umumi müfettişlik e
konomi müşaviri Saffet ve iş kadro· 
au İzmir'e gidecektir. 

Niksar, (Hususi) - Niksar Anadolu'nun günden güne güzel
leten kasabalarrndan biridir. Şehrin kurulduğu tabiat parçası gü
zelleşmesine ve imarına yardım etmektedir. Çalışkan kaymakam
lar elinde Niksar, birkaç yıl sonra muhitinin belki de en güzel bir 
köşesi olacaktır. Yeni Niksar, güzel ve sıhi evleriyle eskisinden 
tamamen ayrıbbilmektedir. Gönderdiğim resimde, eski §ehre aid 
haraplaımış Niksar'ın karlar altında kalan manzarasını görüyor-
sunuz. 

ULUS 
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1 YURDDAN . RESİMLER 
-. 

.. Adana' dan umu mı bir görünüş 

Samsun (Hususi) - Samsun'da bu yıl içinde bir çok sergiler açılmıJ 
ve hepsine bayanlar güzel eserleriyle ittirak etmi§lerdir. Samsun bayan
larının çoğu biçki ve dikiş evlerinden diploma almıı ve kendi sahalarm
da çalışmak suretiyle cumhuriyetin kendilerine verdiği haklardan aza
mi istifade etmi~lerdir, bununla iftihar etmektedirler. 

Gönderdiğim resim, bu yıl içinde Samsun'da açılan sergilerde çok be
ğenilen köşelerden birini göstermektedir. 

Dıvann içindeki 2500 1 Sarfında mahkOmlara 
lirayı kim çaldı 

İzmir (Hususi) - Şehrimizde ga
rip bir define hırsızlı ğ ı vakası geç
miştir. Muhitte çok alaka uyandıran 
bu hadiseyi aynen bildiriyorum: 

Burnova nahiyesinin Beyler soka
ğında beş numaralı evde mühim bir 
hırsızlık vakası olmuş, 2.500 lira ça· 
lınmıştır. Bu evin sahibi Ahmet o~lu 
tütüncü Mehmet tütunıe ı ın. ~ • • A .ıı 

sonra eline geçen paradan kendisine 
lazım olanını ayırmış, artan 2500 lira
yı da yatak odasındaki dıvarlardan 
birini açarak içine yerleştirmiş ve dı

varı güzelce örmüştür. Bu mühim me
seleden yalnız karısını haberdar et
miş ve ona da gizli tutmasını sıkı sı
kıya tenbihlemiştir. 

Tütüncü Mehmet geçenlerde polise 
müracaat ederek yatak odasının dıva
rının demir kazıkla sökülerek 2.500 
lirasının çalındığını haber vermiştir. 

Zabıta derhal tahkikata geçmiş, fa
kat dışarıdan eve hırsız girdiğine da· 
ir en küçük bir delil bile elde edeme· 
miştir. Bunun üzerine hırsızlığın ev 
adamlarından biri tarafından yapıl
dığı neticesine varılmıştır. Tahkikat 
evde oturanlar üzerinde teksif edil
miştir. Hırsız henüz lıulunamaır }tır 

fzmir'dc çocuk kampJan 
İzmir, (Hususi) - Bütün sene okul 

sıralarında yorularak zaif düşen ço· 
cukalr için, vilayetin her sene açtığı 
çocuk kampları dün açılmıştır. Bu 
kamplardan biri Foça plajında, diğe
ri de Bozdağ'dadır. Bu iki kampa 
şimdilik yüz kişi kabul edilmiştir. 
Kamp müdürlüklerine tanınmış öğret 
menler tayin edilmişlerdir. 

okuma öğrellliror 
Bartın (Hususi) - Hadkevimiz, 

cezaevindeki mahk\ıınlara okuyup 
yazma öğretmeğe karar vermiş ve bu 
vazifeyi dört genç öğretmen üzerlerı
ne almışlardır. 

Bir haftadanberi cezaevinde ders
lere başlanmıştır. Evin, büyük salo
nuna toplanan mahklımlar bu hareketi 
büyük bir sevinçle karşılamışlardır. 

Öğretmenler derse başlamadan evel, 
kendilerine cemiyet içinde namuslu 
insan olarak yaşamanın verdiği vic
dan huzuru hakkında bir kaç söz söy
lemişlerdir. Öğretmenlerin bu sözle· 
rini mahkumlar şiddetle alkışlamış· 

lar ve kendilerine teşekkür ederek o· 
kuma yazmağa olan heveslerini gös· 
termişlerdir. 

Cumartesi ve çarşamba olmak üzere 
haftada iki defa ders verilmekte, di
ğer günlerde de müzakere yapılmak
tadır. 

Kursa iştirak eden 61 mahkuma 
halkevimiz muvaffak oldukları tak
dirde şehadetname verecektir. 

Fuar haz1rhklan ilerliyor 
İzmir (Hususi) - Belgrad ve Sof· 

ya radyolarında 10 temmuzdan itiba
ren Türkiye saatiyle 10 - 11 arasında 
İzmir Fuarı hakkında neşriyata baş
lanmıştır. 

Fuar müddetince Yunanistan'dan 
lzmir'e gelecek olan yunanlı müba -
dillere vize verilmesi hükümetçe ka
rarlaştırılmıştır. Fuar komitesine ge
len malUmata göre Yunanistandaki 
bütün konsolosluklarımıza yunan mü
badillerinin pasaportlarını vize etme
leri için emir verilmiştir. 

Trakya'nın değerli bir .. . 
muessesesı 

Edirne böcekçilik ve 1 
b. V ~« "'.ala.h .au Ch L"-l,, ;_ 

tt t ... tt •••••• 

Öğretmen Ray Asım 
bu vıl mezun olan 

talebeleriyle bir arcida 

Y" 

Edirne, (Hususi) - Edirne'nin mektebleri arasında bir .~ 
ipekböcekçilik ve kozacılık mektebi vardır ki bir yandan i~ 
böcekçilik ve kozacılık hakkında bilgili elemanlar yetiıtirıtl 
ve diğer yandan da fenni bir surette böcek tohumu istihsal ~ 
rek halka ucuz, temiz ve hastalıksız böcek tohumu yetiştiren 1" 
müessesedir. 

_/ 
İki sene Bilecik'te, 3 sene de , .... ------·------

Şarköy ve Eriklice'de bir hayli ı· • I' d b' 1 • •rl 
talebe yetiştirdikten sonra yedi 1 zm1r ımamn a " yı ı~ı 
sene e~el B. Asımın idaresi altrn- yapılan 'ıhracal Sl mı'lyon lilf 
da Edırne' de kurulan bu mekte-
be on senede bir hayli talebe 
devam etmiş ve bunlardan 10 ki
şi diploma almıştır. 

Buraya devam edenlerin ekseriye
tini lise ve orta mekteb talebeleriyle 
genç memurlıı.rın teşkil etmesi kayde 
değer bir hadisedir. Bu devrede bü
yük muvaffakiyet gösteren (x) (xx) 
işaretli Enise ve Kevser Arı'nın bi
rincilikle diploma almış olmaları 

'genç kızlarımızın da hayatın zaruri 
kıldığı hareketlere canla başla katıl
mış olmalarının en canlı bir örne -
ğidir. 

Aydın'da kültür heykeli 
Aydın (Hususi) - Köşk kazasın· 

da, sanatkar Fuat tarafından ,.apılan 
kültür heykeli yerine konulmuştur. 

Heykel tabii büyüklükte bir öğrenci
nin eski rahle, divit ve kitapları de
virerek elinde cumhuriyet kültür 
meşalesiyle ileriye doğru atıldığını 

tasvir etmektedir. 

Garhi Anadolu çevresinde 
otomatik telef on şeheke~i 
Aydın, (Hususi) - Hükümetimiz 

Nazilli, Aydın ve lzmir arasında oto
matik telefon tesisatı vücuda getirme 
yi kararlaştırmış ve bu tesisatın 

mümkün olan silratle yapılması için 

İzmir (Hususi) - Ticaret odİ. 
1937 yılı İzmir limanı ihracat ra~ 
!arını tamamlamıştır. Bu rakaı11 

göre, 1937 mahsul yılında İznıir'I 
muhtelif ecnebi memleketlere Y' 
lan ihracat, 53.640.784 liradır. t~r~ 
tımızda beş memleket sıraya gır 
tir. Almanya 18.340.995 lira ile erı ıtJ 
ta, Amerika 17.491.062 lira ile iJ<itl 
İngiltere 4.429.601 lira ile üçüıt 
İtalya 2.733.451 lira ile dördü11 

Fransa 656,340 lira ile beşincidir. _.J 
Geçen mahsul yılında 15 nıilY-. 

lira fazlasiyle kapanan ihracat se 
si, lzmir'in en mesut senelerinde" 
ridir. Dikkat edilecek olursa AI11' 
ka, Almanya'ya lzmi~'in ihrac~~ı~ 
yakınlaşmıştır. Amerıka bu üstofl 
ğü, yalnız on altı milyon liralık tiJ / 

satın alarak temin etmiştir. Fr•/., 
ile olan ticaretimizde eksilme, t~İ' 
tere ve İtalya ile olan ticaretiı111 

artma vardır. İtalya, cari senede 11 

ehten daha az uzum, fakat daha ~ 
pamuk almıştır. Türkiye - ltaly• 'f 
caretinin inkişafı, her iki mem e 
tin menfaati bakımından ehemi " 
bir mevzu olarak ele alınmıştır. 

alakadarlara emir vermiş 
tadır. 



İSTANBUL 'DAN: 
Gazetecilerin, Yalova'ya yaptık

ları gezintiyi telefon haberi olarak 
vermittim. Bu yazıyı da yaz tatili· 
ni Ankara'dan bafka bir yerde ge
çirmek istiyen ankaralılara, Yalo
va'<la gördüklerimi anlatacağım. 

• Yalova'ya ben, ilk defa, 1919 da 
gitmiştim. O zaman müessese yaban· 
cı bir grupa mı aitti, yoksa bu ecne
bi gruı- işletmek için müesseseyi 
bir türke mi devretmişti; işin idare 
şeklini §İmdi doğru olarak pek ha
tırlıyamıyorum. Fakat 1919 da Ya
lova'da kimseler yoktu. Tepedeki 
tahta otel ve gazino boştu. Çınar o
teli, küçük pavyonlar da kapalı i
di. Ben tek müşteri olarak Taşotel
de kaldım. Yemeklerimi müessese
nin doktoru, bir de galiba franıız o
lan mütehass111 ile beraber yerdim. 
Bir gün yemekte bu fransız müte
hassısı bana 9unları söyledi: 

- Eğer harp gelip çatmasaydı, 
burası Akdenız memleketlerinin 
belli başlı eğlence şehırlerinden bi
ri olacaktı. Gazino için orta Avru
pe ve Akdeniz sahil memleketlerin
den zengin oyuncular gelecekti. 
~ukarıki otel, gazino müşterileri i
çın yapılmıştı, kiiçük pavyonlarda 
da Yalova'ya tedavi için yabancı 
memleketlerden gelen zenginler o
turacaktı. Harp ve emniyetsizlik -
milli mücadele hazırlıklarının baş
ladığı devir - her şeyi alt üst etti. 

1919 da fransız mütehassıs böyle 
bir Yalova düşünüyordu. Harp ge
lip çatmaaaydı, ve emniyetsizlik bu 
müesseseyi kuran adamları bura
dan çekilip gitmeğe mecbur etme
ıeydi, her şey; kaplıceılar mütehaı
sısının istediği gibi oısaydı: bugün 
Yalova, kapanan Yıldız'a benzer bir 
yer olacaktı. Oraya tedavi için 
türkler değil, oyun için ecnebiler 
gelecekti. 

Ecnebi grup Yalova'yı tedavi i
çin yapmamıştı. Otel oyuncular i
çindi. Hastalar gelirlerse onlar, 
fÖylece kalınabilir hale getirilen, 
Çınar oteline, Taşotel'e yerleştiri
leceklerdi. 

Yalova kaplıcalarının ortaçağ
danberi devam eden ve nesillerin a
ğızlarından, nesillerin ağızlarına gi
re çıka gittikçe daha mucizeleşen 

e-ntercaan hikayeleri vardır. 

Yalova kaplıcaları erkeklere ba
ba, kadınlara ana olmak iktidarı ve
rirmiı. Yalova'da bir banyo alan bir 
muhaı"ip iki, iki banyo alan dört, 
dört banyo alan on altı, (Maltüs'ün 
artma nazariyesi gibi) ilah... mu
harible döğüşebilirmiş ı Her gül 'ün 
kudreti Yalova suyunun kudreti i-
111i9 I Kırallar kırahnın çirkin krzı 
bir bohça içinde mermer havuzun i
çine konulduğu zaman ölü mü diri 
nıi belli değilmiş. Bir de bohçctyı 
açmışlar ne görseler beğenirsiniz?. 

Hikayenin devamını tahmin e
dersiniz. Fakat halk. bütür. tunları 
hiç sebep yok iken mı uydurmuş
tur dersiniz? 

1919 da ben çocuk denecek kadar 
genç idim. Ağır bir de haı>talık ge
çirmiştiır On beş gün Yalova'da 
kaldım, ve on beş gün Yalova'da, 
sıhııtımin her akşam sabahtan ve 
her ~h akşamdan daha ıyi oldu
ğum.ı his ede ede oturdum Yalova'· 
elan dö11diığüm zamanki sıhatımi 
Wla arıyorum. 

Yalova bir kaç yıldan~ri devle· 
tin yardımiyle devletin elinde, yal
nız Balkanların değil, belli başlı 
Avrupa memleketlerinin tanınmış 
su şehirlerinin bir çoğundan daha 
mükemmel bir tedavi yeri haline 
geldi. Yt'ni oteller, lokantalar, eğ
lence yerleri, sinemalar, tiyatrolar 

Şifa yurdu 
. ... 

YAL 
Hergiil"iin kudreti Yalo,·a suyunun 
kudreti imiş. Kırallar kıralmın çirkin 
kızı bir bohça içinde mermer havuzun 
içine konulduğu zaman ölii mü diri mi 
belli değilmiş. Bir de holı~ayı açmışlar 
ne gör eler hcğcnir iniz: Hikayenin dc-

Nihat Reşad'ın ida
resindedir. Oteller, 
servis, yemek fev
kalade mük~mmel 
ve fevkaHide ucuz
dur. Memleketin en 
yeni ve en güzel o-

'\'ammı tabii tahmin cderı;.iniz. teli olan, otel Ter
mal' de Türkiye'nin 

, 

Yazan: en ucuz otelinde ö

Neşet Halil Atay 
denen bir para ile 

kalınabilir. Tepe

deki eski otelde, 
yapıldı. Büyük bir orman sahası en 
güzel parklardan biri olarak tanzim 
edildi. Ve Yalova'da halk sıhatini 
koruma için şümullü bir mücadele 
başladı. 

Yalova'nın üstün tedavi meziyet
lerinden halkın söylediklerini bır 
tarafa bırakarak da bahsedilebifa. 
"Kaplıcanın suları, yüksek hara

retli (66 ııantigrad) ve tedavi has
salan çok fazla olan oligosalin su
lardandır. Ağrılar, romatizmalar, 
tortikoli, her türlü nevraljiler, si
yatik, romatizma ihtilatları, nakris, 
gut'lar, hazım yolları hastalıkları

nın ağrılı şekilleri, spazmodik, san
cılı inkıbaz, müzmin ishal, cerrahi 
ameliyatlardan mütevellit iltihap· 
lar, müzmin kadın hastalıkları, mu
annit metrit arazları için fevkalade 
müessirdir. Bol radyo aktivitesi o
lan bu sular tansiyonun diişmesinC' 
de çok yardım ederler. Yalova'dan 
bilhassa, yaşları ilcrlemeğe yüz tu
tan münevverler - senC'lik zayiat· 
]arını telafi icin - istifarle edebi· 
lirler. Yalova'da istirahat de edile
bilir. 

Müessese, su tedavilerindeki şöh
reti beynelmilel olan savın doktor 

Kimya 
•• 

sanayıı 
1 

Çınar otelinde, Taşotelde fi. 
yatlar daha ucuzdur ve Termal'den 
başka otellerde yemeği otelde ye
mek mecburiyeti yoktur. Herkes 
müessesenin muhtelif loka:ıtaların
da dilediği kadar sarfederek dile
diği yemeği yiyebilir. 

---
Başta Denizbank olmak Uzere, 

Yalova müesseselerini idare eden-
ler, ortaya koydukları davayı mut

laka kazanmak ve türklcrin her şey 
gibi, bir su şehrini de tesis ve idare 
edebileceklerini isbat etmek için 
hatta külfet sayılacak, fazla nezaket 
telakki edilecek şeyleri bile yapı
yorlar. Cigaram bitmişti. Küçük 
dükkanlardan birinin önünde dur
dum, istiyeceğimi söylemeğc ha7.•r
lanırken, müessese adamlarından biri 
fevkalade nezaketle yanıma geldi, 

- Galiba cigara alacaksınız, hu
rada satılmıyor, müsaade ederseniz 

şimdi takdim ederim. 

Dedi, ve iki dakika sonra bir pa

ket cigara ile döndü. 

Bu, nezaketten bile fazla bir şey-
' dir. Ve bu fazla şey Yalova'yı idare 

edenlerin ahlakıdır. 

-----
Erzincan 

civarındaki sel 
(Başı/. incı sayfada) 

(Başı J. inci sayfada) I yün camii ile mektebini ve önüne ge-

larda ve başlıca hususlarda milli leni alıp götürmüştür. Piskidag kö

müdafaa ihtiyaçlarımızı kendi yü taş ve kum yığını haline ı:;elmiş· 
kendimize temin edeceğiz. O za- tir. Seller bu köyde de 100 davar, 60 
man Türkiye'nin nüfuz ve ehe- sığır ve 11 merkep alıp götürmüştür. 

miyeti yeniden artacak, taarruzu Güllü köyünde seller bütün bağ, 
imkansızlaştıran Türkiye, sulh 
vazifesini daha iyi görecektir. 

Demir ve çelik ve ona tabi sa
nayi ile kimya sanayiinin bir 
milletin kültür seviyesine icra e
deceği tesiri de hesab etmek la
zımdır. Bunlar ince ilim, fen ve 
ihtisas unsurlarının çor.n' .nasına 
hizmet edecektir. Böyle sanayii 
olmıyan milletler için, mekteble
rin nazari dersleri ne kadar mü
kemmel olursa olsun garb, daima 
bir muamma olarak kalır ve bu 
muamma a·ncak kimya ve elek
trik pratikleriyle çözülebilir. 

Yeni Türkiye inşasının iskeleti 
çoktan bitmiştir: Bu sanayi ile 
timdi onun kaplamalarına geç
tik. Bu bina, üniversite ve sana
yi kültürünün esaslanmasiyle ta
mamlanacak ve işte o zaman ye
ni Turkiye yeniçağ medeniyeti-n
de Atatürk'ün işaret ve tayin et· 
tiği yerini alacaktır. 

F. R. ATAY 

bahçe ve tarlaları basmış ve tama
men harap ederek kumların altında 
bırakmıştır. Bu köyde se1ler 7 evi eş· 
yalariyle beraber tamamen götürmüş 
ve henüz tesbit edilemiyen mikdarda 
hayvanı alıp götürmüştür. Güllü kö
yü arazisini sulamağa mahsus büyük, 
küçük su arkları da tamamen harap 
olmuş. bağ ve bahçelerin sulanması
na imkan kalmamıştır. Zayiatın tesbi· 
tine devam olunmakta ve vilayetten 
sevkedilen heyet yardımlara başlamış 
bulunmaktadır. 

Sivas'm Su~f•hri kazasında 
Gene dün şehrimize gelen maJCıma

ta göre Sıvas'ın Suşehri kazasında ya
ğan doludan hasıl olan seller Kara -
musa köyünden sekiz evi basmış ve 
evlerden bir kısmını alıp götürmüş -
tür. Seller evinin önünde oturmakta 
bulunan 60 yaşlarında Mehmed kızı 
Sultan'ı da alıp götürmüş. bütün uğ
raşmalara rağmen Sultan kurtarıla

mamış ve boğulmuştur. Bu köyde se
lin yapmrş olduğu zarar mikrları 5500 
lira olarak tesbit edilmiştir. 

Ormancı farla yapı lan toplantı 

Ziraat Bakanı B. Faik 
Kurdoğlu'nun beyanatl 

(Başı J. znci sayfada) ı müsteşarı, çiftlik restoranının her ba-
Muhtelif milli ihtiyaçların hangi kımdan gösterdiği muvaffakiyet ve 

mıntakalardan ve ne hadler dahilinde mükemmeliyetten dolayı mükerreren 
temin edilebileceği umumi surette takdirlerini izhar etmiştir. 
tesbit edilmiştir. Çiftlik ve bilhassa bira parkı haki-

Prensip itibariyle takibi ve temini katen bu kabil resmi ziydfetler ıcın 
tekarrür eden fiyatları tenzil politi- yeni ve güzel bir saha teşkil etmek~e
kasının mıntakalar ve her fabrikanın dir. Yüzü mütecaviz olan davetliler, 
hususi vaziyetinden mütevellit fark- son derece neşeli bir öğle geçirmisler 
lara nazaran bütün memleket dahilin- ve masalar hizasına konmuş soğuk: ta
?e h.eme~ .. rakam~aş~ırılmasına maddi ze bira fıçıları, ayran, yoğurt, peynir 
ımkan gor~lememıştır. gibi birçok çiftlik mamfılatı bu vesile 

Her fabrıkanın gerek bu meseleye, ile bir kere daha dikkat ve takdiri cel
gerek diğer hususlara ait Vekalet su. betmiştir. 
allerine verdiği cevapların, Vekaletçe T l 
tetkikine devam olunacaktır. op anlının .ıwnu 
Yalnız iskan işleri için istenecek 

kerestelerin vagon teslimi azami 18 li
radan, travers taleplerinin son on iki 
ay zarfındaki fiyatlara nazaran takri
ben üçte bir tenzilat ile ve bu birlik 
kanaliyle verilebileceği kabul olun-
muştur. 

Son günlerde Sıvas teslimi olarak 
iskan için satılmış kerestelere (60) li
ra, traversler için ise üç liraya kadar 
fiat verildiği nazara alınırsa aradaki 
ehemiyetli fark tebarüz eder. 

Toplantıda ormancıların, mevcut 
mukavelelerin bazı hükümleri ve ida
ri tedbirler etrafındaki temennileri 
ehemiyetli bir yekün tutmuştur. 

Bu toplantının en büyük faydası, 

sadece piyasayı alakadar eden kısmı 
itibariyle değil; memleketimizdekı 
bugünkü orman işletme tarzı ve şera
iti hakkında imkan verdiı,:i serbest gö
rüşme olmuştur. 

Göriişm,•lerin m•ticesi 
Bu görüımelerden t~barüz eden 

baılıca neticeler ıunlardır : 
- Bugünkü mukaveleler sade

ce kereste imali bakımındandır. 
Kereste imaline elveriıli olmıyan 
ve fakat maden direği, mahrukat, 
kağıt hamuru, kömür, ambalaj. 
lık olabilecek olan ve kereste imal 
edilebilecek kısmın vasati % 50 
ainden aıağı olmıyan bir kıamını 
bugünkü tarife ve ıerait dahilin. 
de kıymetlendirmek kabil değil • 
dir. Bunlar ya yakılmakta veya 
ormanda metruk bırakılarak, ye
ni fidanların büyümeaine manı 
olmakta veya yangınlara aebep 
olmaktadır. 

- Araba geçebilir kara yolu ve. 
ya au yolu nokaanı dolayıaiyle or. 
man dahilinde imal ve hayvan sır. 
tmda nakliyat yapılan yerlerde 
bu zayiat niabeti % 60 ı da aı
maktadır. 

- Kereate maliyet fiyatları, 
'müzayede uaulü ve vücuda geti. 
rilmiı aınai tesiaat farkları yü. 
zünden hilen 10 lira ile 25 lira a-
raaında tehalüf etmekte ve bazı 
ahvalde bu rakam 40 liraya ka. 
dar yükselmektedir. 

- Bazı fabrikalar mühim kar. 
lar temin etmekte olmalrına mu • 
kabil diğ . r bir kısmı dara dar ida
mei hayat etmekte ve bu vaziyet 
kereate piyasaıundaki ispekülatif 
vaziyeti doğuran baılıca sebepler 
arasında bulunmaktadır. 

- Halen sınai bir iıletmenin 
devamı filen mümkünsüz hale gel. 
miı, birçok ormanlar ihtiva ettik. 
leri bakaya ve 1 ,5 • 2 metre ara
sındaki gövde bakayaaiyle bu. 
lundukları sahalar ambali.J ve o. 
dunluk ıhtiyacının m.ihim bir k11-
mın1 vercbilecc.k "aziyette<lir. 1 az· 
yik edilmiı odun, tazyik edilmiş 
odun kömürü ve bu.1lada v ya 
çerçöple iıliyen gaz povrla müte. 
harrik nakil vasıtaları orman sa. 
halarımızda tamim edilmek la· 
zımdır. 

Öğle yemeğinden sonra davetliler, 
park restoranı dahilinde ayrılan içti
ma mahallinde toplanmışlar ve encü
menlerin vasıl oldukları kararlar o
kunduktan sonra Ziraat vekilinin te
şekkür sözleriyle toplantıya nihayet 
verilmiştir. 

Ziraat J' ekilin in 14(faleri 
Bu toplantının mahiyeti ve neticesi 

hakkında beyanatını rica ettiğimiz Zi
raat vekili B. Kurdoğlu demiştir ki: 

"Orman işletmekte olan belli başlı 
fabrikalar mümessilleriyle bugünkü 
vaziyet hakkında bir hasbihal yapmak 
istedik. Toplantımız iki gün sürdü. 
Tabii bu iki gün içinde her şeyi hal
letmek değil, işe ancak ana hatlariyle 
temas etmek kabil olduğunu söylemi
ye hacet yoktur. Fakat bu temas her 
iki taraf için de çok hayırlı oldu diye· 
bilirim. 

Bu yolda toplantılarımız yalnrz 
keresteci/erle değil, belJi başlı bü
tün müstahsi//erimizle olacaktır. 

Memlekette geniş ve .şuurlu bir iş 
ve bir emel birliği tesisi için bu 
kabil toplantıları çok iaydalr bulu
yoruz.,. 
v ekıle, köylüler ve bizar ile işli yen

ler hakkında vekaletin hususi bir po
litikası olup olmadığını sordum; aldı
ğım cevap şu oldu: 

- Son neşredilmiş olan orman ka
nununa ek 3444 sayılı kanun, köylüye 
ve ormana muayyen mesafe dahilinde 
olup da ormancılığı geçim vasıtası it
tihaz etmiş köylülere bahşedilmiş hıı.
suıU kolaylıkları ve hususi imkanları 

ihtiva eder ve köylüleri sureti mahsu
sada memnun edecek şekildedir. 

Bunlardan ikinci katagoriye dahil 
olup da göstereceğimiz şekilde teşkı· 

latlananlara daha büyük kolaylıklar 

göstereceğiz. Bunların bugünkü kl5-
sik vaziyetleri şudur: Vesait ve tesi
sata malik olmadıklarından balta ile 
kesiyor; hayvan sırtında naklettiğin· 
den, hayvanın taşıyabilmesi ve dar 
yollardan geçebilmesi için ağacın ni· 
hayet dört metrelik en iyi kısmını a
labiliyor; uç ve dip tarafını ve dalla
rını ormanda bırakıyor. Uç taraf de
diğim kısım 5·6 metre dip taraf ise 
1-2 metre uzul'Muğundadır. Dallarının 
arasında da muhtelif maksatlara yan
yacak büyükli.ıkte olanlar vardır. 

Esas itibariyle orman dahilinde ke
reste imalatını menetmek ve tomruk 
halinde sevkederek orman dışında ve 
imkan nisbetinde şimendüfer istasyo-

' nu, yol boyu veya limanlarda imalatı 
temin etmek icap eder ki keresteden 
arta kalan kısmı kolayca kıymetlen

dirmek kabil olsun. Bunun ıçın ise 
köylünün çok defa tek başına temin 
edemiycccği başka bir nakil vasıtasına 
yani iki tekerlekli hayvanla ekilir a
raba veya odunla işler kamyonlara ve 
imalat merkezinde de az çok mükem
mel tesisata ihtiyaç vardır. Bu suretle 
köylüyü teşkilatlanmıya niçin sevket
mek istediğimizi anlatmış oluyorum 
sanırım. 

Böyle yapabildiğimiz anda köylü 
için bircok tiili orman sanayiinin doğ
masına ve köylü gelirinin artmuın:: 

cfa hizmet etmiş olacağız. 

llizarl.cı işliyenlere gelince 

Bu takdirde yol inşaatında ve 
timendifer hntlarının müstakbel 
inkişaf planında orman i~letme 
ihtiyaçları da nazara alındığı 
takdirde kerest haricinde mü. 
him bir yekun tutan diğer orma -
na ait milli ihtiyaçların kereste 
İmalatı ''aous _ produit" si halin
de teminine imkan hasıl olacak. 
tır. 

Orman Çitliğinde ijğl<• 

Onları da bu toplantıya çağırmamış 
..ılmamızın sebebi, onlar. istihfaf etti
gimizden veya planımızda onlara rol 
vermediğimizden dolayı değildir. Çok 
dagınık ve uzak yerlerde idiler. 

yı•nıcği 

Orman çiftligi bira parkında, top
lantıya iştirak edenler şerefine Ziraat 
vekili tarafından bir ziyafet verilmiş 
ve ziyafette Cumhuriyet Merkez, İş. 
Ziraat, Tı.irk Ticaret bankaları ve İk
tisat ve Ziraat vekaletleri erkanı ha· 
zır bulunmuştur. 

Hülftsa olarak: Her mevzuda oldu -
ğu gibi bu işte de köylüye kolayltk, 
politikamızın esasıdır. Köylü, bugün
kü şerait içinde bu çetin davada bel 
bağladığımız esas elemanlardan biri
dir. 

Hatay'da emniyet 
(Başı 1. inci sayfada) 

zibat ve sulh asayiş unsuru olduğu
nu bir kere daha isbat etmiştir. 

Verilen karara uygun olarak yet
miş iki saat büyük bir vekar ve inti
zam içinde bayramını yaparak sevinç 
ve iftihar hislerini bütün dünyaya i
lan eden bu iki yüz bin kişi muayyen 
olan müddetin sonunda tekmil do -
nanma tertibatını sökmek suretiyle 
şerefli tUrk bayrağına karşı laübali
likte bulunmaktan şiddetle sakınmış
tır. 

Kilometrelerce uzanan al beyazdan 
şeritler ve ışıktan zincirler türk mil
letine mevdu olan diğer şerefli gün
lerde ve kanuni bayramlarpa tekrar 
ortaya çıkmak üzere yerini sakin ve 
asude bir manzaraya bırakmış. her 
tarafta normal hayat başlamıştır. 

Evelce mahud St'Çİm komisyonu ta
rafmdan işgal edilmiş olan turizm o
telinin bahçesinde, evelki akşam ha!k 
partisi taraf ndan verilen 200 kişilik 
akşam yemeği çok güzel olmuştur. 

Dün akşam da belediye tarafından 
bir bahçe ziyafeti verilmiş ve alay 
bandosu tarafından geç vakitlere ka
dar muvaffakiyetli parçalar çalınmış
tır. 

orman işletme politika ve sistenıimi

zin vazıh ifadesi bu maddededir. 
Ormanlar her memlekette tıpkı ma

denler gibi "milli servet" yani bütüa 
millete ait bir servet olarak ele alın
mış ve göz önünde tutulmuştur. Hat
ta orınaıı, muhtelif bakımlardan, ma
denden de mühimdir. 

Bu kadar mühim bir milli servetin 
işletilmesi ellerine emniyet edilmiş o
lanların bu servetin en ufak bir cüzü
nü bile israfa mezun olmadıklarını bir 
dakika akıllarından çıkarmamaları 
icap eder. Bir ağaç çok defa 50 ve hat
ta 100 e daha fazla senelerin damla 
damla viıcut verdiği bir serveti temsil 
eder. Böyle bir ağacı işlerken bu uzun 
devreyi de göz öniıne getirmek ve yal
nız işliyen için en karlı kısmını değil, 
her kısmını memleket için hayırlı ve 
istifadeli hale sokmak lazımdır. Bunu 
milli bir vazife, milli bır şuur olarak 
bütün orman i!':iletenlerimizden istiyo
ruz. Mevzuu bahsettiğiniz 6 ıncı mad
denin hedefi budur . ., 

- Bu maddeye istinaden kıymet 
takdiri suretiyle şimdiye kadar orman 
verilmiş midir ? 
Aldıgım cevap şu oldu : 
- Şimdiye kadar bu yolda kimseye 

orman vermedik. Orman işletenleri

mizin ve diğer milli şirketlerimizin 
bu maksatla vciki müracaatlerini, 
yaptığımız toplantı neticelerıyle 

birlikte, tetkik edeceğiz: Ormancılı
s•• anl:ıttı(pm mi1li şuurla cihazlan
dırmak, kereste ve diger orman ma
mulatı Hatlarını makul hallere indir
mek için bu madde elimizde en ku
vetli vasıtadır.,. 

- Bugun işlenebilir ormanlarımı· 
zın serveti bugünkı.i milli ihtiyaçlara 
kafi midir; toplantıya iştircik etmit ~ 
lan toptancılar ve aza<lan bir kıamı 
fiat yiıkscklıginin arz ile talep ara
sındaki bı.iyük farktan ileri geldiğini 
söylüyorlar. Bu hususta da tenv.ic
liıtfunda bulunur musunuz ? 

"Bugün işlenebilir ormanlarımı

mızın servetıni bugiinkiı ve yarınki 

milli ihtiyaca kati gelir hacimde sa
nıyoruz. Toplantıda varılan kanaat de 
budur. Elimizdeki vesaik de bunu te
yit ediyor. 

Diger taraftan bugünkü fiat yük
sekliginin sebepleri arasında arz VC' 

talep farkının da büyük bir rol oyna
dıgı ve bu vaziyetin bazı fabrikalarca 
istismar da edilmekte olduğu mu
nakkaktır. Meselenin radikal halli 
vasi bir devlet i~letrnesinin tesisi ile 
kabil olacaktır. O vakte kadar dahili 
pıyasa baıomından diışunülmüş ve te
menni edilmiş tedbirler alakaJılarca 

ciddiyetle nazara alınmadığı takdir
de, 6 ncı maddeye istinaden ve bu 
madde hükümleri dahilinde yeni mil
li teşekküller yaratılması, gerek b&a 
maddenin gerek diger kanuni hüküm
lerin tatbiki suretiyle fabrikalar ha
ricindeki işletmeler ve köylü itlet
meleri faaliyetlerinin tevsii ve tanzi
mı ve nıhayet gumrük resmi üzeı in
de tedbirlerin, fiat teşekkülü icapları
na ve vaziyete nazaran hep birden 
veya bıribırını miıteakip ittihazı za
rurı olacaktır. 'l ani yüksek iıatı ida
r.ıede ısrar edecekleri Iaakal normal 
haulere ve hatta istihkak peyda ede
cekleri vaziyete irca için bu tedbiı le• 
ri hesapla ve dikkatle kullanacağız. 

Bunu açıkça ifade etmiş bulunuyoruz. 
Burada toplanmış olan arkadaşla

rın, vaziyeti tıpkı bizim gibi görmek• 
te ve bizim ile el ele çalışmak ve mil• 
li menfaate en uygun şekilde çarele· 
re baş vurmak samimi arzusunu göti
termekte olduklarnı da derhal tak
dirle ilave etmeliyim. "Selef servis" denilen usulle tertip 

edilmiş olan ve davetlilerin yemek is
tedikleri şeylerin bizzat uzun büfe ma-
sasından intihap edip diledikleri 
masada tabakalariyle yer alarak 
ve aynı suretle arzu ve tercih et
tikleri yemeklerden tekrar tekrar al
maları şeklinde olan bu ziyafet, evel
ce aynı tarzda barajda verilmiş ziya
fet gibi pek neşeli olmuş ve davetliler 
meyanında hazır bulunan Hariciye 

Vekile 3444 sayılı orman kanunu · 
nun ormancılar muhitinde büyük ve 
memnuniyetle akis yapmış olan 6 ıncı 
maddesinden bahsettim. Ve bu mad:le
nin tatbik şekline ait malQmat iste· 
dim; aldığım cevap şu oldu: 

- Bu madde ormanla alakalı bütün 
vatandaşlarımızın ve bu vatanlaşlarla 
vazifeten temas halinde olan bütün 
memur arkadaşların ve bilhassa direk
tif vermek, yol göstermek vaziyetinde 
olan valilerimizin ehemiyetle dikkat 
önünde tutmaları icap eden hükümle
ri ihtiva ediyor. B~nkü vaziyette, 

Hiilasa olarak mevzu, büyük ve çok 
t'hcmiyetlidir. Aynı nisbette vasi ve 
samimi bir teşriki mesaiyi de icap cııt

tirmektedir. Milli şuur, teknik ve di· 
siplin behemehal bu sahaya da gire
cekt.r. 

Bu toplantı eğer bu kanaati ve bu 
fikirleri samimi olarak dogurabilmit· 
se takip ettiğimiz hedeflerden biri ha
sıl olmuş demektir. 
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Şehirden röport~ilar 

Hatip (ayında 
neler gördüm!· 

.---Yazan: Uç gündenberi bütün ev halkı pa
zar gezintisinin hazırlıklarile meş
guldü. Valide hanım taşınması kül
fetsiz, tez bozulmaz yemeklerini da
ha cumadan kapaklı sepetlere yer
leştirmiye başladı. Geniş hd.mU4 
tahtasının üstünde şaklata şaklata 
açtığı cigara kağıdı yufkalarla usu
lüne uygun bir suböreği yaptı. Or
tanca kızı büyük bir bilgiçlikle: 

Kemal Zeki 
Gençosman 

Sepetleri açmalı çayları demlemeli 

- Anne, dedi, yalancı dolma da 
yapsak, kırda iyi olmaz mı dersin? 
diye listeye patlıcan, bıber ve do
matesten mürekkeb üç çeşidli bir 
yemek kazandırdı. 

Cumartesi sabahı Bey daireye gi
derken Hanıma döndü: 

- Hanım, dedi, yarın pazardır. 
Eksik bir şey kalmasın. 
Öğleye doğru hademe beyin şu 

tezkeresini getirdi: 
"Hanım, 

Dairede aklıma geldi, bolca taze 
aoğan ve yumurta aldır; sonra evde 
sirke yoksa bakkaldan alıver; hün
kar beğendi için ıazım olur.,. 

Cumartesi akşamı malzemenin 
diğer kısmı da kapaklı kapaksız se
petlere yerleştirildi. ''Hergün gitti
ğimiz yer değil,, diye ellerini gayet 
geniş tutmuşlar mesela ikisi daha 
çocuk olan beş nüfuslu cile için 40 
yumurta haşlamışlardı. 

Mahdum haşlanmış yumurtanın 
kırmızısına meraklı olduğu için 
kaynar suyun içine birkaç parça da 
10ğan kabuğu attılar. 
Akşam yemeğinden sonra evde 

küçük bir münakaşa oldu. Bey, ya
rınki kır gezintisi için Hatıp çayı
nın tenha bir köşesini tercih ediyor, 
Hanım da bu fikri pek muvafık bu
luyordu. Ve lakin kerimeler hiç de 
bu fikirde değildiler. Onlar daha zi
yade, Çiftliği öne sürüyorlar: 

- Gazinoda bir masa işgal eder, 
yemeklerimizi çıkarır, hiç olmazsa 
biraz insan yüzü görürüz. Biraz da 
müzik .. diyorlardı. 

Bey bu "müzik,, lafından bir tür
lü mana çıkaramıyor: 

- A kızmı, ila gramofonumuz 
koltufumuzda iken nen~ ı;enin elin 
gacırdısı, gucurtusu .. Ktlimi bir sö
ğüdün dibine yaydık mr, gramofo
numuzu da aheste beste ayarladık 
mı, Çiftliğı biz ayağımıza getirdik 
demektir. İnsan yüzü görmiye ge
lince, a evladım !Jir kaç s.ıat da ba
banın ananın yüzüne bakıverirsin 
ne olur, sanki .• 

Kerimeler fazla ayak diremedi
ler. Sabah saat 7 ye doğru yola çık
mak üzere erkenden yataklarına 

girdiler. 
Ulucanlarda oturuyotiardı. Sabah 

serininde geze geze pekala gidıle . 

bilirdi. Beyle Hanım, otomobil ve 
aaire gibi lüzumsuz ma&raflarla p.-ı· 
.zarın zevkini kaçırmak niyetinıie 

değildiler. Yalnız iki keı ime i!e 
mahdumu otomobil sevdasından v 1: 

geçirmek için birine bir futbc•l to
pu öbürlerine de birer çift i'lrap 
vadettiler. 

Bey: 
- Çocuklar, şunun şurasında :ki 

adımlık yol .. Sepetlerden birini :.ıen 
alırım; şu küçük çant3.yı da b:ına 
verirsiniz. Kapaklıyı da sen al Fe· 
ride; artık gramofon da sana düşiı· 
yor Hamide kızım. Hanım eziyet sa
na şu kilimi de sen koltuğuna sıkış
tırıver canım, diye hamuleyi kolay
ca taksim etti. 

Bu nakliye işinde en ucuz kurtu
lan mahdum bey oldu. Onun bütün 
yükü elindeki uçurtması ile, Sdpanı 
idi. 
Sokağın başını döndükten sonra 

Hanımın aklına geldi: 
- Hu, dedi, peki biz orada susar

sak ne olacak? 
Doğru? l Bu mesele hiç kimsenin 

aklına gelmemişti. Küçiık kerime e• 
ve koştu; yeşil sırlı destiyi aldı. 

Öksüzce çeşmesinden bir güzel dol· 
urdular. 
Hatip çayının mutena yerleri, da

a erken, daha açık gözler tarafın
an tutulmuştu. Dere boyu çıktılar. 
ağdan soldan sesler geliyor, ağaç
rın arasında salıncaklar kurulu

ordu. Öbek öbek toplanmış aileler 
avvaltı hengamesiyle kendilerin
en geçmişlerdi. Hatta, garibdir, 
yulmamıştır ama, bu saatte rakı 

okusu bile aldılar. 
Mahdum elli altını~ adım ileride, 

rlavuzluk yapıyor, serin, gölgelik 
erler arıyordu. 
Epiy bi ryol teptikten sonra bir
ç söğüdün lekeli gölgesine sindi-

r. Burası pek münasibdi. Evvela, • 
renin kenarında idiler. Sonra yer
ri oldukça t enha sayılırdı. Kendi 
şlarını dinlemek için p ek müsaid 

Yemekten aonra uzanmanın keyfine doyum olur mu? 

Alaminüt fotoğraf~ı acaba resmi iyi aldı mı? 
bir yer .. 

Teneke semaver bir ağacın dibin
de h;ıfif hafif tokurdamıya başladı. 
Beyaz peynir, zeytin kağıdları açıl
dı. İlk satler pek neşeli geçti. Fakat 
saat on bire doğru biraz tadım kay
beder gibi oldu. Güneşle burun bu
runa geldiler. Bu sefer kilimi daha 
münasib bir yere çekmek icab etti. 
Hatta bu t!llrada bir de küçük kaza 
oldu. Nakil esnasında "Sarı korde
Ui,, yere düştU. Bir kenarından ince
cik çatlayıverdi. 

Bu müessif kaza karşısında ev 
halkı biribirine: 

- Geçmiş olsun, dedi. 
Yeni yerin verdiği neşe ile Bey 

gram<>fona sarıldı. Hanım mahdu
ma: 

- Hadi evladım, dedi, şuracıktan 
ilç beş ince söğüt dalı kesiver de •it 
yapalım. Kerime pirzolanın tuzunu, 
kekiğini serpeliyordu. Küçüğü de 
kendine bir iş istedi. Ona da: 

- Soğan soyuver de etraflıca bir 
salata yap dediler, Tencere kapağını 
ve salata malzemesini aldı, derenin 
kenarına çömeldi. . 
Beş dakika içinge ortalığı yapı

şık bir pirzola dumanı bürüdü; ko
kusu etrafı sardı. 

Bey, kapaklı sepetteki titeıine 

bir göz attıktan sonra hanıma dön
dü: 

- Ne dersin yahu, dedi, şişeyi aç
sak mı artık? Pirzolanın kokusu i
çimi titretti de .... 

Fakat hanım bu işe şimdiden razı 
olntadı. 

- Bu işin ikindisi var, akşamı 
var, dedi, böyle erken başlarsan ak
şamı nasıl bulacagız? 

Beyin bundan biraz canı sıkılır 
gibi oldu. Hırsını gramofondan al
mak ister gibi, asabi asabi kolu çe· 
virmeğe ba,ıadı. Zenbercği var ku· 
vetiyle sıkıştırdı. Sonra plik kutu
sunu önüne çekti. Beğendiklerini 

bir kenara ayırdı; ve bir yandan 
başladı. 

Çatlak olmasına rağmen sarıkor
deladan bir türlü vaz geçemiyordu. 

Sarı .. çıt .. kordelem ... çat ... aarı .. 
çıt .. 

Bundan sonraki pliklar çatlak de
ğildi ama, kırıktan beterdi. Zaten 
güfteyi dinlemeğe de .zaman kalmı
yordu ki ... Pliğın ismini okuduk
tan sonra Bey, o bir yan<ian d6ne 
dursun, mırıldanmıya ba,lıyordu: 

Dün bezminizin bir ezeli ... 
Veya : 
Ninni de Firidem ninniiiii .. 
Diye gramofona rekabet ediyor

du. Plak bitiyor, zenberek bo'8ndı
ğı için duruyor, ve fakat Bey ıarkı
nın sonunu bir türlü bulamıyordu. 

Nihayet yemek hazırlandı, Otur
dular. Ama, allahll &lem ıu Bile 
yemeği cidden tatlı oldu; neşeli 

geçti. Bir lenger plavdan üç beş ta
ne, iki kilo pirzoladan Uç beş ince 
kemik kaldı. Yalancı dolmalardan 
meydanda ufak bir nişane bile yok .. 

Bey, bu vaziyet gördükten sonra: 
- Bereket versin ki çocuklar, de

di, evimiz açık havalı bir yerde de
ğil... 

Yemekten sonra hepsine tatlı bir 
rehavet çöktü. Kimi sırtını ağaca 
dayadı, kimi yumruklarını yastık 

yapıp arka üstü uzandı. 
Yoldan gelip geçenler oluyordu. 

Fakat kim aldırır ... Bu rehavet saat 
dörde kadar devam etti. Bu arada 
bey şöyle bir saat kadar "beynen
nevm velyskoza .. " Haftalık yorgun
luğunu dindirdi. Gözlerini açar aç
maz da: 

- Artrk hanım yeter, dedi, şişemi 
beri getirin!" Bu kati arzuya kimse 
mukavemet etmedi. Yalnız şişe açı· 
lıp da işe girişileceği zaman büyük 
bir dalgınlığın farkına vardılar: 

Kadeh yok .. Almayı unutmuşuz .. 
Pratik zekaya, hele böyle yerde 

hayran olmamak kabil mi? Küçük 
kerime babasının sağı solu haşladı

ğını: 

- Babanızın kadehini unuttunuz 
ha benim vefalı evlatlarım, diye acı 

acı sitem savurduğunu görünce pra
tik zekasını gösterdi: 

- Şimdi, dedi, bey babacığım, ka
dehini getiriyorum. 

Ve gitti bir salatalığı ortadan 
kestikten sonra bir parçasının gü
zelce için oydu; getirdi. Hatta saki
liği de bizzat kendisi yaptı. 

Öfke dinmiş, deminki asabi çehre 
de şimdi, şefkat, ve deminki hiddet
ten dolayı biraz da nedamet çizgi
leri yerine gelmişti. Tuzlu leblebi 
ile, taze Arnavut biberi mezelik va
zifesini bihakkın yaptılar doğruıu .. 
Şimdi gramofonun başına küçük 

kerime geçmişti. Mahdum elinde sa
pan ava çıktı; valide hanım bulaJık· 
larını yıkayıp kuruladıktan, bilyük 
kerime de elindeki örğüyü tatlıya 

bağladıktan sonra pederin etrafına 
toplandılar. Saf aile muhiti bu ıu
retle kuruluvermişti. 

Fakat birinci şi§enin sonunu bul
mak üzere iken bey birdenbire gene 
ıinirleniverdi. Ama, adamcağıza da 
biraz hak vermek lizımdı. Plak ku
tusunda klarnet taksiminden, hala 
kana yanına kadar envai türlU mu· 
tena parçalar sıra beklerken küçük 
kerime bula bula neyi bulsa beğe
nirainiz? 

J e perdü ma jönee .•• 

Bey, bu saygısızlığı tüyleri diken 
diken olduğu halde, asabiyetle tak
bih etti: 

- Bak, dedi, kızım böyle küstah
lıkları af edemem. Şunun şurasına 
biraz kendi başımızı dinlemeğe gel
dik. Şirazeyi bozmasana ... Ver gra
mofonu bana, ben idare edeceğim ... 

Ondan sonraki plakların ismini 
sayamıyacağım. Çünkü harıltıdan 

başka bir şey duyulmıyordu. 
Akşam yemeği daha tatlı, daha iş

tahlı, daha samimi geçti. Bey neşe
den kırılıyor: 

- Aman çocuklar, ne olur, her 
hafta gelsek 1 Diye temenni üstüne 
temenni yağdırıyor, bir yazhk plan 
kuruyordu. 

Saat sekize doğru yola düştüler. 
Sepetler hafiflemiş, f~kat bu sefer 
de mideler ağırlaşmıştı. Öyleya ... 
"Tabiatte hiç bir şey kaybolmaz ve 
hiç bir şey yeniden vücuda gelmez." 

Dere boyu, ince yolu takip edi
yorlardı. 

Vaktin ilerlemiş olmasına rağ

men ortalıkta dehşetli bir gürültü 
vardı. Naralar atılıyor, gazeller o
kunuyor, gramofonlar habire "icrai 
ahenk" ediyordu, buna, salıncakla
rı sökülen çocukların vıngırtıları, 

endazeyi kaçıran keyfi ilerin: 
:_ Ben buradan gitmem de git

mem, örtün kilimi üstüme, yatarım 
şuracıkta ... Gibi muannidane ricala
ra karışıyordu. 

Bey önde, hanımla kerimeler ve 
uçurtması ağaca takıldığı için gözli 
arkada kalan mahdum Öksüzce so
kağına girdiler. Bey: 

- Çocuklar birer su içelim l" dedi. 
Avuç maşrabasiyle ateşlerini sön· 
dürdüler. Saat dokuzda evlerindey
diler. Fakat hiç birinde hal kalma
mıştı. H er bir i bir köşeye çömeldi .. 
Derin birer "of 1" diyebildiler. 

- Ne glizel eğlendik ...• 

1 . 
Son Rus (arının kızı 

hayatla mıydı ! 
Kıdmm hatıra defterinde 

bir (Ok ilıalar var ! 
Pari - Suar gazetesinin Varşova 

m~habiri gazetesine şu hayrete şay .. n 
haberi veriyor: 
Var~va'nın tanınmış hekimlerin· 

den birinin karısı, Madam Karasovs· 
ka, kendisini ölüme götüren bir has· 
talığın sonunda ,ihtizar halinde bulu
nurken şu sansasyonel itiraflarda bu
lunmuştur: 

- Hayatımın büyük sırrını meza
rıma götürerek ölmek istemiyorum. 
Allahın önünde yemin ederim ki, ben 
Rus çarının kızıyım. 

Sonra kocasına dönerek: 
- Stanislas, demiştir, işte anahtar. 

Küçük siyah kutumu aç ,orada hat•ra 
defterimi, bir ikon ve bir dua kitabı 

bulacaksın. 

Dr. Krasovski bize bu vesikaları 
gösteriyor. Bu kıymetli ~tıra defte
rinin zamanla aararmı' yapraklarını 
karıştırıyor ve Rus çarının kızı oldu
ğunu söyliyen bu kadının mazisinden 
baz pasajlar okuyoruz: 

"Bugün, diye yazıyor, babamı dü
şündüm. Adeta hakikati yaşıyordum. 
O Peterhof albayı üniformasını giy
mişti ve sesi, sanki sahiciymiş gibi 
gürlüyordu. O zaman ne kadar mesut· 
tum.,, 

Gene başka bir sayfada: 
"Bugün, diyor, Raspotin'in ölümü

nün yıldönümüdür. Bütün gün kilise
de idim ve onun ruhu için dua ettim. 
Bu gece rüyamda Aleksi'yi ve Nasta
ıia (çarın öteki kızı ve oğlu) yı gör
düm. Şimdi her halde cennettedirler.,, 

Sonra Dr. Krasovski bize yaldızlı i
konu ve Rus kırallık armasını ta§ıyan 
dua kitabını gösteriyor. 
Karısının hatıra defteri mütehaııcıs

larn tetkikine verilmiştir. Bunlar 
hastanın yazıaı ile mürekkeb ve ka&ı
dı tetkik edeceklerdir. 

Gene haı~anın yanına gittik. Şimdi 
kırk yaflarında kadardır. (Grandügeıı 
Tatyana da tam bu ya§ta olacaktı). Bi
ze hayatının hazin filmini anlatıyor: 

- Ailemin katlinden bir kaç saat 

Amerika zencileri 
tekrar geldikleri 

yere mi gönderecek? 

SİMDİ HER ZENCİ: 
Şu mucDenin tahakkukunu diliyor 1 

Bir sabah beyaz olarak uyanmak 
Amerika zencileri a.navatanları Af

rika'ya kendi arzulariyle dönecek de
ğillerdir. Apaçık fikrum şudur ki 
böyle bir karar, henüz tayin edilemi
yecek bir zaman.da, belk!i iki nesil 
aonraı beyaz amerikalılar tarafından 
verilecektir. İz.ahı uzun ve nazik bir 
takım sebcblerden dolayı bu kararın 
geri kalması imkansızdır. 

Bir vaka hatırda tutulmak lazım
dır: Kış mevsimini Florida'da geçi
renlerin hepsince pek iyi tanılan ve 
hiç bir endüstriye malik olmadığı 

halde mütemadiyen bina inşa edılen 
Miami şehrinde bir grev olmuştur: 

Çatıcılar grevi. Grevcilerin istediği, 
l;eyazlardan bir tek çatıcı işsizken in· 
şaat ş.irketlerinin hiç bir zenci çatıcı 
istihdam etmemeleri idi. 

İhtilaller ve driğer bUyük mac~ra 
hazan böyle küçuciık vakalarla baş
lar. 
Şimdiki halde; zencilerin geldikle

ri topraklara geri gön<lerilmelerıne 
mani olmak isteyenler birleşik <lev
lctlerin cenup kısmıdır. 

Cenubun, pamuk ve şeker kamışı 

ziraati ile el ve ev işlerı için renklı a
damlara ihtiyacı vardır. Ve cenup, 
zencilerin rey sahıbi olmalarına mu
arız olduğu halde, bunlara karşı ha
kikaten şımalden fazla iyilik goster
mektedir. Şimallilerin insani beyana
tına rağmen bunlar zen~e karşı faz
la yakınlık göstermemekte, kadın ve
ya erkek, zenci hizmetçiye, hiç bir za
man aile efradı muamelesi etmemek
tedir. Şimalde zencı sadece bir vatan
daştır, ve her vatandaş gibi başının 

çaresine bakacaktır. Cenupta madun 
bir tcrik ise de beyazların hayatına 
yabancı değildir. 

Sayet, .zcncıiler birden bir k.allıuo 
gidecek olurlarsa cenup ayrılık mu-
harebelerinden fazla bundan zarar 
görecektir. İmdi, ayrılrk muharebe
leri Uzerinden yetmi9 aene geçml9 ol· 

masına rağmen bir çok şehirler hala 
kalkınamamışlardır. 

Paranın rengi ~ktur. 
Cenupta zencilerin tramvay ve oto

büslerde hep arka sıraları işgal ettik
leri dikkatine çarpmıştı. Halbuki zen
ciler borç harç da olsa otomobil alıp 
bunlarla i~lerine gidiyorlardı. Bunun 
sebebini bir zen~i üniversite profeıö
ı·ünden sordum. Bana: 

selesi değil-dir. Bu işe his de 
makt2dır. Bütün siyah ırka ı:aaU 
denler gibi büyük, derin bir bit 
selesi ... Ve onuıı k~eti de bu 
Onu sevdirmiş olan budur. 

Bu his - ki belkı renkli hiç bir 
dının, hiç bir çocuğun, hiç bır er 
ğin beşeri bilgisi ile bilmediği bil 
- mucizeye intizar \hissidir. 

Kıvırcık saçlaırı düzelten po 
sayesinde bir fabrikanın ne k• 
para kazanmış olduğunu herkes b 
Hiç bir zenci yoktur ki bir sabah, 
şmda düz, ipek, ıince, yahudilerlt 
tal yanların saçları gibi hafifçe da 
h saçlarla uyanıvereceginı ı.ahaY 

etmesin. . 
Zenci kadınlar için imal edi 

krem, düzgün, pudra ve hatta du" 
boyalan yiızünden edilen karlar 
sapsızdır. Ve hiç bir zenci kadın 
savvur edilemez ki aynasını eline 
dığı zaman cild·inin biraz beyazl. 
mış olduğunu görmek tlçin gözlerı 
dört açmasın. 

Mucize vukua gelcektir. Yoldad 
Bir bayram gününün ertesi sabahı 9' 
yısız amerikan güzellerininkiler gıııl 
onların da gözleri mavi, dudakları isr 
ce, alınları düz olacaktır. Yalnız •~b 
zencilerin boğazında, tıpkı eskisi gi' 
bi harikalı, derin taklit olunmaz, of'la 
manlarda biribirlerini çağırdıkları .,,
ya inşasına zorlandıkları saraylarıl 
dıvarları dibinde ağlaştıkları z~ J 
ki gibi ahenkli kalacaktır. 
. Ve o zaman, beyaz olan zenciler• 
şehirlerin bin türlü zevk ve safasııı- • 
dan istifade etmeğe me.sağ olacaktJlt 
O zaman onlar da lokantalara ve'/' 
mücevherci atıkkanlarına büyük :kJ' 
pılarından gireceklerdir. Mucize, ti 
-;.ıı..t~ıın...lı..tlr.;lD """"·e leı ini ta' 
kip eden pembe şafaklar gibi gül 
cektir. 
Şimdiki halde, mucize vukua gelif' 

ceye kada r, her g ünkü ömrü sürmeli 
büyük bir beyaz ekseriyeti içinde kil• 
çük bir zenci akalliyetıinin ömrüni ııi 
sürmek lazımdır. kQ 

Bu ömrün acıklı tarafları vardır• 

Zenciler adi hizmetlerle iktifaya 
mecbur olduklarından, yahut mal ye 

mülk sahibi olmak için lüzumlu aab'· 
ra malik bulunmadıklarından, veya 
en kötil iştihalarının bile önüne geçe• 
n::ediklerinden, yahut beyazları tak• 
lit ettıiklerinden aralarında cürüm yt 

cinayet erbabı çoktur. 
Şu rakamları bana büyük zenci bil• 

gini Monroe Vorık verdi: 1923 sene• 
sinin ilk altı ayında, 10.000 ki~ide 
gençlik cürüm ve cinayetlerinden 14'> 
ı beyazlar ıve 243 ü ı:enciler tarafıu• 
dan irtikap edilmiştir. 1926 da 43.0CiO 
kişi hapse girmiş, bunlardan 9000 l 
zenci idi. Halbuki zenciler Amerika'• 
da% 10 dur. 

- Otomobile bu kadar para verdi
ğimize şaşmayınız, dew. Emin olu
nuz ki bunun sebebi.ne öğünmek, ne 
de &ervet sahibi olduğumwz: için oto
mobil satın almak imkanlarına malik 
olmaktır. Fakat bizler için "jim Kcov 
Bil"in ne demek olduğunu tabii bilır
siniz. Bu kanuna göre kadın veya er
kek hiç bir zenci tramvaylara, oto
büslere ve pulman kar denilen husu
si §imendifer vagonlarına beyazlarla 
birlikte binemez. Bundan dolayı bız
ler de otomobille seyahat ederiz. Bu 
her davayı basitleştirmekte ve bu su
retle zenciler birinci mevkide seya
hat edebilmektedir. 

Daha kötüsü 1926 da katil vakalar•• 
nın yarısını zenciler ika etmişlerdir. 

Bu hazin rakamlara mukabil zenci· " 
ler lehitıe kaydedilecek rakamlar dı Y 

- Fakat dükkanlarda ve mağaza
laı·da da lbu kanunun hükmü cari mı
dir? 

Profesör gülerek cevap verdi: 
- Bizlerle böyle istihza etmeyi!liz. 

Bilirsiniz ki ticaret ırk kanunlarının 
üstünde veya altındadır. Paranın ren
gi yoktur, yahut benim param da s1-
.zıinki gibi yeş.U veya kırmızı renh.lı
dir. 

Acaba neden siyah ırk sükunetle -
me~ru ıekilde, diyeyim- ayaklanmı
yor? Neden her gün bu haraketlere 
tahammül ediyor? Madam ki beyaz
larla aynı otelde, ayn mahallede otu
ramıyor, şu halde, niçin 1;aadet ve şe

refi başka bir kıtada aramıyor? Me· 
ısela, siyah rengin biz, diı:ıi diri yü
zülmüşlerin rengine üstün tutulduğu 
Afrika'ya gitmiyor? 

Mesele •yalnız akıl ve mantık me-

vardır. 70 sene zarfında mektebe de• 
vam eden zenciler 100.000 den 2 mil· 
yon 500.000 kifiye çıkmı,tır. Fikri se· 
viyede, ahlakta büyük bir terakki 
vardır. 

Fakat Amerika zencileri iktisap 
ettikleri maddi ıervetlerden ve fikıl 
terakkilerden memnun değillerdir. 

Onlar saadeti ancak öteki dünyada, 
ruhların cesetlerinden kurtulacakla· 
rı ve insanların bu suretle ayni renk· 
te ola.cakları ba§ıka bir alemden bek
liyorlar: 

- Siz timdi her §eye hAkim ve bıJ 
dünyada bizlerin efendilerimininiı. 
Fakat öteki dünyada muhakkak ki bi:C 
sizleriın efendileriniz olacağı:ı. 

Andre Dömezon 
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üzde yüz yerli hikaye : 

)alkavuk A, Dalkavuk B, 
Dalkavuk c~ 

Bunların iı~i.ınü de 1908 inkıiabı 
· lle ~~Yük harp arasında tanıdım. 
• . .Bırıncisinin, yani Dalkavuk A'run 
t'lıım ve şöhretini istibdat zamanında 

da babamdan duyardım. Babam, on
,dan bahsetmek lazımgelince pencere
ye bakar, kapıyı kapar, ve sesini al
~altarak: 

- Bu adamdan korianah oğlum, bu 
adamdan korkmalı! Derdi. Hem de o .. 

• o.un en korkunç tarafı insanı soylet
a ınek için önce kendisinin hükümet a
:iamlarmı, ileri gelenleri tenkit ede
-ek söze ba§lamasıdır. O zaman gaf
let edip ağzınızdan bir lakırdı ka~ınr
NLilIZ yandığınız gündür. Haftasına 

varmaz, ''berayı sadakat' ' Yıldız sara
yına takdim edilei:ek bir jurnal sizi 
zaptiye kapısına gönderir. 

Öyle diyorlar ki bu zat, jurnalleri ... 
ni de kendi yazmaz, kendi imzasını 
koymaz, akrabasından birisinin inıza
ıiyle gönderirmiş .... 

1908 senesinde gürültülü, patırdılı, 
bayraklı, kordelalı, nutuklu ve fener
li meşrutiyet ilan edildikten sonra, 
artık akrabasından birisine verdiği 
\tekalcti geri almış, ortaya çıkmıştı. 
Onu önce dua eder gibi bir eda ile 
nutuk söylemeğe yeltenirken duy
ınuştuk. Sonradan Ömer Naci'yi mi 
dinlemiş, ne yapmış, bu hitabet eda· 
&ını değiştirmiş, ilk meşrutiyet gaze
telerinden kaptığı bir takım maluma
tı bir sarraf maharetiyle bozmuş, her 
tarafta harcamağa başlamıştı. 

Hele onun bir gün bir: 
-İshak Sükuti'yi, istibdadın yedi

kahharı sükute mecbur etti; bu muca
dele arkadaşımızın tabutu başıııda 
Yemin ederiz ki biz susmıyacağız. 

Lisan hüriyeti, matbuat hüriyeti 
var. Vicdan ve izanımız Yıldız sara
Yının demir kapıları gibi kapah kal
ınıyacaktır; yaşasın hüriyet 1 Di.ye bir 
bağırışı vardı ki ömürdü. 

Fakat ne dersiniz? Bu adamın her 
tarafta sürdüğü bu sahte banknotlar, 
alıcı buldukça buldu. Nihayet eınu 
ttıahallesinin ittihat ve Terakki ku
~Übüne reis seçtiler. Reis olduğunun 
ılk gecesi kulübde: "İstibdat devrinde 
jurnalcılık illeti" isimli bir konfe
rans verdi. Bu konferansı ilk önce al
krşlıyan, onun istibdat zamanında sa· 
raya verdiği jurnallere imza atan ak
ra~ası olmuş ve bu adam, jurnal edile 
edıle zaptiye kaprsınm eşiğini aşın· 
d1ran, fakat bu sefer bu konferansı 
alkışlamıyan bir adamcağıza: 

- İşte bir vatan haini 1 Der gLlıi dik 
dik bakmıştı. 

Dalkavuk A, ondan sonra münte· 
hibisani, belediye azası, kısa bir miid
det sonra da ölen bir mebusun yeri· 
ne 'Gömülcine mebusu seçilmişti. 
Şimdi sağdır ve İstanbul'un kenar 

ınahallelerinden birinde, kendisine 
bir devlet düşkünü süsü vererek, ma· 
halle bakalhğr etmektedir. 

*** 
Dalkavuk B, ondan daha gençti: 

Çenesi daha kuvetli, ilim dağarcığı eh 
ondan daha fazla dolgundu. A.yx i~ 
Çinden kıskanan, onıın kazandığı riit
be, derece ve sel"Veti ele ge"Çiremediği 
için kahrolan B., kuvetli çenesiyle, 
daha geniş bilgisiyle ilk iş olarak A.
yı çekiştirmeğe koyulmuştu: 

- Dalkavuğun danrskası herif! ts-

tibdat zamanında onun kimlerle dü ... 
şüp kalktığını bilmiyenlerden deği., 
liz. Kimbilir, daha ne kadar seyyiatı 

var.dır. Fakat insan bir defa kökten 
sürme dalkavuk yaratrlmasın, bir de
fa öyle yaratıldıktan sonra o, herke
se yaranmasını bilir. İşini de bilir mi 
bilir hani. Bir gece şehislam efendi
nin konağında, bir gün adliye nazırı:-. 
nın yalısında ... Onda bu el, ötekilerde 
bu etek oldukça onun meclisi mebusa
na değil, meclisi vükelaya bile girme
sine şaşmamalı V. s. V. s. V. s. 

Dalkavuk, B. herkese, yahut da 
kendilerinden zarar gelmiyeceğini• 

umduğu herkese bunları söylemekle 
beraber, içinden de §Öyle düşünüyor
du: 

- Nasr! yapıyor, nasıl ediyor dal 
böyle ikballere nail oluyor? Ben del 
bunun bir yolunu öğrensem, ne olur?. 
Aldığını maaşla kıt kanaat geçinmek 
ağırıma gidiyor doğrusu. Fakat kör 
olsun, tanıdık yok; tanıdık da olsa, 
bu ana baba gününde herkes kendi 
mcvkiini sağlamlaştırmaktan başka. 

bir şey düşünmüyor. 
Nihayet Dalkavuk B., uzak akraba

sından bir zatın o arahk lstanbul'a 
vali olduğunu haber alınca, hemen 
koştu; onu tebrike gitti. Her halde btıı 
adamdan bir hayır gelebilirdi. Hele 
bu valinin dedikıoduya meraklı da ol.: 
duğunu öğrendikten sonra ümitleri: 
büsbütün artmıştı. 

İçinde hem saray, hem meclisi vü
kela, hem maclisi ayan, hem meclisi' 
mebusan bulunan dört başlı bir şehir
de bir valinin ne hükmü olur, ne bo
rusu öter? Bu da aklına gelmiyor de
ğildi. Fakat hiçten iyi ya l 

Nihayet sahiden hiçten iyi olduğu 
anlaşıldı. B. ye valinin tavsiyesıyle 
şirketlerden birinde bir iş buldular ve 
kendisini Umuru Belediye meclisine 
aza seçtiler. 

Dalkavuk B. de, hala, sağdır ve üç 
ayda bir aldığı tekaüt maaşı ile geçi
nir ve mahalle kahvesinde kendisıne 
dinleyici bulursa meşrutiyet hatıra
ları hakkında tarihi, italyan - habl':Ş 
harbınm yüz sene sonra vereceği ne
ticeler hakkında da ::;iyasi nutuklar i

rada çalışır. 

* :(. * 
Dalkavuk C., bunların içinde tam 

dalkavukluk için yaratılmış bir tipti. 

Fakat birincisi kadar tam, ikincisi ka
dar yarım müsbet değil, yüzde yüz 
menfi bir dalkavuk. 
Zekası yerindeydi; eli kalem tutar

dı: Şiirden, edebiyattan anlar; ken
dince manzum ve mensur parçalar ya
zardı. Fakat bunlardan birisi ne "Ye
nigazete"dc, ne "İkdam"da, ne "Sa
bah"da, hatta ne de "Alemdar"da çık· 
mış değildir. Hepsi hicvi yelerdi. Şair 
Eşref'e bayıldığını söyler, hayatımı 

ona benzetmek için Tavukpazarı mey
hanelerinde kafayı çeker, dıvara kur
sun kalemle krtalar yazardı. 
· Eşref'in: 

Feylesofane bakınca sefahatı dehre, 
Aklıma \lak'ai Habil ile Kabil geliyor; 
ittihadın anılınca o mubarek namı, 
Eşrefa, hatırıma bir si.Jrü katil geliyor. 

tarzındaki kıtalarım şurada, burııda 
okur ve sonra şöyle bir mütalea ilave 
ederdi: 

- Eşı•ef de bizim gibi eski ittihat-
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ANDAÇ ...................................................... 
(HAVA SEFERLERİ) 

Ankara • lstanbul arasında 
pazardan maada her gün : 

Y eşilköyden hareket 8.30 
Ankaradan hareket 8.30 

Ankaradan 
cumartesi günleri : 16.00 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Pazartesi : Eıe ve Çankaya 
Salı : Sebat ve Yenişehir ., 
Çar:ıamba : İstanbul eczanesi 
Perşembe : Merkez ., 
Cuma : Ankara .. 
Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

HALK ve YENl 
SİNEMALAR 

Seans saatleri 
Her gün 

YENİ HALi'. 

14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Cumartesi günleri 
YENİ HALK 

13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 

18.30 18.45 
Pazar günleri 

YENİ HALK 

11 11 
13 13 
14.45 \4.30 
16.45 16.30 
18,45 18.30 

Geceleri saat 21 de 
Lüzeamlu Telefon 

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

caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Anza Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi Te
lefon numaraları: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
n: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). 
Otobüslerin ilk vto aoo 

Seferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dere'den Ulus M. na 

CJlus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

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

Ulus M. dan Keçiören'e 
Kcçiören'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 
Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulus M. na 

Cebeci'den As. fabL ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

Y enişehir'den Uluı M. na 
Ulus M. dan Yeniliehir'e 

Sabah 
tık 
sefer 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 
7.00 
7.00 

7.00 -.-
7.00 
7.10 

S. pazan'ndan Akköprü'ye 6.15 
Akköprü'den S. pazan'na 7.SO 

Ak~am 
Son 
sefer 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 
23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

§ U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

il U. Meydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasatt her beı dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 1 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferlrr vardır. 

~ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
damna dönüşleri sinemaların dağılı~ 
saatlerine tabidirler. 

Poata Saatleri 
Teahhütlü 18 e k1ıdardır. 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, per· 
'embe, cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hcrgün 9,35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbaktr hattı : HergUn 
Zonguldak hattı • 9.35 

15.00 
16.0S Kmkkale'yc: rayotobüs ;; 

GONDELIK 

Hicri • 1357 
Cemazil'evel: ıs 

S. D. 
Güneş: 4 38 

Rum•· 1354 
Haziran: 30 

s. o. 
Akşam: 19 41 

er. Fakat bakınız adam sonunda neler 
söylemeğe mecbur oldu. Biz de onun 
için ileri geri söylüyoruz. Efendim 
münakaşa edelim, bıraksınlar "Bari
kai hakikat, musademei efkardan çı., 
kar" fakat nerede o hüriyet? 

Dalkavuk C.'nin bütün bu hareket· 
Ieri, kendince, hesablı kitaplı şeyler
di. O, kendisinin böyle tavizleriyle, 
tenkidleriyle nazarıdikkati celbede
ceğini, öylece ikbale ereceğini umar
dı. 

Bu sebebledir ki: 
Hicab etsin tabiat yerde kalmış 

kabiliyetten 
Mısraını; 

Seyreyle seri sebzimi 1telıin de baharım. 
Hiki siyeh içre kalacak dane miyim ben? 
Beytini ağzında sakız gibi, çiğner, 

aururdu. 
Fakat hiç kimse ona aldırış etmedi, 

kimse bu "yerde kalmış kabiliyeti" a
yağa kaldrnnadı; siyah toprağa gö
mülen tohumun hiç bir gün yeşerdiği 
görülmedi. 

Dalkavuk C., nihayet mütarekede 
htiriyet ve itilaf fırkasına girdi; fa· 
kat orada da salladığı killllılar para 
etmedi. Herkes onun için: 

- Heccavın biridir, diyorlardı, ba
basını bile hiıcveder. 

İtilafcı hocalardan birisi, kendi yü-

YAZISIZ HİKAYE 

= 

Karışmazlık meselesi 
karşısında Fransa 

Kıraliyetçilerin organı olan Aks
yon Fransez gazetesi yazıyor : 

Berlin-Roma mihverinin bir haki
kat olduğunu kimse zinkar edemez. 
Fransız - İngiliz itilafının boş bir ke
limeden ibaret olmadığını neden bazı 
kimseler bilmiyorlar? Garbi Akdeniz. 
de lngiltere'yi alakadar eden her iti-
laf bizi de hem de en büyük mikyasta 
alakadar eder. Bunun Roma'da layıki 
veçhile anlaşılmadığına hayret edili
yor. Hükümetin de bu noktanın anla
şılması için elinden geleni yapmaması 
teessüfe şayandır. 

Fransız-İtalyan münasebetleri hak
kında evelki gün Stefani ajansı tara
fından neşredilen nota hakkında tef
sirlerde bulunan aynı gazete diyor ki: 

Hariciye nezaretinin kati bir tekzi
bini istilzam eden son derece ağtr bir 
ittiham karşısında bulunuyoruz. 

Övr gazetesinde Madam Tabuis im
zasiyle şu satırlar okunuyor: 

İtalya, Fransa'ya gittikçe artan bir 
şiddetle hücum etmektedir. Mussolini 
sözde Tunus'a karşr hazırladığı bir ta
arruz için hazırhk yaptığını iftiharla. 
açkça söylüyor. Tabii kimse bu sözle
ri ciddi telakki etmiyor. 

Ordr şöyle yazıyor: 
Faşist devletlerin kullandığı bu de-

rece tehditkar bir lisan karşısında in
san cidden Fransa'mn İspanyol hudu
dunu kapamakta haklı olup olmadığını 
düşünüyor. 

cavüz etmemek beyannamesiyle açt -
lan yeni yolun zaruri fakat geçici 
olduğuna veya mukadderatımızı Al
manya'nın mukadderatına bagladrğı

na Almanya' da inananlar varsa bun -
tar aldanıyor. Almanya'da bu iki ih
timale tahsis edilen makaleler ve nu
tuklar her iki taraftan Polonya - Al
manya itilafının mümkün ve her iki 
memleket için faydalı olduğuna ina
anları bıktırmaktan başka bir işe ya
ramıyor. R"smi beyanat k lfi değil
dir. Hükür :rtler fili yatın ~özleri ta
kip etmesi· .t: gayret etmelidirler. 

, 
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Soldan sağa: 
1- Güzel kokan bir çiçek 
2- Pahalı olmıyan - l::ınel'in arabca cemi 
3- Çivi 
4- İlanen 
5- Düşmanlar 

6- Şaka - Bir nota 

Her ne bahasına olursa olsun Fran
ko'nun muzaffer olmasını temin et
mek hususunda İtalya ve Almanya ta
rafından sarfedilen gayretlerin İngil
tere için ne kadar tehlikeli olduğunu 
bizzat Çemberlayn da anlamağa başla-

1. 

m:ıştır. Başvekil daha şimdiden hiç bir 
_ zaman Fransa'nın tek başına hareket 

-------...--..,..------~ etmesini talep etmemiş olduğunu be-

7- Bir çeşit dükfincı - Satmaktan emir 
8- Bir çeşid abdal 
9- Salataya doğranır 

Yukarıdan aşağıya: 

1- İçinde para biriktirilir 
2- ... acıya, su sancıya 1 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. -- --§Bir ingiliz zabitinin hahralarE - --- -- -
EPlevne müdafaası§ - -
: 1877 de türk ordusunda = 
E bir bölük kumandanı olarak : 
E Plevnede harb etmiş olan : 
:;: yüzbaşı F. Von Herbert'in : 
: güzel bir üslubla yazdığı, : 
E arkadaşımız Nurettin AR· : 
: T AM'm da dilimize çevirdi- = 
§ ği bu kitab, askerliğimizin § 
: şerefli safhalarından birini : 
!: canlandırmaktadır. : 
: Askerlerin bir meslek ki- : 
: tabı, asker olmıyanlarm da :E 
:: heyecanlı bir hikaye gibi o- = 
: kuyahilecekleri bu kitab, : 
§ çıktı. 100 kuruşa satılıyor. § 
., •..................................... ,. 
züne kar~ı şiirin haram ve şairlerin 
ahlaksız olduğuna dair up uzun söz
ler söyledi ve bir ayetle bir hadis o
kudu. 

Yolu ters taraftan tuttuğu için hiç 
kimseye yaranamıyan, üstelik tanıdık 
tanımadık bir çok kimseyi de kendi
sine düşman eden Dalkavuk C., gene 
mütareke içinde Süleymaniye'de bir 
klirt delikanlrsı ile evli bulunan kızı· 
nın yanına gitti, bir daha dönmedi. 

- İhtimal ki, şimdi, kendisine bir fOk 
mersiyeler yazılacağını ümit ede •de 
ölmüştür. 

Tophl lğne 

yan etmektedir. 

Lehistan : 
Polonya - Almanya 

münasebetleri 
Yarı resmt Gazeta Polska yazıyor: 

1934 tarihli Polonya - Almanya te-

3- Psikoloji 
4· Çok değil - Çocuk büyüten 
5- Sıcaklık 
6- Başına bir i koyarı;anı.: "yapmak'' o

lur Na 
7- Aruz vezninde bir kelimeyi uzatarak 

okuma • Salmaktan emir 
8- Bir nota - Annenin karde~i 
9- Gene nota - Mimaride bir tarz, Al· 

mantarda bir yazı çegidi 

100 yataklı çocuk pavyonu yapt1rılacak 

(ocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden : 
Kururmumuz tarafından Keçiörende yaptırılacak 100 

yataklı Çocuk pavyonu İn§aatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. İhalesi 25 temmuz 1938 pazartesi gü
nü saat 11 de Çocuk Esirgeme Kurumu genel merkezinde 
yapılacaktır. Bu işe ait münakasa dosyaları 1 O lira bedel 
mukabilinde kurum hesap işleri direktörlüğünden veril-
mektedir. 4561 

I~ UJ Mll~A11ıA 
CAN V<UQTAD.11). 

Sayın Ankorohloro 
Ucuzluğu ile az zamanda muhterem Ankara halkının rağbetini kazanan 

SAKARYA ECZANESİ 
tş Bankası karşısında Koç zade müessesesi ittisalinde 

Meydan Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. 4363 



RESMİ İLANLAR 
Bayındarhk Bakanhğı 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 
1. - Eksiltmiye konulan İ§: Anka

rada yapılacak Atatürk lisesi inşaatı
dır. 

Keşif bedeli: 636.200 liradır. 
2. Eksiltme 20. 7. 938 çarşamba gü

nü saat 11 de Nafıa Vekaleti Yapı İş· 
leri eksiltme komisyonu odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
tcferri evrakı 31 lira 81 kunış bedel 
mukabilinde yapı işleri uır,. ; müdür
lüğünden alınabilir. 

4. İstekliler 29198 liralık muvak
kat teminat vermeleri ve Nafıa Veka
letinden alınmış müteahhitlik vesika· 
aı ibrazı ve buna benzer bir defada 
yaptığı en büyük inşaatın bedeli en az 
400.000 liralık olması ve isteklinin 
bizzat diplomalı yüksek mühendis ve
ya mimar olması veya bu şartları haiz 
olan bunlardan birisile müştereken, 
teklif yapması ve mukaveleyi birlikte 
imza etmesi lazımdır. 

5. İstekliler teklif mektuplarını i
kinci maddede yazılı satten bir saat 
eveline kadar yapı eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e -
dilmez. (2237) 4333 

Eksiltme saati tebd ili 
Nafıa Vekaletinden : 
1. 8. 938 tarihinde pazartesi günü 

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

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

Batakhk kurutulacak 
.Nafıa Veküetinden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Aydın 
batakhgı kurutma ameliyatı, kctlf be
deli (47.250) liradır. 

bunlara mümasil aynı derecedeki bir 
ecnebi mektepten mezun olmak, 

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

5 - Ahlü: ve seciye itibariyle ıa· 
yani itimat olduğu bittetkik anlatıl
mak, 
İmtihana talip olanlar 19 temmuz 

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

1 - Nüfus cüzdanının musaddak 
sureti ve adresi 

2 - Kendi el yazısiyle tercümei hal 
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 hlikümet tabibi-
nin raporu. (2373) 4533 

Hava Kurumu 
<r> 

Muhtelif tezgah ve 
takım lar ahnacak 

Tür:kkU§U Genel Direktörlüğün -
den: 
Türkkuşu atölyesi için teferrua

tiyle birlikte muhtelif tezgah ve ta
kımlar alınacaktır. 

İsteklilerin, her glin Türkkuşu le
vazım bürosunda ve İstanbul T. H. K. 
şubesinde görebilecekleri şartname 

ve listesine göre teklif mektubu ver-
meleri ilan olunur. 4582 

Harita Umum Oirektörlügü 

10,000 kilo el ah nacak 

Millt Müdafaa Bakanlıoı 

Memur alınacak 
M. M. V. Hava Müateıarlığm

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 halde 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 vesikalariy1e 
Ankara'da milli müdafaa vekaleti ha
va müsteşarlığına müracaat etmeleri 
ilan olunur. (2285) 4461 

Kafeslik tel alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

misyonundan : 
Nümunesi gibi 250 metre kafeslik 

tel pazarlıkla satın alınacaktır. İstek
lilerin 15 temmuz 938 cuma güni: sa
at 10 da M. M. V. satın alına Ko. da 
hazır bulunmaları. (2406) 4595 

Trampet ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Komisyonda mev.::ud nürr une

leri gibi 11 adet maa teierruat tram
pet ve önlüğü pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - Pazarlığı 25-7-938 pazartesi gü
nü saat 11 dedir. Nümunelerı görmek 
istiyen komisyona müracaat ve pa
zarlığa istirak edeceklerin belli gün 
ve saatinde M, M. V. satın alma Ko -
nuna gelmeleri. (2407) 459fi 

Elektrik molörü ve dinamo 
Harta Genel Direktörlüğünden: alınacak 
1 - Harta Gn. Drk. kıtaaı eratının M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

temmuz 939 .onuna kadar ihtiyacı miayonundan : 
için 10000 kilo et eksiltme suretile 1 - Elektrik için lüırnm olan bir 
alınacaktır. adet elektro motör ile bir adet djna-

2 - Eksiltme 13 temmuz 938 çar- mon pazarlıkla satın ~hnacaktır. 
şa.mba gilnil saat 10 da Cebecide Harta 2 - Pazarlığı 16-7-938 cumartesi 
Gn. Drk. binasında Sa. Al. komisyo- günü saat (11) dedir. 

Ankara Valiliği 

2 mekteb tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara merkez Necati ile oku

lunun tamiratı (1059) lira, İsmetpaşa 
ilk okulunun tamiratı da (639) lira 
(68) kuruş keşif bedeli üzerinden a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Her iki okulun eksiltmesi ayrı 
ayrı yapılacaktır. 

3 - Talihlerin şartnameyi görmek 
üzere her gün kültür direktörlüğüne 
ve eksiltmeye gireceklerin% 7,5 mu
vakkat teminat akçelerini husuc;i mu· 
hasebe veznesine yatırarak 14 temmuz 
938 perşembe günü saat on beş buçuk· 
ta vilayet daimi encümenine müra-
caatları. (2175) 4253 

Okul tômiri 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara merkez Mimarkemal 
ilk okulunun tamiratı 934 lira 83 ku
ruş, Albayrak ilk okulunun tamiratı 
(509) lira (50) kuruş üzerinde?" ayrı 
ayrı açık eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün kültür direktörlüğ'iıne 
vr 14 temmuz 938 perşemoe günü sa. 
bahleyin saat 9 da % 7.5 mı..ıvak1<at te
minat akçelerini hususi muhasebe 
\•eznesine yatırarak alacakları mak
ııı zla vilayet daimi endimeninc mü-
·ncaatları. (2222) 4283 

Polis ve jandarma karakol 
binası yaphnlacak 

Ankara Valiliğinden : 

Ankara'da Çubuk Barajında yaptı
rılacak olan polis ve jandarma kara
kol inşaatı; 29 temmuz 938 tarihine 
rastlayan cuma günü onda vilayet bi
nasında nafıa müdürlüğü odasında 

toplanan komisyonda ihalesi yapıl

mak üzere açık eksiltmeye konmuş -
tur. 
Keşif bedeli (7999) lira (5) ku:-uş 

tan ibarettir. Muvakkat teminat mik
tarı (600) liradır. 

İstekliler muvakkat teminat mek
tubu veya makbuzları ile ticaret oda
sı vesikası ve Nafıa Müdürliığünden 
bu işe girebileceklerine dair fenni 
ehliyet vesikası ile birlikte sözü ge
çen günde ve saatte Nafıa Komisyo
nuna gelmeleri buna ait keşif ve şart
name her gün müdürlüğunde ııörebi-
lirler. (2402) 4591 

Koyun eti alınacak 
Ankara Leva:zmı Aınirliği Satan 

Alma KomMyonundan : 
1 - İhale günü tal;p çıitmıyan İs

tanbul Komutanlığma lıağlı l :rıik
lerin ihtiyacı olan 60,000 kilo koyun 
etinin kapalı zarfla maleai ~ tı.:m . 

muz 938 cuma günü saat 11 de yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen tutan 2.34-0~ lira 
ilk teminatı 1755 liradır. Şartna-:.es: 
her gün komisyonda görülebilir. ı~
teklilerin 2490 sayılı lrnnı..nun 2, 3 
maddelerindeki yazılı v~sikaJadyle 
ihale günü ihale saatinden bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarını 

Fındıklıda komutanlık satın alma ko
misyonuna vermeleri. (2420) 4605 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Edremit garnizonu için 1090 

ton odun kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli 8720 li

radır. Şartnamesini görmek istiyenler 
her gün komisyona mureıcaat edebi
lirler. 
0 3 - Eksiltmesi 28.7.938 perşembe 
günü saat 10 dadır. 1ştirak etmek is
tiyenlerin 654 lira teminat mektupla
riyle birlikte teklif mektuplarını mu
ayyen saatten bir saat evcl Edremit 
tüm SA. AL. KO, na venn!c; olmala-
rı. (2400) 4579 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tümen merkez kıtaat ve mues

sesatının senelik ihtiyacı olan üç bu
çuk milyon kilo odun kapalı zarfla i
haleye konulmuştur. İhale 8 ağustos 
938 pazaırtesi günü saat 16 da Sarıka
mışta tümen SA. AL. KO. da yapıla· 
caktır. Zarfları ihale saatından bir 
saat evcline kadar kabul edilecektir. 

2 - Odunun muhammen bedeli 
42.000 lira muvakkat teminat 3150 li
radır. Şartnamesi tümen SA. AL. KO. 
da her gün görülebilir. lsteklilcrin 
belli gün ve saatta teminat mektup ve 
makbuzlariyle ve kanunun emrettiği 
vesaikle birlikte komisyona müraca-
atları. (2390) 4577 

Kuru lasulye ahnacak 

Pathcan 
An.kara Levazen 

Alma K<>lllisyonundan: 

1 - Ankara garnizon 
için 55.000 kilo patlıcanın 
la eksiltmesi 25 temınuı 
de Ankara LV. amirliği S 
da yapılacaktır. 

2 - Muhanunen bedeli 
teminatı 412 lira 50 kurut 
mesi komisyonda görülür. 
sikalarda bulunan teklif 
nın saat 11 e kadar komİt 
mesi. (2291) 

Satılık 

ma Komisyonundan : 

1 - Muhafız alayından 
karılan 31 baş hayvan 16 
saat 11 de An~ara Lv. aınirl 
Ko. da pazarlıkla satılacakt 

İsteklilerin hayvanları go 
re muhafız alayına ve p 
belli gün ve saatte komisY 
caatları. (2398) 

Ankara Levazım Am· 
Alma Komisyonundan : 

1 - Eskişehir garnizonun 
rılacak olan dört adet cepha 
pah zarfla eksiltmiye kort 
Beherinin bedeli keşfi 3351 li 
ruştur. İhalesi 19 temmuz 93 
nü saat 16 da Eskişehir levaı 
ği satın alma komisyonund• 
caktır. 

2 - Keşif, plan ve şartları 
yonda görülebilir. İsteklileri 
işleri yaptıklaına dair nafıa 
rinden musaddak ehliyet ve 
ticaret odasından mali vaıi 
tevsik eden vesaikini teklif 
rile beraber ihale saatinden b" 
veline kadar komisyona verme 

(2121) 

Sığ1r veya ke(i eli all 
Ankara Levazım Amirli 

Alma Komisyonundan : 

1 - 133 üncü tümene bagh 
ihtiyacı için 85521 kilo sıgır ve 
etlerinden fiatı müsaid olan 
nacaktır. Kapalı zarfla Uı.tesi 

1 
AnkKara .Levazund Amirliği Satın muz 938 çarşamba gimi' şaat ı 

A ma omııyonun an : 
k ,_ eli .. b. :likl- . . yapılacaktır. 

l - Kır -r "~ .,., -n~ z - munammcrr nınn ı :.rgn. 
938 mali yılı ihtiyacı için 120.000 kilo 

28649 1
. 

53 
k v k ..._, 

· 1 k ıra uruştur. e e:ıı 
kuru fasulya kapalı zarf usulıy e e • 18387 ı· d İlk t · tl . ıra ır. emına arı 

2 - Eksiltme 25.7.938 tarihme ıast
layan pazartesi günü saat 12 de nafıa 
vekaleti sular umum mUdUrlüğU au 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

nunda yapılacaktır. 3 - Ev-f ve prtnam-lnl gdrmek • ~ 
3 - Eksiltmede koyun, keçi, sığır isteyen M. M. V. satın alma komis

etlerinden hangisi daha ucuz olursa o yonuna müracaat. 

ailtmeye konulmuftUr. Beher kılosu-
nun muhammen fiatı 15 kuru9 olup Enstitüler 

nin 2149 lira ve keçi etinin 1 
dır. Şartnamesi 143 kuruş mu 
de verilebilir. İsteklilerin ilk 
makbuz veya mektuplarile 2490 
kanununun 2. ve 3. maddelerin 
lan vesikalarla beraber ihale 

3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (2) lira (36) kuruş mukabi
linde sular umum müdürlüğünden a
labilirler. Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (3544) liralık muvakkat 
teminat vermesi, (20) bin liralık nafıa 
au işlerini veya buna muadil nafıa iş
lerini taahhüt edip muvaffakiyetle bi
tirdiği ve bu kabil nafıa i1lerini ba
prmakta kaıbiliyeti olduğuna dair na
fıa vekiletinden alınmış müteahhid
lilc vesikası ibraz etmesi. 

4 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar sular umum mü
dürlüğüne makbuz mukaıbilinde ver • 
mcleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (2290) 4430 

' 

Gum~k ve lnhisar1ar Bakanf ıoı 

Göl ve havuz 1 amir ettirilecek 
Ankara lnhiGvlar Bapnüdürlü. 

ğünden: 

Sarıkaya tuzlasında göl ve havuz 
tamiratı keşif varakasına ve şartname
sine göre açık eksiltmiye konulmuş
tur. Keşif bedeli 2912 lira 69 kuruş
tur. Açık eksiltme ve ihale 30. 7. 938 
cumartesi günü saat onda başmüdür· 
lüğümüz binasında müteşekkil komis
yonda icra edileceğinden taliplerin 
218 lira 48 kuruş muvakkat teminat 
paralariyle müracaatları ilan olunur. 

(2412) 4598 

Ekonomi BakanhQı 

Bir müleHiı muavini atanacak 
Jktiaad Vekaletinden : 

Açık olan (40) lira maaşlı bir mü
fettiş muavinligi 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 - Memurin kanunun dördüncü 

maddesinde yazılı evsafı haiz olmak, 
2 - Azami (35) yaşında bulunmak, 
3 - Mülkiye, hukuk ve yüksek ti

caret ve iktisat mekteplerinden veya 

et alınacaktır. 4 - Pazarlığa gireceklt.rin belli 
4 - Eksiltmiye konulan etin mu- gün ve saatinde komisyo.1a geJmeleri 

hammen bedeli 3000 lira, muvakkat (24~8) 459'/ 
teminatı 225 liradır. 

S - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. cü maddelerin
de yazılı vesaikle yukarıda gösterilen 
gün ve saatte, ıeraitini öğrenmek isti
yenlerin de her gün komisyona gelme-
leri. (2190) 4234 

Fotin ah nacak 
H arta Genel Direktörlüğünden 

1 - Harta Gn. Drk. Kıt'ası eratı 

için 1030 çift Fotin eksiltmeye. k .. >n
ulmuştur. 

2 - Eksiltme S agustos 193d cuma 
günü saat 11.30 da Cebecide Harta 
Gn. Drk. binasında Sa. Al. Komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 4944 lira, 
muvakkat teminatı 370 lira 80 kuruş
tur. Muvakkat teminat olarak Mali
ye makbuzu veya banka mektubu ka
bul olunur. 

4 - İsteklilerin yukarda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko-
misyona gelmeleri. (2405) 4594 

Odun ve tuz ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. Kıt'ası için 

10000 kilo kuru gürgen odunu ve 1000 
kilo tuz eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme 5 ağustos 1938 cuma 
günü saat 10 da Cebecide Harta Gn. 
Drk. binasında satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 295 lira, 
muvakkat teminatı 22 lira 13 kuruş· 
tur. 

4 - İsteklilerin yukarda yazılı gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. 

(2404) 4593 

Patetes Ye kuru soğan ahnacak 
H arta Gen e l Direktörlüğünden : 
1 - Harta Gn. Drk. Kıt'ası ıçın 

5000 kilo patates ve 5000 kilo kuru 
soğan eksiltme i le alınacaktır. 

2 - Eksiltme 29 temmuz 1938 cu
ma günü saat 10 da Cebecide Harta 
Gn. Drk. binasında satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 650 Hra, 
muvakkat teminatı 48 lira 75 kuruş
tur. 

4 - İsteklilerin yukarda yazıh gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. 

,(2403) 45~2 

An~ara Belediyesi 

Baskül ah nacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Hayvan pazrına konulacak bas
kül için istekli çıkmadığından açık 

eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli (1500} lira

dır. 

3 - Muvakkat teminatı (112,5) 1i • 
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 26 temmuz 938 salı günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (2429) 4608 

İcra ve İflôs 
Ankara Birinci icra Memurlu. 

ğundan : 
Haciz edilipte satılmasına karar 

verilen muhtelif renkte 194 liralık 
24 metre kumaş 16-7-938 tarihinde sa
at 12 de belediye müzayede satış sa · 
lonunda satılacaktır. Bedeli müzaye
de % 75 i bulmazsa 18·7-938 tarihin
de aynı saat ve aynı mahalde kati sa· 
tılacaktır. Taliplerin oradaki memu· 
ra müracaatları ilan olunur. 4586 

Mahkemeler 
Ankara Birinci Sulh H ukuk Ha

kimliğinden : 
Ankara Şişko ·zade apartımam İz -

mir lokantası müsteciri Nurettine: 
Ankara Umut ticarethanesinden 

Halit Umut vekili avukat İrfan Er
dem tarafıncian aleyhinize açılan 250 
lira alacak davasının yapılmakta olan 
duruşmasında gösterilen adresinizde 
bulunmadığınızdan ilanen tebliğat 
yapılmış ve bu defa da yine usulün 
141 inci maddesi mucibince ilanen ve 
20 gün milddetle gıyap karan gönde
rilmesine karar verilmiş ve duruşma
da 14-9-938 çarşamba günü saat 9,5 a 
bırakılmış olduğundan mezkur gün
de mahkemede bizzat hazır bulunma 
dığınız veya bir vekil göndermediği
niz takdirde mahkemenize gıyaben 
bakılacağı tebliğ makamına kaim ol 
mak üzere ilan olunur. ~2426) 4606 

89 takım elbise diktirilecek 
Gazi Terbiye Enıtitüsü Direktör

lüğünden: 

Talebelerimiz için numunesine gö
re (89) takım elbise (kumaş, malzeme 
ve işçilik müteahhide aid olmak şar
tiyle) diktirilecektir. Beher takımı

nın tahmini fiyatı 35 lira, ilk temina
tı 233 lira 63 kuruştur. 

tutarı 18.000 liradır. İlk teminatı 1350 
liradır. İhalesi 22 temmuz 938 cuma 
günü saat 11 dedir. İstekliler şartna
mesini her gün tümen satın alma ko
misyonunda görebilirler. Taliplerin 
kanunun 2, 3 maddelerindeki vesaik
le teminat mektublarını havi zarfların 
belli gün ve saatten en az bir saat e
veline kadar tümen satın alma komis-
yonuna vermeleri. (2225) 4284 

Münakasa tehiri 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al· 

ihale saatinden en az bir saat 
kadar teklif mektuplarını Fı.n 
komutanlık satın alma komis 
vermeleri (2231) 4287 

Finans Bakanlıgı 

Daktilo 
lhalcsi a~ık eksiltme ile 14. 7. 938 

perşembe günü saat 11 de Mektebler 
Muhasebeciliğinde yapılacaktır. İs· 
teklilerin yukarıda yazılı teminatı ma Komisyonundan : 
mezkur muhasebe veznesine ihale sa- İzmir tayyare kıtaatı için yaptırıla
atinden evel yatırmış olmaları lazım- cak beş hangarın inşasından sarfı na· 
dır. zar edilmiş ve 27 temmuz 938 saat 13 

alınıyor 

Maliye Vekaletinden : 

Elbise numunesini görmek istiyen- teki eksiltmenin de yapılmıyacağı ala
ler her gün Enstitü Direktörlüğüne kadarların malumu olmak üzere ilan 
müracaat edebilirler. (2059) 4091 olunur. (2392) 4567 

Hukuk müşavirliğinde münhııl 
(60) lira ücretli daktiloluğa bir 
alınacaktır. 1 s. 7. 938 güniı saat 
imtihan yapılacaktır. Taliplerin 
938 günü akşamına kadar müşa 
müracaat ederek isimlerini ka 

Tütün ikra miyeleri 
Ankara Aakerlik Şubesinden: 

1 - Şubemizde kayıdlı sakat subay 
ile eratın ve şehit yetimlerinin 938 
yılına ait tütün ikramiyesi dağıtılma
sına 13.7.938 gününden başlanacak ve 
13. 2. teşrin 938 gününde nihayet bu
lacaktır. Bu dağıtma haftada iki defa 
olmak üzere çarşamba günleri şehit 
yetimlerine cuma günleri subay ve 
erata tevziat yapılacaktır. Bu günler
de hak sahiplerinin ellerinJ::ki maaş 
resmi senediyle maaş cüzdanları ve 
nüfus hüviyet cüzdanı ve tatbik im
zası ile üçer adet fotografı ve maaş al
mıyan yetimler de sağ olduklarına ve 
evli olmadıklarına dair tatbik imza
sını havi fotoğraflı belediye muhtar
lığından tasdikli ilmihaber ve nufus 
cuzdanı ve üç adet fotoğraf ile bera
ber müracaatları ilan olunur. (2399) 

4578 

Ankara Levazım AmirliQi 

12 fon sade yağ ı ahnacak 
A nkar a Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonunda n : 

1 - Vize piyade alayına ait 12 ton 
sadeyağına istekli çıkmadığından ek
siltmesi pazarlrkla yapılmak üzere 
14.7.938 tarihine müsadif perşembe 

günü saat 11 de pazarlıkla mübayaa e
dilecektir. Talip olacakların bildiri
len günde ve saatta Vizedeki satın al
ma komisyonuca müracat)arı. 

(2Jı8) 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Ko.: 
1 - Emirdeki birlik ihtiyacı için 

55.000 kilo sığır eti burma veya kısır 
koyun ve yahut kuzu veya burma keçi 
eti ihtiyacı kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 26 temuz: 938 salı 
günü saat 10 da yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 15400 lira 
olup ilk teminatı 1155 liradır. Sığır e
ti burma veya kuzu koyun ve yahut 
kuzu yahut burma keçi etlerine tek
lif edilen fiyatlardan hangisi daha u
cuz ol ursa o cins et taılibine ihale edi
lecektir. Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir, isteklilerin bildi -
rilen ihale tarih gün ve sa.atından bir 

eve! teklif ve teminat mektupları
nı makbuz karşılığı İzmir Bornovada 
askeri satın alma komisyonuna ver-
meleri. (2303) 4432 

meleri lazımdır. (2374) 4 

r:~~~;~-~~. 
i Ecnebi fabrikalarının ve 

tini haiz bir ticarethane Arı 
için teşriki mesai etmek ·· 
tali bir acente aramaktadır· i 

1 

liblerin A. A. rümuzu ile l• 
bul • Galatada Posta Kutus~A" 
numaraya yazmaları. 4,.,., ......................................... 

Zayi - Sahibi bulunduğum ti 
timin 124 l sayılı plakasını kay 
Yenisi:ıi alacağımdan eskisinin 1t 
olmadığı ilan olunur. 
Binbaşı Ziya Şaban oğlu Or 

han 

Sade yağ ı a lınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al-ma Ko.: 

Bursa 
Mu elan ya 
Bandırma 

Sade yağı Tutarı 

kilo lira 

22,000 

4,700 
4,400 

24,200 
5,170 

4,840 

İlk temi"' 

lira ~ 

1815 
387 
363 

Yukarıda yazılı garnizonlar için hizalarında gösterilen sadeyağı z5 
muz 938 pazartesi günü saat 17 de kapalı zarfla eksiltmeye konacaktır· 
nameleri parasız Bursa askeri satın alma komisyonunda, Ankara, fst• 
LV. amirlikleri satm alma komisyonunda görülobilir. Garnizonların Y';I_, 
rı ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. İsteklilerin kanunun 2. 3 ün<:U /. 
delerinde istenilen vesikalarla teminat ve teklif mektuplarının i~a1;_1 
tından en az bir saat eveline kadat- Burea ask«i satm akna koıntsY 
verm~ oknah<lır. (2313) 4433 



metre mikabi <eıiı tomruğu 
ll1111<ak 

A-.... Fabrikalar Umum Müdürlü
S.ba Alma Komia1onundan : 

Tarbmin edilen bedeli 28.000 lira o-
700 metre miklbı ceviz tomruğu 

kert fabrikalar umum müdürlügü 
ın alma komi9yonunca 30.7.938 cu
eıl gilnU saat 11 de kapalı zarfla 

le edilecektir. Şartname (1) lira 
) kuruı mukabilinde komiıyondan 

rilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
820) lirayı b8Yi teklif mektuplarını 
zk~ günde saat 10 a kadar komia

vermelerl ve kendilerinin de 
numaralı kanunun 2 ve 3 madde

rindeld vesaikle mezkQr gün ve aa· 
tte komisyona müracaatları. (2298) 

4538 

Kimyager ahnacakttr 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü-

Umum müdürlU.k tetkilitında istih· 
edilmek üzere kiCQyager alına· 

tır. İateklileria bizzat ve Ankara 
ricindckiler iatida ile müracaat e

erek ,.rtları öirenebilirler. (2081) 
4200 

200 ten elektrolit bikir 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

.. Tacaret ıubeeinclen : 
Yakanda mikdarı yanlı malseme 

llCele satm alınacaktır. 
1ateklilerin fiatlı tekliflerini 21 

temmuz 938 pertembe günil saat 14 de 
vermeleri. 

Şartname her giln saat 13.5 • 15.5 ı
raamda Ankara'da ticaret.tubesinden 
htanbul'da Fındıklı'da aaked fabri
blar yollama mtldürlilğünden alma· 
bilir. (23'15) 4535 

30 metre mik' abı 
kara ataç ahnacak 
Alkeri r.-...ar Um- Müclür

ap s..tıa Alma ~,.. ....... ı 
Tahmla edilen bedeli (1950) lira o

lan ., metre mlklbı karaalaç askeri 
~~.mldUrlUP merkes 

... kcıiılJIJoaunca 1.S.938 pa
~ 1o.ao da açık ekıilt-

lbal• edilecektir. Şartname pıl· 
:J'lffU& plarak komiıyondan verilir. Ta· 

amnkkat teminat olalı (146) 
(25) kurut •e 2490 numaralı ka

nun un 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
ı. meskOr aUn n uatte komiayona 
mtlrıcaatları. (2296) 4463 

70 ton bellin ıllnacak 
Aalrsi ,....._.Umum Mldürlü-

16 Saba Alma ICamiayon ...... : 
Tahmin edilen bedeli (18.200) lira 

olan 70 ton bensin askeri fabrikalar 
umum mOdlrltllil merkez l&tm alına 
komlayonunc:a 3 ıpatos 938 çarpmba 
atını uat 11 de kapalı zarfla ihale e
dilecektir. 
Şartname panaız olarak komiıyon

c1m yerilir. Taliplerin muvakıkat tc
mhuııt olan (13e5) lirayı havl teklif 
mektuplarını mesk<lr gUnde 1Ut 10 a 
kadar kmnil)'Oll& vermeled ve kendi
lerinin de 2400 numaralı kanunun 2 
•• 3 maddelerindeki veuikle ma:ldtt 
llln ye aaatte ~ mttracaatla -
n. (2297} 4537 

KOÇ OK İLAN Vilôyetler 
.ura 09 kVufluk ilk teminat w'+. 
nya ~yle lanılber tc1dU mek
tuplarını havi kapalı zarflarını yltka

Kırklareli Daimi EacıiimeNnden: rlda yazılı pnde aut ona kadar daimi 

Satılık : 

Sablık - Ankara'nın her tarafında 
imarca panellenmit intuta elveritli 
arsalar. TeL 2406 Neıet Şeren. 4170 

Satılık - Ankaranm her tarafında 
irat getirir beton ahpp apartıman Ye 
evler. Tel 2406 Neıet Şeren 4171 

Sablık racl10 - Yeni 937 modeli 
gramofonu ile beraber FILKO marka. 
H. Dilman Koç Ap. No. 4 K. Oilan. 

4879 

K~çUk ilan 1Qrtlar1 
Dört utırhk lriiçük illnlardan: 

Bir defa için 30 K11n11 
İki defa için 50 Kurut 
Us defa için 70 K11n11 
Dört defa için IO Kanat 

Devamb ldlçük illnlarm her defau 
isin 10 kanıt ahmr. 11 ... 11 10 d~fa 
neıredilecek bir ilin içlA 140 lnınlt 
alınacaktır. Bir ko1"hk olmak bere, 
ber utır, kelime aralarmdaki botlak
Jar miiıtnna SO harf itibar edllmlttir. 
Bir küçük llb 120 harften ibaret ol
malıdır. 

Elektrik tesisah 
RiD .... , ........ , 
1 - Rbc belediyeei tarafından 7ap

tırdac:M felılr elektrik santral Ye ıe
beke teabatma ait (yetmlt iki bin 
bet y:Uz otuz) lira 7etmit iki kuruı
luk ke9if muhıe.lyatı eksiltmeye kon 
muttur. 

2 - Bu ite ait prtııame Ye diğer 
evrak ıunlardır. 

A - Ekıiltme prtnameai. 
B - Mukavelename. 
C - Proje. 
D - lnpata ait fenni ve huauat pıt-

Kapalı zari uullyle eblltme Ulm. enctlmene vermelidirler. Bu M8ttea 
Kırklareli viliyeti mer.kuinde yeni- eoııra verilecek zarflar kabul olan-

den yapılacak olan on clenbaDlll ilk mu. (4321/2413) 4599 
okul binaaı intutı kapalı zarf uauliy
le eksiltmeye konulmuttur. 

Bu itin ketif bedeli (29172) yirmi 
dokuz bin Uç yUs Yetmİf ild lira c!ok
aan bir kuruttur. 

1 - Bu ite ait prtname1eı w n-
rak ıunlardır. 

A) Eksiltme~ 
B) Mukavele projeli 
C) Bayındırlık ifleri ıenel tutna-

meai 
D) Huıuat prtname 

Ebiltme müddeti temdidi 
En...- lsıur Bimii Batlrnrh 

imclaa: 
Bkalltmeai 11. 7. 938 de yapılacağı 

iltn olunan flhir ... tıerl Siren dina
mo Ye mot8r milbayaau 26. 7. 938 sa
lı sUnU Erzurum belediye baflcanhk 
odamda teıekldll eden imar birliği 
komisyonunda yapılmak üzere on bet 
sün matılmıttır· (2427) 4607 Dört utırdan ful& her aatır için Qn• 

ca 10 kanat ahmr • 
O..-. aatlt - Yeniıehlr'e pek ya- -s----.-.-------.ı 

tan toptan .e çok ucuz vazi ebnlye. 
name. 

E - Hulha ketif bedeli. 
E) Ketif cetftli, ailailel fiyat cetve

li, metraj cetveli, proje Bir mimar ahnacak 
Marmara 011Ü Bahri Komut..& Samanpuan iataıyon caddesinde No. 

43 Bakkal Muıtafa. 4385 

Uypn fiyatla aablık ..... - Her 
türlü inşaata müsait 19 metre cepheli 
550 metlerik. Necati B. Caddeli Yeni
gilnlokak. Telefon 2944 Huan lıle
mikoğlu. 4398 

Sablık yeni radyo - Telefonken 
938 modeli 5 lambalı 138 liraya. Yeni
§ehir Sümer bakkalı karpamda Alev
ok Ap. No: 1 Bilman Tl: 2910 

4442 

Satılık .. ,. - Aslmet dolayıaiyle 

7 parçadan ibaret yatak ocluı takımı 
ucuz v6 acele. Cumartesi. puar, çar
pmba günleri 16 dan 19 sa kadar Ye
nifehir Xuınel Cad. Ataç. S. 15 No: 
ya mUracaat. 4454 

Sabbk - Koyunpazannda ve Zahl
repuannda kahvehane ve dükkinlar. 
Koyunpual'IJld• Bay Tevfik Balcı'ya 
müracaat. Tl: 2058 4472 

Sabhk° Fotoinf Mllldneai - Con· 
tas 11 24x38 MM Mit Zel• Sannar 
1 :2 yepyeni 90n model Almanya'da a
lmmıp 225 lira daha ucm verilecek. 
Tan Oteli 4 - 6 aramda Nuri Çenç-
oiluna mllracaat. 4520 

Satılık - Hacı Murat mahallesinde 
y eıilağa çifte fmnlan panr1*la Ati· 
lıktır. Taliplerin fırın sahibi Hqime 
mUracaatlan. 4540 

Sabhk - Buz dolabı General Elektro 
marlcalı yeni bUyUk ucuz satılıktır. Ce
beci mutlki M. Mektebi karplmda 16 
No. RUttO. 4542 

it arayanları 

lı ~ - Tahsilim lise dero
ceıinde yqım 29 yası hesap, idare ve
aair bilOmum itlerde akpm veya gece 
milllit teraitle çalıpbilirim. Uluı'da 
(Ak-lıt) rumuzuna mektupla müraca
at edilmeli. 

lı Aranıyor - Öğlelerden .sonra de
vamlı 1nıilizce, Fransızca muhabere 
ve tercüme iti aranıyor. Uluıta <A.B.) 
rumuzuna mektubla müracaat. 4558 

Orta ve lisenin muhtelif amıflannm, 
riyazi, fiziki, tabii ilimlerinden en mü
ult ıeraitle den verilir. Uluı'da M.T. 
rumuzuna mektubla müracaat. 4560 

Kiralık 1 

Bir Bay içia - Möble, konforlu o
da. YenifChir, Tuna Caddeli Yiğitko-
ıun eokaP, N~ ıs. 4237 

Kirahk miiıtaldl daire - 3 oda 2 
hol her bir müttemilit. Alt kat. Yeni
tehlr ICocatepe Kmhrmlk S. No: 14 
TL 3320 4423 

Kinhk - Demirtepe Necatibey as
faltı, köprilden IOnr& Ağda N. 15 üst 
kat. Havaıuı, elektrik, au, 5 oda, 1 
hol, 58 lirL 4436 

Kiralık - Kavakhdere s&ven evleri 
yanında elektrik ve autu 3 oda veaai
rell geniı n. Dğıtçı Halil Naci Tl: 
1230 4470 

latiyenler bu prtname ve evrakı 
llç lira altmıt Uç kurut bedel ile Rize 
Belediyesinden alabilir. 

S - lfbu inpat 1.7.938 tarihinden 
itibaren 25 gün mU~detle eksiltmeye 
konulmuıtur. lhaleıı 25.7.938 pazar
tesi gUnU saat 14 de Rize Belediye -
ıinde, mUteıekkil komisyonda yapı
lacaktır. 

4 - Ekıiltme kapalı zarf uıuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için iı
teklileriıı dört bin ıekiz yüz yetmit 
altı lira elli bet kuruıluk muvakkat 
teminat vermeleri ve bundan başka 
Nafıa Vekiletinden alıhmıı birinci 
ımıf elektrik ehliyet ve müteahhitlik 
veıikalarmı ibraz eylemeleri tarttır. 

6 - Yukarda UçUncil maddede ya
zılı uatten bir uat eveline kadar Ri
ze Belediyesi namına bankaya yatı
rılmıt d8rt bin aekiz yüz yetmiş al
tı lin elli bet kuru9luk muvakkat te
minat makbuzlariyle birlikte teklif 
mektuplarmı Rize Belediyeainıie mü
tetekkil komiıyona vereceklerdir. 

7 - Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet Uçilncü maddede yazılı 
&ün ve uate kadar ıelmit olması ve 
urfm mUhilr mumu ile iyice lı:apa
tılmıı bulunması llznndır. Postada 
vuku bulacak gecikmeler kabul edil-
mez. 4450 

Otomobil ' ' kamyon ıh.ak 

F) Yapı ifleri fenni ıenel prtna
meai. 

lıtiyenler bu prtname ve evrakı 
150 kurut mubbllinde Kırklareli da· 
imi encümeninden •tın alabilirler. 

2 - Eksiltme 2.apıtoa 938 Alı cU
nil saat onbette Kırklareli daimi encll
meninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2202 lira 
97 kuruttur. 

4 - tıbu teminattan mlda istekli
lerin Nafıa vekaletinden almnq 938 
senesine ait mOteahhitlik vaikuı ve 
Ticaret oduından almmlf sicil kiğıdı
nı ibru etmeleri. 

5 - Teklif mektuplan ~ 
ikinci maddede yuıh saatten bir -
at eveline kadar Kırklareli daimi encii
men riyasetine makbuz nuıbblllnde 
verileceıktir. Posta ile ıönderilece 
mektupların nihayet ikinci maddede 
yazılı aute kadar gelmlt olması ve dıı 
zarfm mWıür mumu lle iyice ppatıl
mıt bulunmuı lbımdır. PoatadaJd ge

...... ı 
1zmit denis komutanlılı için 126 -

165 lira ücretli bir yübek mimar alı• 
nacaktır. Taliplerin evrakı ile bırlik • 
te komutanlılmma müncaatları. 

(2430) 4609 

4 köprü ve 1 menfez 
yaphrdacak 

Gümiifane Vilayeti Daimi EDcL 
meninclen: 

1 - Gümllfbuıe - Erzincan ~111 
iberlncleki Plrabmet - Erzincan an
amda dört beton köprü ve bir menfea 
inpatı kapalı zarf uıuliyle eksiltme
ye koaulmqtur. 

.2 - DprOlerle menfezin muNm
men becleli (23167) lira (50) kurut
tur. 

3 - Silrilen pey haddi liyık 16 • 
rilldülU takdirde ihalesi 30-7-938 cu
marteal gibll ... ı 13 de viliyet dal· cikmeler kabul edilmes. 

(4344/2417) 4602 mt encümeninde yapılacaktır. 
4 - Şartnameıi viliyet Nafıa Dai

resiyle encümen kalemindedir. 
5 - Eblltmeye ittirik edeceklet' 

muhammen bedelin % 7 buçuk tutarı 
C. H p A.__ 11 öakurul Bat· olan mebaliğe ait Banka m~ktubu ve-

• • •7v.. 1 ya buıuıl muhuebe vezneaı hesabına 
kaıabiJndan : bankaya yatırılan dipozito akçeü 

futbol salllsı, kop pisti 
" teferrlafı . 

Af yon tehri ıtadyomunda yaptm~- makbuzu ile birlikte göaterllen gi
cak itlerden ve kıaunlardln 20,000 lira Un saat 13 Unde vlllyet dılmt encil-

Aclana Belediye Riyuetinclea: muhammen ketif bedelli futbol sahası n . lm lid' ler İlin otwıur 
1 - Bir aded imdadı ııhht otomo- ve kotu pisti ile bunlara ait teferruatı menıne ge e ır · 4612 • 

bili ile bir adet ldrolik devirme terti- inpatı 25 temmus 938 tarihine müu
batlı çakıl ve kum nakline ınahıus dif pazartesi gUnU saat 16 da Cumhu- Lise pavyonunda tesisat 
kamyon ve bir adet cSe buz nakline riyet Halk Partisi ilyönkurulunda te- • 

Kiralık Kat - Kavaklıdere ~- maba• kam)'OD asık ebiltme aure- tekkill edecek komisyonda ibate edile ve ınıaat 
uz sefareti karpsmda dört oda elek- tile utm alınacaktır. mek üzere kapalı sarf uauliyle ebilt-

Satıhk Ev - Bah~eli evler koopera- trik , su, havagazı, aylığı 30 lira T1 : 2 - imdadı ııhht otomobllbıln mu- meye Jr.aaulmqtur. fartalımeler, ke- Antal7• Na.fa M~• 
tlfinde B. 4 ve diğer tiplerde a~le sa- 3843 4521 hammen bedeli 3150 lira, DeTirme ter- pfname plln ve bunlan mllteferri dl- 1 - Eksiltmeye konulan it ~~ 

kirük-E .____ Si Bakan- tibatb -.1r 1 nakl" kamyonunun mu x. k b" r bedel mukabilinde ya lise pavyonu UçUnc6 kıamı .,... 
tıhk evler. Tel: 2487 Vahdi Dofnıer. •--7--- hat ~1 

• ıye . . • E.er evra .... 1r .. ~~~ d 
1 

b'l' Mü teıiaat ve döşeme kaplamaları ve uir 
lığı Orduevi civarında müstakil ev ve- hammen bedeh 3500 lıra, Buz naklıne Nafıa mudurlugun en a ına ı ır. • . ke 'f bedeli U66ı li-

4571 _ 4 oda1i dairi., Tel: .uu • eôdi ..ı..u. kamyonun muhammen bedeli t-hhfdin '* ifleria- bldı,ed•.._ ai- teferruAt ınpatı il 111 ..-... 
ı-ı;.,. -· llrad ra 5 1ı:uruttuı me9Cllt ... _. _ •• 

Satılalı - Çocuk sarayı brplilda 2 T'*JMk. 4573 2500 ır. bayetine kadar yapddıp mOddet ar- Unde 11500 liralık ~ • V.ıdcli .li. n Etlik'~ nezaretli arsa ve evler Halk • , 3 - imdadı ııhhl otomobili için fmda bapda bulunmak w bu inpatm 
_. ____ - .. --t. Bakla4 Sabri'- mil- kinllk - Cebeci 4te orta mektep m~kat tımninıt: 237 lira sakı! nak- fenni mesuliyetinl derubde etmlt ol- atla • _ ._ alt_..__._" .-
...-~ 7- ,- .,.. .... 8illm aolrak • elektrili ha- llye bmyonunua m1lftklraı teminatı mlk prtiyle bü.: mlbendla ..,a amir 2 - - .,. .--
racaat. 4172 vi ş odalı....,....., Jaane. Ti: W3 265 lira lnıs nakliye kamyon11 muvak-~ Wr '- memuru ~ ~: __ _. 

•-&..LL .... _ •:ıı 'de -- •-A il. 4584 kat teminatı 188 Unııbr. ·--- -ı..11 .. _......._ --.ı. _, A- ........ .---
~ - .-.çıvren --~ 4 - ihaleleri,. temmusun J8 inci amit u.uau ~ - __, - B - llakaMle proJnl 

Asfalt O.tünele, ıenit cepho baraj 1111- Kinhk-Af&I! ~~·da No: 34 ~ ctıml aat on befte belediye IDMI ela prftır~_._- hin "'- c _Bayındırlık itleri pnel ~ 
yu O'azinoaunda bekçi Aliye mUraca- de 6 oda banyo, eıemns, ye au senit 11 __ 1_d •---tJ. Muvakkat tc:a11DAtl 1500 """ -·--l 

• 500 encuun;u&n e )'lpl~dr. liradlr 1ateldilerln tek1lf ktu ........... 
at. 4 bahçe yeni bir ev Bakanlı~ yaya 5 - &artnamelerl belediye yazı l~ ya. • me P- D - Huauel " fani ~ 

Aranıyor: 

Aru4Jw - Bahçeli evler koope~ 
tümden B 4 tipi ev blueainl lltmak 
tatiyenlerin Ulua ilin memurlutuna 
ımırac:Mtlan. 44U 

AıW7W - ET, apartmWl. ana • 
ramyor. Batmak iatiyenler mlracaat 
Tel. 2400 Nqet §enn 4172 

10 dakika uzakta fiyatı 35 lira Tl: lerl kalemindedir. lıteyenler oradan ~muvakkat teminat" 918 aene- ve lahika 
2901 4585 paruu alabilirler. li ıçin Nafıa veklletinden a1mmlf M- E _ Keıif cedvellerl 

kiralık - Yeni .. bir Meırutiyet 6 - Taliplerin ihale gUnü muvak- P~ (lO~OO) lirabk mUteahbiı::: G - Proje 
Cad. Türe s. Ns»: 6 da 3 oda ı bol ban· kat teminatlariyle birlikte belediye lcuiyle .b~Ukte ihale siln:.:r verme- ltlteyenler bu prtnam~ler ""* 

ı ımtk blllc saire A vde encümenine müracaatları ilin olunur. 938 tarihinde uat 16 ~ Antalya Nafıa müdüdülünde ıarebl-
yo e e ~ • ym e 4125 leri veya göndermelen ilin olunur. lirler. 
çatı katta ev uhibine müracaat. 4587 (4345/2411) 4603 3 _ Eksiltme 29-7-938 tarihlndeil 

Kinhk d6kkia" daireler- Mü- Parke yol insası -cama. cOnil saat on birde AlltalJ& 
dafaayi hukuk caddeli Tuı oteli ya- Muhlelff Jll ... llıllllk ... dair--. üallt..-~ 
mada lfo 51 Kapıcıya maracaat edil- Diyarbalur Nafıa Müclürlüjiin - • • •unca yapılacaktır. ,._..ı 
meli. 4589 den : latanbal a.ledi,...m.lea ı 4 - Ebiltme kapalı sarf mu~ 

1-İhaleye konulan it: Kiloau Cimi lluhammeo Ye vahidi flat URrlnda ,apılM~~: 

Satdık tenekeler · 
~ F•& ,_ Umam Mldürtii-

11 .... Alma ıc.au,_,, ••• ı 

Otıomrlıil AramJOI - Tercihan açık 
olmak isere model, evuf .,. IOll flatı
am posta kutuau 108 No: J& ....ı....ı 
malGmat wrilmelL 4543 

ICirahk - Ulus matbaa• karJımnda 
au ve elektriği mevcut 5 odah ev kira
lıktır. Altı ve tlatil ayn ayn kullaml
ma&ı el•eriıll kiruı ucu.ıdur. Tl: 
2818 4611 

Urfa kapı izzet p.,. caddesi parke bedeli lır. 
yolunun 21109,96 liralık lnpatı kapa• 580 Demet Nane 1 ş _ Bblltmcye prebllmek itin 
u zarfla ihaleye konmuıtur. 4100 ,, Maydlnol ! teklilefm 863 lira ılll ~ mani~ 

2 - Bu i9e ait evrak 9unlard~r: 1130 .. Der.otu bt tıeminat vermeleri bundu 1-f 
A - Bkailtmi prtameıi. 22700 Kilo ispanak 8

5 
apğıdaki vnnmıarı bais olup ret 

197 aclet bot ,al tenekesi 
11 adet bot peynir tenek~ 

8IO adet •JdDJ&iı tenekc11 

MS Yekan 
o~\·lct Ocmiryolları •C Lımanlorı 

Tümin edUID bedeli czı> Ura <80> Bir erkek dıktllo Ilı_. 
bıut olan yulmrıda cins " mikdan 
JMrJı 643 ..s. bc>t teneke Mlterl D. ~ U. MMlrlllGııa-
~blar u-mOdtirliilil merkez cleD 1 
-. ...._ llDlmleJOIUIDCI at temmus 
ı- c._ .- mat l0.30 da pazar- llaldne ile ıUratle yan yum. u
lakla ... ı..,..ır~ ~ pa- kcrUtini yaplDll en u orta mektep 
'- olarak • • ,_.. 'Yerilir. mutlDU bir erkek daktilo a1macaktrr. 
1'11lp1'nn mııwılrkat _.., olan Tlliplcrin Ankara•cta Zat iflerl mtı
(l) Un (79) klll"tll ft 2490 numnll dürll11Gne mUracutıan Uh olunat. 
--- 2 ft 3. _.we1el'lfl&ılri .._. (24S2) 4810 

10111 sahisi Ye tefenuah 
Kaidareli Vallliiinclea ı 

6728 lira J3 kuruı bedeli kqifli 
Kırklaroli ıpor tahnıılm kop pistleri 
ile futbol uhaunın drenaj hendekleri 
biokajh tesviye ve ailindirajı ve top
aü ~ miaakuaya çıkanlımttlr• 
22. 7. 938 sünü aut onbqte lbalni 
,.pılacaktır. Taıtplethı proje ve prt
nameleri ıiSrmek üzere Kll'lrlareli vali
lltuıe m'1racaat1an illı\ olunur. 

(4343/2418) 4601 

ilde •• t er p n ...... Jıııami9yoaa 
~ (WS) 4529 Muhtelif malzeme ah nacak 
250 tOll mazot ahnacak 
~ p ...... ı.,. Umam Mü.. 

......... Ssııt.- Alma 1'Gmİ9,...... 
da: 

D D Y o11an Satm Alım Ko.: 
Jİ~n bedlli 'ft mu-kkat teminat ile ialmleri qaiıda yasılı 5 liate 

muh~iyatı muhtelif mabeme 22.7.938 cWDa &iQıtl saat ı:ı de kapalı sarf 
aag.JU ile Anbra'da idare binamda aatm alınacaktır. 

B ife cirmek istlyenlerltı bUalarmcla yaaalı munkkat teminat ile kama· 
nun ~yin ettlll vealbları, nafıa ~taıhhkllik •eaiaaı w teklifiednl aynı 
&'1n aut 10 na Ddıar komiayon reiallline vermeleri lbunclıt • 
Şartnameler parusa olarak Ankara•tta matseme clalralDclen. Haydatpa· 

....... ı ... .,. ... tdJillndeD da~clır. (3354) 4401 
lılvıu 1waıı Muvakkat 

bedel teminat 

Tabmbı edilea bedeli (17.500) Ura 
olan 250 toil muot uked fabrlJwar 
....._ mldarlilil merk.ea uıaa aı. ._.,_unca 29 td,... • cıaaaa 
atllıı8 uat 11 de kapalı aarfla iJlale e
dOecektir. ŞattDame paruu olarak 
1-niaJOAC)ID ftlÜil'. Taliplerla mu-
..._ teminat olan (!Sl2) Ura (90) Llıte No. lllDI Lira Ura 

k11l'UfU t.a.t tıülif .-m&plumı mu- ------
kir dede uat 10 na 1radal' 1ııomil10- l Muhtelif karfiçe çWileri 
.. .,...led ft lıılGdilerinhı 4e 2490 2 DBtemed ye cMDCI modeli çivileri 
a-..aıı anunaa z " .. maddele- 3 Demir perçinler 

884dl0 
1&2.SO 
4861.50 

12530.00 
2812.25 

663.42 
64.69 

364.62 
939.75 
210.92 

dffekl "'8lkle mezk&r sGn ye aut- 4 Hırdavat 
~IE ..,... .......... L 5 llaalu.klar 

(3US) 4576 

B - Mukavele projeıi. 19230 n Pırasa meleri lbamdır. 
C - Ruaual, fenni. bayındırlık it· 8300 " Ki>k kerevis 11 Nafıa Vekllıtiııden aluunıt Ja# 

leri ı•nel ,artnamelırl. 103JO •• Barbunya faewye 13 itlerine ait müteahhitlik yeaikuı 
D - Bu evrak natıa daireıinde gö- 20530 .. Aytekadm • 12 caret odalı Yetlblı n yaptıl! ltltı~ 

ıülebhir. Ve tsteneMHr. 0730 " Çalı fMulyHi 11 ait boıısenlıler. 4613 
ı - Bu itin lbaleıi ıo tnnmus 931 21600 ., Sakıa klbal• 8 

çaffllllba ıUnu uat ıı ele kapah zarf 1450 " Keatane kabalı 6 içme suyu tesisah 
uıuliyle nafıa mUdürlüıilnde yapıla- 100 .. A.ma Ubaiı 4 
caktıı. 12900 ,, Baktı 7 faesöl Beledl; ... • r 

4 - Eblltmeye sirebilmek içiı.1 2200 n Bezelye !! Beledl7emisin içme 111711 menbu 
195&2i liralık muvakkat ~l ecne tı• 7025 .. Badlya kıunmda ppt1acak il&ni iılDeliyat .,. 
caret oduı yutkaaı nafıa vekaletin 5355 " Hant 10 pilda tenlt dalıeeinde ıdMMNJI 
den almmıt 10.000 ;ıradan yuıw.tı eh- 14850 ,, Kır domateıi 7 konmqtur. 
li-yet •neikau. 2700 .. &atik doalateai 8 1 - Kttlf bt.4eli 6590 lira 16 k11-

5 _ Talılplet'ln urftırı cuma gUnU 107500 Adet patlıcan 3,50 niftur· Kapalı sarfla mUNıbuya 'ko-
lhale Aatından blt uat nel komla - 15050 Kilo lalını 6 nulmuttur. 
)'on reiıliilne makıbuz mukat>ilın.h 6000 Adet kamebabar 15 2 - 7 temmm 1938 den ltill:lıell 
vermeleri. postada ıecikmeler kabul 8400 X1lo semizotu 4 15 sün milddetle ekalltmeyı lrılaitıl • 
edilmez. (4320/2368) 4509 680 Demet Al'llDIİ.k 1,75 mQf n 21 temmuda lba1eal JlllN• 

2950 Demet 90lan 1,$0 caktır. 
ihale saati tebdili 14600 Adet enıinar 7 3 - Jtetlf. teferruatı 

5300 Adet marul 3 A - Jtetlf 
Zonıalcl• Nafia M6ıllııfliün- 1700 Adet yetil ulata 1$ B - Peul " huaual ,.nameler 

den ı 13650 Kilo pancar 5 C - Projeler 
Zonıutdak•ta yapılacô cDmrOJı bl· 2750 ttllo Dolmalık biber ıo D - lıluka•elename 

n111 Udnd kılım zo blft lira muham- 150 ıtilo ıtm biber 7 lfbu nrakı talipler ine&'• Bt~ecli• 
mtn kqif becleW inpatma ait illn ya. 345 Kilo ta.le ,.pn1r 15 yeainde slrebWtler. ___ J 
rakumdan itin 29. 7. 1938 cuma gtbıU 5500 Adet hıyar 2 4 - Jha itin ı.nlnat urcal ~ JCU\ 
aaat onbette ihale edileceii yazılmıt 1150 Kilo ebeıumect 6 buçuk htubil• 49 llra 4' Jınmat olup 
laede Heyeti VeJdlenin yeni mesai A• Beltdtyı laUtanelattlw ._.,mi- ihalede 1na mlkdv lki adale ıranltr. 
ati kararına 15re lbale aaatlniıa Oll iki euuelere Mlzumu olan yukarıda mik· KUı>akall temananD 21 ltıel ~ 
olarak dUzeltilmeal kararlqtmldığın· tariyı. ılmlert ,..w 111 ...,.. laıpalı be ailnU uat ıs ele a.eıı.4tyo ..:onaa
duı iateklilerin teklif mektuplarmı A• nrf1a ebUtmlye llonW."'*•" Ek· da belecllye eactlmeai manletifle YI• 
at on ikiden bit aut ev.ıine kadar •iltıme 21. 7. 938 «mart-' ptl aut pı1acalmr. 9u uathn bit' IMt a'V'ftllı* 
Zoaıpldak Nafıa mUdllrllllG odatmda 11 de daimi 111cümencle yapdacaktır. ne War arf1lrm latledıy=ye telli 
toplanacak Jr.oaıWyon rellliline verme• Listesiyle prtneneei 11YU11D mld6f.. a lllUkiWHnde maldnaJ aluımat111 ..ın• 
teri ilin olunur. Uiitmde g6riHebilir. lateldlter 2400 tır. PoMa .,. aaire dolayııtııle ıı;-~c..Jl• 

~4348/2419') 4804 No. b lrananda JU!lı ftltk w 1703 bili' kabul edilmea. (4342-ZUS) 4Mfi 
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H A s A N 
Yarım yağlı gece ve deniz kremile 

menekşe ve acrbadem 

Yağsız Kar Kremi 

T. C. Z 1 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· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 

•• .. 

Dişleri nıçın hergün 

Çünkü 
Hiç bakılma
mış dişleri bi
le kısa zaman
da temizler, 
parlatır. sıhat 
ve taraveti ia
de eder. Gün
de iki defa 
Radyolin diş 

macunu ile 
fırçalanan diş
ler sağlamlı

ğını ve güzel
liğini a s 1 a 
kaybetmez. İş· 
te onun bu a-
bıhayat tesiri sayesinde· 
dir ki bugün binlerce ki-
şi daima ve yalnız Rad-
yolin kullanmaktadırlar. 

Radyolin dişler için bir hayat sigor· 
tasıdır. Bunun içindir ki Radyolin \. 
cat olunduğundan beri Türkiyede sağ
lam ve güzel dişli vatandaşlar artını§'" 
tır ve artmaktadır. 4 

4 
40 

100 
120 
160 

.. 
500 
250 
100 

.. 2.000 
1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

.. Sabah, öğle ve aksam her yem"kten sonra 

ACIBADEM Y AGI 
KREMİ 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir 

HASAN ismine ve markasına dikkat.. 4581 

.. 
" .. .. 

50 
40 
20 

.. .. 
.. 

" .. .. .. 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li

radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/c20 
faz/asiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

'---------------------------------------------

Cümhuriyet Merkez Bankasının 9. 7. 1938 vaziyeti 
AKTiF: 

Kasn: 
Altın: Safı kilogram 
Banknot 
Uf klık 

Dahildeki Muhabirler : 
Turk Lirası 

H nçteki Muhabirler : 

17.153,383 

Altın: $3fi kilogram 9.054,614 
Altın tahvili kabil serbest dovizlcr 
Dığer dovizler ve Borc;lu 
klirinc bakiyeleri 

Hazine TahviUcri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karııhit 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevEi· 
kan hazine tarafından v ki t~"llyat 

Scnedat Cüzdanı : 
Hazine bonolan 
Ticari scoed t 

Eıham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - karşılığı esham ve tahvilat (iti· 
bad kıymetle) 

B - Serbest e ham ve tahvillt 

Avanslar: 
Altın ve Döviz üzerine 
TnhviUlt Uzerlne 

Hissedarlar: 
Muhtelif 

24.127,606.16 
14.496.113,-
1.309.431,60 

309.905,52 

12.736.038,33 
275,17 

9.042.917,74 

158.748.563,-

15.057.949,-

4.200.000.-
53.475.760,68 

39.5fi8.448,<48 
6.905.639,73 

46.914,02 
9.301.198,53 

Yeldin 

Lira 

39 933.150,76 

309.905.52 

21.779.231.24 

143.690.614,-

57.675.760,68 

46.474.088,21 

9.348.112.SS 

4.500.000.-

13.096.641.38 

336.807.504.34 

PAS 1 F 
Sermaye 
ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Husu i 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edılen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 inri maddelerine tevfi. 
kan hazine tarafından vaki tedıyat 

Deruhte cdi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılıgı tamamen ltın olarak ilivctcn 
tedavule vazcdılcn 
Reeskont mukabili IUiveten ted. vazd. 

Turk Liraaı Mevduatı a 

Döviz tnahhüdatı: 
Altına tahvili lrobil dovı:ı:lcı 
Diğer dovizler ve alacaklı 
klırınıı bakiyeleri 

Muhtelif 

2 712.23-4,11 
6.000.000,-

158.74 .563,-

15.057.949,-

143.690.614,-

19.000.000,-
13.000.000,-

1.012,47 

34.597 .484.30 

Yekun 

Lira 

15.000.000,-

8.712.234,11 

175.690.614.-

20.0 .Ol ,56 

34.598.496,77 

aı.110.143.90 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: İskonto haddi o/o 4 Altın üzerine avans % 3. 

ANNELER 
Dikkat ediniz, çocuklarınız za-
yıflıyor mu? Burnu kaşınıyor 
mu? Uykuda salyası akıyor mu? 
Çocukta solucan vardır. Derhal 

ismet Santonin Bisküviti 
veriniz, eczanelerde 
kutusu 20 kuruştur. 4481 

., •..................................... '. . . . 
• . . . . . Berlin'de 

HOTEL TEMPO 
Kurf ürstendamm'ın 

En modem oteli 
Adres: Kurfürstendamm 59 /60 

Telefon : 32 39 1 J 

Sahibi: Türk vatandaşı 

Cemil Mum 
Oda kiraıara 

13 oda tek yataklı 

4 .. " .. 
2 .. 

11 n 

.. .. 
11 .. çift 
6 .. .. 

1 '' .. 

.. 
N .. 
" 
" 

2,40 Mark 
3,40 .. 
3,90 .. 
4,40 
5,90 
6,90 
8,-

.. .. .. 
" 

Odaların laepıinde akar ııcak. 
ve aoğuk au ve telefon vardır.: 

: ................................................. ....... 

İ Hasf ahklan mütehassısı i 

! Dr. MUZAFFER Sa nder 1 
i Avrupadaki tetkiklerin· ı 
i den avdet etmiştir. Muaye- İ 
İ nehanesi Adliye Sarayında ! 
• Gençağa aparhmanmdan bi. ; 
! tişiğindeki Sarraf Hakkı a· İ 
! partımamna nakletmiştir. 1 
İ Hastalarını 14 haziranda1 j 
1 itibaren, saat 15-19 arast ka· i 
i bule baslamı hr. 3976 i ........................................................ 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

Cebeci Ha tahanesi ağız, çene 
yüz hastalıkları mUtehassı ı 

Hastalarını pazardan maada 
her gUn 15 den itibaren Atatürk 
Bulvarı Foto Cemal apartımanı 
No: 6 da kabul eder. 4422 Bazılarında lauıuıi banyo var-: 

dır. : ... __________ •• 

1 telefon aranıyor 
Atatürk bulvarı 1, Bankası 

karşı ıırasında bir dairede kulla
nılmak üzere telefonu olup da 
terkedeceklerin posta kutusu 366 
ya bildirmeleri. Devir için ücret 
de verilir. 4518 

U L US - 19. uncu yıl. - No.: 6089 

lmuyaz Sahibı 
Nurettin Kimil SUNER 

Umumi Neşnyatı ldare Eden 
Yazı işlen Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi · ANKARA 

YENİ 
BU GECE 

TAYYAREDE Nlknn 
Gundu.z ikı fılm 

1-LA DAM O KAMELYA 

2 - TAYYAREDE NİKAH 

RA 
4580 

54 kalem erzak ahnacak 
Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğünden: 

Cinsi En az En çok 
Tahmini 

Fi at 

Ekmek 40000 50000 9,50 
Et 20000 30000 48,00 
Kesme eker 1100 1300 32,00 
Toz şeker 4000 4500 28,00 

Un 3500 4500 13,00 
Sade yağ 4000 4500 100,00 
Tuz 1000 1500 7,00 
Nohut 300 400 10,00 
Kuru fasulye 3000 4000 12,00 
Beyaz peynir 1200 1500 50,00 
Çay 35 40 350,00 
Zeytin yae HOO uoo 60.00 
Pirinç 5500 7000 20,00 
Sabun 1000 1200 35,00 
Salça 200 250 25,00 
Pa a es O 000 7,00 
Soğan 3500 4500 5,00 
Makarna 300 400 25,00 
Şehriye 75 100 25,00 
Nişasta 40 50 30,00 
Ceviziçi 150 200 50,00 
Yumurta 35000 45000 1,70 
lnnik 200 250 25,00 
Aıurelik beyaz buğday 150 200 20,00 
Kuş üzümü 40 50 25,00 
Kuru üzilm 300 400 35,00 
Zeytin 500 600 35,00 
Limon 8000 10000 3,00 
Sirke 300 400 15,00 
Sarımsak 70 100 20,00 
Çam fıstığı 50 75 110,00 
Süt 1000 1250 12,00 
Yoğurt 2500 3000 20,00 
Kaysı Reçeli 350 400 40,00 
Taze fasulye 2500 3000 15,00 
Taze Bamya 250 300 20,00 
Kabak 2250 2500 10,00 
Salamura yaprak 250 300 25,00 
Karnabahar 300 350 25,00 
Domates 1300 1600 10,00 
lspanak 4500 5000 10,00 
Semizotu 600 750 15,00 
Pırasa 3500 4500 6,00 
Dolmalık biber 600 700 10,00 
Tereyağ 200 250 140,00 
Bakla 1300 1500 8,00 
Ayva 650 750 10,00 
Patlıcan 2400 2750 ıo.oo 

Taze Vişne 250 350 20,00 
Taze kaysı 550 650 20,00 
Maydanos 2000 2500 3,00 
Elma 800 1000 25,00 
Lahna 1000 1500 6,00 

Tutarı temi ı.ı 
mu vak" 

_ ___.1 

4750 3561 
14400 ıos 

416 st 
1260 ~ 

1 585 
4500 

105 
40 

480 
750 
140 
900 

1400 
420 
62,50 

420,00 
225,00 
100,00 
25,00 
15,00 

100,00 
765,00 
62,50 
40,00 
12,50 

140,00 
210,00 
300,00 
60,00 
20,00 
82,50 

150,00 
600,00 
160,00 
450,00 
60,00 

250,00 
75,00 
87,50 

160,00 
500,00 
112,50 
270,00 
70,00 

350,00 
120,00 
75,00 

275,00 
70,00 

130,00 
75,00 

250,00 
90,00 
12,50 Havuç 200 250 5,00 

Ankara Hukuk Fakültesi için Mayıs 193~ nihayetine kadar alınac•• 
olan (54) kalem erzaktan yalnız et kapalı zarf diğerleri açık eksiltme usıl' 
lile ve 15 gün müddetle münakasaya konmuştur. İsteklilerin 15-7-938 cıJ' 
ma günü saat 11 de fakülteye müracaatları. (2138) 4144 

SİNEMALAR HALK 

........... --- -- --- -- -- -

BU GECE 

İki buyuk macera fılmi binlen 

1 - HUDUT KAHVESİ 
2 - YERALTI ESRARI 

Kahvaltı: 1,1 O Mark 
. . . : i .................................................... i 

~ ii Dr. M. Şerif Korkut i 
Seanslar: 2.30 5.45 Gece 21 de 
Geceleri yalnız bir film gosterilir. 

- -- -- -- -- -
Gundüz 2.30 ve 6 seanslarında n..ı mm 
1-NAVADA 

Türk vatandaşlara lisan hu-: ! 
susunda azami kolaylık. Misa: i Nümune Hast nesi Cerrahi Şefi i 
lir/erden daha önce gelen: ! Her gün saat üçten sonra evinde : 

i hastalarını kabul eder. Tel: 1499 i 
mektub ve saire memnuniyet-: i Adres : Kooperatif arkası Ali i 

':. le muhal aza edilir. E İ Nazmi Apartımanı No.9 D.5. 4321 f 
._, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••r : ............................................ ,, ....... : 

ANKARA PALAS'LA ŞEHİR BAHÇESİ 
ARASINDA AÇIK HAVA 

SİNEMASINDA 
LOREL HARDI 

PERİLER DlY ARINDA 
Gece saat 21 de - Duhiliye 25 kurut 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -.......... 

2 - SON CASUSLAR 

Saat 2.30 da Tenzilat : 
40 - 30- 20 

Halk Matinesi 12.15 de 
ÇAPKIN GENÇ 

-1 
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