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Cumartesi başlıyan atletizm musa
bakalaumn rıeticelcri de dün alıll
mı§tır. Diğer taraftan lstanbul'da 
yapılan Türkiye bisiklet birincili
ği müsabakalar.ı günün spor bakı
mından ehemiyetini artrrmaktad1r. 
Dank iispor hareketleri.ne dair o
lan haberleri ,tam tafsilatiyle 7. ;n
ci sayf amrzda bulacaksınız. 

Atölye 1064 

Doğu kültür sitesi İçin tetkikler 
Maarif Vekilimizin beyanatı 

,,,,,,,,, 

Kültür sitesi Doğunun kültür 

Maarif Vekilimiz B. Saffet 
Arıkan 

hayalında büyük bir 
inkişaf lemin edecektir 

Erzurum, 16 a.a. - Maarif Vekili r--------------
_ _.. _ Saffet Arıkan, Anadolu AJansı mu-1 
M -

1 
habirini kabul ederek, aşağıdaki be-

li yanatta bulunmuştur: 

Maarif Vekilimizin son seyahatinde Muf'ta lise binaıını 
:ziyareti esnasında alınmı§ bir resim 

"- Büyük Şef Atatürk'ün yılbaşı 
nutuklarında doğu bölge&inde bütün 
müştcmilatiyle bir kültür sitesi ku
rulması hakkındaki direktifleri ve e
mirleri malômdur. Doğunun kültür 
hayatında büyük bir inkişaf yapacak 
olan bu hayırlı müessesenin nerede 
ve ne gibi esaslar dahilinde kurulabi· 
leceğini tetkik için bakanlıktaki bu 
işlerle ilgili arkad~larımla birlikte 
Diyarbakır'dan başlıyarak Siirt, Bit
lis, Muş ve Van gölü sahillerinden 
Kars'a, oradan Sarıkamış yolu ile bu
raya geldim. Bir kültür müessesesi
nin en mühim unsuru öğretmendir. 
Öeretmenlerden azami randımanı a-

(Sonu 8. inci sayfada) 
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kan 

ve 
nlar 
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lngillere Kırahnın Paris seyahatinde 

nrd nlifn ~ dn Fransız 

• 

Londra'da 
hükümetci 

~ 

• • 
ıspanya ıçın 

nümayişler 
Londra, 17 a.a. - Bu gün binlerce 

nümayi~i Trafalgat'da yaptıkları 

bir mitingi müteakip İspanya büyük 
elçiliğine giderek lnglliz hükümeti 
tarafından takib edilen siyaseti tak
bih etmekte olduklarını bildirmişler 
ve "Cümhuriyetçi İspanya'ya silah, 
sulh için silahtır,,. diye bağırmışlar
dır. 

Mitingde kabul edilen kararın bir 
sureti de İspanya elçisine tevdi edil· 
miştir. Bu kararda, İngiliz hüküme
tinden faşist devletlere yardnn etme· 
. .. _ :. .. ... iop~ya'ycı • a~ ~"' i.\h v:ı.. 

purlarının himaye edilmesi taleb o· 
lunmaktadır. 

Macar Başvekili ile 
Hariciye Nazırı Roma'da 

Bir İtalyan - Macar - Yugoslav 
kombinezonu imkônları aranıyor 

Budapeşte, 17 a.a. - Macaristan'm Berlin sefiri, dün Berlin
de.? dö~mÜftür. Baıvekil B. lmredi taraf mdan kabul edilmiştir. 
Mu,teakıben B. lmredi, Naibi hükümet Horti ile görüşmüt ve Ro
ma ya yapacağı seyahatin arifesinde kendisine §imdiki siyasi me
seleler hakkında malumat vermiştir. 

B. Bela dö İmredi ile B. de 
Kanya ve refakatindeki zevat 
resmi bir ziyarette bulunmak ü~ 
zere bu sabah Roma'ya hareket 
etmişlerdir. 

Macar - luıl)·an dostluğu. 
Budapeşte, 17 a.a. - Başvekil ile 

hariciye nazırı, İtalya ile Macaristan 
arasındaki samimi dostluğu anşlus'un 
orta Avrupa'da şark cenup Avrupa
sında ihdas etmiş olduğu vaziyete in
tibak ettirmek maksadiyle Roma'ya 
gitmektedirler. 

lktısadi sahaya müteallik olarak 
müşahitler, İtalya ve Avusturya piya
salarının, umumiyet itibariyle, Maca
ristan için hiç olmazsa alman piyasa
sı kadar mühim olduğunu ileri sür
mektedirler. İtalya ile Avusturya, bu 
suretle Almanyanrn iktısadi ve siyasi 

(Sonu 8. inci sayfada) Macar Hariciye Nazırı B. Kanya 

Sovyet - Mançuko hududunda 

bir hôdise olduğu bi idi ri 1 iyor 

J ra gö e so ye ler 
Hükümet hazneden halk 

menfaati lehine fedakarlık ede
rek, hayat ucuzluğunu temin et
meğe çalışıyor. Bilhassa geçen 
kıştan beri alınan tedbirler, u
mumi yaşayıf üzerinde iyi ve de
rin tesirini hissettirecek kadar 
esaslıdır. Buna rağmen ara sıra 
gazetelerde eski fiyatların de
vam etmekte olduğu hakkında 
!ikayet mektupları görmekteyiz. 
İhtikar, devletin fedakarlığını 
yalnız kendi hesabına yontmağa 
çalışıyor. Bir kasaba gittiğiniz 
vakit, resmi fiyatlı etin ya kal
mamış olduğu cevabını alırsınız; 
yahut, arka dolaplardan ihtikar 
fiyatına et almak zaruretinde 
kalırsınız: Şikayetlerden biri ve 
belki başlıcası da bu ! 

hariciye nazırı 
B. Bone ile görüşecek M 

. bazı tepeleri işgal etmisler 
acarıstan' da .. .. . -=-Sovyet hukumetı bunu müsamaha edilmez 

Fakat eğer halk lehine tedbir
ler tatbik olunurken, halk kendi 
menfaatini devlet vasıtası ile 
müdafaa etmezse, hüküm et mü
rakabesinin gevşekliğini iddia 
etmekte haklı olabilir mi? İngi
lizler derler ki: ''Demokrasiler
de kanunu memurlar değil, halk 
tatbik eder." Bunun manası, ve 
bilhassa umumun menfaatine ta
alluk eden kanun ve tedbirlerde, 
her vatandaşın tıpkı bir memur 
gibi, devlet yardımcısı olmasın
dan ibarettir. Lokanta, gazino, 
kasab, bakkal ve saire, nerede 
bir fiyat yolsuzluğuna rastgelir
seniz, bu yolsuzluğu kabul edip 
muhtekirin suç ortağı olacağınız 
yerde, mesul hükümet memurla
rını vazifeye davet edip vatan
daşlık vazifenizi yapmakla şüp
hesiz kendi menfaatiniz bakı
mından da daha iyi hareket et
miş olursunuz. İhtikar bizde, hü
kümet memurlarından fazla. 
çünkü hiikümet mürakahesi her 
gün her köşe bakkalının tezgahı 
başında bulunamaz - halk müsa
mahasından cesaret almaktadır. 
Halk, garp memleketlerinde ol
duğu gibi kendi menfaati, ve 
hele devl;t kanun ve tedbirleri 
ta.raf ındnn teyit olunan muay
yen nıenfaatlerini kıskanç ve ti
tiz müdafaa etmeği adet edecek 
olsa, ve ihtikar yapan bir kasab, 
gazinocu yahud lokantacı arka-l 

(Sonu 3. üncü sayfada) ı 

I 

lngiliz kıralı ve kıraliçesi çocuklariyle beraber 
İtalya'nın arası açıktı. O zamandan
beri daima Paris ile Londra arasında 
fark gözetmek istemiştir. Bu seyahat 
iki memleketin arasını açmak husu
sundaki bütün gayretlerin akim kal
mrya mahkum olduğunu gösterir. 

Paris, 17 a.a. - İngiliz hükümdar
larının Fransa'ya yapacakları ziya
ret geçen 19 nisanda Paris ve Londra 
hükümetlerince ittihaz olunan hattı 
hareketin bir müeyyidesi olacaktır. 
Avrupayı tehdit eden tehlikeler fran
sız - ingili zanlaşmasına hususi bir 
mana vermektedir. İki memleket hal- Kırala Hariciye Nazırı lord Hali-
kı da bunu tamamiyle müdriktir. faks da refakat edecek ve fransız Ha-

1937 ilk teşrininde Başvekil Şotan ı riciye Nazırı Bone ile mütakatlardıt 
bu daveti yaptığı vakit İngiltere ile bulunacaktır. 

İtalyan'lar silôhlanma 
yarışmdan demokrat 

devletleri mesul tutuvor 
..2. 

lngiliz lilomndan bir görünü§ 
- Yazısı J. üncü say! ada -. 

yahudi 
aleyhdarlığı 

Budapcşte, 17 a.a. - Matbuatta ça
lışan yahudi muharrirlerin ve mesai 
arkadaşlarının mikdarrnın yüzde 20 
olarak tahdid edilmesini derpiş eden 
kanun ahkamına tevfikan ve dün ge
ce hükümet tarafından bu bapta isdar 
edilmiş olan kararname mucibince 
bütün gazeteler, 20 ağustos tarihine 
kadar mesai arkadaşlarının bir liste
sini tanz~ ve hükümete tevdi ede. 
ceklerdir. 

Filistin' de 
bombalar 

Gene ölenler ve 
yaralananlar var 
Kudüs, 17 a.a. - Hükümet memuı · 

lan tarafından ittihaz edilmiş olan 
şiddetli tedbirler sayesinde Filistin'
de dünkü gün nisbeten sükun içinde 
geçmiştir. Cadde ve sokaklarında mü
tcaddid devriyeler gezmekte olan Ku
düs ve Hayfa'da herhangi bir hadise 
vukuuna dair hiç bir haber ahnma
mıştrr. Maamafih memleketin bazı 

yerlerinde münferid taarruzlar vu
kuu bildirilmiştir. Akka"da bir bom 
ha yüzünden üç arap yaralanmıştır. 
Tethişçiler, bir yahudi polisi öldür
~üşlerdir. Hebron yakınında bir arap 
bır bomba isabetiyle telef olmuş, Sa
ron'da da bir yahudi tcth işçiler tara-
fından itlaf edilmiştir. • 

iJl<liiriilcrılcr 
Yafa, 17 a.a. - Bu sabahtanberi Ya

fa civarında beş kişi öldürülmüştür. 
Telaviv'de üç arap ölmüştür. Diğer 
t~ra.fta?1 gene iki yahudi tabanca ile 
hır ıhtıyar arabı öldürmüşlerdir. Ra
mat'ta da bir yahudi öldürülmüştür. 

bir tahrik mahiyetinde telakki ediyormuş 
Birkaç gün eve[, Londra radyo•u §Öyle bir haber vermiıti: U

z.ak Şar~'tan gelen haberler yeniden endi§e verici bir .mahiyet 
arzetmege ~a§larnışlır. Sovyet askerleri Mançuko hududunu ge
çerek K~skın demiryolu üzerinde bir dağı i§gal etmi§lerdir. Bura
da tahkımat yapmıılardır. 

Dün ajans bu hum.ta §U haberi vermigtir: 

Tokyo, 17 a.a. - Moskova'dan alı- r 
nan haberlere göre Sovyet Rusya'nm 1 Bir kruva o·· .. .. T 'k . 
Sovyet kıtaatını 12 temmuzdl\ işgal l rumuz fi ent(a 
e?ilmiş olan ~u~uttaki tepelerden ge limamm zivaref edecek 
rı almaktan ımtına edeceği söylen- ' 
mektedir. Bu ill}tinarn Tokyo hükü- Bclgrad, 17 a.a. - 23 temmuzda 
meti tarafından "müsamaha edilemez Akdeniz'deki in[!iliz filosunun bir 
bir tahrik,, telakki edileceği rivayet kı.smı Trikeniça limanına gelecektir. 
olunmaktadır. Bütün japon kuvetle- Bır italyan filosunun gelmesi de bek
~inin Hankeu~ya doğru bir yürüyüş l~nilmektedir.: Pravda gazetesinin is
ıcrası maksadıyle tahşid edilmiş ol- t'..hbaratına gore temmuz ayında bir 

M 1 turk kruvazörü de bu limanı ziyaret 
(Sonu 3. uncü sayfada) edecektir. 

Halkevin·n tertip eff!ği yüzme müsabakaları 

Dün Karadeniz yüz.me havuzunda A k . t" d"I .. .. n ara halkevı tarafından ter. 
ıp e ı en yuzme muaab&kaları gayet mükemmel ve neıeJi olmu tur 

Kazananlara madalyaları dağıtrlmı•hr M "" b k 1 • . • ! . 
ci sayfamızdad y k _..J •• .. • usa a n nra aıt tı:. foılat ı in. 

rr. u ar""a muaab k 1 . . k d 
l
• d .. .. a a ara ıttıra c enleri rrrup ha-
ın c goruyoraunuz. b 
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B. Celil Mengilibürü'nün <enaze töreni 

Mistiğin sırrı 
Tabiat ve cemiyet hadiselerini her ikisinin üstünde ve bütün varlığa 

fimil bir kuvetle izah eden mistizm medeniyet tarihinin en alaka verici 
mevzularından biridir. Fertteki tecellisi bir ruh anormalliği. cemiyette
ki tezahürü bazen isyan ve ihtilal şeklinde olur. Baba llyaı Horasani, 
Şeyh Bedrettin Simavi hareketleri sosyal görünüşlerine; imamı Gaza
li ve Mevlana, ferdi kalışına misal olabilirler. 

Mistik, içtimai hüriyetsizlik ve tazyikten doğar. Hayatı, olduğu gi
bi ve kanunlariyle izah eden içtimai nizamdaki buhranlan realist bir 
gözle görüp göstermek memnu olan devirlerde mistik en müsiit bir üre
me ve türeme muhiti bulmUftur. 

Muasır medeniyet içinde ferdi ve içtimdi meseleler tam bir ilim an
la)'llIYla izah edildiği için bu sahalarda mistik, zemin ve zaman bulamı
yor. Artık fizikte mistiğin yetiımesi ancak bir medeniyet seviyesizliği
ne alamettir. Olsa olsa metafizik meselelerde sırri ruha ve mistizme im· 
kan vardır. Çünkü iliın, beşer zekasını bu mevzularda her zaman doyu· 
ramıyor. 

Bundan yetmiş sene önce Bolu ve havalisinde Pazvantoğlu adına 
izafe edilen hareket, sosyal ve ekonomik bir reaksiyonun (Kız evliya
lar) remziyle mistikleşmesinden başka bir şey değildir. Sadri Ethem'in 
bence en muvaffak eseri olan (Çıkrıklar durunca) nın mevzuu budur. 
Son günlerde Bolu ve etraflarına gidip gezen Şevket Süreyya ve Bur
han Belge'nin materyalist görüşleri altında yeşil örtüsünü kaldıran bu 
hidiae, mistiğin içine saklanan türk milli vicdanının avrupalı sömürge
cilere ayak diremesi, başkaldırmasıdır. Kız evliyalar Pazvantoğlu gibi 
mert ve yiğit bir türk erini kendileri ne mistik ruhlariyle bcndedebilmi§
ler ve yabancı fabrikalann dokuduğu kumaftan yapılmıt binlerce el
bileyi atqe verebilmi§lerdir. 

Cenaze töreninde bulunanlar 

lliın. ilimden en çok kaçan mistiğin bile sırrını öğrenmek istiyenler 
için tek yoldur. Mistik ruh, inziva karanlığından cemiyet aydınlığa çık
mab ve müspet ilmin I§ığiyle hadiseleri ve hayatı görebilmelidir. Gidile
cek yollan iyi tayin edebilmek için geçtiğimiz yolları olduğu gibi tanı
mak mecburiyetindeyiz. 

Miieuif irtihalini yazdığımız An
talya mebuıu B. Celil Mengilbürü'
nün cenazeıi dün YeniteJıir'deki cıvin. 
den kaldrrılmı§ ve Hacıbayram'a ge
tirilerek namazı kılındıktan sonra tö
renle şehitliğe defnedilmiştir. Cenaze 
töreninde Kamutay Başkanı B. Ab. ,. 
dülhalik Renda, §Chrimizde bulunan 
mebuslar, Başbakanlık müsteşarı B. 
Kemal Gedeleç, kayın biraderi Başba
kanlık husuıi kalem müdürü B. Baki 
Sedes, merhumun oğlu ve kızı ile ka -
labahk bir halk bulunmuştur. Cenazı: 
bando mızıkanın hazin terennümleri 
araıında polis ve aaker kıtalarının 
ittirakiyle Samanpazarı, Hama.mönü 

Vazoların içine aa. 
...._,_.aı aüalemek 
için koyduiumuz çi. 
pklerin uzun zaman 
tazeliklerini muha -
fua ederek canlı 
kalmalarını hepimiz 
İltwİıl. 

B--ıa beraber 
birçok pçelder kesil. 
....._ IODl'a ıünl • 
lild.mi pek çabuk 
ka,bederler. 

Bllllaua AftlEari. 
mısm oldukça kuru 
........ pçelderin da. 
., •• 1 ' blNli;,etini 
W..itüa aaaltmak • 
tadır. 

ICeeiLlikten IODI'& 
tanl•a-iai muha • 
fua lMk•mdaa p
...... biriMrl..m.. 
.. .,... kabiliyetle
.... DUU'I itibara a. 
la ltahtecllw haaaa 
... • ık ....,. ima. 
.... çok U'afbr· 
....... yapmqlan:t... 

HtUan-Ali YÜCEL 
yolu ile §Chitliie götürülmüştür. Kamutay BQfkanı ve mebualar 

VAZODAKi ÇiÇEKLER Memleketteki ormanlar \ ' 
cenazeyi takip ediyorlar 

NASIL TAZE KALIR üzerinde tetkikler 
Yurdun muhtelif köşelerinde dev-

let itletmeıine müsait ormanların mu-
yandU'abilmek i ç i n Çünkü; çiçek va. ha faz ası ve hasardan korunması için 
yeni yeni uauller de z 0 d a bulundutu Ziraat Vekiletimiz tedbirler almakta 
bulunmaktadır. müddetçe ba kuım -

ela toplu nuag ile bea. ve icap eden mıntakalara mütehassıs 
Çiçekleri vazoda lenecekt" ve mühendisler göndererek vaziyeti 

dayandll'ID&k için bu- ır. teabit ettirmektedir. 
rada yazacafnnız bir 3 - Vazo için ıeç.. Haber aldığımıza göre memleketin 
kaç kaide tatbik edi.. mit. açmq, tohum orman itibariyle en zengin mıntaka-
line müabet netice- baflamıı çiçekleri 
leri tecrübe edilmit keamek doğru defil- !arından birini tetkil eden Bolu vi-
hem de ıöriilmüı o- clir. llyeti ve havaliıine bu mabatla bazı 
11D'. airaatçilerimiz gönderilmiıtir. Bu a- Merhumun ojlu, kav.n bi11-.ı-ı· 

Böylelerinin keaiL rada. Yükıek Ziraat Enstitüıii orman· Baki Sede• ve merh;,,,.,n k:;; 
Çiçeklerin vazoda mit ol~ak mukave • cılık tefi doktor Ali Kemal Yiiit· ffnac)'i talıip e4i~ 

r r ~---llallif-_..,lll~~lg:~~v~~~At':zm:!'"i~R~~~~tih'::!'{~~~prifç"t'Jşi.T---.~-
tirmek için dikkat e. çekler; vazoda bira. lik bir heyet, Bolu, Kocaeli ve Zon- • 
dilmeai lazım gelen çıl11 canlılığı göate • J t b l'd noktalar tunlarcbrı rir ·ye ba auretle U- guldak mıntakalarını dolaprak devlet s an u a 

zD zaman deiifilc, iı1letmeaine elveriJli yerleri tesbit et-
i - Vazolara ~ hareketli bir .nı.-ııik mektedirler. Devletin, uzun zaman ih-

l91tirilecek çiçekl-1 vermit oı...ı.: .. ~ mal yibUnden harap olmuı ormuılar mesı·reler ve 
mümlriba oldutu ka • baJr1rrnda g&terdifi bu allkayt k8ylil-
clar erken _.ah .. . 4 - K-• itini rinliiiade kemaeli • ketldn çakı ile '" ler minnet ve teıekkürle kartılamak-
dir. miicelll olarak bir tadırlar. )A •ı ak çırpııcla yapmalıdD'. Diğer taraftan Bolu'dan afdığmua p aJ ara JD 

haberlere göre, bu mıntakada dütük 
Bir goldanmn yap. ve devrik ağaçların utı•ı ıon bir ay İetlnbul, 17 (Telefonla) - Hanmn 

tıldlll'I slbi ~ içiode yUs bin lirayı bu~tur. çok 11cü " buneltıcı olmleı ~ 
b.....k .. ya 8l7IN- den ti.diden ietifade eden latanbul 
rllk elle koparmak balkı buıün mesire yerlerine, plljla-
lüt 4oin .. pwir. ra d~. Akay, Şimeti Hapl

n npurJarlyle HaJdM'lNIP ve Sirke. 
4'l ballJllerl -.-•• yerlerine 
114.400 bilet lllmlftD'ı. Ceadi ..a. 
lariyle, otomoMl ve oıtobUllerle slden-

l ........... J~~hkeme Röportajları 
Bir meyhane garsonu anlatıyor 

''Ben böyle çabuk İçen müşte 
görmedim. Hesap puslasınd 

yazacak yer kalmaınıştı ! ,, 
Verdiği ifadeden meyhanenin ear

sonu olduğu anlaplan. havlaumış si
yah elbiseli, gaytan bıyıklı ge~ be· 
yıudan ba§ka her rengi andıran lıcola
h yakanın ortasındaki siyah papyo
nunu düzelte düzelte şikiyetini an
latıyor: 

Ben çok müşteri gördüm ama efen
dim, bunun gibi çok ve çabuk içenine 
rastlamadım. Saat 6 da köşeye otur
du. Bir ıarap istedi. Götürdüm, önü
ne koydum: 

- Hani bunun krrmm bübcrli köf-

çıkarttırırım buradan. diye düf 
düm. Fakat hesabı &örmeden evci 
mu ya? 

Heaap pualaaını yeniden yazd 
süklüm püklüm yanına yaklaştım, 
vaşcacık masanın üstüne koydum. 

- Ne bu kltıt. di;ye dik dik sor 
- Hesabınız beğim, diye hafi 

ve lr.'Orkarak cevap .erdim. 
Aldı "cart" diye yırttı. Tekrar p 

çaladı. Hesap puslasını unufak c: 
Ostelik: 

- Utanmadan bir de para istiy 
ıun ha? Diye üstüme yürüyor 
Kendimi çabuk toparladım. Te.z ~ 

arkasına kaçtım. 

Baktım ki Iifla bu işler olmıyac 
yarı yerlere kadar kepenekleri ar 
dan çektim. Elime süpürgeyi ald 
Yerleri temizliyordum. 

- Belki, dedim. bundan anlar 
çıkar, cfder, cece vakti ben de be 
ya prmem. 

Süpilrceyl mahaua onun etrafın 
dolAftırıyordum. Fakat o pyet p · 
kin ıu 11çramuın diye pantolonun 
paçalarını topluyor, Adeta bana y 
leri ıüpürmem için yardım ediyor 
Beı on dakika da böyle geçti. 

ha yet dayanamadım artık: 
- Beyefendi, liltf en teıri.f bu 

run da cidin artık, yokla poliı ça 
racatım, dedim. O cayet ciddi: 

- Çatır, dedi, fakat çatırmad 
evci ıurdan bana bir prap daha d 
dur. Doldurur muyum artık, içeri 
de benden b&fka kimse kalmamıt 
Kapının önüne ~ıktım. Bir polis 
iendinin ge!imesini bekledim. Fak 
kimse geçmedi. 

-~uracıktaki noktaya kadar 
dip de oradan çağırayım, diyer 
noktaya yöneldim. Poliı sağır 

Dönüfte bir de ne li>reyim. 
yerinde yeller eıiyor. Hemen aeli 
tim. Köfe bqında yakaladım. Ha 
ki ben, 13 bardak prap içen bir 
mm artık yerinden kalkacalına ih 
g ---.. ...-.. --' yor um. 

Ne ise uzatmıyayım kate hlfm 
yakaladım, poli• de o muı.a ka 
yetitti, beraberce dıoğru karakola 
tilrdU. Hem panmı leterlm. Hem 
bakareı •ttlli için manevi tamlDilııM4 

Kanapenin bir kenarmda, 
muı, bumaııdan bafka yildade 
ka tıir taraf ıiribuniyea, kalantor 
adam ayala kalktı: 

- Efendim ıb bunun ll.fJar 
bakmayın, dodi. ben böyle itler 
pacak adam mıyım? !DUA me 
den pma vermeden ayrılır -
Parayı tıkır tıkır 1&ydım. 185 
prap. 26 kurut da iki kafte, au 
mek derken, ıeçmiı cUn ı.tır 
kalmadı. !ki liradan epe,ce fula 
para ftl'dt7dlm. Hattl aç taDe 
betlik Tardı, lirayı da bip .,. 
bul etmek lat .... i. fakat .... 

att.J:...a 1*1111~ ••-•• 
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Sovyet-f.Aançuko hududunda 

bir hôdise olduğu bi idi ri 1 iyor 

lHalk ve 
kanunlar 

-3-

[ ... ,.ü.R"K'i"Y'E""ii"l'S'i"ii"il 
................................................ 

Kurulan yeni varhldor 
TAN'da B. Ahmet Emin Yalman, 

Ekonomi Bakanımız B. ŞakiT Kese • 
bir'in refakatinde yaptığı Zongul
dak aeyahatinin intrba~arı arumıda 
yazdığı bir batmakalede diyor ki: 

Karı§lllazhk politikası, ha.yal İn· 
• İsarlannı intaç etmi~frr, diye terk 
'J lurunamahdrr. Esasen ikin~i. Leon 

lum kabinesi dahi bu polıtıkanm 
ıfisahmı resmi surette ilandan iti • 
a ile kaçınmıttrr. 
Zira, bu politikanın ihdası sebebi 

lan "Avrupada sulhun idamesi za -
&ıreti'' bugün her zamankinden faz. 
l dikkate alınmak gerektir. 

Bundan ba~ka, bugün, cwnhuri
. elçileri galip çıkarmak için yalnız 

l• zeme ve mütehassıs değil, fran • 
ız alayları da gönderilmek iktiza.e: 
lerdi. Barselon'un mukavemetını 

Japonlara göre sovyetler 
bazı tepeleri işgal etmişler 

Sovyel yüksek 

meclisinde 
bulunan ıahsiyeller 
Moskova, 17 a.a. - Sovyet R. S. F. 

R. S. meclisi, Kremlin'de ikinci top
lantısını yapmıştır. 

Daimi iki komisyon teşkil olun-
muştur. Bunlardan biri kanun layiha
ları komisyonudur ve Goliakof'un ri
yaseti altında on bir azadan mürek
keptir. Diğeri büdce komisyonudur. 
Ve Vlassof'un riyaseti altında on üç 
azadan müteşekkildir. 

(Başı J. inci sayfada) 
smdan, tıpkı evi·ndeki malını ça· 
lan bir hıraızın Petinden kotar 
gibi, davaaını takip etse, garp 
alış verişlerindeki disiplin bizde 
de süratle teessüs eder. Müsama
ha, bütün tenbellikler gibi, sa
hibi tarafından ödenen bir ku
ıurdur. 

İndirilen bir fiyat, tıpkı ay 
veya haf ta başında elinize geçen 
ücret gibi, kese·nize girmiş olan 
bir paradır: Buna riayet etmi
yen her hangi bir muhtekiri, ıni
çin, tramvayda cebinizi yoklı
yan bir yankesiciden daha baş
ka türlü telakki ediyorsunuz? 
Maatteessüf eski kanuna hür
metsizlik terbiyesinin mirası o
larak, bizde kendi lehine o
lan kanun ve tedbirlerde dahi, 
kendi aleyhinde olanlarla birle
şerek şikayetçi kalmağı tercih 
eden ruh hastaları vardır. Yeni 
devrin insanları, kanunları, on
lara ait tatbik vazif eıinin en mü
him kısmı kendi hisselerine düş
tüğünü hilen ve bir umumi men
faat tedbirinin velev on milyon
da bir kendisi için şahsi menfa
at demek olduğunu takdir eden 
bir zihniyetle, hatta vazifesini 
yapmıyan memurla dahi mücade 
le ederek, yürütmeğe ve muvaf · 
fak kılmağa çalışmalıdırlar. Ka
nun devrinin tamamen teessüsü, 
halk ile hü'kümet araaında, ka
nunlara hürmet temini hususun
daki sıkı ve müsamahaaı:z elbir
liğinin tahakkuku ile tamamlan
mıt olacaktır. 

"Çatalağzı'nda bir tek insanla 
kar§ılattık: Malul gazi Mehmet. 
Rahat rahat otlıyan hayvanlarına. 
bakıyocdu. Gözün alabildiğine ımur 
tarlaları, meralar, mavi deniz, dar 
bir dere, etrafta ağaçlıklı dereler .• 

Burasının, yarm kömür ha.vzaını • 
zın ve Karabük'ün limanı olacağ~ 
kiınya fabrikaları kw-ulacağına da
ir en küçük bir emare yok. Bugün-

• ezyit ederek bir müdahale imkanı 
ltih&ali artık zail olmU§tur. 

Sovyet hükümeti bunu 

bir tahrik mahiyetinde 

müsamaha edilmez 
telakki ediyormuı 

--~~~~~~~~~~-
\l• Franko tam zafere kadar müea -
C(ele edec'ektir. Bu ~artlar içinde 
~ransa.'nın rolü bütün vasıtalara 

' . d f'nüracat ederek ispanya itlerın e 
ı.,abancı hiuuini azaltmaktır. Lon -
lra komite6 i, 5 temmuz toplantısın -

'la, gönüllülerin geri çekilme kara • 
'lnı ittifakla kabul ederek karı§

Jl nazlığa yeni ufuklar aç.mııtır. Ne 
razrk ki buna iki tarafın iltihakı 

i :alunin edilse bile tatbiki güç ve u • 

(Başı J. ınci sayfada) \ 
duğu bir sırada Sovyetlerin meydan 
okumalarını Japonya'nın kabul ~tme· 
sinin pek fena bir zamana tesaduf ~t
miş olduğu umumiyetle beyan edıl-

Almanya ile 

İtalyanın hayati 
zaruretleri 

Meclis, ana yasada bazı tadilatı it· 
tifakla kabul etmiştir. Bu tadilat bil
hassa R.S.F.S.R.'in idari ve mülki 
teşkitatına aittir. 

ııı ııı:r. 

kü yemyeşil saha iki sene içinde de
niz olacak, dev gibi makineler bu 
toprakları yutacak, denize dökecek. 
On iki vapur, barmacak yer bula.. 
cak. 

lktısat vekili Şakir Kcsebir, bü -
tün bunları Çatalağzı'nın kwnsalm -
da Unslu köylü Mehmede anlattı ve 
M>rdu : 

mektedir. . 
Osani gazetesi, hadise yakının~a .1· 

Moskova, 17 a.a. - Havas muha-

ki fırkadan fazla sovyet askerının 
tahşid edilmiş olduğunu ha~e~ ver-

ktedir. Hadisenin kuvetlerı ıskan-

biri bildiriyor: Sovyet R.S.F.S.R. 
Yüksek meclisinin toplantısı bir çok 
sovyet ricali hakkında son zamanlar
da hariçte dolaşan lj<lyiaların esaıısız
lığını isbat etmiştir. 

''-Karaların deniz ve liman ol
masına ne der.sin, köyün hesabına 
bundan hopıut mu&un 7° 

nıe lın · "hti dil derecesinden ileri ge esıne ı - Mehmet, otlak yerlerinin iki 9e1le 

•&un olacaktır. b 
Barselort'un, ilk önce, ya ~~1 

;ayyarecilerin geri ahnm~.smı . ıstı
& receği daha şimdiden goylenıy~. 

mal verilmemektedir. . 
Moskova, 17 a.a. -Tass a1a~~ı, ~ar

ki Siberya'da guya harb h~~ı ılan e
dildiğine ve mareşal Blü?er.~~ de o~a 
kumandanlığına tayin_ edıldıgıne daır 

Berlin, 17 a.a. - Frankfurter Zci

tung, yazdığı bir başmakalede 1934 ve 

1938 ağustosları arasında bir mukaye
se yaparak siyasi mücadele bir harbı 
intaç etmekıizin Almanya ve İtalya'
nm hayati zaruretlerinden bir çokla
rının tahakkuk etmiş bulunduğunu 

yazmaktadır. 

Elçilere ayrılan locada Bn. Litvi
nof'la kızı görülüyordu. Bizzat Litvı
nof da hükümet locasında Stalin'den 
bir az ötede Sovyet Reis vekili Pet.
rovski'nin arkasında ve İejofun ya
nında oturmuştu. İejof'la Petrovski'
nin yanyana görülmeleri heyecan u
yandırmıştır. Çünkü İejof'un bizzat 
Petrovski'yi tevkif ettiği şayiaları 
dolaşmıştı. 

sonra deniz olacağını, olağan bir 
şey diye kar§ıladı. Uzun aakerlik ha.. 
yatında her halde ç.ok garip §e'Yler 
görmüştü. 

'lialbuki planda dört çeş~t ~uharıp 
dikkate alınmıştır: Denızçıler, as-

a ls:erler tayyareciler ve ınüteha15ıs.. . , 
lar, 

11 llk ·· ekilmeleri li.znn gelen· once ç 
1 

d .. t .. 
'ler hangileridir? Hava ar a usu~ 
olmamanın acısını çeken cumhurı
Yetçilerin en önce İtalyan ve alınan 
tayyarecilerinin geri alımnal~rında 
ısrar etmeleri tabiidir. Fakat ıspan • 

•Yollar kötü havacıdırlar. Buna karşı 
karada fa!jılacak gibi mücadele edL 

)'orlar. Bosüe'nin bahsetmiş old~ğu 
• korkwıç İspanyol piyadeai ceddine 
e layık yavrular sahibidir. Franko, 
• Mus.olini'nin piyadelerinden ziyade 

yyarelerine muhtaç olduğunda~ 
t Barselon hükümetinin bu huaustakı 

talebine muhalefet etmesi pek ınuh-
• temeldir. Bunun aksi olan Bay Neg· 
rin'in ınenfaati de, Fr":nko'y'!" •mu· 
harip ıufatının verilmeaıne ~anı ~1-
lb.ak üzere, gönüllüleri~ gerı çekil • 

• nıelerini geciktirmektedır. . . . 
Muhariplik sıfatı, açık denızde ıkı 
~ .~~ .. ~~ !~rafsızl~~ı_n_~!;11il~rin~~-

bizde üstün olana, yani Franko'ya 
bir nevi prim vermek demektir. Bu.. 
nun manası, ingiliz aancağını taşı
Ya.n gemilerin bombardananmdan 
dolayı İngiltere'de vukua ~e!en re· 
aks.iyon mevcut olmaksızın, hükü
nıetçi İspanya .ahillerinin ablokası. 
dır. 

General Frnnko, Bay Nevil Çem
berlayn'ın memleketi kamoyunu he
&aba katmak mecburiyetinde bulun
duğunu bilmektedir. Gemilerin bom 
bardımanmı ve naayonaliat lıpanya 
ile olan ticarotte İngiliz deniz tica. 
retine az hisse verilmi~ olmasını pro
testo eden ingiliz armatörlerinin 
tnektubu hükümetçi Jspanya'da ta-

' . , B 
rafsız liman olarak Almerıa nm ay 
Nevil Çemberlayn tarafından kabul 
edilmesinde çok müessir olmuştur. 
~uharip sıfatı onunla İngiltere hü -
kiitneti arasında pek çok anlaımaz -
lıkları ortadan kaldırmak gerektir. 
Franko'nun menfaati - Bay Nevil 
Çenıberlayn İngiliz - İtalyan anla§ · 
tnasının derhal tatbik mevkiine ko -
nulmaıunı da reddetmiş olduğuna 
göre - gönüllülerin geri çekilmele. 
ri planının tatbikindedir. 

Bay Nevi) Çcmberlayn, iıpan~o! 
hleselcsinin halli anlaımanın tatbıki 
şartlarım1an biri olduğunu daima be
Yan etmiı olmakla beraber duçenin 
teklifini reddetmek için başka ıebep
ler de vardı. 

Blondel • Ciano görüımeleri ba§ka 
vakta talik edilmittir. Muıolini, 
franıız hududunun bir taraflı kapa
nııına demokrasi aleyhinde isiihular
la cevap venniıtir. lngiltere hükümeti, 
l talya'yı tatmin ederek onun Fransa 
aleyhinde kötü niyetlerini teşvik et· 
rnek istememiştir. 

Musolini, Franko'nun zaferini ko
laylattrrmadığımızdan dolnyn zanne
dilir kir bize dargındır. Halbuki bu, 
bizden hakikaten fazla bir şey istemek 
olur. Mosolini'nin "Büyük Faıisl Kon· 
Beyinin yaptıkları,, hakkrndaki eser 
İçin yazdığı başlangıç, bütüncü mem· 
leketlerle Sovyet Rusya'nın müttefiki 
dctnokrasilerle bir ideoloji rmıharebe
ııinin tehlikelerini göze aldığını iıpat 
eder mahiyette ise de İngiltere ile 
Yakl14ma arzusu da Almanya ile baş
bıı.~a kalmak arzu etmediğine igaret 
tir. An,luıtanberi, İtalya kamoyu Ber
lin • Roma mihverine iyice muhaliftir. 
Muıolini bunu bilmekte, fakat Fran~ 
sa • İngiltere tesanüdünü bozmasa ça• 
lııarnlc: Londra'ya yaklaşmak hatasını 
İrtikap etmektedir. Bu tesanüt, aon 
g\inlcrdc, ltalya karşısında tam vazi
fesini yapmıştır. 

Esef olunur ki İngiltere, Cekoslo· 

ıkan haberlerin katıyen esassız ve 
~ydurma olduğunu beyan etmekte-

dir. 
Sovyetlcr işg<ıl edilen yerin 

sovyetlere ait olduğu:nıı 
söyliiyorliır 

Moskova, 17 a.a. - Sovyet kıt~~tı
nın 13 temmuzda Man~uko er~z~~ı~e 
dört kilometre derinliğinde gır ıgı
ne dair japon kaynakların~n -~~kan 
haberler, Hariciye komıserlıgınce 
tekz~b edilmektedir. 

Hariciye komiser muavini, sovyet 

kıtaatının ger~ çekilmesi hakkın~a 
Japonya'nın yaptığı talebi redde~ı§ 
ve işgal edilen yerin Sovyet. er~zısın· 
den buunduğunu beyan etmııtır. Bu 
hadise ile ortaya çıkan mesele Sov
yet • Mançuko hududlarmm tahdidi 
meselesinden ibarettir. 

Bu gazete, 1914 de ne Alrnanya'ya, 
ne de alman siyasetine hakim olmasr

nı bilemiyen İkinci Vilhelm'e tiddet· 

le hücum etmektedir. 
Avrupa siyasetinin kararsızlıkla

rmı Versay muahedesinden beri Al

manya'nm metalibatına verilen ce

vapların menfiliğine atfeden mezkur 
gazete şimdi kudretli Almanya ve 1-
talya'nm tazyikleri karşısında bu ce
vapların memnuniyet verici bir şekil 
aldığını kaybettikten sonra, Alınan
ya'nın Avrupa'da kendisine pek tabii 

olarak düşen mevkii i'gal etmekten 

başka bir şey istemedi~ini yazmakta
dır. 

Aıilorin clört tayyaro'i clü .. rüldü 

Alikante'ye yüz kadar 
yangın bombası atlldı 

Valansiya, 17 a.a. - Teruel cebhe
sinde bilhassa tazyikini Rubielos 
müstahkem hattına tevcih eden asiler, 
San Augustin köyUne kadar ilerlemi

ye muvaffak olmuşlardır. 
HUkUmetçiler düşmanı yı.pratrnak-

ta devam eylemektedir. li:spadon .da
ğının eteğine gelen hükilmetçı~e~ 
Tales mıntakasında Picallo tepesını 
işgal etmişlerdir. Bu mıntakada. ası
lerin dört tayyaresi ctimhuriyetçı ha
va kuvetleri tarafından düşürülmüş
tür. Bu düşürülen tayyarelerin ikisi 
en modern alman tayyareleridir. 

J<'rarıkocuların taarruzu. 
Teruel, 17 a.a. - Havas: Frankocu

Jar Terucl • Sagonte yolu üzerinde 
taarruzlarını devam ettirerek bu sa

bah Viver istikametinde ilerlemiye 
ba11lamıı;laı dır. 1400 rakımlı Pi.na te
pesinin zaptı için muharebe edıhnek
tedir. 

Alikant, 17 a.a. - Bu gün öğle üze-
ri beş Franko tayyare:.i şehri çok ku
vetli bombalarla bombardıman ctmit 
ve ayrıca da yüz kadar yangm bom
bası atmıştır. Bombalarm biıyük bir 
kısmı denize dütmüştlir. 

Frcmkocuforın tazyilıi 
Barselona, ,7 a.a. - Neşredilen bir 

tebliğde ezcümle ~öyle denilmekte· 
dir: 
"Şark cephesinde frankistler bu 

gün de tazyiklerine devam etmi~ler-

vakya'ya dair gene tereddüde düşmüş 
gibi görünmektedir: Prag hükümetin
ce milliyetler hakkında hazırlanmış o
lan istatü projesini kafi görmemekte
dir. 

Böyle bir mütaleanın tehlikesi, sÜ· 
detler tarafından en çılgınca dileklerin 
ileri sürülmesini teşvik edici mahiyet• 

dir. Tales mıntakasında eümhuriyet
çiler, Pikallo tepesini geri almışlar
dır. 

Frankocuların Kont Ciano'ya 
ve Göring' e nişanları 

Burgos, 17 a.a. - Nazırlar meclisi, 
B. Göring'e ktzıl oklar nişanınm bi· 
rinci rütbesini, B. Cianoya'da !zabel 
la katolik nişanının birinci rütbesini 
tevcih etmiştir. 

Berlin'de 

İngiliz sefirinin 
yapllğı temaslar 

Berlin, 17 a.a. - İngiltere'nin Ber
lin sefiri Sir Nevil Henderson'un Ha
riciye müstetarı Fon Vayızaker'le 

yapmış olduğu mülikat hakkında 
Nasyonal Çaytung'da mUhim bir ma
kale intişar etmiştir. Bu gazetenin 
Mareşal Göring'le münasebetleri ol
duğu malümdur. 
Yarı resmi muharrir, bu müHl.katın 

mevzu unu bilhassa İspanya ve Çeko:i
lovakya meselelerinin teşkil etmi~ ol· 
duğunu kaydetmektedir. 

Fransanın milli 
mudafaaya 

sarf edeceği sermaye 
te olmasındadır. Fakat biz, B.B. Bene§ l Paris, 17 a.a. - B. Marşando, 18 
ile Hotça'nın kiyaıetinden, bütün iyi temmuzda açılacak olan muhtariyeti 
niyet sahiplerince makbul görülecek haiz milli müdafaa sandığı bonola
bir proje tevdi edeceklerini bekleriz. rmın ihracı milnasebetile Fransa'nm 

Ciddi, bir\ dış tehlikeye karşı koy• mali vaziyeti hakkında izahat vermek 
mak lazım gelen esnada, dahilen za· üzere öğle vakti bir nutuk söylemiş 
yflaması Çekoslovakya'dan istenile- ve bu nutuk radyo ile neşredilmiştir. 
mc;:. Hatib, elde ediltcek olan sermaye-

Yazan: Marian'da nin tamamiyle milli müdafaaya has-
\tanislas dö la Ro~luko redileceğini söylemiştir. 

"- Liman iyi ıey, diyordu, bura -
ya gemilerin, insanların toplanma-

Buna mukabil Ukranya liderlerin
den Çubar ve Kossior içtimada bu
lunmuyorlardı. 

Bone'nin Fransız 

siyasetine dair nutku 
Paris, 17 a .a . - Hariciye Nazırı B. 

Boneı Radikal Sosyalistler komitesi 
tarafından verilen bir ziyafete riya• 
set etmi§tir. 

Nazır, Daladiye hükümeti tarafın· 
dan iktısa.di ve mali sahada yapılmış 
olan işleri hatırlattıktan sonra harici 
siyaset meselelerine temas etmiş ve 
şöyle demiştir: 
"Fransa'nın kuvet ve satvetinin 

:ı..- , .. yrl~n ev~\ fransız vatand;ı.jların 
say birliğine bağlı olduğu çok bedihi 
bir keyfiyettir. Fıansu vatandaşları 
biribirlerine karşı ne kadar muhab
bet bcsliyecek olurlarsa muhteşem 
mirasına tevarüs etmiş oldukları va
tana karşı olan vazifelerini o kadar i
yi anlarlar, daha çalışkan ve daha sa
kin olurlar. Fransız diplomasisi de 
Avrupa'da cereyan etmekte olan mü
zakerelerde daha ağır basar. 

F.R.ATAY 

1 KÜ(ÜK Dl~ HABERLER 1 
X Belgrad, - Dalmaçya sahilinde 

kain Novi Vindol 'dan meşhur ingiliz 
gazetecisi Seaton Vaston'un oraya 
gelmi! olduğu bildirilmektedir. 

XMekıiko. - Jeliko hükilmeti da
hilinde mMen amelesi hükümct me

murlarının da müzahereti ile ecnebi 
müesseselere ait yedi altın ve gümüş 
madenini zaptetmişlerdir. Bunları iş
leteceklerdir. 
XŞerburg, - Dün öğleden sonra 

kazaya uğramı~ olan deniz tayyaresi, 
birkaç gilne kadar ilk Şcrburg - Da
kar seyahatini yapacak idi. 
Kanatlarının a!fıklığı 40 metre olan 

bu tayyarede her biri 1100 beygir ku
vetinde 2 motör bulunuyordu. 

X Londra, - Kıral, bugün Lodza 
parkında bir gezinti yapmıştır. Kıra) 
ve kıraliçe, pazartesi günü Londraya 
avdet edeceklerdir. 

X San Oiycgo (Kaliforniya) - Re
isicumhur B . Ruzvelt, bilyilk Okya
nos'ta bir eevelSn yapmak üzere dün 

kraliçesinin seyahati akşam Huston kruvazörüne binmiştir. 
XBudapeşte, - Peşte ticaret ban-

Romanya Valde 

Bükreş, 17 a.a. - Romanya valde kası müdlirli ve milli banka Adminis
kıraliçesi Mari, bu giln Lehistan'dan tratöril B. Vayz, riyasetinden istifa 
geçmek suretiyle Dresd'den Çcrnoçi- edecek ve milli banka statüaUniln ta
yc gelmi~tir. Kıraliçe, seyahat yor- diline dair olan kanun dolayısiyle de 
gunluğu sebebiyle bir mUddct burada bankadaki vazifesini terkedecektir. 
kalmıştır. Kendisi yahudidir. Mumaileyhin, eski 

Bu gece, kıralın treni ile Sinaya'ya ticaret nazırı B. Telezki'nin halefi 
dönecektir. 1 olaca~ı zannolunmaktadır. 

İtalyanlar silôhlanma 
yan ın on demokrat 

devletleri mesul tutuyor 
Roma, 17 a.a. - Silahlanma meselesini bahis mevzuu eden 

Giomale d'İtalia gazeteıi, silah yarı,ının bütün ak1betinin mün
hasıran kendilerine demokrat diyen devletlerin mesul tutulabile
ceğini yazarak diyor ki: 

Gerek Amerika' da gerek ln-1 
giltere'de sanayi refahını mün- 1 'Y ld 
hasıran silah siparişlerine roed- 1 irim 
yundur. Bu silah yarışı, çok va-

yüzünden 
him ekonomik buhranlar çıkara· Q ı 
cak mahiyettedir. Silahlanmakl& rman yangın art 
beraber ekonomik esaretten kur
tulmak ve kendi ekonomilerini 
kendileri kurmak için çalışan 1-
talya ile Almanya böyle bir buh
randan kurtulabilirler. 

Diğer taraftan silAh yarışı onune 
geçilemiyecek bir harbın baglangıcı
nı teşkil eder. Bu yarışı açan Fransa, 
İngiltere ve Amer\ka herhangi bir 
harbın mesuliyetini çekec~klerdir. 
Vakıa bu silah yarı,ını demokrasi 
devletleri muhik göstermek için to
taliter devletlerin tehdit edici hattı 
hareketini ileri sürilp duruyorlar. Fa· 
kat şunu itiraf etmeği unutuyorlar 
ki, totaliter devletler kendilerine llit 
olması lazımgelen topraklardan bir 
karı• bile yer alamamışlardır. Fran
sız ihtiyat zabitleri federasyonunun 

San Fransisko, 17 a.a. - Sular ve 
ormanlar ı;ervisi, yıldırım yüzünden 
San Fransisko mıntakasının 250 muh
telif noktasında yangınlar çıkmış ol
duğunu bildirmektedir. Ateşi sön
dürmiye uğraşan yüzlerce insanın ia
şe ve levazımını temin için hSdise 
mahalline bir tayyare göndcrilmiy
tir. Satı yakınında sıcak dalgası ve 
yıldırım yüzünden zuhur etmiş olan 
orman yangınları 2000 ki9inin gayre
tiyle bastırılmıştır. 

beyannameıi, bpanya'ya yerle§tirilen 
italyan ve alman toplarının Faıı, Tu-
nus ve Cezair'i Fransa'dan ayırmağı 
iıtihdaf ettiğini ilan etmek suretiyle 
doğrudan doğruya tehdit ve tahrikte 
bulunmaktadır. 

sından biziın köy çok hayır göre
cek.'' 

Bu akıam Unslu köyünün mi.&afir 
odasındaki münakatayı dinlemek 
isterdim. 

Kara.bük'te tılaımlı bir alem bul • 

duk. 15 ay evel bataklık pirinç tar -
)asiyle dolu, sıtmalı yerlerde türk 
çelik sanayiinin yüksek fırmlan ve 
diğer tcsisah yükselmi§. meydana. 
çıkmıştır. 

Martta bacalar tütecek, 7000 nü
fuslu Karabük fehri, fenni kanali
zasyonu, su, gaz, elektrik teaisat 

hatları, umumi hamamları, park, 

haatahane, kütüphanesiyle birkaç 
sene içinde kurulacaktır. Bir vakit -
ler buraların bag.lıca iıtihaal madde
si, safrımmış. Safran yerine geçen 
madde çeliktir. 

"Ka'f'abük kömürünü vaktinde 
yetiştirmek, senelik i&tihsali adım 
adım 5 milyona çıkarmak, iıçi mik· 
tarm1 20 bine yük eltmek, işçiyi ma
dene bağlamak.,, 

Şnkir Kese.bir bütün müteha5Sıs. 
larla başbaıa bunları incelemİ§, mü~ 
him kararlara varılmı§tır. Havzanın 

tek elden idaresine doj-ru hayırlı çı
ğır açılmıştır. Atimiz, gözümüz ö
nünde geniş, ferahlı ufuklar açtı. 
Zonguldak'ta, Çatalaizı'nda ve Ka.. 
rabük'te kuruluş halinde yeni varlı• 
ğı çok yakından gördük." 

TURiZM TEDBiRLER( 

KURUN'da "Günlerin p&§inden" 
sütununda, Hasan Kumçayı imzaaı 
Üıtünde okuyoruz : 

"Çalışan her fabrikanın muayyen 
bir masrafı vardır; fabrikatör sa
tıştan bu masrafı çıkardıktan sonra 
elinde kalan malın en ucuz fiyatla 
satışını kendisi iç.in kar sayar. 

Tıpkı bunun gibi §İmdi her mem
leket kendi umumi İstihsal ma&rafı
nı kendi hudutları dahilinde yaşryan 
nüfu~a taksim ettikten sonra hariç
te milli mahsulleri için bulabildiği 
her yeni mütteriyi fazla bir kar say
maktadır. Bu maksatla Avrupa dev
letlel'İ kendi memleketlerine müm.. 
kün olduiu kadar fazla turist ge
tirmek için fedakarlıklar yapmak· 
tan çekinmiyorlar: 

1 - Memlekette en az altı gün o
turmak için gelen yabancılara umu. 
mi nakliyat Ücretlerinde yüzde 70 
nisbetinde tenzilat yapmak, 

2 - Hariçten gelen yabancılara 
ucuz fiyatla döviz vererek kendile -
rine memlekette ucuz yatamak im
kanını temin etmek, 

3 - Muayyen zamanlarda fea.ti
va] tarzında büyük eğl~ncoler ter. 
tip ederek seyyah akınları celbet
mek. .. gibi. 

Harici turizm hareketini canlan
dırmak için hiç olmazsa htanbul'un 
festival mevsiminde biz de türlü ted
birlere ba~vurmnk mecburiyetinde • 
yiz." 

T orez'in Faşistlere 

şiddetli hücumu 
Vizillo, 17 a .a. - Komünist partisi 

genel sekreteri Torez burada söyledi
ği bir nutukta, faşist devletlere şid
detle hücum etmi§, Fransa'da halk 
cephesinin müttehit bulunduğunu 
söylemiş ve icraatın her an daha zi
yade fili, tamam ve müessir olması 
için komünist partisinin hiç bir gay
reti esirgemiycceğini ilbe eylemiş. 
tir. 



ç ö L D E N y A z 1 L A R 

SERAB 

.. * * 
Yazan: Ti tayno 

Serabı ilk defa Kasablanka İle Mera- 1 Vaktiyle nice tehirler varmıt ki as-
ket arasında gördum. Yolun iki kerler yanına varamadan susuz-
tarafında sular bir çarfaf gibi ae
rilmişti. Bu suların ortasında, 

hurma ağaçları görünen adalar 
vardı. Ben de biliyordum ki bura
lan ovadan ve çölden başka bir 
§ey değildir. Fakat manzaralar 
o kadar temizdi ki beni tatırbyor
du. Belki bu gece bir fırtına ol
muf, ovayı su basmıfb. Baksanı
za bir iki metre gitsem suya par
mağımı dokunduracağım. 

Otomobil koşuyor. Arap toför gözle
rinin üstüne tapkasıru indinnit, 
kamatmasın diye ... 

Yol boyunca uzanan goller yolumuzu 
kesip bize kavutuyor. Uzerinden 
buhar yükselen mavi sulara doğ
ru ilerliyoruz. Arkamızda bir oto
mobil korne çaldı. Bizi geçti. Toz 
kaldıran suya gömüldü. Giden o
tomobili bir an gözden kaybettim. 
Tekrar gördüm ama bu sefer top
rağın üstünde değil havada asıl

OUf olarak, Yere hiç dokunmu
yordu. Hep gidiyoruz: Göller te· 
kil değittiriyorı etrafı adalarla 
çevriliyor. Adaların üstünde köy
ler peyda oluyordu. 

Onümüzden sular daima çekiliyor. it
te bir otokar bir kaç dakika yerle 
gök arasında asıldı ve önümüzde 
yolun üstünde çıkıverdi. Kartı

laşbğnnız zaman dikkat ettim: i
çindekiler bize tuhaf tuhaf bakı

yorlardı. Belki bizim arabayı on
lar da gök yüzünde iki bulut ara
sında uçuyor görmütlerdi. 

*** 
Sahrada izler üstünde, yetil ve sulak 

vihalara doğru ellerini uzatarak 
can çekiten nice insanlar ve hay
vanlar ôbmittur- EdebiYal .İcİA 
serap, tükenmez bir heyecan kay
nağı olmuıtur: Hokkabazın bir 
iyne oyunu ile bir kadını ortadan 
kaybedivennesi ne kadar hotumu
za gider ve alkıtlanz. 

Juktan ölürlermiı. Nice zengin 
topraklar varmış, itletenlere me
zar olurmut••· Tevrat'a göre bir 
kum ıslanmadan deni7. geçirmiıı. 
Acaba bütün bu hikayelerde se
rabın hissesi yok mudur ? 

*** 
Ben Avrupa'da serap olduğunu bilmi

yordum. Meğer Avrupa'da öyle 
serap varmış ki seyahat acentalan 
bundan istifade bile ediyorlarmıf. 
Bunu bir kaç sene evel Budapeı

te' de öğrendim • 

O gün Budapeşte'de bir sokakta do
laşıyordum. Yanımdan bir otokar 
ıeçti. Üstünde bir kılavuz : 

- Bir kitilikyer kaldı. Macaristan iç
lerine üç gün için gezmeğe Puz
ta'da serap aeyretmeğe gidiyoruz! 
diye bağırıyordu. Bindim. 

Otokarı İsviçreliler doldurmuılardı. 
Dağ laf görünmiyen ovaları gör
meğe gelmitlerdi. Macaristan'da 
Fata-Morgana denen serap hadi
sesi onları cezbetmiş. Bu F ata

Morgana sözleri bana F e Morgana 
yani Morgana perileri gibi geldi. 
Peri masallarınınm ıiiri Macariı-
tan siteplerinde aerap olması!... 
Puzta denen bu macar ovalannda 
tam üç gün yol aldık. Üç gün o
tokarda İsviçrelilerle ... 

Her saniye takdir ve hayret içinde 
çırpınıyorlardı. Çünkü ufku gö
rüyorlardı. Bize arkadatbk eden 
macarlar ise hep seraptan bahse
dip duruyorlar. Biz üç gün serap 
aradık. iki veya üç kere su gör
dük, ağaçlıklar gördük. Bir ev 
gördük, fakat hayalleri uzun ıür
mecli ki .• 

Kı.vuaow r 

- Olagan teydir, heb böyle zaman 
larda serap hiç eksik olmaz, diye 
itizar ediyorlardı 

1 BiBLİYOGRAFYA .................................................... 
Havacıllk ve Spor 

Memleketimizde havacılık zevkini 
ve aşkını yaymak için senelerdenberi 
muvaffakiyctlc çalışan bu kıymetli 
dergi, fevkcıHidc bir nüsha halinde çı
kan son sayısını kahraman tayyareci
miz Sabiha Gökçen'in Balkan merkez
lerine yapmış olduğu çok muvaffaki
yetli uçuşun intibalarma tahsis etmiş
tir. 

Bir harp tayyaresiyle tek başına 
bütün Balkanları dolaşmış olan ve 
dünyanın ilk kadın askeri tayyareci
si bulunan Bayan Gökçen'in bu uçu
şu, gerek memleketimiz matbuatında 
gerekse komşu memleketler gazetele
rinde pek büyük bir alaka ve taktir
le takip edilmişti. İşte mecmua, yu -
nan, yugoslav, bulgar, romen ve türk 
gazetelerinin, bu güzel tur münase
betiyle yazmış oldukları hararetli tak
tir yazılarının en enteresan kısımları
nı iktibas etmiş. ayrıca bu seyahatin 
muhtelif intibalarını tesbit eden re -
simlerle süslenmiştir. 

Bütün okurlarımıza güzel bir hatı
ra teşkil edecek olan bu sayıdan birer 
tane edinmelerini tavsiye ederiz. 

Varlık 
15 temmuz 1938 tarihli 121 inci sa

yısiyle Ankaranın bu emektar kültür 
mecmuası altıncı yılına girmiş bulu
nuyor. Mecmua, bu hadiseye tahsis 
etmiş olduğu baş yazısında, neşriya

tına, bundan böyle de aynı azim ve 
itina ile devam edeceğini haber ver
mektedir. 

Bu nüshanın yazıları arasında bil
hassa, terbiyecilikte inkılap yapmış 

olan meşhur Madam Montesori'nin, 
öğretmen Muammer Necip Arda tara
fından dilimize çevrilmiş "Çocuk, ye
tişkin adamın babası,, isimli uzun ve 
mühim bir makale vardır. Falih Rıf
kı'nm yeni çıkan Zeytindağı eserin
den bir parça, doktor Codet'ten dili
mize çevrilen "içtimai buhranlar es
nasında psikopatlar,, yazısı, Samed 
Ağaoğlu'nun "Kiracı,, isimli nefis bir 
hikayesi, yunan muharrirlerinden An
dreas Karkavisas'tan çevrilmiş "De
niz,, isimli bir hikaye, Ziya Osman
ın bir şiiri, ve Leonid Andreyef'in 
Gaffar Güney tarafından çevrilen 
"Ömrümüzün günleri,, piyesinin tef
rikası vardır. 

Halk Bilgisi Haberleri 
İstanbul Eminönü Halkevi tarafın

dan neşredilen bu folklor dergisinin 
temmuz tarihli 81 inci sayısında da 
şu yazılar vardır: M. Şakir Ülküta -
~·· .......... _ . ......__.... _.... _. .,,.,,_. __ .. 
Vahid Lütfi Salcı: Servet beybaba, 
Ali Rıza Yalman: Gaziantep halk şar
kıları, Perton. Bara tav: Tahlil ve 
tenkit, Ziya Günalp: Ereğli bilmece
leri, Naki Tezel: İstanbul masalları. 

• 

Sporumuzda yeni durum: 2 

SpOrda bir görüş 
Biz sporu ve beden terbiyesini 

muhtelif telkinlerden veya özenç
lerden müteessir olarak değil, kendi 
ihtisasımızla, kendi mesleğimiz olan 
tıbbın gözlüğü ile görerek muhakeme 
ederiz. Sporun ve beden terbiyesinin 
gerıck tarihi, gerekse bugünkü dünya
da te~süs etmekte bulunan doğru ka
naatleri de bu türlü görmede hakh ol
duğumuzu göstermektedir. Hakikati 
ters tarafından ve şaşı gözle görme -
diğimize emin bulunuyoruz. Buna 
"meslek egoizmi" dememelidir. Ge
rek sporun muhtelif şekilleriyle, ge
rek beden terbiyesi adı verilen hare
ketlerle uğrafanla.rın en evel bedeni 
tanımaları lazımgeldiği kanaatinde
yiz. Beden terbiye edilirken bedeni 
tanımak şarttır. 

Senelerdenıberi spor ve beden terbi
yesi diye yaptıgımız işlerin bedenler
de açtığı yaraları çok gördük. Karşı
mıza gelip de ehemiyet vermedikleri 
bir hazımsızlıktan bahseden sporcu
ların göğüslerine kulağımızı koydu
ğumuz vakıt orada yangın sezdik, 
bunları röntgen ekranınnı arkasına 

koyduğumuz veya göğüslerinin rad
yografisini çıkardığımız vakıt ku
laklarımızla işittiğimiz tehlike işa
retlerinin vehametini gördük, mik
roskobun adeseleri altına koyduğu

muz bir damla balgamları içinde fena 
yapılan sporun gençliği eriten amil
lerini teessürle seyrettik. 

Gördüğümüz, gördükçe sarsıldığı

mız vakalar bir, beş veya on degildir. 
Kütleleri muayene ettik. Spor ku
lüblerini dolaştık, yüzlerce vaka gör
dük. Her görüşümüz bizde spor diye 
yapılan işlerin sadece muzir bir ö-
zenme olduğu hakkındaki hükmü
müzde bizi teyit etti. Bedeni terbiye 
ve kuvetlendirmek uğruna yaptığı

mız işlerle ayni bedeni tahrip ettiği
mize dair ancak nadir şahitler bul
duk, 

Kulüblerimizde antrenör, muallim 
ve ne denirse densin, öğreticiler var, 
bunlarla görüftük. Bilgilerinin ne 
kadar kıt, hatta ne kadar muzir oldu
ğunu görerek içimiz sızladı. Yavru
larımızın bedenlerini terbiye etmeyi 
Üzerlerine alan bu öğretcilerin bilgi
lerin deki fakirliğe değil, çocukları

mızın ıuhatlerine, bu güzel dünyanın 
temiz havasını emmeğe olan hakları-
... _ ı.----1--..1-=----- ---~· 

Spor muharrirlerimizin yazrlarını 
aradık, okuduk, bunların gazetelerde 
yazdıklarını kesip bir tarafa sakla
dık, tekrar tekrar okuduk. Bunların 
da çoğunun işten haberleri yoktu. 

Muallimleriyle görüştük. Bize : 
"- İstidat arzulardan ibarettir, bir 
kimse hangi sporu ister&e biz onu o 
sporda yetiştirmeğe çalışırız" dedi -
ler. Güreş, koşu, atlama, sıçrama, tır
manma, atma ... Diye bilinen spor şu
belerinde veya atletizmde ve vücudun 
hususiyetlerini, kabiliyetlerini, en
dikasyonlarını yalnız bir tek "arzu"
dan ibaret sayan bu muallimler ne 
yaptıklarının farkında bile değildi
ler. 

Atletlerle görüştük. Bize on iki ya
şından, hatta dokuz yaşından beri gü
reş yaptıklarından, bu yaştaki çocuk
ların kulüblere girmeleri yasak ise de 
onlar bu kulüblere kaydolunmadan 
devam ettiklerinden, buralarda çalış
tırıldıklarından, bir günde altı saat 
güreştikten sonra dört saat da deniz
de yüzdüklerinden bahsettiler. Bun
lara hekimlerin kendi vücudları hak
kında ne dediklerini sorduk. Bize ka
barttıkları bazulariyle cevap verdiler, 
ve: - Hekim de ne imiş ki 1.. Dedi
ler. 

Kulüpler gezdik. Sporc\..arın, at
letlerin sıhat fişlerini aradık. Bunlar 
ya hiç yoktu, yahut hazan (tamülel -
aza olup spor yapmasına mani bir arı
zai vücudiyesi yoktur) diye garip ka
yıtlar gördük. Güvendiğimiz kulüp -
}erden birisinde bize: 

- Aman ,dediler, sakın sporculara 
muayene külfeti tahmil etmeyiniz, 
yoksa hepsini elimizden kaçırırız. 

Öyle gençler gördük ki sporu bı
rakması ve kanayan ciğerlerini teda
vi etmek zarureti kendisine anlatılıp 
yataga girmege icbar edilince futbol 
potinlerini karyolasının ayak ucuna 
astırmış, genç hayatının son dakika
sını yaşarken bile buzlanmağa, ferini 
kaybetmeğe başlamış olan gözlerini 
bu potinlerden ayırmamıştır. 

Bunların hayal mahsulü olmadığı -
nı temine lüzum var mı? lcap ederse 
vaka, mahal gösterebiliriz, vesika da 
neşredcbiliriz. Doğuş; yaşayış, antro
polojik, ijiyenik, soysal ve patolojik 
şartları incelemeği akıl erdiremiye
rek, yalnız zahiri görüşlerle girişti
ğimiz fizik kültür işlerinde gene eski 
zihniyet ile devam cdilmiyeceğinc e
miniz. 

Açılan yeni devirde tıbbın en bü-
• ..:~ı- -•.:.: ...... n.r1; n,,,._,.;n~ ~'--· ••-. 
dır. Spor vücudun tam ve ahenklı 

neşvüneması ve devamlı bir aıhat ka

zanmak için yapılryor. Ondan başka 
netice beklemek abestir. Şu halde 

spor ve beden terbiyesi ijyenin ve 

RADYO 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 14.30 Karı 
ne,riyatı - 14.50 Plikla turk muıı 
halk ıarkıları - 15.15 Ajans haberi 
Akşam Neşriyatı: 18.30 Plik 

yatı - 19.15 Türk musikisi (Makb 
20 Saat ayarı ve arapça neşriyat -
Türk musikisi ve halk şarkıları (ti 
- 21 Konferans: (Şevket Süreyya 
mir) - 21.15 Stüdyo salon orkest 
Vittorio Guiliani: A Te Sola. 2-
Nocturne No. 2. 3- Drigo: Eıımeral 
2 Pas des Bohemienı. 4- Michielı: 
daa No. 1. 5- Si ede: Bielliebchen. 6-
Gung: Traume auf den Ozean - 23 
haberleri - 2.2.15 Son. 

İstanbul : 

Oğle Neşriyatı: 14.30 Plakla 
musikisi - 14.50 Havadis - 15.05 
türk musikisi - 15.30 Muhtelif p~ 
riyatı - 16 Son 
Akşam Neşriyatı: 18.30 Pl&ld• 

musikisi - 19.15 Rifat ve arkadaıtarı 
fından türk muıikiıi (Nehavent f 
19.20 Çocuklara masal (Bayan ni 
19.55 - Borsa haberleri - 20 Saat 
Grenviç rasatanesinden naklen; M 
Çaglar ve arkadaşları tarafından tu 
sikiıi - 20.40 Hava raporu - 20.43 
Rıza Doğrul tarafından arabca ıö1 
21 Saat ayarı: ORKESTRA: 1- Kel 
la: U vertiır fransez. 2-Plinkert: L 
dö kurnvil. 3- Toıti: Tristtezza. 4-
dover: Sabat enfemal - 21.30 Fa 
heyeti: İbrahim ve arkadaşlan tara 
türk musikisi (Karciar faslı) - 22.ıO 
zik ve varyete: Tepe başı belediye 
sinden naklen - 22.50 Son haberler 
tesi günün programı - 23 Saat ayarı. 

Avnıpa : 
OPERA VE OPERETLER: 21.10 

lano - 24 Ştutgart 
SENFONi VE ORKESTRA 

SERLERİ: 20 Beromünster, Praı 
20.10 Brün - 20,30 Paris, Paris - P.1' 
21 Köln, Prag - 21.10 Münib -
Londra - Regional - 21.30 Roma -
dapeıte. 

ODA MÜZ1ô1: 17.15 Roma - 18 
lav - 22.25 Droitviç - 22.30 Alman 
yonları - 22.35 Lüksemburg 

SOLO KONSERLERİ: 14.40 JI 
sum l - 15.'25 Hamburg - 17 Ber 
17.40 Praı - 18 Hamburg - 18.10 
va - 18.20 Münib - 18.30 Koln. -
Alman istasyonları - 19 Prag 11 -
Riga - 21.15 Königıberg - 22.15 
holm. 
NEFESLİ SAZLAR: 11.05 Pral 

Breslav - 20.45 Stokholm 
ORG: 16 Pariı - P.T.T. - 19 Br 

20.45 Brüksel - 21.30 Sarbrüken -
Lükıemburg. 

HAFİF MÜZİK: 5 Breslav -
Hamburg - 6.30 Frankfurt, Köln ..
Breslav, Frankfurt, Münib, Ştuı.art 
Berlin - 10.30 Hamburg - 12 H 
Laypsig, Münih - 13.15 BrcslaY 
Laypaig, Ştutgart - 14.10 Köln -
Bertin - 15.30 Berlin - 16 BreslaY, 
kfurt, Hamburı, Königsberg, L 
Münib, Ştutgart, Viyana - 18 
Sarbrüken - 18.30 Frankfurt - 1 
lin ~BAınbv.., J(nnlW..•....rın,J,IA • ~\ 
- 20.15 Paris postası - 21.30 Praı 
22.35 Köniısberg - 23 Alman istaı 
rı - 24 Köln. 

HALK MÜZİÖİ: 11.30 Ştutcart -
Alman iıtasyonlan - 16.30 Berlin -
Köln. 

Peri masallannda altın saçlı melike

ler için teJff af ejderhalarla çarpı

ıan kahramanlar dinlemez miyiz? 

Daha fazla bir teY görmeden Buda
pe§ te'ye döndüm. Arkadatlardan 
ikisi cesaretlerini kınnamıılar tek
rar macar ovalarına dönmüşler. 
Bana: 

tıbbın bir şubesidir. Bunların nesil ü
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:, zerinde müessir olabilmesi için yapı-
: Yazan: Alexi• Tolstoi No: 153 : lacak hareketleri vücudların kabili

DANS MÜZİÖİ: 20.10 Münib -
Köln ve bir çok alman istasyonları. 

Sovyef hududun 

Lef on f ayyaresl 
Serabi tabiat, çölleri iskan etmek için 

yaratınıtbr. Çünkü Afrika'da se
rap olmasa, yetillik yoktur. Tabi
at biribirinin aynı olan bir çok 
yetil vahaları seri halinde dizmiı
tir: Uçsuz bucaksız kumların mo
notonluğundan kurtulmak için .... 

Kızgın hava perdesi üzerinde bir teh
rin bir ormanın bir kaynağın ha-' . . 
yali görülür ama hangı · ıehir-
dir, hangi ormandır, hangi kay
naktır bilinmez. Trudant kasaba
sının kale divarlannı dalgalar dö
ver, Merakq'in hurmalıkları 
Mercan adalan halinde denizin 
ortasında yükselir. 

*** 

"Biz tekrar Puzta'ya döndük Hem bu : 
sefer serap eksik olmadı. Hatta : 
senin Afrika'da, Asya'da gördük- ;: 
lerin kadar güzel seraplar seyret- _ 
tik. F otoğraflannı aldık. Bir kaç : 
metre önümüzde kiliseler gördük. -
Halbuki hiç biriıi mevcut değildi. : 
Demek yapılan reklam bizi aldat- ;: 
madı, Avrupa'da da serap olur.,, ;: 

Bu arkada§lar İsviçreli idiler, onlar için -
iki kere iki dörttü. Serap görmek E 
için Macaristan'da idiler. Serabı -
görmüşlerdi.. Paralariyle gönnüı- : 
lerdi .. 

Ben iıe ıerabın arkasından üç gün : 
koımaiı seraba tercih ederim • --

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
ti: Bataklıklardan dolayı göl tarafın- 'l'rampetalar "uyan" ~aavınnr lse- §. 

· k ·· rtü Bir kar za- herden once çaldılar. Sancakdar ar -
dan oraya erışme gu:ıı: · :ıı: k · · : 
man evci ordunun Noteburg önüne erlerıni a~aı;a kal~ırma ıçın sars!- : 

1 · • d d önce burun üzerinden yorlaraı. ı uıeklerı doldurmak, 'yag- _ 
ge ışın en e ' k k . "k" mermiyı : 
Neva'ya kadar gölde bir geçit vücuda muraan oruma ıçın_ ~ ı : 

· k ·· er sol kıyıdaki ağaçlar gomiekte ve aıger ı.ıusını de av~rtta : 
get·ıır~c . uz e ıa.k.tamak emri verildi. 'l'üfeklerın a- : 
kcsı mıştı. . : 

tış tertıbatını kaıtanıarının etçgı ııe -

: yetkrine, hususiyetlerine uydurmak -nı~2.w• : zaruridir. Milli yaşayışa göre yapıla-
: cak olan fizik terbiyenin uyuyan has--- talıkları kamçılamaması, sağlamları 

l!~lliJ : hasta düşürmemesi, adale cehdinin 
C.........;imdi1EE~1i..:.IWıııLl_lll...!..I:~2.l.!!~!I ~ yıpratıcı neticeler vermemesi için ta

: kibi liizım gelen formülü ancak tıp 
!: takdir edebiliyor. Yeni devirde he
: kim yalnız hasta sporculara reçete 
: yazan bir şahsiyet değil, bütün hare
: ketleri tetkik ve tedriç edici bir un
: sur olacaktır. 
: Gelecek yazımızda bu hususta ba-
- zı örnekler göstereceğiz. 

~I Dr. O•man Şeuki Ulutlai 

-

Moekova, 17 a.a. - Tas ajaMI 
liğ ediyor: Leto9ya'daki Sovyet 
si 13 temmuz tarihinde bir leto 
yareainin aovyet hududu üzer 
iki defa uçmuş olmasını Jeton 
meti nezdinde protesto etmiye 
mur edilmiştir. 

Sovyet makamatına göre bu 
ilk defa olarak vaki olmuş de 
Ve le ton tayyareleri son z 
sovyet hududu üzerinden bir ç 
falar uçmuşlardu. 

:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

;: ve Aleksandr Menşikof. (Bir gün e- sesle tekrarlıyordu. (Boria pc 
_ vel, Aleksaşka, gözleri yafla dolu, heyecana kapılmaksızın sıtdecl 
;: Petro'yu ikna ediyordu: "Mein Herz, çekiyordu. o, bu son iki senede 
: Şeremetef timdiden feld mareşal ol- neler görmüştü." Gene obüa hU 
: du .. Benimle alay ediyorlar: Pskof da hasislik ettiler. Şimdi aslcC 
: valisi general - majör! Hakikatte ha- elleri boş mu hücuma kalka 
: la emirberim ... Müsade et de muhare- Siz, başka türlü hareket ed~ 
;: bede münasip bir rütbe kazanayım." diniz? "Boriı Petroviç gözler 
: Petro, feld mareşal ve albaylarla kapıyarak cevap veriyordu: -

Şimdi, bir kaç bin asker, sandall~
rı gölden itibaren halatlarla • g~çıt 
boyuna çekerek Neva'da, kalenın ıle
risinde, suya indirdi. Her bir halata 
elli kadar adam koşulmuştu, ve san
dalın direkler üzerinde iyice kayma
sı içinde de iki tarafından ~iğer a
damlar tutuyordu. Petro bagırıyor
du: "Hep beraber 1 Asıl!" kaftanını 

muha1aza eden erler, dalgalar uzerın- ;: 
de ıallanan sandalların ~uvertelerine : - N oteburg kalen 

: birlikte, burunda, bataryada kalmış- kerimdir ... Gene muvaffak ol 
: tı. Taarruz dürbünlerle takip olunu- Petro bacaklarını açıyor, dürb 

yordu. Sandallar şark tarafına, yıkı- ne sol gözüne tatbik ediyordu. 
lan surun gedik teşkil ettiği yere Surların dibine daha şimdicl 

sırtından attı. Göm.eği sırıl sıklam
dı. Bükülüp paçavra haline gelmiş 
bir kravatın hapsettiği uzun boynun
da damarları şişiyordu. Gözleri hane-

lerinden fırlamış, o da halatı çekiyor
du: "Hep beraber! Haydi bir daha!" 
Asker, dündenberi ağızlarına koya-

cak bir şey bulamamıştı, avuçları k.an 
içindeydi. Fakat "şeytan" durup ?,ın
lenmeksizin, bağırıp çağırıyor, ote-

kine berikine vuruyor, çekiyordu ... 
Gece olurken, baş ve kıç tarafları ni
şancıları için güvertelerle mücehhez, 

ağır, elli kadar sandal Neva üzerinde 
yürüyordu. Erlerin bir arzuları kal· 
mamıştr, yemek yimek için bile ... 
Yorgunluktan yuvarlanıyor, yer seç: 
meden, yosunlar üzerinde, nemlı 
toprakta uyuyorlardı. 

urmanıyoriaruı. .uaıgaıar bordaları 
oo~uyorou. ::ıuratlı aKmtıdan sag kı- fek hazırla! Tetik kaldır!... Yarım 
yı.)"a uogru geçıioı • .l:!.rıer kamışıar a~ 
raaına atıauuar. ::ıubaylar, boıuklerı 
toplarken aıçak sesıe .ıı:ı.ureaıyorıar· 

dı. 

Mola verildi. Müteharrik sisler ara
sındakı erguvani çizgiler şatagı ruz

garın takıp edecegıni gbstcrıyordu. 
.t<..urşun rengi sular uzerinde kı.irek-

lı bir sandal 'göründu. Petro, Menşı
kof, Königsek karaya atladılar. (Sak
sunya eliçsı, çarın yaveri sıfatıyle se-

fere iştirakine müsaade ricasında bu
lunmuştu.) Bir takım sesler bağırdı: 

"Selam dur!,. Pctro, çalılara tutuna
rak dik kıyıya tırmandı. Rüzgar kısa 
kaftanının eteklerini uçuruyordu. 
Yürüdü - uzun belirsiz bir gölge -
erlerden acele ile arkasından ... lki e
linde tabanca ile Men§ikof sağından, 
Königıck solundan gidiyordu. Bir
denbire durdular. İlcrlemeğe devam 
eden askerin birinci safı onları geri

de bıraktı. Petro bir emir verdi: "Tü-

bölı.ik atışı ... " 
Saflar boyunca tetikler çatırdadı. 

İkınci sat da !Jetro'yu geçti. Petro, 
vahşi bir sesle, bağırdı: "Dosdoğru i
leri!" rüzgar altında sarsılan eğri ve 
münferit çamları, ovada, kütükle~ ar
kasında, bıraz ilerideki İsveç tabya
larını tüfek ateşleri aydınlattı . 

Oradan da ateş ediliyordu, fakat 
pek emniyetle değil... "ikinci yarım 
bölük, ateş!" İkinci saf da, birincisi 
gibi, ateş ettikten sonra diz çöktü. 
Boğulan bir ses bağırıyordu: "Üçün
cü ... Üçüncü, süngü tak ... İleri!" 

Petro, tümsekli yerde koştu. Erler 
saftan çıkarak, her an daha hızlı, da
ha kudurmuşça bağırarak, süngü
leri ileride - heyecanlı, kızışmIJ bir 
kalaıbalık halinde - isveçlilerin t0<p
rak tabyaları üzerine atıldılar. Tes
lim işareti olarak iyice kaldırılmı§ 
kollar çukurdan uzanıyordu bile ... 
İsveçlilerin bir kısmı ormana doğru 
kaçıyordu. 

Sağ sahildeki siperler alınmıştı. 
O gün, suyun iki kıyısından birden 
Notcmberg bombardımanı başladı. 

On beş günlük kesif bir bombardı
mandan sonra, kalede büyük bir yan
gın zuhur etti ve bunu topçu depola
rının infilakı takip etti. Surun fark 
cephesi yıkıldı. Kulelerin kurşun ça
tıları eriyor, alevler içindeki direk
ler, ateşin up uzun diller gibi uzan
masına sebep olarak yuvarlanıyordu. 
Bir hale nehri, iki rus ordugahını, ve 
akıntı tarafında ilerlemeğe hazır du
ran yüz kadar sandalı, gövertelerde 
toplanmış gönüllüleri, iki sahilde du
ran hücum merdivenlerini aydınlatı
yordu. Gece yarısından sonra topçu 
ateşi durdu. Yalnız kudurmuş alevle
rin ıslıkları ititilir oldu. 

Seherden iki saat evci, bir top "Çar 
bataryasr" denilen bataryadan ateş 

etti. Sandallar, yangınla gittikçe ay
dınlanan kaleye doğru kürek çekti
ler. Bunlara genç subaylar kumanda 
ediyorlardı: Mikaila Goliçinı Karpof 

doğru hızla ilerliyor, kızıl gülleler de 
onlara doğru uçuyordu. İlk sandal kı- çok ölü ve yaralı yuvarlanmıfCS' 
yrdaki kumlara gömuldü. Gönüllüler yarıya bulutlar arasında bulu 
güvertelerden, bir avuç nuhut gibi neş gök yüzünde oldukça yU 
yuvarlandılar, merdivenlerini sürük- ti. Kuleler üzerinden çıkan d 
liyerek tırmandılar. Fakat merdiven- bulutlara doğru yükseliyordllf 
terin, hatta gedik için, çok kısa oldu
ğu anlaşıldı. Erler biribirinin omuz
larına çıkıyor, çıkıntılara tutunuyor
lardı. Surun tepesinden bunların üze
rine taş atılıyor, eritilmiş kurşun dö
külüyordu. Kumbaralardan alev alan 
bir çok sandallar akıntıya kapılmış, 
gidiyordu. 

Petro hırs içinde, dürıbüniyle etra
fı seyrediyordu. Duman gözünden 
muharebeyi gizlediği zaman dürbünü
nü koltuğuna yerleştiriyor ve kafta
nının düğmelerini büküyordu (Bun
lardan bir çoğu ç0<ktan kopmuştu). 

Yüzü sap sarı, dudakları aim aiyah, 
gözleri fersiz: "Ayol, ne oluyor?" di
ye boynunu krvırıp bafını Şereme

tcf'in tarafına döndürerek boğuk bir 

yangının şiddeti azalmıf 

Sandallarla garp tarafına 
yeni bir gönüllü müfrezesi rn 
lere atıldı. Hepsi dişlerinin 

yakılmı' fitiller tutuyor, 
dan kumbaralar alıp yakıyor 

yorlardı. Pek çokları g~iğc • 
mağa muvaffak oldularsa da 
ri gitmek imkansızdı. 1sveçlil 

la .kendilerini müdafaa edi 
Nehrin öte kıyısından ancak 

top sesleri, kumbara infilak!~ 
rıımalar hazan şiddetleniyor, 
hafifliyordu. Bu, iki saat k 
dü .... 



.................................................. , 

Dünya ne kadar küçükmüş ! 
Nevyork'tan havalanarak, bü. 

tün dünynyı üç gün şu kadar saat 
içinde döndükten sonra, gene oraya 
dönen be§ amerikahnm marifetleri
ni bilmem si2 beğendiniz mi ? 

' Kendi hesabıma beğenmedim de
rneğe dilim varmıyor ama, doğrusu. 
nu isterseniz, be§ yüz altınım bulun
saydı onlardan her birine yüzer tane 
dağıttıktan sonra, pe§ine _de yüz~r 
değnek vurdurmak isterdım: :uz 
iğneyi birbirinin gözünden geçı~e? 
adama Harunurre§it'in yaptığı gıbı. 
Ancak tayyarecilerin gösterdik~e.ri 
marifet bir iıe yaramıyacağı ıçın 
vakitlerini boşuna geçirdiklerinden 
dolayı değil, aksine, bu marifet faz
la işe yaradığı için .•• 

na - bu arızalar yava§ azalır, io&an 
muvazenesini yeniden bulur gibi o
lur. Ancak pek de yüksekte, 5000 
metreden dah yüksekte olmamak 
şartiyle. Zaten o kadar yükseğe de 
ancak göklerde kozmik reyonları a.. 
ramıya giden adamlar çıkar. v 

Tayyare inerken nefea darlı~~ a -
zalır, sonra büsbütün geeçr. Yurek 
. t"zammı bulmıya çahtır, fakat 

Bu dünyanın küçücük bir yuvar: 
lak olduğunu kitaplar ötede~ berı 
haber verirlerae de biz onlara ınan
ınak istemezdik. Vaktiyle, Jül Vem 
aekseıı günde dünyanın etrafında 
dönmek kabil olacağını isbata çalış -
tı v buna canımız bile sıkıl
gı zaman . k en 

llUftr, bu İ§İn hakıkat~e !.aın se s . 
günde değil, seksen bır g~n~e ~ı
leceğine biraz da sevinmıştik. .e
rikalı tayyareciler gün farkına bıle 
ehemiyet vermiyorlar, Onu da _he~a: 
ba katarsak dünyanın çevre~ı ıkı 
gÜn §U kadar saatte dönülebılecek 
demek. 1 v 

Bu kadar küçük bir yu~ar a~ın 
.. . d er kapmak için bır de ın
uzerın e Y b 1 or· 
aa.nlar arasında muhare e ? uy . 
Japonlar çinlilerle kavga edıy~r~~~ 
iapanyollar birbirleriyle. Oç gun .u 
dünya biribiriınizle kavga etmıye 
değer mi ? . .. 

Amerikalı tayyarecilerın ~oster~ 
d "kl · f zla marifetin - dunyay 

ı erı a . da 
k .. ültmekten başka - bır zararı 

uç .. .. dek"ı "imendiferlerle, va-yeryuzun 7 "d 
purlarla, hatta otomobillerle gı en-
lerin hepsini havalanınıya heveslen
dirmek olacak. Ankara'da akş~m 

b . . • .. bahleyin İstanbul da trene ınıp ..-
k timdiye kadar bize pek 

~yan:; olculuk gibi geldiğ halde, 
b~ün d:nyayı üç günde dolaımak 
k bil olduktan aonra artı~ ? kadar. 

ak yol için bütün gecesını kapalı 
cı . . k" ol kutu içinde geçırınıye ıms~ razı -
ınıyacak. Bundan sonra bır yerden 

~it l~f"e ~i~:~ .~~~?'!.~--~erkes tay-

Siz de, tabii, herkea gibi yapacak
aınız. Fak at haberiniz olsun ki, tay -
yare yolculuğunun - ona alıtmcıya 
kadar - ufak tefek zahmetleri var
dır. Tayyare meydanları hemen d_a
İma tehirlere uzak yerlerde oldugu 
için evinizden oraya gidinciye kadar 
çekeceğiniz kara yolculuğunun zah
metini söylemek istemiyorum. Tay -
yareye bindikten sonraki .. za~~~tler. 

Tayyare yükselirken yuregınız a -
cele vurır.;ya ba§lar, intizamını kay
beder. Nefes de acele acele za.hmet
li ve derin olur. Kollarınız il.kın ça -
buk hareket eder, fakat sonra her 
türlü hareket zahmetli olur. Bacak
lara burkulmak ve ıiddetli &a~cı 
geldiği de vardır. Bat ağrısı, halsız
lik, uyuşukluk gelir. Fikir de uyu. 
§Ur. Ondan aonra bulantı ve ..• Onun 
için tayyareye binerken büyük _k~ -
iıt keaeyi iatemeyi ihmal etmeyınız. 
Kulaklarınıza uğultu gelir&e de tay
yare motörünün gürültüsünden bel -
ki onu ayırt etmezsiniz. . 

Tayyare düz yolda gıderken -
havada ınıp çıkmaları tabii müstes-

--·· 

ını H 1ı·. 
t are yavaş inerse. ız ınınce 
ayy K 1 - • • ek 
çarpıntı artar... u agının ıçı p 
sağlam olmıyanlarda kuvlak zarının, 
tayyare inerken patladıgı olur, bun
dan baygınlık gelir, kulağına iyice 
güvenemiyen tayyareye binmemelL 

dir. 
Bazılarının, tayyareden indikten 

sonra, ellerine titreme gelir. Bunu 
sevinçten titremek sanmamalıdır. 
Havadaki ta~yikin artmasından ge
lir. Tayyareden inince, gideceğiniz 
yere daha varmadan bastıran bat 
ağrısı ve uyku da öyle .•. 

G.A. 
ı .................................................... i 
i Dünyada neler oluyor İ 
1 ....... - .... - •. ...-................. -. 

Samurlar tayyare 
sesinden korkuyorlar 
Amerika' da Oregon hükümeti da -

hilinde büyük bir çiftlik vardır. Bu 
çiftlikte su samuru yetiştirili_r. . 

Bundan bir müddet evel bır sahıl 
muhafız tayyaresi bir uçuş esnasında 
bu çiftliğin üzerine gelip o kadar al -
çal~ış ki adeta toprağı yalıyarak 
geçmiş. Samurlar tayyareden dehşetli 
korkmuşlar. Korkudan ne_ ka~ar çıl
dırdıklarını siz tasavvur edın kı: yav. 
rularmdan tam 270 tanesini bir anda 
yutuvermişler. . . 

Bunun üzerine samur yetıştırme 
şirketi hükümetten 6.750 dolar zarar 
ve ziyan istemiş. 

Daha bu mesele kapanmadan samur 
şirketi yeni bir dava daha açmıştır. 
Buna da sebep hususi bir şirketin çift
lik kenarında yapmakta olduğu set in
şaatı için getirdiği kazma makineleri. 
dir. 

Elektrikle calısan bu makinelerin 
gürültüsünden~ ın""e ğcr dişi samurlar 
sinirleniyorlarmış. Samur şirketi açtı
~ ,,:--ı.,. .,;r+lüıin 1 ı;n m,...__....._t.r:tfın -
da bu makinelerin kullanılmamasını 
istemektedir. Mahkeme bu davayı 
haklı bulmuş bu aletleri derhal sus. 
turmuştur. 

İşte timdi 58,000 dolarlıık set inpa
tı muvakkaten de olsa durmu§ bulu
nuyor. 

Batmış gemideki 
mücevherler · 

ıı mayıs 1911 de Atlas denizinin şi. 
malinde, Virjini açıklarında Merida 
ve Amiral Farragut adında iki gemi 
çarpışmıştı. Merida'da Meksika ~~pa
ratoru Maksimilyen'in tacının mucev
herleri vardı. Bu müsademe neticesin
de her şey kaybolmuştu. 

Tahlisiye işleriyle ve sahibi olmı -
yan batmış gemileri denizl_er~en. çı
karmak işiyle uğraşan Falkıo ısmınde 
bir italyan gemisi geçenlerde Ne":'
port Havz limanına uğraı:nı~ ve Mer~
da'yı bulduğunu söylemıştır. cz;mı
nin subayları teferrüatiyle maluma~ 
vermekten çekinmişlerse de ge_mı 
dalgıçlarının batmış olan bu gemıye 
kadar indikleri öğrenilmiştir. 

Yüz sene uyuyan adam 
Yazan: H anri Berne 

'=Tefrika: 11 =================~ 
lefik devletler büdcesi ilmin hayrın~ 
olarak, bunu üzerine almakta gerı 

kalmazdı. 
Anni Tompson çifte kompartiman

lı tabutun yanı.1da durdu ve düşün-

dü. 
1927 mumyaları önünde böyle dü-

tünceye dalması ilk defa vaki oluyor 
değildi. ltim.adsızlıga ragmen, uya~
mayı intaç etmesi lazımgelen_ ~melı
yelere bir an evel başlamak ıçın sa
bırsızlanıyıordu. 

İki adam, tamamiyle mısırlılar ta
rafından ılaçlanmış mumy~l~ra _ben .· 
ziyorıardı. Eller iskelet gıbıydı, yu
zün derisi parşbmenleşmiş, kararm.ış 
ve kemiklere yapışmıştı. Şeffaf tenın 
altında kan damarları farkcdiliyor -
du. 

Gözler biraz çukura batmıştı, fa
kat göz kapakları altında göz hade
kalarmın yerinde durduğu anlaşılı
Yordu. Dudaklar ıım sıkı kapalıydı. 
Rön.e La Tayad ile Selesten Markizo, 
Son derece zayıf, çok esmer ve derin 
bir uykuya dalmış iki adama benzi
yorlardı. 

Bu h llcriyle, insanı heyecana dü
süren bır manzara arzediyorlardı. 

Anni Tompson vücudlarının sert ve 
tahta gibi tannan olduğunu biliyor
du. 

Fakat uyuyanlardan her biri kal
bin çarpışını kaydeden bir alete mer
bu ttu, ve bu aletler, yüz senedenberi, 
vuruşların muntazam ritmini kay
detmekten geri durmamışlardı. Evel
ce doktor Cek Trundl'in elde etmit 
olduğu bu vuruşlar Röne'de her otuz 
saniyede bir, Selesten'de her otuz i
ki saniyede birdi. 

Bu şüphe götürmez delile rağmen, 
müdire hala şüphe ediyordu. 

Bir kere daha: 
- Hayır, diye düşündü. Hayata 

dönmelerine imkan yoktur. Ölmemiş 
değilseler bile, uyandırmıya çalışır
ken biz onları öldüreceğiz. Trundl'
in usulü ile nesiclerini yumuşatma
nın kabil, hatta muhakkak olması 
mümkündür. Fakat bu usulil tatbik 
etmekle nesiçlerin tefessühünü tacil 
etmiş olacağım. 

Titredi. Mumyalara dokunmakla a
deta bir cinayet işliyeceğini his edi
y d-u. 

Bununla beraber, vaz geçmek İm· 
kansızdı. Tecrübe bütün dünyaya i-
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Gazetelerin 
ı-=--~--. 

___ lGC ..... ü ........... icp ........ ,i 
• Yıl dönümleri 

vazı f el eri! içinde bulunduğumuz temmuz a
yının garip bir alın yazısı vardır: 

MATBUAT 
Dünyamız için iyi ve kötü neticeler 
vermiş, uzak ve yakın bir takım ha
diselerin cereyan ettiği ay ~mak ... 

K endilerini fikir miayon11-

na hcuretmif olanlarda 
muhakeme, kültür 11e iatiklal 
icabeder. Görmek ve göater
melı, anlamalı ue anlatmalı, 
ıuurla takdir etmek ve takdir 
ettirmek. Gazetecinin laali. 
yet mevzuu İfte budur. Cemi.. 
yette bundan aail, bundan e
hemi)'etli fey yoktur. 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

Haber vermekle iktifa 
etmez, haber vermek bir 
şey deOildir, haberleri 
tefsir eden bu, her şeydir 

S oruyorlar: '' Anlaş.mazhkları önlemek, te8kin ve tahdid 
etmek hususunda matbuat bir teY yapabilir mi? . Ceva

bı bir cümle ihtiva edebilir: Bir memleketin medeni halinin 
kıymeti ne ise matbuatının kıymeti de odur. Matbuat hükümet
lerden ve sayısız okurlar kalabalığından üstün olsaydı mükem· 
mel olurdu. Bunların dununda olması ise esefe layık, ve esasen 
güçtür de. Eksiği varsa, sebebi ötekilerin ifadesi ve anlara mü
savi olmasıd ·. 

Nazari olarak matbuatın bir fi
kir misyonu vardır. Bundan daha 
güzel ne olabilir? Bundan faydalı 
ne olabilir? Onun vazifesi bütün 
bilmesi lazımgelen şeyler hakkın
da halka malUmat vermektir. Mat
buat haber vermekle iktifa etmez. 
Bu bir şey değildir. Haberleri tef
sir eder. Bu her şeydir. Bunların 
mana ve şümulünü anlatır, onları 
izah eder, nisbetlerini mübalağa
landıran veya küçülten görünüş
lerden kurtarır. Bu bakımdan o biz
zat hakikatin taharrisidir. 

Bu misyonu, kendilerini ona has
retmiş olanlarda muhakeme, kül
tür ve istiklali icap eder.Görmek 
ve göstermek, anlamak ve anlat
mak, şuurla takdir etmek ve takdir 
ettirmek. Gazetecinin faaliyet mev
zuu işte budur. Cemiyette bundan 
asil, bundan ehemiyetli şey yok
tur. Meşhur bir davada, vikont, ta
nınmış muharrir, nazır, büyük el
çi, Fr~nsa ayanı ve hepsinin fev
kinde şair olarak bir çok unvan
ları bir araya toplıyan bay Dö Şato
briyan'ın, kendisinden mesleği s~~. 
ruldui!:u .ı:.aın sadece: "Gazetecı 
demiş olmasının manası an1aşı1ır. 

Bu manzarasiyle mütalea edilin
ce matbuat bir milleti tenvir etmek, 
haklarına ve diğerlerinin haklarına 
dair talim etmek, beynelmilel ba
yatın dürilııt ,artlarını ona öğret
mek ve ekseriya sulhun selametini 
temin eden zaruri enerjilere onu 
hazırlamak hususunda muhakkak 
ki çok şeyler yapabilir. Tarih gös
teriyor ki sulh kuvetler arasında 
muvazeneden hasıl olur. Beşeriye
tin değişip melekce ve üstün bir 
hal almasına kadar kuvetli bir mil
let, bizzat kendi hegemonya tema
yüllerine karşı korunmağa muhtaç
tır. 

Haksız, ölçüsüz ve müstebit ol
duğu takdirde zarar göreceğini bi
lirse haklı, ölçülü ve kardeşçe ol
mak onun icin kolaydır. Matbuatın 
fazileti ne olursa olsun beşer haya
tı şartlarını, eski insiyakları, ipti
dai ihtirasları, bu toprağın insan
larının içlerinde hiç bir vakit uyu
mıyan, ancak kanunlar vasıtasiyle 
kendisine hükmolunan, ancak iman 

lan ccıılmıştı, bütün alimler, sabırsız
lıkla bunun netice.sini bekliyorlardı. 
l..ek .ı. runal'in tesbıt etmış oıaugu ta
rihı bilıyorlardı, ve müdıre aylardan
beri bır ırnrü sualler ve mülakat ta
:leblerıyle karşılaşıyordu. 

Diriltme teşebbüsü için bir salon 
hususı surette hazırlanmıştı. Anni 
'l'ompson buraya gitti. 

Salon müdevverai, beyaza boyanmış 
tı ve görünürde penceresi yoktu. Bu
na ragmen tamamen güneş ziyasma 
benzer bol bir aydınlık dıvarlardan 
gelir gibiydi. 

Ortadaki büyük bir masanın üze
rinde sathı biraz kararmış bir nevi 
ayna yerleştirilmişti. Bu, televizyon 
için kullanılan verici aletti. 

Tcriibe aleni olacaktı, fakat bu, sa
lona bir sürü kalabalık dolacak de· 
mek değildi. Herkes, tecrübeyi kendi 
yerinden ve televizyon altından sey
redecekti. Hatta dünyanın beş kıta· 
sında bir çok ilmi müesseselerde per
de üzerine hususi projeksiyon tertiba
tı da hazırlanmıştı. 

Anni Tompson, endişeyle elini al
nından ge.çirerek: 

- Bakalım, ne olacak 1 Dedi. 

Yedinci Fasıl 
Doktor Cek Trundl, bırakmış oldu

ğu ve bir nevi ilmi vasiyetname teş
kil eden çok mufassal raporunda, Rö
ne ile Selesten'in diriltilmeleri ameli· 
yesinin son derecede ihtiyat ve itinay· 

sayesinde salah bulan bütün bu 
karma karışık a.lı. sihir ktwetiyle 
değiştirmekten tamamiyle acizdir. 

Eski İngiltere başbakanı Mak 
Donald, bir gün Paris'te bir 

konferans vernıeğe gelmişti. Seçti
ği mevzu silahsızlanma idi ve bu 
konferans da temyiz mahkP.mesin
de verilmişti. Mak Donald zevkle 
konuştu ve şaşılacak şeylerden bah
setti. Hususiyle kalabalık arasın
dan tanınmamış bir yolcu olarak o
raya gezine gezine vasıl olduğunu 
ve başına hiç bir vaka gelmediğini 
beyan etti. Onu hiç kimse ıtıp 

dürtmemiş, hiç kimse kendisine ha
karet etmemişti. Halbuki üzerinde 
silaıhı bile yoktu. Sordu: Avrupa'
da milletler arasında, silahsız ve 
aynı emniyetle gezmek neden ko
lay değildir? 

Bu hikaye pek ala bir hikaye idi 
ve hiç bir mana da ifade etmiyordu. 
Mak Donald unutuyordu ki eğer 
emniyette bulunuyorsa bu hissi, 
mevcudiyetlerini nankörce ihmal e
decek kadar tabii, itiyadlarda o 
nisbette yer etmiş bazı müessesele
re t>orçıuour. Janilarmaları, polis 
memurlarını görmemişti. Görme
mişti ki loonferansr vereceği Tem
yizin etrafında iki mahkeme, emni
yet umum müdürlüğü, ve belediye 
polisleri kışlasr vardır. Bunlardan 
bahsetmiyebilirdi. Fakat talikat i
cabı bu idi. Emniyetin hakikt ko
ruyucuları, mevcut olmıyan kamil 
bir insanlık hülyasına dalan hatip
ler değildir. Hayatın şartlarını bi
len politika adamları, dünyanın gi
dişine uygun kanunlar yapan hu
kukşinaslar, milletlere hududlarını 
düşünmeden çalıfmak imkanını ve
ren sessiz ve disiplinli ordulardır. 
Tıbkı bunun gibi matbuat da seh

har ve beyhude nazariyeleri müda
faa ettiği zaman değil, siyasetin e
bedi hakikatlerini, doğrulukları 
tecrübe olunmuş realiteleri hatır
lattığı zaman daha fazla hizmet e
der. Onun için istiklal ve cesaret, 
hazan, kamoyun, hükümetlerin dü
şüncesizce cereyanlarına, hislere 
ve hayallere karşı yürümekten iba
rettir. Bir çok memleketlerde, cö-

la yapılmasını ve en az uyutmak esna
sında kendisinin tatbik ettiği sistem 
kadar uzun ııürmetıini tavsiye etmişti. 

İlk yapılacak if çifte tabutun için
deki havaya. nesiçlerin yumuşamasını 
temin için, biraz rutubet katmaktı. 
Fakat acele etmek doğru olmazdı, 
çünkü neaiçler tefessüh edebilirdi. 
Aynı zamanda havanın harareti de, 

yavaf yavaf, vücudun normal hara.reti 
olan 37 dereceye kadar yükseltilecek 
ve tazyik, hava tazyikine muadil bir 
seviyeye getirilecekti. 

Nihayet, kalbin daha seri hareket
ler için lüzumlu enerjiyi bulabilmesi 
ve derinin altında etin tedricen te
şekkülü için enjekte edilen gıdanın 
mikdarını gtinden güne arttırmak i
cap ediyordu. 

Trundl'in talimatı müşahede edile· 
cek neticelere göre teferruatıın tayi -
nini uyandırma ameliyesini yapacak 
olanlara bırakmıştı. 

Hiç kimse önceden, mesela harare
tin yükselmesinin doğuracağı tesir
leri bilemez, ve gerekli gıda mikdarı
nı sarahatle tayin edemezdi. 

Demek oluyor ki bu kararları ver
mekle mükelef olan şahsm omuzları
na büyük bir mesuliyet yükleniyor. 
du. 

Anni Tompıon bunun farkındaydı. 
Şimdiye kadar devam etmiş olan par
lak fakat kısa ilmi kariyerinde bu de. 
rece büyük mü,kil bir İf yapmamış 
olduğunu biliyordu. Esasen dünya
nın en mCfhurları arasından aeçilmiı 

Yazan: 

Andre 
Şomey 

merdce denilen nazariyelere karşı 
müsamaha gösterilmiştir. Hatta ye
ni, daha tatlı, daha kolay olabile
cek olan lehinde az kalsın batıl bir 
itikat yaratılıyordu. En iyi hekim 
hastalığım. imkansız olduğunu be
yan ve önümüzdeki asırda ihtiyar
lığın ortadan kalkacağını ilan eden 
değildir: Sıhat kaidelerinin en iyi
lerini tavsiye ve salgınları izale e
dendir. Pol Burjenin bir muarızr, 
büyük romancının gülerek: "Bu 
cömertce bir fikirdir," diye beğen
mediği bir fikri müdafaa ediyordu. 
Pol Burje cevap veriyordu: "Dedi
ğiniz doğru değil. Fikir cömert o
lamaz. Ya doğru, yahut yanhştır." 

Klemanao ise, bir ıslah hareketi 
hakkında uzun uzadıya izahlar ve
rip: "Bu güzel bir rüyadır,, sözle
riyle fikirlerini beğendirmeğe ça
lışan bir nazariyeciye, Pol Burje'
den daha sert, daha alaycı cevap 
verdi: "Köpekler de rüya görür
ler."' 
İnsanın ehliyeti iyi düıdnmekte

dir. Matbuat bu kaideye uymaktan 
daha iyi bir şey yapamaz. Teslim 
edelim ki karı§ık çağlarda bu çok 
güç bi.r şeydir ve sıhatle muhake
me yürütmenin medeniyetin teka
mülü ile bir alakası yoktur. Kala
balıklar için akıldan ziyade hissin 
hakim olduğu bir zamanda yaşıyo
ruz. Meıele sinirleri sarsmakta, 
kalbi faaliyete getirip sempati ve
ya antipatiyi tahrik etmektedir. 
Anlamak ve hakaniyetle muhakeme 
yürütmek nadir olarak bahıe mev
zudur. Süratten zevk almamız, he-

yecan verici ne varsa ona kapI<lma
ğa alışık olmamız bizi eşyanın sa
hih ölçüsüne kartı kayıtsız kılmak
tadır. Adi ve bayağı resimler, ko
ca puntolu harfler ancak bu yeni 
meyillerin tezahürleridir. Bir mi-
zahçı: "Modem okurun ayırıcı vas
fı hiç bir şey okumamaktır" diyor
du. Bunda ancak mübalağa vardır .. 
Halkın bu temayülü, bilhassa 

beynelmilel meseleler bahse kondu
ğu zaman ehemiyetli tesirleri ha
iz olabilir. Milletler arasında anlaş
mazlıkların önüne geçilemez. Men
faatler biribirine zıddır. Politika 

(Sonu 9. uncu sayfada) 

bir çok hekimler kendisine bu işte 
yardım edeceklerdi, fakat bilmez de
ğildi ki, en eski devirlerdenberi alim
ler, hemcinslerini tedavi hususunda 
ekseriya biribirlerinden ayrı düşün
müşlerdir, ve ıon hükmü vermek ken
disıne düfccckti. Diğer tarafdan, bu 
hükmün hemen verilme&i lazımdı: 1-
ki adamın hayatı ani bir şekilde tat· 
bik edilmesi icap eden bu ameliyeye, 
yahut da dozun tayininde yapılacak 
en küçük bir hataya bağlı kalabilirdi. 

İşte, 25 nisan 2027 günü, müze mü
diresi, Röne La Tayad'la Selesten 
Markizo'nun hareketaiz vilcudlarımn 
cam mahzalarında yattığı salona, ar
dında yardımcıları olduğu halde, al
nında derin bir kaygı çizgisiyle girdi. 

Nevyork polis müdürü de onlarla 
beraberdi. Sen Klu polis komiserinin 
yüz sene evel çifte tabutu sarmış ol
duğu şeridi bir makula kesen o ol
du. 

Hala bozulmamış olan mühür, ta
rihi bir hatıra diye kenara konuldu ve 
polis müdürü çekildi. 

İte başlandı. Bu ameliyeleri mufas
sal surette anlatmak baf ağrıtırdı. 
Anni Tomspon ve yardımcıları, daha 
evelki günlerde bu ameliyelerin şek
line uzun boylu müzakere etmişler
di, işe başlayınca programlarını tat
bik ediyorlardL Daha sıcak ve daha 
ratıp havanın cam mahfazalara so
kulması işi yapıldıktan ve kuvetli bir 
gıda enjeksiyonu yaptıktan sonra 
beklediler. Akşama kadar hiç bir de-

Bir seneden beri UzakJ&rk'ı kana 
boyıyan K.iu - Çeu vakası, iki sarı 
imparatorluğu biribirine dütürmek.. 
le kalmıyarak tarihin yeni bir dö
nüm noktasını te§kil edeceğe benzi
yor : 

- Japonya kazanırsa ne olacak? 

- Çin galip gelirse ne olacak? 

imkan görüyonanız bu iki sualin 
cevaplaruıı veriniz. 

14 temmuz 1789: Lıtiıpdat reji
minin timsali olan Butil hapi.alıane
ainin Paris halkı tarafından zapte -
dildiği unutulmaz tarih •.. Franaa, 14 
temmuzu milli bayram günü yap
mı§tB". 1789 dan sonra. dünyada ne 
yııluntrlar ve ne kalkınmalar olduğu
nu bilininiz. 

General Vafİngton baıkumandan.. 
lıia getil'İliıp bir milli ordu kurul
duldan sonra 1776 senesi temmu
zunda ret.ınen ilan edilmiı olan a
merikan i&ttklali ve onu takip eden 
istikli..l muharebeleri de, cih~ 
manevi ve maddi, bin türlü değiJiık. 
liklere aebep olmuş tarihi bir dönüm 
noktası değil midir? 

Ekaterinburg'ta, 16 temmuz 1918 

tarihinde, Romanof'larm imhası hi.

di•eai, mütemadi zafları yüzünden 
koca bir milleti inhizama aürüıkl• 

miş olan bir hükümdar sülalesiyle o 
millet arasında son heaaplafllladea 

ba,ka bir mana ifade etmese bile iıki 
sene evel, bugünlerde, yani 13 - 14 
temmuz 1936 gecesi, mebus Kalvo 

Sotelo'nun öldürülmesiyle baılıyan 

ia.panyol ihtilali, Avrupa ve bütün 

dünya için henüz önü ahnamıyan 

tehlikelerle dolu çetin bir imtihan 
devre.i olmuıtur: Karıpazlık poli. 
tikası, gönüllüler meaele.ai, ideoloji -
ler kavgası, yava§ yavaı tebellür e

den cepheler ... 

23 temmuza (eski 10 temmuza) 
yaklaııyoruz. 23 temmuz 1908 genç 
türk ihtilalinden 50nraki yakın tari
hi göz önüne getiriniz: Boma ve 
Herııek hadiaea.iyle batlayıp Oaman. 
lı - İtalyan ve Balkan muharebele
rinden Mllll'a cihan harbı ve mütare-
ke ile kapanan bu faT'ihi devir, yal. 
nız Avrupa deiil, Aaya ve Afrika 
haritalarının da karmakarışık oldu
ğu korkunç yrlları ihtiva eden bir 
devirdir. 

Fakat, temmuzdan önceki hazi
randa, veya temmuzdan aonraki a -
ğwtoat.a, bahsettiklerimiz gibi bü • 
yük hadiseler vuku bulmamıt nu
dır? O ba§ka ... 

T emınuzun bu kısa muhasebesini 
üç gün evel yapsaydık Ankar~ ao
kaıklarmı hızlı akan birer dereye 
çevirmit olan yağmur akşamı, belki 
bazı aafdiller: "itte, temmuzda lu -
yarnet kopuyoc!" derlerdi. Haftanm 
günleri gibi yılm ayları da biribiri. 
nin etidiı·: Teaadüf ..• -- N. Baydar 

-- --~ ·-~ - -· 

ğişiklik görülmedi. İki kalbin hare
ketlerini kaydeden iğneler yüz sene
denberi takip etmi~ .. oldukları aynı ri
timle ihti zaza devam ettiler. Ve iki 
adamın vücudlaımda daha faal bir 
hayat başladığını gösterecek en kü
çük bir alamet görülmedi. 

Geceleyin, iki doktor bekçi ile bir
likte mü~!ıedc için i§ başında kaldı
lar. B ir türlü uyuyamıyan Anni 
Tompson bir çok defalar enteresan 
bir alamet görmek ümidiyle daiı"esin
den indi. Fakat bu da beyhude ol~c. 

Aradan yirmi dört saat geçtikten
sonra vaziyette hd.15. bir tahavvül gö
rülmüyordu. Birleşik devletlerde ve 
dünyanın her tarafında endişeyle ha
ber bekleniyordu. Gazetelerin hususi 
tabılar~, telsizin oparlörleri hep bu 
hf'kl~_nılen biiyük hadiseyle meşgul
gulduler, fakat ancak herkesin bildi
ği hikayeleri tekrarlayıp yeni bir şey 
olmadığını söylemekle iktifa ediyor
lardı. 

Aynı şartlar içinde ikinci bir gün 
geçti. Muvaffakiyet hu usunda git 

gide daha ııeptik görünen ilimler ü

mitsiz bir tavırla başlarını sallıyor
lardı. Anni Tompson da onlar kadar 

şüphe ediyordu. Fakat muhakkak bir 
§~?" vukua gelmesi icap ettiğini düşti
nuyor, ve Trundl'in umduğunun hila
fına olarak uyandırma teşebbüsünü 
kati ölümün takip etmesinden korku
yordu. 

,. Sonu var) 
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İzmir' de 
Fuar hazırlıkları 

son safhada 
İzmir (Hususi) - Fuardaki 

hazırlıklar, açılma tarihine şura
da bir ay kaldığı için, azami bir 
şekil almıştır. 

Fuarın kapısı yıktırılmıştır. 12 
bin liraya yenısı yaptırılmak
tadır. Bu kapının iki tarafında, 
şehrin en uzak yerlerinden, Kar
şıyaka ve denizlerden gözükecek 
şekilde sütunlar bulunacaktır. 

Suni gölün hazırlığı bitmek ü
zeredir. Gölün ortasında bir ada 
ve adanın üstünde de bir gazino, 
beton dans yeri ve istirahat yer
leri bulunacaktır. Adaya, gondül 
ve motörler. işliyecektir. Gölün 
dibine kil ta.bakası: clöşe-mnekle
dir. 

Pavyonlardaki tadilat çok büyük -
tür : 

Yeni vilayet pavyonları açılmakta
dır. Eskilerinde geniş tadilat vardır. 
Vakıflar idaresi pavyonu da, bugün
kü vakıflar idaresi, teşkilat ve serve
tini tam manasiyle gösterecek şekilde 
hazırlanmaktadır. 

10 metre yüksekliğinde bir saat ku
lesi de bulunmaktadır. Kulenin mer
divenleri, minare merdivenleri ~ek
lindedir. 

Vakıflar pavyonunun karşısında E
tibank pavyonu inşaatı hızla ilerle
mektedir. Bu pavyonun mühim bir 
kısmı, buzlu camla inşa olunuyor. 

İş Bankası pavyonunda epeyce 
tadilat yapılmakla beraber, gelecek 
sene, daimi ve büyük bir pavyonun 
inşası kararlaşmıştır. 

Bu sene, alaka çok fazladır. Mev
cud pavyonlar tamamen kapatıldığı 
için, fuar komitesi, her ihtimale kar
şı yeni ihtiyat pavyonları inşasını ka
rarlaştrmııştır. 

Kültürpark'ta da buna muvazi faa
liyet ilerlemektedir. 

Maraş halkevlileri Kayseri' de 

Kayseri, (Hususi) - Maraş Halke
vine mensup bayan ve bay 30 öğret
menden mürekkep bir kafile bando ve 
temsil kollariyle beraber Kayseri'ye 
gelmişlerdir. Misafirler vali ve Halk
evi başkanı tarafından Pazarviran'da 
karşılanmışlar ve şehre girdikleri za
man da Cumhuriyet ~eydanında Ata
türk amtı önünde toplanan yüzlerce 
Halkevli ve halk tarafından alkışlan
mışlardır. 

Maraş Halkevlileri Kayseri'de 3 
gün kalmışlardır. Şereflerine vilayet, 
Halkevi ve belediye tarafından ziya-

Uşak civarında bir 
sağlık istasyonu 

Uşak, 13 a.a. - Sıhhiye vekaletinin 
U şak'a on saat mesafede bulunan Ba
naz nahiyesinde bir sağlık istasyonu 
yaptıracağı haber alınmıştır. Sağlık is
tasyonunun kurulacağı haberi Banaz 
ve havalisinde sevinçle karşılanmıştır. 

Anlepfe ilk okul meıunlar1 · 
fetler ~erilmi~ti.r. Son gece M~raş Gaziantep, (Hususi) _ Şehrimiz 
Halkevı temsıl kolu tarafından musa- 'Ik k 11 d b 1 504 t 1 b . . .. . ı o u arın an u yı a e e 
mere verı?mış ve dun sabah mısa · . 
firler Maraş'a dönmüşlerdir. Gönder- ı mezun olmuştur. Bu rnıkdar geçen 
diğim resim Maraşh misafirlerimizi senekinden çok fazladır. Yalnız mer
Talas vilayet köşkünde göstermekte- \ kez kazasınrn mezun sayısı geçen yıl-
dir. dan 98 fazlasiyle 287 dir. 

İzmir'de yeni zeytin fidanhğı 

. ' 

Tarsus hastanesi 
Tarsus, (Hususi) - Tarsus'ta bir 

memleket hastahanesi mevcuttur. Fa
kat bu hastahane bilhassa yaz mevsi
minde ihtiyacı hakkiyle karşıhyacak 
genişlikte değildir. Bunun için, Tar
sustaki fabrikatörler, iş kanununun 
kendilerine tahmil ettiği revir açmak 
mecburiyetini ifa içfo bir araya ge
lere.k büyük bir hastahane inşasını 

teahhüt etmiş ve işe başlamışlardır. 
Bu hastahane, memleket hastaha

si içerisinde olacak ve bütün konforu 
havi olacaktır. 

Buraya yalnız fabrikalardan gele
cek işçiler değilr diğer müracaat e
denler de kabul ve tedavi altına alt
nacaktır. 

Tarsus fabrıikatörlerinin yaptıra
cağı yeni hastane ile, memleket has
tanesi daha ziyade genişlemiş olacak 
ve büyük bir ihtiyaç karşılanmış bu-... _ .. ____ ........... 

Diyarbakır'.da kitap 

satlş deposu 

Diyarbakır (Hususi) - Birinci Ge
nel Müfettişlik bölgesini teşkil eden 
vilayetler mekteb kitabı ihtiyacını 

temin maksadiyle Kültür Bakanlığı 
Diyarbakır'da bir depo ve satış mağa
zası açmağa karar vermiştir. Bu rnak
sadla Maarif Vekaleti yayın genel di
rektörü Faik Reşit Unat Diyarbakıra 
gelerek bina yerini tayin ile satrş 
hakkındaki tedkiklerini bitirmiştir. 
Mağaza bir haftaya kadar açılacaktır. 

lzmir'de vilayete bağlı miies
seselerin et ihtiyacı 

İzmir, (Hususi) - Vilayet ve bele
diye, şehit~'!-- dahilinde ve vilayete· 
bağlı bütün müesseselerde hastane ve 
emsali,, daha ucuz et temini için 
müşterek bir teşebbüs yapmayı ve bu 
işi, tam teahhüd altına girecek, gayet 
az karla iktifa edecek bir teşekküle 
vermeyi kararl'aştırmıştır. 

Urfa'da yaz eğlencele 
Urfa (Hususi muhabirimiz yazıyor) - Urfa'da her mev 

kendine mahsus bir eğlencesi vardır. Bunların içinde ilkbah 
yaz eğlenceleri ve eğlence yerleri üzerinde durulmıya değe 
mevzudur. 

Urfa'nın fakir ve 
zengin bütün halkı 

ilkbaharda muhakkak 
birkaç defa eğlence· 

ye giderler. Fakat eğ
lence yerlerinde ka
dınlar ayrr, erkekler 
ayrı otururlar. Çünkü 
erkekler eğlenceye 

birkaç saat için değil 
birkaç gün hatta bir 
hafta için giderler. 
Eğlenceye gidecek· 

!erin yiyecekleri içe
cekleri, yatacakları, 

Tarihi Halil Rahman gölünün görünüşü 

her türlü eşyaları bir gün evelisinden 1 
gönderilir. Orada kuzular kesilir, ye- J 

mekler hazırlanır, şişeler buzlu sula- Anteple resim sergisi 
rnr içinde soğutulur. 

Bu gezintiye iştirak edenler gün
düzün sıcakları hafifleyip de akşa -
mm serinliği çıkınca, yollara çıkar

lar. Şehre pek uzak 01m1yan bu yer
lere gidenler, yapacakları eğlencenin 
cinsine göre sofralarını hazırlarlar 

veya hazırlatırlar. Kemanlar, utlar, 
baglamalar akord edilmiye başıanır. 

Hoyrat, kesik, tek, beute söyliyecek
ler ahenge uyarlar. Akşamın serinli
ğinde, ceviz ağaçlarının, güllerin, çi
çeklerin kokuları içinde bülbiıl sesle
ri arasında besteler okunmıya başlar. 
Bestenin arkasrndan Urfa ağz: hoy
ratlar yükselir: 

Kız adm Ümmü handır 
Gözleıin ev yık.andır 
Beni derbeder ettin 
Ciğerim dclu k<uıdır 

Bu ahenk tan yeri ağarmcıya kadar 
devam eder. Artık uyku zamanı gel
miştir. Herkes evelce göndermiş ol
duğu veya beraber getirdiği yatılacak 
eşyanın arasında uyur. Öğleye doğru 
uykudan kalkılır. Artık gecenin a
hengi bitmiş yeni bir fasıl başlamış

tır: 

Öğle yemeği de zengindir. Kuzu 
dolmaları, Urfa'nın meşhur peynirli 
kadayifi yenir, nefis yoğurddan ay
ran içilir. Bir az istirahatten sonra o
yun faslı başlar. Bu oyunlar eski türk 
oyunlarıdır. 

Ara kesmece, esir almaca, pabuç ar
........ ~ ::. -·hm rPlik arım:ılc (rnhnlr\ 
gibi oyunlar . 

Esir almaca şu şekilde oynanır: İki 
taraf müsavi adette arkadaş (eş) alır. 
Bunlardan birisi karşı tarafa meydan 
okumak için ortaya çıkar. Kendini 
muhasım tarafa tutturmadan onlar
dan bir ikisini oyundan çıkarmıya 

uğraşır. Meydana çıkan arkadaşın e
li diğer taraf arkadaşlarından her

hangi birine dokunursa o, oyundan 
çıkar. Eğer kendisini karşı taraftan 
birisi yakalar ve bir nefes alacak ka

dar bir müddet zarfında kendisini tu
tanın elinden kurtaramazsa, kendisi 

oyundan çıkar. Oyun bu suretle de
vam eder. Neticede iki taraftan han
gisinin vurulmıyan yani oyun dışına 
çıkarılmamış bir veya bir kaç arka
daşı kalırsa o taraf oyunu kazanır. 
Diğer oyunlar da kendilerine mah
sus şekillerde oynanır. Urfa'nın me
sireleri çok güzeldir. Her taraf yeşil 
meyva ağaçları, çiçekler, eski şairle
rin meth ede ede bitiremedikleri kız 
saçlarınr andıran salkım söğütlerin 

sulara eğilen dalları manzaraya ayrı 
bir güzellik verir. - M. Rifat Ülgen 

HaJkevimizin ikinci resim ser 
geçenlerde törenle açılmıştır. Töre 
oldukça kalabalık bir kütle hazır 

lunmuş, vali ve parti başkanımız 
Çevik sergiyi bir söylevle açarak 
zel sanatların değer ve önemi üze 
de ehemiyetle durmuştur. 

Sergi, biri amatör sanatkarlara, 
ğeri lise ve orta okul öğrenicileri 
tablolarına mahsus olmak üzere iki 
sımdır. 

Halkevince birinci, ikinci ve üç 
cülere resim malzemesine ait kıyrrı 
hediyeler verilmiştir. Sergi şehrimi 
çok rağbet görmüş, on günde 6000 
dar vatandaş tarafından ziyaret e 
miştir. Sergi on beş gün açık kalac 
tır. 

Gönderdiğim resim derece alan 
Iolarr e:östermektedir. 

Niğde, 14 a.a. - Uzun yıllardan 
ri susuzluktan bunalan Niğde'yi 
taraftan bol suya kavuşturacak 
diğer taraftan da hayatı iktisadiy 
ni kalkındıracak olan Gebere bara 
nın inşasına başlanması münakasa 
konmuştur. Bu münasebetle niğde 
ler Cumhuriyet hükümetini miıı . 
ve şükranla anmışlar ve halkın tat 
ve minnet hisleri şarbaylık tarafı 
dan Nafıa Vekili Ali Çetinkaya' 
arzına karar vermişlerdir. 

Adana'da Karataş 
plljı 

Adana, (Hususi) - Bu sene Ad-8 
kulüp tarafından kiralanan Karat 
plajının tesisatı ikmal edilmiş ve pl 
bir kaç gün evel halka açdmıştır. 

Plajda iki gazino, lokanta, ya 
soyunma ve giyinm'! kulübeleri 
rnüteaddid

0 

duş yerleri yapıımıŞtı. 
Bu sene tahlisıiye ve tenezzüh için tı• 
motörle bir kaç da san.dal temin olı.I 
muştur. 

Yeniden, Büyük Şefin, muhtelif 
zamanlarda, muhtelif vesilelerle genç 
lik hakkında veya gençliğe hitaben 
irat buyurdukları vecizeler, Kültür -
park'ın her köşesinde mermer sütun
lara hakkettirilecektir. 

Fuarın, şimdiye kadar geçirdiği is
tihaleler de bir sanatkar tarafından 
maket halinde gösterilmek üzere ha -
zırlanmaktadır. 

Malatya (Hususi) 
- Malaıtya halke -
vi temsil- müzik 
ve köycülük kollo
rı sık sık vilayet 
çevresi dahilinde 
gezintiler tertip 
etmekte ve köylü
lerle hasbihaller
de bulunmakta · 
dırlar. 

, 
Malatya halkevlilerinin gezintiler• 

Diyarbakır'da halk 
okuma odaları 

Diyarbakır (Hususi) - Köylünün 
okutulması ve okuması işini en ön 
plana alan Diyarbakır Halkevi geçen 
yıl Tefalo köyünde bir köy okuma o
dası açmıştı. Bu yıl da Hanik köyün
de bir okuma odası açacaktır. Oda bi
nasını (Çınar ilçebayı Emin temin et
mittir. Bundan sonra üçüncü bir o
kuma odası açılması da kararlaştırıl· 
~ur. 

Halk türküleri toplanıyor 
Diyarbakır, (Hususi) - Kültür Ba

kanlığı memleket havalarını plağa al
mak üzere muhtelif maksatla yurdun 
her tarafında tedkikat yaptırmakta 

dır. Bu kollardan üç kişilik bir grup 
da Malatya ve Elizığ'a uğrayarak Di
yari>akır'a gelmi!ılerdir. 

Heyet Diyarbakır'da muhtelif şar
kıları plağa almışlar ve uzak köyler
den getirilen şarkıcıları dinlemiştir. 

İzmir ihracal~llan toplandılar 

İzmir, (Hususi) - İhracat madde· 
!eri kontrolu meseles,i etrafında İk-

1 
İzmir, (Hususi) - Vali, vilayet 

encümeni azaları ve bazı zevat, Bor
n.ova'ya giderek vilayetin yeni zey· 
tincilik hareketlerinin nüvelerinden 
biri olan istasyonu gezmişler ve çok 
iyi intibalarla ayrılmışlardır. 

tısat vekaletinin sorduğu bazı nokta· Bu saha, kısa bir müddet içinde ha
lar etrafında mütalealarını bildirmek zırlanmış olma:ida beraber bugün 

mükemmel bir fidanlık halindedir. 
üzere, İzmir ihracatçılarının toplan

tıları başlamıştır. 

İlk toplantıyı üzümcüler yapmışlar 

ve dileklerini, fikirlerini bir rapor 
halinde tesbit etmiş, tatbikattan ah 

nan tecrübeye dayanarak bu sahada 
neler yapmak lazım geldiğini bildir

mişlerdir. 

İçtimada, alakadar resmi memurlar 

da buluıunuşlardır. 

Maamafih, müstakıbel çalışma ve 
planlara nazaran, civarda yeniden is
timiakat yapılacaktır. Buradaki mü-

tehassıs tarafından Kadifekale'de 
dikilen bütün zeytinler tutmuştur. 

Vali, mütehassısa her türlü çalış
malarında kendilerine yardım edece
ğini söylemiş, kendisini tebrik eyle
miştir. Yukarıda.ki resim Vali B. Faz
lı Güleç'i fidanlıkta izahat alırken 
gösteriyıor~ 

Bir kaç gün evel 
hep birlikte Akca
dağ kazasına gi
di'lmiş ve orada 
faydalı konferans
la'I' verilmiştir. 

Halkevliler Akça
dağ'da bir gece 
kalmrş, bir de tem
sil vermişlerdir. 

Temsil muvaffaki
yetli olmu~. akça
dağhlar tarafın -
dan çok beğenil

miştir. 

Gönderdiğim re · 
sim akçadağhları 
halkevimizin tem
sil müzik ve köy
cülük kolları üye
leriyle bir arada 
göstcnnektedir. 
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Dünkü yüzme müsabakaları 

Bölge atletizm müsabakaları 
dün öğleden sonra neticelendi 

Halkevinin tertip ettiği yüzme 
yarışları çok heyecanlı oldu" 

yeni Ankara 
edildi 

Müsabakalarda 
rekorlan tesis 

Ankara bölgesi atletizm müsabakalarına 16 temmuz cumartesi 
günü baılanmı' ve dün de devam edilmiştir. Atletizm müsabaka
ları Ankara' daki sporcular ve spor severler için çok heyecanlı ve 
zevkli geçmiştir. Binlerce seyirci yarışları alaka ile takip etmittir. 

Derece alanlara mükôfatlar verildi 

100 metre yüzme müsabakasında Gençlerbirliği kazanmııtır 
1 inci Cihat, 2 inci Suat, 3 üncü Ihsan 

ilk defa geçen sene ihdas edilen 
Halkevi yüzme teşvik müsabakaları -
nın ikincisi dün yapılmıştır. Bu mü
sabakalar hakikaten çok güzel olmuş 
ve müsabakaları seyretmek üzere ge
len yüzlerce Ankaralı zevkli bir gün 
geçirmiştir. YüzücUlerin günler~en : 
beri beklediği müsabakalar kendılerı 
için de çok heyecanlı olmuştur. 

Müsabakalara program mucibince 
saat 15 de başlanmış ve müsabakalar 
sonuna kadar tam bir intizamla cere
yan etmiştir. 

tık önce yapılan 100 metre serbest · 
yüzme müsabakasına 5 kişi iştirak et- li!~R'.~MtlliliıliliiilllililıiiıiU•ii 
miş ve neticede 1.16 4/10 da Gençler
birliğinden Cihad Denizmen birinci, 
Suad Dinçer ikinci, İhsan Telli üçün
cü olmuşlardır. Bu müsabakada bil
hassa Cihad çok güzel istille yüzmek
tedir. 

lkinci müsabaka 100 metre sırtüstü 
idi. Bu müsabakaya 5 kişi girmiş ve 
neticede 1.41 8/ 10 dakika.da Gençler. 
birliğinden Nazım Altunkaya birinci, 
Ankaragücünden Halil İşlek ikinci 
ve Gençlerbirliğinden Necdet Alpay
lı üçüncü olmuşlardır. Bu mücabaka
da bilhassa Nazım güzel ve serbest 
yüzüyordu. 

200 metre k11rbağalnma : 
üçüncü müsabaka 200 metre kur

bağalamadır. Bu müsabakanın mesa
fesi biraz uzun olduğu için ilk iki 
müsabakadan daha heyecanlı olmak
tadır. Neticede Gençlerbirliğinden 
Ihsan Telli 3.53 7/10 dakikada ve al
kışlar arasında müsabakayı birinci o
larak bitirmiştir. ikinci gene Genç
lerbirliğinden Nazım Altunkaya, ü · 
çüncü Güneş'ten Hlyri Ozkök gel • 

miştlr. .. . . . 
Hayri geçen senenin bölge ıkınc:-

sidir. Yüzme tarzı iyi olmasına rag
men Hayri bu sene fazla ekzersiz 
yapmadığı için çabuk kesildi. 

Kiiçiiklcrin mihabakası : 
Küçük yüzücülerin müsabakası da 

100 metre yüzme yarışında bi -
rinciliği kazanan Cihat 

(Gençlcrbirliği) 

400 metre serbest yüzme yarııla
rınd a Gençlerbirliğinden Kqli 

Tarlan birinciliği kazanıyor 

çok heyecanlı ve zevkli oldu. ~u mü
sabakaya 14 küçük iştirak ettı. Ser
bestçe yüzmelerini temin için müsa
baka yedişer kişiden iki defada ya -
pıldı. Birinci partinin birincisi Mah
mut Kızıltan, ikincisi İhsan Kurd, 
üçüncüsU Nusret Kiper'dir. İkinci 
partinin birinciı;i Salim Kandemir, i
kincisi Osman Haşsa, üçüncüsü En
ver Altay olmuştur. Derece alanlar a· 

100 metre sırtüstii yarı~larında hakem ~iya ~irinci/iği kaz.anan 
Nazımı seyircilere takdun edıyor 

Müsabakalardan alınan netice- 4X 100. Bayra1; ( Biiyiikler) 
leri aynen yazıyoruz: 1 • Harbiye 1. Y. takımı, 2 • D.Ç. 
11 O Metre engelli (Gençler) takımı, 3 - A. G. takınu. 

1 • Kamil (D.S.) 18.6 (Yeni Ankara 
rekoru), 2 • Kemal (D.S.) 19.4, 3 - Re
fik (Güneş) 19.8, 4 - Mazhar (A.G.). 

110 Tnı?tre engelli (Biiyükler) 
1 - Feyyaz (H.İ.Y.) 18.1, 2 - Ha· 

lim (G.S.) 19.1, 3 ·Ziya (D.S.) 20.4. 

800 metre (Gençler) 
1 - Ahmet Uğuz (Güneş) 2.21, 2 -

İsmail (D.S.) 2.22.6, 3 • Remzi (A.G.) 
2.27.2. 

800 metre (Riiyiikler) 
1 • Ökkeş (A.G.) 2.08.7, 2 - Ziya 

(D.Ç.) 2.17.7, 3 - Adnan (D.Ç.) 
2.18.3. 

100 metre (Geneler) 
1 - Mehmet (D.S.) 11.9, 2 - Turgut 

(D.S.) 12.2, 3 • Nihat (D.S.) 12.9 

100 metre (Biiyiikler) 
1 - Necati Çatuk (H.i.Y.) 11.7, 2 -

Fuat Altan (H.İ.Y.) 12.7, 3 - Şevket 
(D.S.) 12.3. 

400 metre (Gençler) 
1 - Ahmet (Güneş) 58.7, 2 - Kamil 

(D.S.) 1.00.3, 3 • Celal (Güneş) 

1.01.6. 

•100 metre (Büyiikler) 
1 - İbrahim (D.S.} 54.8, 2 - Nuri 

(D.S.) 55.lı 3 • Orhan (H.t.Y.) 57. 

.3000 metre (Gençler) 
1 - Cevat Uluşan (D.S.) 10.47, 2 -

Fikri Serçe (Güneş} 4.49.6. 

5000 metre (Riiyiilder) 
1 - Mustafa (Güneş) 16.32.6 Anka

ra rekoru, 2 - Mehmet (D.S.) 14.49.5, 
3 - Ali (A.G.) 18.37.5. 

4X 100. Bayrak (Gençler) 

1 • Ankara Gücü takımı, 2 - D S. 
takımı, 3 - D.S. takımı 

rasındaki final müsabakası da 400 met 
re serbestten sonra yapılmıştır. 

Çok heyecanlı geçen final müsaba
kası neticesinde 0.39 6/ 10 saniyede 
Mahmut Kızıltan birinci, İhsan Kurt 
ikinci ve Nusret Kiper üçüncü olmuş-

100 metre .ıterl>e!ft : 

Son ferdi yüzme müsabakası 400 
metre serbest. Bu müsabakaya altı ki
şi girmiştir. 

Müsabaka başlar başlamaz Gençler
birliğinden Cihat ve Keşfi en önde 
görünüyorlardı. Çetin bir mücadele
den sonra bu sene şimdiye kadar 400 
metre birinciliğini elinde tutan Keş
fi Tarhan 7 .9 dakikada gene birinci
liği aldı. Gençlerbirliğinden Cihat 
Denizmen az farkla ikinci, ve Anka -
ragücünden Abdullah Pazarbaşı üçün
cü geldiler. 

Bundan sonra günün en heyecanlı 
müsabakası türk bayrak yarışı idi. 

Zevkli bir çarpışmadan sonra neti-
cede 6.41 5/ 10 dakikada Nazım Altın
kaya, İhsan Telli ve Suad Dinçer'den 
mürekkep Gençlerbirliği takımı birin
ci, Ankaragücü takımı ikinci olmuş -
tur. 

Atlamalar : 

En son müsabaka atlamalardı. Bu 
müsabakaya 5 kişi iştirak etmiştir. 
Neticede Gençlerbirliğinden Bülent 
Hasar birinci, Ankaragücünden Salih 
İzlal ikinci ve Gençlerbirliğinden 
Necdet Alpaylı üçüncü olmuşlardır. 

Müsabakalar bu suretle sona erer 
ermez Halkevi Başkanı Ferit Celal 
derece alanlara birer birer madalya
larını verdi ve ayrı ayrı yüzücüleri 
tebrik etti. 31 puvanla birinciliği alan 
Gençlerbirliği kulUbüne de günün en 
büyük mükafatı olan güzel bir kupa 
hediye edildi. 

Dünkü müsabakalar neticesinde 
Ankaragücü 10 ve Güneş kulübü de 
bir puvan almıştır. Mükafatların da· 
ğrtılması bittiği zaman bütün yüzü
cüler halkevi başkanı ve orada bulu. 
nan spor erkanı şerefine üç defa va
rol diye bağırarak dağılmışlardır. 

Her sene böyle bir gün tertip et
mek suretiyle Ankara bölgesinin spor 
hareketlerine yardım eden halkevimi. 
zin bu hareketini de ,Ukranla karşı
larız. 

Yiiksck ntlama (Gençler) 
1 - Mazhar (A.G.} 1,47, 2 - Ahmet 

(D.S.) 145, 3 - Salahattin (Güneş) 
140. 

l'iiksek atlama (Riiyiikler) 
1 • Jerfi Fıratlı (G.B.) 1.72, 2 -

Feyyaz Koran (H.İ.Y.) 157, 3 - Nuret
tin Özbay (H.1.Y.) 147, 4 • Kemal 
Oktar 130. 

Giille atma (Gençler) 
1 - SaJahattin Ürkmez (G.B.) 10.04 

2 • Nihat Kaçar (D.S.) 9.11, 3 - Mu
harrem Seyhan (A.G.) 8.38. 

Giillc atma (IWyiiklcr ) 
ı - İsmail Çetin (A.G.) 11.03, 2 • 

Rauf Kabil (A.G.) 9.5, 3 - Kamil Ok
tar (H.1.Y.) 9.04. 

Teli adını (Gençler) 
1 - Osman Atlar (D.S.) 5.31, 2 -

Mazhar Urgan (A.G.) 5.03, 3 - Kemal 
Ay (A.G.) 4.92, 4 • Nihat Edval (A 
G.) 4.69. 

Teh adım (Rii;.·iiher) 
1 • Fethi Aliy Ertmager 6,07, 2 -

Sami Ertansel 6.-, 3 - Feyyaz Karac 
5.96, Necati Çatuk S,93. 

Büyüklerde puvan he'8biyle H. l. 
Y. - Puanla birinciliği, Geneler ara
sında da O. Spor - puvanla birincili
ği kazanarak bölge kupalarını alını,. 
lardır. Ayrıca birinciden üçüncüye ka
dar derece alan atletlere madalyeler 
verilmİ§tİr. 

200 metre engelli (Geneler) 
1 - Hayri (D. S.) 29.S, 2 - Refik 

1 • (Güneş) 30.4, 3 ·Nihat (D.S.) 21.2. 

200 metre (Gençler) 
1 • Mehmet (D.S.) 25, 2 • Nihat 

(D.S.) 25.8, 3 • Ahmet (Günbş) 26.1. 

1500 metre ( Gem.;lcr) 
l - Ahmet (GUncş) 4.58.5, 2 - Cevat 

(D.S.) 4.59, 3 - İsmail (D:S.) 5.02,8. 

Sırı Mu <1tfomfl (Gençler) 
1 - Sahir Tekin (G.B.) 27.5, 2 • 

Nejat (Güne§) 275, 3 - Celal (üü
neş) 260. 

Cirit atma (Gençler) 
1 - Nihat Erdal (D.S.) 34.50, 2 -

Cahit Kaçer (D.S.) 32.50, 3 - İsmail 
Köktürk (A.G.) 30.40. 

200 engf•lli (Rii)·ii1der) 
1 • Feyyaz (H.t.Y.) 29, 2 - Ziya 

Atlet (D.S.) 30, 3 - Faik (H.İ.Y.) 33 

200 metre ( IJii)·iilder) 
1 • İbrahim (D.S.) 24. 2 - Feyyaz 

(H.1.Y.) 24.4, 3 • Necati (H.İ.Y.) 24.5 

1500 nıetrP. (Rii,\'iil·for) 
1 - Ökkeş (A.G.) 4.27.4, 2 - Edip 

(A.G.} 4.40, 3 - Mehmet (D.S.) 4.44. 

10.000 llU'tl'C 

1 - Mustafa lul<neş) 36.23, 2 - Meh
met (D.S.) 29.52, 3 - nuseyın (A.G.) 
40.27. 

Sırıkla "'lama 
l - Muhittin Akın (G. S.) 3.20 

Cirit <ltma ( IWyiilder) 
1 ·Yılmaz Yurdovel (H.1.Y.) 41.56, 

2 - Hüseyin Kemeç (H.1.Y.) 40.10, 
3 - i"lı.ustaıa çclık (tt.G.) 39.6U, 4 - İs
mail Çetin (A.'G.) 38.70, 

lJç atlım atlama (Gençler) 
l - Ahmet (A.G.) 11.04, 2 - Hayri 

(D..S.) 10.87, 3. Mustafa (G.B.) 10.39 

Vç adım atlama (RiiyiiT&ler) 
1 • Fethi Alomar (H.İ.Y.) 13.05, 

2 ·Feyyaz (H.İ.Y.) 12.19, 3 - İbrahim 
Barbaros (A.G.) 11.34. 

·tX20n Rn;.nıl; ( Gt'-nrlcr) 
1 • Demir Spor takımı 1 .45.5, 2 • 

Güneş takımı 1.56.4, 3 • Ankara Gücü 
takımı 2 -

'-X1IO() Rn,\'ra"· (Rii\'iikfor) 
1 • Demir Spor takımı 3.40.6. 2 • 

Harbiye İdman Yurdu Takımı 4.61. 

Karadeniz havuz.undaki yü:r.melere İ§tirak eden gençler 

Türkiye bisiklet 
birincilikleri 

Eskişehir birinci, 

Kocaeli ikinci, Bursa 

üçüncü oldu 
İstanbul, 17 a.a. - Bugün 938 sene. 

si Türkiye bisiklet mukavemet birin· 

cilikleri 156 kilometre üzerinde saat 

7.30 da 14 bölgeden 37 ko~ucunun işti

rakiyle Topkapı'dan başlıyarak Edir. 

ne yolu üzerinde yapılmıştır. Türkiye
de ilk defa yapılan bu en kalabalık ya
rışın beşinci kilometresinde başta gi. 
den İstanbullu Agop'un arkasından 
yokuşa karşı milli takımdan Eyup'un 
ve akabinde aynı takımdan Kocacli'
den Orhan'ın yapmıı oldukları kuvet
li bir çifte atak neti~indc 37 kişilik 
kafilenin sekizinci kilometrC$indeki 
vaziyeti şu şekilde idi. 

İstanbul' da 

Tenis Turnuvası 

Galiplere kupa verildi 
İstanbul, lv a.a. - Türk dağcılık 

kulübü tarafından organize edilen Üs

tündağ kupası tenis turnuvasının fi. 
nalleri bugün dağcıhk kulübünün kort
larında oynanmıştır. Büyük bir inti
zam içinde cereyan eden müsabakala
rı güzide bir kalabalık takip ediyor
du. 

:Birinci Platon, Orhan, Eyup, Talat, 
Erdoğan ve İzmirli Bayram'dan teşck. 
kül etmiş ve bunların 400 metre geri
sinde de sıra ile izmitlilcr, istanbullu
lar, ankaralılar ve eskişchirliler ve di. 
ğer koşucular takip ediyorlardı. 

İlk oyunu Suat ile Telyan oynadı
lar. Tek müsabakaların finalini teşkil 

eden bu karşılaşma, Suat'ın klas itiba

riyle yükseli. olması yüzünden pek o

kadar heyecanlı olmadı. Tclyan teknik 

ve taktik noktasından kendinden çok 

üstün olan Suat'a sade enerji ile kar

§1 koymak istiyordu. Suat vaziyete 
derhal Mikim oldu ve Telyan'ın gayre 

tini boşa çıkaran bir oyunla beıs cHt

lik müsabakanın ilk üç saatini sırasile 
''6-2,6-1,6-2,, aldı. Bu suretle Suat 

tek müsabakaların şampiyonu oldu '\l'C 

kupayı aldı. 

Tek kadın müsabakaların finaline 

Küçük Çekmece'ye gelindiği zaman 
15 inci kilometrede vaziyet aynı şekil

de devam etmekle beraber mesafe da
ha açılmış bulunuyordu. 42 inci kilo. 

metrede Büyük Çekmece köprüsünü 

geçtikten sonra birinci platon dört ki
şi kalmış izmirli Bayram gerilemiş 

bulunuyordu. İkinci platonda ankara
lı Yakup'la birinci platonu kovalıyor. 

lardı. Milli takımdan Talat 45 inci ki

lometrede yarışı makinesinin bozul
masından dolayı terketmek mecburi. 

yetinde kaldı. Yarışın dönüm noktası 
olan 78 inci kilometreden birinci pla
ton iyi bir rekor temin ederek dönüşü 

2 saat 12 dakikada yapm:ştır. 

Bunları takiben eskişehirli Halil, 

~anakkaleli Mustafa, denizlili Meh
met, İstanbullu Terkom bulunuyorlar. 

dı. 37 kişiden finale varamıyan yalnız 

Muğla'dan Osman, Mersin'den Kazım 

ve Edirne'den Cahit'tir. Dönüş rüz
garla ve sıcakla mücadele etmek sure

tiyle koşucuları çok hırpalamıştır. 

Büyük Çekmece'ye beş kilometre 

mesafe kaldığı zaman Orhan'la Eyup'. 

un rüzgara karşı tutturmuş oldukları 
40 kilometrelik tempoya uyamıyan 

Erdo6an yavaş yav:- ş geriliyerck birin

ci platondan ayrıldı ve finale 35 kilo -

metre kala rüzgarın tesiri Eyup'la 
Orhan'ı takip etmek için sarfetmiş ol. 
duğu enerjinin fazlahgından do.ayı 
yarışı terketmek zorunda kalmıştı. 

Kilometreler kısaldıkça güneş şid -

dctini ziyadeleştiriyor ve müsabıklar 

da 5 saatten aşağı bir rekor elde et

mek için olanca kuvetleriyle koşuyor. 
lardı. 

Finale 200 metre kaldığı zaman Or

han'la Eyup arasında 938 senesi şam -
piyonlugu için kuvetli bir mücadele 

başladı ve 13 saniye süren mücadele 

Orhan'ın yarım tekerlek farkla Eyu. 

p'u geçerek Türkiye mukavemet şam
piyonluğunu kazanmasiylc netice bul
muştur. 

Teknik netice şudur: 

1 • Orhan (Kocaeli ve milli takım-

Bayan Grodetski ile Bayan Kortelli 
kalmışlardı. Bayan Grodetski müsa
bakayı kolayca kazanmasını temin e

den bir oyun çıkardı. Ve üç saatlik 
müsabakanın ilk iki saatini "6-0, 6--0., 
kazanarak kupayı kazandı. 

Karışık müsabakalarin finaline Ba

yan Kortelli • Kris çiftle Bayan Gro

detski • Arevyan çifti kalmışlardı. Ba

yan Grodetski - Areyvan çifti kolay
ca ve "6-1, 6-1., kazandı. 

Günün en mühim karşılaşması çüt 

erkek arasında idi. Finale Fenerbahçe'. 

nin Armitaj • İbrahim çiftiyle Güneş'· 
in Japebaldini çifti kalmışlardı. Birin

ci setin ilk üç geymini güneşliler aldı
lar. Fakat fenerbahçeliler aralarında 
ahengi kurduktan sonra üst üste ka
zandıkları geymlerle birinci seti 6-4 

kazandılar. lkinci set 6-3 yine fener

bahçelilerde kaldı. Güneşliler üçüncü 

seti büyük bir gayret sarfederek 7-S 

kazandılar. Bu sette İbrahim de, Ar

mitaj'da, muhakkak bir maçbol kay
bettiler. 

Dördüncü set çok heyecanlı oldu. 

fencrbahçclilcrin üstünlüğü görülü

yordu .Nitekim bu seti de 6-2 kaza:ı
dılar. 

Maçlardan sonrn galiplerin kupala
rı merasimle verildi. 

dan), 2 - Eyüp (Ankara milli takım
dan), 3 - Halil (Eskişehir), 4 • Meh -

met (Denizli), 5 - Mustafa (Çanak
kale), 6 - Torkom (lstanbul), 7 • A

laaddin (Ankara), 8 - Ahmet (Kon

ya), 9 • Zekeriya (Eskişehir), 10 -

Sabri (Balıkesir), ı ı . Yakup (Anka
r~), 12 • lbrahim (Kocaeli), 13 - Kad
rı (Kocaeli), 14 - Mıthat (Kocaeli), 
15 • Faruk (Eskişehir), 16 - Faruk 
(Bursa), 17 - İsm:ıil (Bursa), 18 • 
II iis.,meddin (Bursa), 19 - Ali (Es
!dş::hir), 20 - Salih (Kocaeli). 

Takım tasnifinde Zekeriya, Faruk, 
Ali (Eskişehir) takımı birinci, İbra
him, Kadri, Mithat (Kocaeli) takımı 
ikinci; Faruk, lsmail, Hüsameddin 
(Bursa) takımı üçüncü olmuşlardır. 



-b-

Çiftlik'te yaz! 

Karaileniz h'avuzunCla suya atlayıf 

Serin sular arasında neıeli anlar 

uı:us 

Yenişehir'de kı_ş ! 

Sıcak yaz günlerinde 
Çiftlik'te Karadeniz 

ı · 1 

Havuz kenarında serinliyenler 

Suda eğlenceler 

Maarif Vekilinin 
beyanatı 

(Başı 1. inci sayfada) 

labilmek için dersini hazırlıyacak 

kafa ve kalp aükunetini temine ihti
yaç vardır. Tetkikatımııda bu esasla
rı göz önünde bulundurarak hazırlı

yacağım etraflı tetkik raporunu Ka
mutay'a ıunacağxz. 

Umumi: Kültür işlerimiz çok iyidir. 
Atatürk rejiminin bize bahşettiği bin
bir iyiliklerin biri belki de en ba,ıı
cası asırlardanberi mlihmel kalmış o
lan kültür işlerimizin sağlam esasla
ra ve yanılmaz metodlara dayanarak 
seri inkişafıdır. Cümhuriyet devrin· 
de varolmağa başlıyan kültür hayatı, 
aıslarca sürüp giden hocalamalarla 
kıyas kabul etmiyecek derecede hare
ketli ve olgundur. 

MnariJ 1' ckilinıizin 
Er::ıirıcarı' da ziyaretleri 

Erzincanı 17 (Hususi: muhabirimiz
den) - Şehrimizde bulunmakta olan 
Maarif Vekili B. Saffet Arıkan yan .. 
larmda Ordu Müfettişi Orgeneral 
Kazım Erbay, Vali Fahri Ozen oldu 
ğu halde mektepleri gezmif, Halk 
PaL· tiııi'ni, Halkevi'ni ve Belediye'yl 
ziyaret etmiştir. B. Arıkan öğleden 
sonra Kah köyüne gitmiş ve köydeki 
nümune fidanlığını gezmi9tir. Ak~m 
Ordu Müfettişi Orgeneral Kbım 
Orbay tarafından Subay yurdunda 
şerefine bir ziyafet verilmiştir. Ziya
fette Bakan'ın refakatindeki zatlarla 
ordu, viHiyet ve belediye erkanı da 
bulunmuştur. Killtilr Bakam yarın 

sabah Gümüşaneye hareket edecek· 
tir. - Hatımoğlu 

Macar Başvekili 
ve Hariciye Nazırı 

Roma' da 
(Başı 1. inci sayfada) 

nüfuzuna karşı bir muvazene vücuda 
getiriyorlardı. Anşlus, vaziyeti tebdil 
etmiştir. Hali hazırda Macaristan is
tihııalat fazlasının yüzde kırk beşi
ni Almanya'ya ve yalnız yüzde on 
nisbetini ltalya'ya ihraç etmektedir. 

Dahili siyaset sahasında, Anşlus' • 
danbcri, Macaristan'da nasyonal - sos
yalist propagandasının inkişaf ettiği 
görUlmüşttir. 

Dış siyaset sahasından şimdilik ilk 
plinda bahis mevzuu olan mesele, Çe
koslovak meselesidir. Ve Macaristan 
Çekoslovakya'ya karşı muahedelerin 
yeniden ~özden gecirilmesine dair o
ı:rır-metalifünı Almanyanın muzabe-
reti ile ileri sürmeğe gayret etmek
tedir. Alman - Macar dostluğuna kar
şı bir muvazene husule getirmek için 
İtalyan - macar dostluğuna yeni bir 
esas tedarik edilmelidir. Ve Budapeş
te hükümeti, bir İtalyan - Macar -
Yugoslav kombinezonunun İtalya -
Avusturya - Macaristan muahedesi 
sabah 'Gümüşane'ye hareket edecek
tir. • Hatunoğlu 

Kolombiya ve 
milletler cemiyeti 

Bogota, 17 a.a. - Kolombiya Reisi
cümhuru Löpez, Kolombiya'nın Mil
letler Cemieytinden çekilmesine ta
raftar olduğunu ve bu baptaki kara -
rın ittihazını yeni seçilen ve 7. ağus
tosta işe başlıyacak olan reisicümhur 
Santos'a bıraktığını söylemiştir. 

Burada mevcut kanaate göre, ko
lombiyanm Milletler Cemiyetindeki 
eski mümessili olan yeni Reisicilm -
hur Santos Milletler Cemiyetinde kal 
mağa taraftardır. 

İsvt·c Kıralmın Londra . .. 
!'cyahati hakkında bir haber 
Londra, 17 a.a. - lsveç kıratının 

yakında Londra'yı resmen ziyaret e
deceği ve bu ziyaretin de gene yakın
da iade edileceği haberleri selahiyet
tar mahafilce tekzip olunmaktadır. 

An~ara Belediyesi 

16 kalem boya ahnacak 
Ankara Belediyes.inden : 

1 - Otobüslerin bir senelik 16 ka· 
lem boya ihtiyacı on be~ giln müddet
le açık eksiltmeye k<>nulmuştur. 

2- Muhammen bedeli {1240) bin 
iki yilz kırk liradır. 

3 - Muvakkat teminat (93) doksan 
üç liradır. 
4- Şartnamesi ve 1"11tesini görmek 

istiyenlerin her gün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 26 temmuz 
938 salı günü saat on buçukta bekdi· 
ye encUmenine mUracaatları. 

{2363) 45C5 

Sahhk enkaz 
Belediye imar Müdürlüğünden: 

Cebeci'de siyasal bilgiler okulu ci· 
varında 522 adanın 42 parselinde kar
gir binanın 150 lira muhammen kıy
metindeki enkazı 20.7.938 !i•u·ıamba 
gilnU ıaat 12 de imar mildUrlüğünde 
açık artırma ile ihale edilecektir. Ta· 
Upleriniı1 pey akçcleriyle mezkar mü· 
dUrlUğc milracatları ilan olunur, 

(2302) 4431 

Kırtasiye ahnacak 
Ankara Belediyeainden ı 

1 - Belediyeye alınacak kırtasiye 
on bet gUn mUddetlc açık eksiltmeye 
konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (680) lira
dır. 

3 - Muvakkat temin.atı (51) lira.o1 
dır. 

4 - Listeıini görmek iatiyen· 
terin her gün yazı igleri kalemine ve· 
i&teklilerin de 26 temuz 938 aalı gil-4 
nü saat on buçukta belediye endime..ı 
nine müracaatları. (23u4) 4506 

200 cam alınacak 

Ankara Belediyesinden ,; 

1 - 1938 senesi içinde otoıbtislorl1l 
kırılacak ve değiştirilecek 200 adet 
cam on beş giln milddetle açık eksilt· 
meye konulmu~tur. 

2 - Muhammen .bedeli (800) sck?.ı 
yUz liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (60) akın~ 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek is.tiyen-o 
terin her gUn yazı işleri kale~ine ve 
isteklıilerin de 26 temmuz 938 salıp· 
nü saat on buçukta belediye encUmeı-
n1n mlh-.ac:aa.tlar.ı. (2365).. 4501 

Benzin ahnacak 
Ankara Belediyesinden X 

1 - Belediye otomobili için alına• 
cak 8-11 ton orta benzin <>n beş gilll 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (2581) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (193) lira• 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 29 temmuz 1938 cuma 
günü saat on buçukta Belediye encü• 
menine müracaatları. (2457) 4664 

Karne ve bilet yaphrllacak 
Ankara Belediyesinden z 

1 - Otobüs idaresinin bir sen~Iilc 
ihtiyacı olan 12 bin adet karn~ ile al· 
tr milyon altı yüz yetmiş üç bin udet 
bilet on beş gün mi.ıddetle açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3055) Uç 
bin elli altı liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (230) iki 
yüz otuz liradır. 

4 - Şartnamesini görmek i.;tiyı:n· 
!erin her gün yazı işleri kalemine ve 
istekltilerin de 26 temmuz 938 salı gü· 
nü ıaaat on buçukta belediye enctiırıe· 
nine milracaatları. (2355) ısos 

Satıhk çam tomrukları 
Devlet Orman ltletme&i Karabük Revir Amirliğinden : 
1 - Revire bağlı Keltepe ormanının Gölveren ölııillmUş numatalantf11Ş 

ve istif edilmiş 968.979 metremikaba muadil 1796 adet çam tomruğu 20 teıtı· 
muz 1938 çarşamba günü saat 16 da Karabük'teki Revir merkezinde açılc 
artırma ile satılacaktır. 

2 - Karabük istasyonundan Gölveren deposuna kadar kamyon işleye· 
cek yol vardır mesafe 23 kilometredir. 

3 - Tomruklarda kuturlarına göre başkesme payı vardır. 
4 - Tomrukların açık arttırmaya esas muhammen bedeli beher ınetre 

mikabta 12 liradır. 

5 - İsteklilerin yukarda yazılı gün ve saatte % 7
1
5 teminatla re\fir 

merkezine müracaatları. 
İstif No. Tomruk adedi metremikllp 

1 222 117 
2 215 111 
3 163 89 
4 316 175 
5 292 155 
6 328 177 
7 261 141 

---
Yekun 1796 968 

D. m.3 

774 
757 
335 
437 
491 
600 
585 

~ 

Tomruk boYll ------4 ınetı'C 
4 ,, 
4 ,, 

4 .. 
4 .. 
s ,, 
4 .. 

4563 



Kedi büyük mü .d.' 1 1 • 
y...,.:1 

Şehre civar ya.ılıklardan birinde 
otururdu. iki metreye yakın boyu, 
ıezıit omaları, daRa ve beyu saçlı 
baıı ve mavi ıöderiyle eakl Gol mu
hariplerine bennrdi. Ve eski muha· 
riplerden olmaeı ela lisandı. Zira 
ytlkaekse b1r ..Url rlld>enin tabibi 
idl. Ona miralay Sermet bey derler· 
eli. Fakat alaylı olduiu rivay~t ed~· 
lirdi: Gell,ememit bir lebp ıle, bır 
bç yüs kelime Jrullmarak konutur, 
llay kahvelerinde Wyllllere ıfrt blJd. 
Jelerl naklederdi. Ve her &T hlklye• 
al P,i onun MW1eleri ele mlbala
jalarla dolu idi~ 

- Bk klf ,antı c!alda dolqn"ken 
baktım, yandaki koruluktan koca ol• 
liıı~~Hrime doin& 
&eliyor. Çlftem ıırtmidi"mr.1hiMD 
bQırJandım. P&kat bir anda akiJllY 
ıeldi ki G.serlmdekl flplrlerle aıw:ak 
ta..-.ı wrulablllr. Bıplnm ~sn: 
dan sıbnp bel ayıpma 'Ulfdtd 
Bekle41aı. Geldi. AnıamcSa bet altı 
IDetre bJıMD'lfU ki arka qaJdUı 0. 
zerine kalktı. Qklertıae ctoln ai,an 
alıp ikl ıedlf lltka arkaJ& tektim. 
Tllfe&I attım, bıpkla enrin• uldtt-· 
c1ıın: Bir emesine. bir lralbllle-

Etraf ındakller, laaJran, dinlerler 
•e aonra ooa ,..-, kahve veya SA)' 

ikram ederlerdi. 
Btrmet beyio av hlkly•rl Fbl 

harp bikiyeleri de mefburda. Sık ıık 
l>öcDeke'den bable«t.rcU. 

- llahanbe .... edt,.-41L ~a 
baba pnil idi. Qöalıdmia 11ı-:: 
tey parlad._ B.,um pYirdi& dan 
datludan biriJWa ~ CllDUUA 
ayrılmıt &ördüm. J'alraı ,....,. .. m 
bu, aoa clıfa elini kaJdırlfl o~da. o 
&ıua on 1111u, yirmi mi, Us kifi7' lu· 
~çtaıı leFdijimi bllllliyorum-

<iöslerl. o aüMleri ba1I &6riJor: 
nıu, ıii»i cWar. etralaadaki 4ial11ki 
l•ablıı ......... ....... 

JHr......_ldr ....... .,,, ... 
..._ ... 1erı.ıprarw._.ı._.. 
tarlara ..... "1· -- ......, 
.......... ct .... ·•Wrlal• 
ı ..... --~ ............. .. ---'l:i.11." ............. .... ._.. ........... ID,. 
....... 111. 

da, zaman zaman, bir ciıara lfli1 16-
nüp yanı~r. 

- Demek ki iki kiti: Biri evi IO
yuyor, öteki orada nöbet bekliyor. 
Şimdi ne yapalım? 

Sermet bey, derhal kurduju pl&nı 
ı..a- f ı111dam19: !nciria altınJa~i 
... 11ma d · tabii hırııza nipıı alıp ateı e eyım. 
o aırada ötıki mutfaktan fırlar. Onu 
da nrunua. . _ Yasık."'· &ualar.aıa gırmc. 
Kauı aaaanua- . 

_ 11..- _.ruaduı muun delil 

mil . d'l 1..:1 _ Pabt bin ..-rrus etme ı er -
_ Bu 0 demektir. 
~ı ı.1• iacirin altındaki hını· 

--~· Yakıt YÜlt SIMA 
............. alı,or," ..... in 
dkGnetiai büyük çaplı Smitveaon. 
bir top .&Ufilltt\ltl Ut yırtl)'OI'· A!ef 
böceji incirin dallarına dolru, mani 
mini kandilini yaka IÖn.SOre, qup 
ıöaden kaybolurken mutfai•n. teli 
yırtık pencerealn4en de bllftlk bir te· 
kir kedi korblundan clıfU1 fırlıyor. 
Sermct bey, kan ter isinde, kar11ma 
dlntlyor. Kadmca&n yerde baypı 
ptıyor. 

Seraıet bey. cect yarın, ıebepsb 
yere llWı attılı l5ln karakola davet 
edillnif ve macerayı da. bemen erte· 
:. sano. kay1' ı,ıtml)'en katmamı,-

K.abveye ilk ıeldlli &Un. bot bct-
teıı aonı• ~U>ka biri aordu: 

- $ıraaet ~1.1 kedi büyük mü icli 1 
lhtirar. birdenbire 1KardJ; 
- Haaıl kedU 
- Atet bBcelinln ... rlne atılan 

ktdi. 
Sermet bey kJPırmuı ol ... Ye· 

rinden fırladı. Bir an san edildi ki 
amzibe yenb pırumm cenunı he
me• .,.,.eeelrdr. Jl'akat sllibmedi. i
ld tarafa bqml talla4ı w u.clece: 
-Kurt lhtl,..S.1111ca köpeklerin mu
bıuı otu..-, ı- l>edL loara, lkle
rtnl Mt1"k bir clret •eri AJIJOl'IDUt 
sftd brka korka mubatllbma baka· 
rak adtta arka arka sekllip kahveden 
tılııtl. 

- Scrmet bey, kedi bUytlk mu leli? .. 
W &Un aonra, Sermct beyin kö9kU 

botaldı ve bahçe kapııına bir Jntıa 
takıldı: Kiralık köJk .... 

(BAVA SEFERLERi) 
Aalmla-1- ki .... .. ......... ............ . 
Y~banht : 1.11 
............ ütt 1 .... 

A.abradaa 
--...... ı 16.GI fılölt•tsı Ecaaaeler 

Puar : Halk H 8üarJa ecaaneleri 
Puart..ı ı Bı• •• ~ • 
lalı : a.bat n Y-.... • 
ÇaqamlMa 1 1at.aDbU 9CPnMl 
Peqembe ı llerk• .. 
Caa. ı Anbn .. 
C...,.... ı Y.U "cnect IGHD.ı..t 

HALK w Y&Nl 
llNBllA~6R 

Seana uatl.n --Y&Nl llALK 

.ola 14.SO 14,._ 16.30 
ıt.45 ıuo 
11.41 
Tal C-rt-' ...... BALK 

il 11 

'"'"' ıuo ,..... 16.IO 
1141 ıuo 

Puar siiDlerl 
YBNl llALlt 

il ıı 
ıs ıs 
14.45 14.JO 
11.41 lUO 

P.4' Gtıcel.t uat n .. w.ao 
Li•ra•I• T.&efoa 

N•maralara 
y .... illblfu (lUI). - Teleloa. mlra
cut tehir: (leiZJ.1024). - 9ehlrlenn
•: (IMl..ıMI). SWıtra " ...._ 
AnA .. _.. .... : (1146). - ..... 
$eldr Aabuıı (3705). - Ta il al T• 
W. ...,.._., Za.kll _. tlYan: 
<JMI, 1050, UM). - Bemanpeaq et .... 
n: (llOI. llSt). - Y.mf81dr, Hav~ 
~. Blsia m.t: czsıs> - l»\'Ubatl• 
Glnn tabi: (S141) ı IHrlllr eüıh (1313) 
- Çankm cacW• uı.. .... (lifi). 

Otobfhlerla ilk Y• ıo• 
Seferleri 

Ulus il. Un K.. den'" 
it. .. ., •• Ul• ... -

uı. ... - CaakQ&'p 
Çaabp'du Ot• il. aa 

V1D1 il. dla DibMD'• 
Dllmaca'dea Ulaa il. aa 

) 

~ ..... 
6.45 
f.ll 

7.25 
uo 

Alrllm 
loa ..,. -as.• 
IUO 

U.00 
IUO 

uo ao.ao 
7.00 ıo.so 

.. l1M 
uo il.it ... ..... 
7.tO IUO 
7.00 JS.00 , ........ 
7.00 -17.00 

n.oo 
23.00 

...... 

(Bqı Sinci nylada.) 

ve diplomat lmırtn unatı, uslattır
malar ve PGtmeler unatıdır. Pa
bt dolrueu tudur Jd 1Hrllpeler 
alır ,Uri,..n pbpwlan. bir takım 
fikir fuklannı. intlsarları. ihti~ 
'tı. yani mutıaırıa. ıtiratle aadeı.,. 
tlrmtlerle ve hoperlklırlı yqıyan 
kalabalıklarca HYilenln tamamiyle 

· mctdı 111lerl letillam. eder. BeyneJ. 
milel ~lWder sahur tttiii takdir
de matbuatın tulb dlvuma yaplbi. 
leceii en btlyttk hianet her pyi IO

luk lraaildılda .... ltmlk, ciddi ta
rafları ~Is. mübllallılarm 
ntrecle olclafunu anlatmak ve h8-
ldimctlere teveccWı eden azametli 
meeull)'et hluellnl dikkate almak
tır. itte ,.ın.. buaJar olduksa fa· 
sllet ve maJOmatı icap eder. 

Z amanımızm lrarıııkbklan a
ramda matbuat ne yapabi· 

lir 1 BUttinctl ınemleketlerde matbu· 
at verilen emirlere ltut etmekte
dir. Derılokruilerde daha mı bUr· 
dtlr1 Hlklmetler rellll! matbuat tl
serlnde ·~sa tellr icra etmekte
cllder. Partiler, aendikalar, koml
t-eler 'VC okurlar ite rnml olmıyan 
matbuat ~erinde müeMir 01-kta
cllrlal'. lllieakll matbuata lltlftl 
Wr 7er hlınaktadır. Zira pıete19-
rln ftMr m1e,,onu. ...Seli M'8tm 
~ di~te alınmadıkça yerme 
setlrllem-. Fakat pnteler için 
bahia mevzuu olan yalnız fikirler 
delil, kllıt. matbaa, kliıe, nakliye, 
l1h .....narlyle bUtilh bir ıı· 
nal ve ttcart tetkil&ttır. Omek ta
tulabllecelc autteler slbi, en fakir 
pnteler eh kuanç ıneaı.Jarı ıra· 
MÜta nrlMe blamaılar-

Z-.nımıs c!Unyumm muhakkak 
ıerakkllerlnden birl de Nlült olma
....rta llerleınlt olmaktır. Urdur· 
ma haber hiç bir Yakıt bu derece 
kolay intipr imklnma malik olma· 
mııtı. MUballlalı haber, biç bir q. 

kit. tenkit ziluıiyetinden ınabrum 
balk tarafından. timdlki kadar ça· 
bak benimlenmek mazharlyetlne 
ennemlfd. Sahih ve faydalı eo mtl
tevul baber - onu 4lkkate çarp
madla ıeçlriDek lltlyenler bulwı
dulu takdirde - timcliki lradar hiç 
bir wldt -lye'1e 111194ea ~ırı
ı..,.mııtır. Ahltk~ilar, fllesoflar 
ve ıalllaa~ılar bu hail bilrinle te
likktl e4d:>lllr1er. Pakllt bldiae bu
duır. 

Y~-~tı~~ ubwık oıuntu. :snt. ..-= ~ .... ........ ~-jl)fj ~ 
:r:.=......,. ~··~ 
~~, .............. 
tba•• k*1 o~..,..ıdl. o. 
.,... ---tler·itY1e ....... . ,... ........ ......... 
ile N,ak 1C&"e71Dlm', ÜNl'l11t dn· ...... ,.. ........ ,... .. 
dan dalla u bakim oımı,an lanet· 
Sar --- Dl4" o....-... 
lladııaatm bataJarma brp ID ~ 
1J1t obdann tülaalll olmü 11· 
.....-UııdL..,.. U1Js, ......... 
u il• banket eden pnteler• .. 
.... iltifat ... ,.., ....... pcı ... 
....., mmnat olmudı. Bu fll.'tf n 
lbJlkl ..... aadlr fuilt1h(• ...... 
ttJaaUt bir balk sU...l,.ttnl icap .., 
cleı. ~Jle bir ailuıl;yet IMftUt ol• 
du~ cin matbuat da imek •tb• 
• ötaCütır-

l'lllat o ......... bttlAr .a.rü 
......... ..,sHdtiJI \19 
J&alatlDl*llaHtwoı..aı:-P ·-..,.... .., ....... ,. ... 
1-t, .... dala tanma ........ . 
,_.. en fena ve en ı,ı ..,ı olabl· 
lir. Onma en iyi talihi lalr bllbl· 
meelcllr. 

....... ., tiıdere ............... 
nren " okurları takdir w tefrl· 
"' ...,kıeübllen adlnıAralM'ı. .a • ...a-• .. ı .......... -·i ........ ... 
.. llDCÜ hlriJtt alır. 

Set nokta4u mtlkcimmel Mr *' ..,.t._ ll1alla baberlit wrtn bir 
.. ..-11111 pJmk ~ .. "· 
&O 11,lleı._..,.....,.._ ... ....... ....... ........ 
1'lılmr o ftklt 'bad.. bı"-1 

~.....,,.. ....... .....,..." 
... ~ lcadlarmıWr ..... 
.... 1-IMal ............ ~ ...... _ .................. ... 
...... *la .....nwr, .... .... 
W.._.•..ıık........,_..,. .......... .....,,.,.. 
--Oueteler ldtapls ...... ;lift 
fllWI U. lar. Ve ... •dJıl••• I· .................. ..,. 
ps, 1J1 tıola-. YWa. ar;ıt 
.ı•lüae 1....,.k~. 

....... 
D. D. Y.a.. .Ntm Alma kı 
Muhe......, blde1i 150.000 lira olaa 

qalıda yaah 4 kalem elbieeelik ku· 
mq 2. 8. 1938 Alı ıtlnll Mat 1 l de 
kapalı l&rf unMl Be Anlrara'cla idare 
b'aı•nda aaa ıtmacaktır. 

Bu ite gil'IQÜ iatiyenleda 10.aso 
lirabk mııv&kat t-1aıt U. kamnaun 
tayin ettiii Ynikalan Yff Nafıa a6 
teabhitlik vnikuı ve teklifleriai aynı 
IÜD ... t 10 • kl4ar komiayon r-.n. 
lin• ftrmeleri llsnndır. 

lartnuaeltr 7 50 1auıap Ankara " 
Haydarpqa ..-Jtriade 1atılm1kta· 
dır. 

Metre 
10.000 11-r eJlıluli tçia kumlf 
1.000 lhmar plltoea lçlD ,. 

10.000 llUlltahdem enıu..ı icln .. 
s.oeo lltıetahc1eM ,.ıton için •• 

(24Z4) 4690 

Detlet....,..... u- 1 .... 

-- ı 
Ankara c!epoauna Sl.S.939 aonuna ka 

dw pleoelır türibea ao.ooo toa ... 
clla ldlaıllrtlaln naonJardan baid• 
trlmM! " ..ıdaelen ,nteamnl ft 
depo civarının temisllti iflerlnin S.. 
l•l 27 le"* aı iSi tarihine mlilıdtl 
çaff81Dba ,u.au aaat ı 1 de yapılmak e
sere kapalı ad uauliylı ıllliltmıye 
konvlmuıtur. 

Muhammen beclell 7800 Jlradll'. B• 
ite prmek lltlyenlerln 585 Uralıi: 
muvakkat teminatmı yatırarak l.7.tı7 
tarih ve SMS aayıb rnml ıuetette 
nqrolunan talimatname btlktlmted 
dahllln4e mllteabhl41lk vesika ft .,._ 

yannameleriyle bei'aber aynı ah • 
at 10 a kadar Aakara•da ikinci lfletıö 
me komiayonuna mllracaatlan .._. 
dır. 
Şartname ve mubvele projeleri .. 

mlıyonca paruıs olarak •erllmekte-
dir. (2380) 4516 

Muhtelif tezgahlar ahnacak 
D. ~ Satm Alma Ko .u.,...md .. ı 

Atalıda mtdl• m WeDeri w anavakbt teminatları yasılı müteHf 
2 ıurur tua'bJar ayr sayrı lhll1e ecUlmek ,.nlyle 1-9-tSI ~ .
IUt 11 den itlbuen ara ili w kapalı sarf utulil De Anma•c1a idare wm.. 
IJDda Htm alınacaktır. 

B1,1 l11 clrmek !ateyeıılerin •i• ıCStterUen mikdarda muftklrat tem.;. 
nat ilt kaııunun tayin •ttlii Yelibları ve Nafıa llllteabbitllk vetUraı.rml 
ve telrtiflerini aynı sUn ... ı ıq a pdar komisyon relallline vermeleri il 
nadır. 

lartnwler para111 oı.nk Aakara'cla mal11111e dalrealnden " Ha,-. 
pap'cla TIHUllm n l9ft ttflltinden dağıtılmaktadır. (2425) 

JIÜHMMQ 11\lftldrat 
Gump bede'll teminat 
No. TesitJım clllll Lira Lira 

1 Bir adet ppak al...a freuli ) 
Bir aclet ciqta UC\I lrue tacibı ) 
Us adet cıvata •it .- tuglhı > 
Bir adet otomatik roodıl& kemne tu&lbı ) 40000 
lki adet çubuk kellaıe tusllu ) 
lki adet cıan,r IDolr iafı ) 
tkl adet friblyon clvata ve perçin preei ) 

2 lkledet-oumm ) 
Bir~ ,. ,. 
Bir .... otıııNtllr ....... asma tu&llU 

) 20000 
) 

4744 

ahnacak 

n+•R. 115 1750 00 
114-f'tM ,. 111 ıeıoo 00 
tt7+a7 ,. 140 11200 00 
•+• .. UID ... • m+• .. ı30 ı1JOOO 00 
•+nt .. 118 1- 00 
40+000 • 124 24800 00 

-

3000 

tlOI 

-1215 
840 
mi ,,. 
14'1 
1880 ...., 

3 takımı alınacak 
D • .,...,...... •• Alıiaa Ko....,....._ ı 
Jlnba ' •a f»etlUld ite muvakkat temlnatlan 11Ptıcla JUdt ~ 

ponelen ,. ~ 7f1De\ tüıml•n 26. 8. 19H cama san• Mat tl,IO • 
kapalı .t ....,uı Ut Aıakaıa'da idare binumda •tm almacaktlr • 
...... ~ ltd,.ı~ bbalarmda 111dı mımldsat ..... 'ne,... 

DllDllD taJta t\tql YWıUraJnı n t:ekllfllrlnl &)'ili atin ... t lo.JO, a ...... 
..... ,. ,.. .... ftaDtJeri lisandır. 
~· il•,.... olarak Anbra'da .............. ...,.,,.. 

~- tlHll~ " lnk tefUllnden daptıluütır • 
1tfuhı"""" tie&I Kaft1drattemlaat 

Madeni et:ta 
Ponelea tf7i 
ZtlCclct ..,_ 

Lira K. 

••• UIO 
IO'lO 

(IİSO) 

Lira K. 
749 il 
47' u 
411 IO ... 

tınacak 
D. ~ .. _. Ama ıc...aıııııw«ıa 
llaMW!'ft bedeli " laal aplıda pterilea l1d Hate malatnl,atı m.ı

...... as. 1. 1038 cuma &ld ~ U d'R ,.._.,..ile" kapalı nrf ..... 
ltl ile Aalrara'da lan blnuında uı.. AJ~. 
...... dnıaıtk ietı,... ....... ,..w annaklrat temin~ De .. 

ma taJla etdll wel..., ve Nal• .._...dik ftelbu ft tekUfleri. 
al aJlll ela w 10 a ~ ıa..-,.. ~· ""81hri llnmdar • 

......... ........ Anbıa'cla --- dllrellnd-. ~ ... ,. .......... ~-~ . 
Vuha11mwn ........ 11a1.,......... Un 

IKo.hallatia ., • .,_ ... ...., ......... .......... ,... ....... _ _..., ...... ..,. . 
" ... "....... .,. 111 

ONı> 
(2PZ) 



RESMİ İLANLAR 
}erinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkCır 
gün ve saatte komisyona müracaatla · 
rı. (2297) 4537 

Münakasa tebdil ve tehiri 

Ankarit levazım Amirligi 

Askeri Veteriner okuluna talebe 
kayıd ve kabulü 

~nkara Levazım Amirliği Satm 
~ima Komisyonundan : 

1 • Ankara'da Askeri veteriner oku· 
luna bu yıl tam devreli devlet sivil li
aelerinden 1938 de (pek iyi) ve (iyi) 
derecede mezun olan ve olgunluk im
tihanlarını vermiş olan aşağıdaki va
aıf ve şartları haiz (30 :35) talebe alı· 
nacaktır. 

A) Türkiye cumhuriyeti tebaasm· 
, dan ve türk ırkından olmak 

B) Yaşı yirmi hır yaşını aşmış ol· 
mamak. 

C) Beden teşekkülleri ve sıhati or
duda ve her iklimde hizmete elverişli 
olmak .(Dil rekaketi olanlar alınmaz). 

D) Kusursuz vaz'ı tavrı, ahlak ve 
ıeciye sahibi olmak. 

E) Ailesinin hiç bir fena hali ve fe· 
na şöhreti olmamak (Zabıta vesikası). 
(Ordu mensubu ve devlet memurları 
ile emeklilerin çocukları için bu vesi
ka aranmaz) . 

2 - İsteklilerin müracaat istidaları
na şu vesikaların bağlanması lazım

dır: 
A) Nüfus cüzdanı veya musaddak 

ıureti (Kabulde aslının ibrazı ıart· 
tır.) 

B) Sıhati hakkında tam teşekküllü 
Askeri hastane fotograflı raporu ve a
fi kağıdı. 

C) Lise mezuniyet ve olgunluk şe· 
hadetnamesi ve tasdikli sureti (Ka· 
bulde asıllarının ibrazı şarttır.) 

D) Okula alındığı takdirde halen 
mer'i ve bundan böyle çıkacak kanun 
nizam ve talimatları kabul ettiği hak
kında velisinin ve kendisinin noter· 
likten tasdikli teahhüt senedi. 

E) Saralı, uyurken gezen, sidikli, 
bayılma ve marazi çırpınmaya müpte· 
li olmadığı hakkında velilerinin no • 
terlikten tasdikli tea'hhütnamesi. 

(Bu gibi hastalıklardan birile okula 
girmezden evel malUl oldukları sonra· 
dan anlaşılanlar okuldan çıkarılır ve 
bu müddete aid hükümet masrafı ve· 
lilerine ödettirilir.) 

3. İstekliler bulundukları yerlerde· 
ki Askerlik şubelerine istida ile mü· 
raçaat edecekler ve ıubelerce 2. ci 
maddedeki evrakı ikmal ettirildikten 
ıonra İstanbul ve civarında olanların 
Haydarpaşada Askeri veteriner tatbi
kat okulu müdürlüğüne; Ankara ve o· 
na civar yerlerdekilerin Ankara'da 
Yüksek Ziraat Enstitüsü ve Veteriner 
fakültesi Askeri talebe amirliğine 
gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti eylülün on be· 
ıine kadardır. 

5 - Kabul duhul imtihanına tabi de· 
ğildir. Şehadetname derecelerine ve 
müracaat sırasına göredir. İstekli ade· 
di tamam olunca kayıt işleri kapanır 
ve kabul edilenlere müracaat ettikleri 
askerlik şubeleri ile tebligat yapılır. 

(2207) 4269 

Pathcan ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği · Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon müesseseleri 
için 55.000 kilo patlıcanın kapalı zarf· 
la eksiltmesi 25 temmuz 938 saat 12 
de Ankara LV. amirliği SA. AL. KO. 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5500 lira ilk 
teminatı 412 lira 50 kuruştuı . Şartna

mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektupları· 
nm saat 11 e kadar komisyona veril· 
mesi. (2291) 4462 

Makinist ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

ma Ko.: 
1 - Motörlü birliklerde çalışmak 

üzere ücretli makiııist alınacaktır. 
2 - Gösterecekleri ehliyet derece· 

lerine göre 60 liradan başlamak üzere 
98 liraya kar1ar ücret verilecektir. 

3 - Taiiplcrin 551 sayılı talimatın 
birinci maddesindeki fıkralara göre 
evraklarını tekemmül ettirerek 30 ey-
1\il 938 tarihine kadar Çanakkalede 

müstahkem mevki komutanlığı ikinci 
§ubeye istida ile müracaatları. 

(2391) 4628 

Odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 
1 - Tümen merkez kıtaat ve mües

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

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

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma K.o.: 
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 olursa o cins et ta.libine iıhale edi
lecektir. Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir, isteklilerin bildi -
rilen ihale tarih gün ve sa.atından bir 

evci teklif ve teminat mektupları
nı makbuz karşılığı İzmir Bornovada 
askeri satın alma komisyonuna ver-
meleri. (2303) 4432 

Odun ahnacak 
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 müracaat edebi
lirler. 

3 - Eksiltmesi 28.7.938 perşembe 
günü saat 10 dadır. İ'tirak etmek is
tiyenlerin 654 lira teminat mektupla
riyle birlikte teklif mektuplarını mu
ayyen aaatten bir aaat e'Vel Edremtt 
tüın SA. AL KO, na vermi1 olmala-
rı. (2400) 4579 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Aydın birliğinin ihtiyacı için 
61000 kilo Biğır veya keçi veya koyun 
eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. Hangisi ucuz olursa o cins etin i
halesi yapılacaktır. Bu üç cins ete her 
talip tarafından bir zarf içinde olmak 
üzere her üçüne de ayrı fiat teklif e· 
dilebileceği gibi bir cine ete de fi<'t 
teklif edebilirler. İhale 18 ağustos 
938 perşembe günü saat 15 de Aydır. 
askeri satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Sığı etinin muhammen bedeli 
15250 lira, keçi etinin 15250 lira, ko
yun etinin 24400 liradır. Sığır etinin 
ilk teminatı 1143 lira 75 kuruş, keçi 
etinin 1143 lira 75 kuru§, koyun eti· 
nin 1830 liradır. Şartnamesi Aydın'dı\ 
askeri komisyonda Ankara ve İstan· 
bul Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da görii
lebilir. Talipler teklif mektuplarını 
kanuni vesikalarla birlikte ihaleden 
bir saat eveline kadar makbuz muka
bilinde komisvona verilmesi 

(2500) 4753 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İhale günü talip çıkmıyan tı;. 

tanbul komutanlığına bağlı birlikln 
için 40.000 kilo sade yağı satın alına· 

caktır. Tekrar kapalı zarfla eksiltme
si 4 ağustos 938 perşembe günü saaı 
11 de yanılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 38.000 lira-

Sade yağı at.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın AJ.ma Ko.: 

Sade yağı Tutarı llk teminatı 
kilo lira lira ku. ----· 

ı ı ı;a 22,000 24,200 1815 
Mudanya 4,700 5,170 387 75 
Bandırma 4,400 4,840 363 00 

dır. İlk teminatı 2850 liradır. Şartna
mesi 190 kuruş mukabilinde verilebi
lir. İsteklilerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplariyle 2490 sayılı kanu
nun 2. 3 maddelerinde yazılı vesika
larla beraber ihale günü ihale saatin
den en az bir saat eveline kadar tek
lif mektuplarını Fındıklı'da komu
tanlık satın alma komisyonuna ver-
meleri (2499) 4752 

.,;_ Mitil Müdafaa Bakanlıgı 

Askeri hesap ve muamele 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür. 
lüğü Satm Alma Komisyonundan: 

12.8.1938 cuma günü saat 11 de ka· 
palı zarfla ihale edileceği Resmi ga
zete, Ankara'da Ulus ve 1stanbul'da 
Sonpotıta gazetelerile 23, 25, 28 ve 30 
haziran 938 tarihlerinde ilan edilen 
300 ton Katod bakırın şartnamesinde 
değişiklik yapıldığından bu bakıra 
aid mezkur günlerde çıkan ilanlar 
hükümsüzdür. (2435) 4747 

780 Takım yazhk erat 
elbisesi ahnacak 

memUrU OkUIUna talebe aflnacak Askeri Fabrikalar Umwn Müdür
lüğü Satın Alma K..omiayonundan : 

M.M. Vekaleti Satın Alma Komiı-
yonundan : 
Kara, deniz ve hava birliklerinde is

tihdam t:dilmek üzere bu yıl hesap ve 
muamele memuru okuluna 100 yedek 
subay alınacaktır. 

İsteklilerin temmuz ayı içinde bu
lunduğu yerin askerlik şubesine mü
racaat ederek kabul şartlarını anlama
sı lazımdır. (2352) 4553 

Askeri Fabrikalar 

700 metre mikabi ceviz tomruğu 
ah nacak 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü. 
ğü Satın Alma Komisyonundan : 

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

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1820) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 10 a kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve sa· 
atte komisyona müracaatları. (2298) 

4538 

137 kalem muhtelif 
elektrik malzemesi 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Satın Alma Komi!lyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (23500) lira 
olan 137 kalem muhtelif elektrik mal· 
zemesi Askeri Fabrikalar umum mü
dürlüğü satın alma komisyonunca 
4. 8. 938 perşembe günü saat 11 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o· 
lan (1762) lira (50) kuruşu havi tek
lif mektuplarını mezkur günde saat 
10 a kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. (2321) 4549 

250 ton mazot ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü. 

dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan : 

Tahmin edilen bedeli (17.500) lira 
olan 250 ton mazot askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 29 temmuz 938 cuma 
günü saat 11 de kapalı .!arfla ihale e· 
dilecektir. Şartname paras12. olarak 
komısyonckln verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan (1312) lira (50) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 10 na kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesaikle mezkfı: ~ün ve saat-
te komisyona müracaatları 

(2335) 4576 

Tesviyeci ve tornacı ahnacak 

Tahmin edilen bedeli (6162) lira o
lan 780 takım yazlık erat elbisesi As
keri Fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 5.8. 
938 cuma günü saat 15 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(462) lira (15) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı (2489) 4749 

AskeTi Fabrikalar Umum Müdür. 
lüğü Satm Alma Komisyonundan: 

640 Takım kışlık erat elbisesi 
502 adet erat kaputu 
515 adet avcı yeleği 

12 adet nöbetçi kürkü 

Tahmin edilen bedeli (14070) lira 
(50) kuruş olan yukarıda mikdarı ve 
cinsi yazılı melbusat Askeri fabrika
lar Umum müdürlüğü merkez satın 

alma komisyonunca 6.8.1938 cumarte· 
si günü saat 11 de kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (1055) lira (29) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 10 na kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saat· 
te komisyona müracaatları. (2490) 

4750 

1358 Çift erat fotini 
A.keri F .aıbrikalar Umum Müdür

lüiü Satın Alma K.omİ•70Dunclua : 

Tahmin edilen bedeli (6382) lira 
60 kuruş olan 1358 çift erat fotini as
keri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 5.8 
938 cuma günü saat 11 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (478) lira 
(70) kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 10 na kadar kt-· 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde· 
lerindeki ves&ikle mezkur gün ve sa· 
atte komisyona müracaatları (2491) 

4751 

200 ton Elektrolit 

bakır alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (90.0UU) liı a 
olan 2UO ton elektrolit bakır Askerı 

fabrikalar umum mudurlügü merkez 
satın alma komisyonunca 3. eyliıl 93~ 
cumartesi günü saat 11 de kapalı zarf· 
la ihale edıleccktir. 
Şartname (4) lira (50) kuruş mu

kabilinde komisyondan verilır. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 
(5750) lirayı havi teklif mektupları
nı mezkur günde saat 10 na kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde-

Askeri Fabrikalar Umum Müdür- !erindeki vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları (2434) lüğünden : 

Birinci sınıf tesviyeci ve tornacı a
lınacaktır. Kırıkkalede bulunan biı 
fabrikamız için beş birinci sınıf tes
viyeci ile beş tornacıya ihtiyaç vardır. 

İsteklilerin Ankarada silah, İstan· 
bulda Zeytinburnu ve İzmir'de silah 
fabrikalarımıza müracaatları. (2202) 

4366 

70 ton benzin ah nacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü

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

olan 70 ton benzin askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 3 ağustos 938 çarıamba 
günü saat 11 de kapalı zarfla ihale e· 
dilecektir. 

4746 

300 ton katod bakır 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (135.000) lira 
olan 300 ton Katod bakır Askeri Fab· 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 3·9·938 cumar
tesi günü saat 12 de kapalı zarfla iha
le edilecektir. Şartname (6) lira (75) 
kuruş mukabilinde komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (8000) lirayı havi teklif mektup· 
larını mezkur günde saat 11 re kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad-

Finans Bokonltğı 

Parke işi 
Maliye Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş Başve

kalet binasında parkedir. 
2 - Keşif bedeli 4900 lira 8 kuruş

tur. 
3 - İstekliler bu işe aid şartname

yi ve sair evrakı görmek ve izahat al· 
mak için Maliye Vekaleti Milli :Eın
lak Müdürlüğüne müracaat edebilir
ler. 

4 - İş açık eksiltme ile yapılacak· 
tır. 

5 - Eksiltme 30 temmuz 938 günü 
saat 11 de Maliye Vekaleti Milli Em
lak Müdürlüğünde yapılacaktır. 

6 - Münakasaya girecekler bu İ§i 
yapabileceklerine ait Nafıa Müdürlü· 
ğünden ehliyeti fenniye vesikası al-
maları şarttır. (2428) 4633 

Boyındırhk Bokonlağı 

Yapı işleri ilanı 
Nafia Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra Temyiz mahkemesi harici donan
ma tesisatrdır. 

Keşif bedeli 3145 lira 25 kuruştur. 
2 - Eksiltme 30.7.1938 cumartesi 

günü saat 10 da Nafıa Vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 

pazarlık usulile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 

müteferri evrak 16 kup,ış bedel mu
kabilinde Yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

4 - İ&teklilerin 235 lira 90 kuruş· 
luk muvakkat teminat vermeleri ve 
Nafıa vekaletinden alınmış elektrik 
müteahhitliği vesikası göstermeleri 
lazımdır. (2476) 4674 

bitirdiği ve bu kabil nafıa itle 
şarmakta kabiliyeti olduğuna 
f ıa ve-kil etinden alınmış müte 
lik vesikası ibraz etmesi. 

4 - İsteklilerin teklif mektup 
ikinci maddede yazılı saatten 
at eveline kadar sular umum ııı 
lüğüne makbuz mukabilinde ve 
ri lazımdır. 

Postada olan gedkmeler ka 
dilmez. (2288) 

Nehir islahat iıleri 
Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan ~ 
1 - Bergama'da Bakırçay o'I 

nehir ıslahatı ameliyatı, keşif 
(1.564.863) lira (68) kuruştur. 

2 - Ekailtme 22.7.938 tarihine 
layan cuma günü saat 12 de naf 
kaleti sular umum müdürlüğü ıll 
siltme komisyonu odasında 
zarf uıuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme pr 
mukavele projesi, bayındırlık 
genel şartnamesi, fenni şart 
projeyi (50) lira mukabilinde ~u 
mum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek iç 
teklilerin (60.696) liralık mu'I 
teminat verme&i ve (500) bin 1 
nafıa su işlerini veya buna muadil 
ha i§lerini teahhüd edip muvaf 
yetle bitirdiğine ve bu kabil naf 
lerini başarmakta fenni kabiliye 
~uı;una dair nafı:ı vekaletinden 
mış müteahhidlik veııikası ibraı: e 
si, isteklilerin teklif mektuplar 
kinci maddede yazılı saatten bir 
eveline kadar sular umum müd 
ne makbuz mukabilinde vermele 
zımdır. 

Poetada olan gecikmeler kabul 
mez. (2111) 4 

Batakhk kurutulac 
Nafıa Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: A 

bataklığı kurutma ameliyatı, keti 
deli (47.250) liradır. 

Telgraf ve Bağ leli ahnacak 
Nafia Vekaletinden : 

2 - Eksiltme 25.7.938 tarihine 
layan pazartesi günü saat 12 de 
vekaleti sular umum müdürlü 

- eksiltme komisyonu odasında 
1.8.938 pazartesi günü saat 11 de zarf usuliyle yapılacaktır. 

Ankara'da nafıa vekaleti malzeme 3 _İstekliler; eksiltme prtn 
eksiltme komisyonunca ceman 7036.- mukavele projesi, bayındırlık 
lira muhammen bedelli 50 ton telgral genel şartnamesi, fenni prtn 
teli ile 200 kilo bağ telinin kapalı projeleri (2) lira (36) kuruş mu 
zarf usulü ile eksiltmesi yapılacak- linde sular umum müdürlüğün 
tır. labilirler. Eksiltmeye girebilme~ 

Muvakkat teminat 527.70 liradır. isteklilerin (3544) liralık muv 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı teminat vermesi, (20) bin liralık 

Ankarada nafıa vekileti malzeme su işlerini veya buna muadil naf 
müdürlüğünden parasız olarak alına- }erini taahhüt edip muvaffakiye 
bilir. tirdiği ve bu kabil nafıa ifleri 

İsteklilerin teklif mektuplar~ı~n!_ı "ı,a~~~~llQ.i·~·~.ı~i~u · 
talımafnames n e gC>f e veKıneffCn a • fıa vekaletinden alınmış müte 
lınmıı malzeme müteahhidliği vesi- lik vesikası ibraz etmesi. 
kası ile birlikte aynı gün saat 10 na 4 - İateklilerin teklif mektu 
kadar komisyon reisliğine vermele- nı ikinci maddede yazılı saatte 
ri lazımdır. (2370) 4649 saat eveline kadar sular umunı 

Bataklık kurutulacak 
Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmiye konulan it: Erzin

can sol sahil bataklıklarının kurutma 
işleriyle Kirlevik şelale suyunun tah
liye kanalı ve bu kanal üzerindeki 
şütler inşaatı, keşif bedeli (155.000) 
liradır. 

· 2 - Eksiltme 3. 8. 938 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 12 de 
Nafıa Vekaleti sular umum müdürlü
ğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık İŞ· 

!eri genel şartnamesi, fenni ıartna
me ve projeleri (7) lira (75) kuru§ 
mukabilinde sular umum müdürlü
ğünden alabilirler. Eksiltmiye gire
bilmek için isteklilerin (9000) lira
lık muvakkat teminat vermesi, (50) 
bin liralık Nafıa su işlerini veya bu
na muadil Nafıa işlerini taa1·'1Ut e· 
1ip muvaffakiyetle bitirdiği ve bu 
;abil Nafıa işlerini başarmakta kabi· 
liyeti olduğuna datr Nafıa Vekaletin
den alınmış müteahhitlik vesikası ib
raz etmesi. 

4 - İstekliler.in teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar sular umum mii
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (2289) 4548 

Sulama ana kanah insası 
Naha Vekiletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan it: Ada • 
nada Seyhan sol sahil sulama ana ka
nalının temdidi, keşif bedeli 598.165 
liradır. 

2 - Eksiltme 28.7.938 tarihine ra•t· 
layan perşembe günü saat 12 de nafıa 
vekaleti sular umum müdürlilğü ıu 

eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - İstekliler, eksiltme prtnamesi, 

mukavele projesi, bayındırlık itleri 
genel ıartnamesi, fenni tartname ve 
projeleri (29) lira (90) kurut mukabi· 
linde sular umum müdürlüğünden a
labilirler. Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (27.677) liralık muvakkat 

dürlüğüne makbuz mukabilinde 
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler k 
dilmez. (2290) 

İçme ıuyu teaiaa 
Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 

zon içme su tesisatı, keşif 
(517.999) lira (83) kuruştur. 

2 - Eksiltme 1. 8. 938 tarihin• 
lıyan pazartesi günü saat 12 de 
vekaleti sular umum müdürlü 
eksiltme komisyonu odasında 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şa 
si, mukavele projesi, bayındır 
leri genel şartnamesi, fenni 
ve projeleri (25) lira (90) ku 
kabilinde sular umum müdürl 
den alabilirler. Eksiltmeye 
mek için isteklilerin (24470) 
muvakkat teminat vermesi, ( 
liralık içme su işlerini taahhi!C 
muvaffakiyetle bitirdiği ve bil 
su işlerini başarmakta fenni 
ti olduğuna dair Nafıa Vekil 
alınacak fenni ehliyet ve JDi1 
lik veıikası ibraz etmesi, 

4 - İıteklilerin teklif me 
nı ikinci maddede yazılı aaa 
saat evetine kadar sular u~ d' 
dürlilğüne makbuz mukabiliJS 
meleri lazımdır. · 

Postada olan gecikmeler 
dilmez. (2287) 

Jandarma Genel Komut 
kara Satın Alma Koaü-

1 - Tamamına dokuz bİD 
krık lira kıymet biçilen on bCf 
tı yüz giyim çeşitli at ve dör~ 
yüz giyim katır nah kapalı .. 
lü ile 3.8.1938 çarşamba günU 
da satın ahnacaktır. 

1 
Yukarıda yazılı garnizonlar için hizalarında gösterilen sadeyağı 25 tem· 

mu.: 938 paza:-tesi günü saat 17 de kapalı zarfla ebiltmeye konacaktır. Şart· 
nameleri parasız Bursa askeri satın alma komisyonunda, Ankara. İstanbul 
LV. amirlikleri satın alma komisyonunda görülebilir. Garnizonların yağla· 
rı ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. İsteklilerin kanunun 2. 3 üncü mad· 
delerinde istenilen vesikalarla teminat ve teklif mektuplarının ihale saa
tından en az bir saat eveline kadar Bursa askeri satın alma komisyonuna 

Şartname parasız olarak komisyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat te· 
minat olan (1365) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 10 a 

delerin<leki vesaikle mezkur gün 
saatte komisyona müracaatları 

ve teminat vermesi, (200) bin linhk na-

2 - Şartnameai parasız 0 •.,.. 

misyondan alınabilecek ol~ 
siltmeye girmek istiyenlerııı..,. 
doksan üç liralık teminat ,,e fll 
buzu veya banka mektubun;t 
namede yazılı belgeleri ınu t 

Uf mektubunu belli gün -:;... 
kuza kadar komiayona ve 

vermiş olmalıdır. (2313) 4433 kadar komisyona vermeleri ve kendi· ~2433) 4745 

fıa su işlerini veya buna muadil nafıa 
i'lerini taahhüt edip muvaffakiyetle ları (2479) 4748 



Ankara Valiliği 

Ağa~lama ve (İmleme iıleri 
Ankara Vilayetinden : 
ı - Keşif bedeli 4824 l~ra 5 kuruş· 

tan ibaret olan Ankara vılayet stad· 
Yom ve hipodrom sahasının çıpla~ 
kalan bazı kısımlarının agaçlanma, 
çimlenme ve sair ışleri açık eksiltm .. -
ye konulmu;ıtur. 

2 - Eksıltmc 4 agustos 93S per -
tembe gUnu saat 9 da Ankara vilayet 
daimı enciımeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler bu i~e a~t-keşif~.ame 
ve fenni şartnameyi vılayet zıraat 
miıdi.ırliıgUnde görebilirler. 

4 - İsteşliler muhammen fi~tın 
% 7.5 tutarı olan meblağa ait temınat 
mektubu veya hususi muhasebe ve~
nesine yatırılmış depoiz~e ak~a~~ 
Dlakbuzu ile birlikte eksıltme gunu 
gösterilen saatte vilfiyet daimi eneli· 
menınc gelmeleri ilan olunur. 

o,(2510_) 4756 

Polis ve jandarma karakol 
binası yapf ınlacak 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara'da Çubuk Barajında y~ptı· 

rılacak olan polis ve jandarma ~ha.ra-
938 tarı ıne kol inşaatı· 29 temmuz . • b. 

• ·· ·· nda vılayet ı-rastlayan cuma gunu 0 
''d" l" 'i 0

' oda&ında nasında nafıa mu ur ugu 
'h 1 . pıl toplanan komisyonda ı a es. ya 

ınak üzere açık eksiltmeye konmuş. 

tu~eşif bedeli (7999) lira (~) kur~ş 
tan ibarettir. Muvakkat temınat mık· 
tarı (600) liradır. . 

İstekliler muvakkat . ten:ıınat mek· 
tubu veya makbuzları ıle tıc~re~ oda· 

N f M .. dürlugunden 
sı vesikası ve a ıa u . • 
b 1 . bileceklerine daır fennı u şe gıre . . .. .. e· 
ehliyet vesikası ile bırlıkte sozu. g 
çen günde ve saatte Nafıa .Komısyo
nuna gelmeleri buna ait keşıf ve.şa:.
name her gUn müdürlUgUnde göre ı· 
lirler. (2402) 4591 

• Duvar ınşası 
Ankara V aliliiinden ı 

1 - Ön Cebeci'de Kurtuluş oku~u
nun ihata dıvarı inşaatı (2110) lıra 
(79) kurş keşif bedeli üzerinden açık 
eksiltmeye konulmu~tur. • .. 

2 lstekliler şartnameyı gormek 
üze;; her gün kültür direktörlüğüne 
ve ihale günü olan 21.7.938 perşembe 

il .. saat dokuzda % 7.5 muvakıı:at 
g n~ at akçelerini hususi muhasebe 
temın • d . ~ 
veznesine yatırarak vilayet aımı en-
cUm~nine müracaatları. (2273) 4377 

ııs 1 il hmm!1. 
Ankara Vilayetinden: 
ı _ Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 

Uzere satın alınacak olan (125) adet 
iki tekerlekli ecnebi mamulatı. pu.~l~~ 
~un 22 ağustos 1938 pazart.esı ~unu 
saat 9 da viliyet daimi encümenınde 
•~ık eksiltmesi yapılacaktır. . 

2 - Pullukların muhammen bedelı 
3250 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstan-
bul ziraat müdürlüklerinde meccanen 
verilir. 

4 _ İstekliler pullukların % 7,5 
tutarı olan meblağa ait banka mektu· 
bu veya hususi muhasebe müdürlUğ~ 
vezneıine yatırılmıı depozito ak~es~ 
makbuzu ile birlikte eksil!m; gu~_u 
gösterilen uatte vilayet daımı encu
menine gelmeleri ilan olunur. 

(2382) 4624 

Muhtelif okullar tamir eHirilecek 
Ankara Valiliğinden : • 

1 - Ankara merkez Oevrım, Ul~ıt 
Yenihayat Atatürk kız ve er_kek ılk) 

' · (2881) lıra (21 okullarının tarımatı . k k 
kurut ke9if bedeli üzerınden açı e • 
siltmeye konulmuştur. . .. k 

2_1stek1ilerin ,artnameyı g?:~e 
üzere her gün kUltUr direktörlilgu~e 
ve ihale günü olan 21.7.938 pergem e 
günü saat dokuzda % 7.5 muvakkat 
teminat akçelerini hususi muhasebe 

. k ·ı· t daimt en· vemeaıne yatırara vı aye 
cümenine müracaatları. (2269) 4373 

Muhtelif okul binalar1 
tamir ettirilecek 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Ankara merkez Dumlupınar, 

İstikHil, Cumhuriyet ilk okulla~ını.~ 
tamiratı (1869) lira (29) kurut eşı 
bedeli üzerinden açık eksiltmeye ko 

nulmuştur. . .. k 
2 _ İsteklilerin ,artnameyı g?.~e 

.. h gun kultiır dırektorluğunC' uzere e~ b 
ve ihale gunü olan 21.7.938 perşem -
gunu saat dokuzda %1 7.5 muvakkat te· 
minat akçelerını husuıı mu.hasebe 
vezne ine yatırarak vilayet daımı en· 
tüme., ı r caatları (2270) 4374 

140 Adet pulluk ıhnacak 
Ankara Vilayetinden: 
ı _ Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 

üzere satın alınacak olan (140) adet 
iki demirli ecnebi mamuHitr pulluk 
22 agustos 938 pazartesi günü saa.t ~ 
da kapalı zarf usuliyle vilayet daımı 
encumeninde ihalesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
5040 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve latanbul 

1 
airaat müdürlüklerinde meccanen ve
rilir. 

4 _ Istekliler pullukların % 7,5 tu-
tarı olan meblağa ait banka mektubu 
veya hususi muhasebe ~üdürlilğ~ 
veznesine yatırılmış depozıto akçeıı 
makbuzu ile birlikte ihale günü gHs
terilen aaatte viUiyet daimi encüme
ninde hazır bulunmaları ilan olunur. 

(2383) 4625 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

l - Kızılcahamam yatı okulu tale
besinin iateleri için muktazi erıak 
(5746) lira (50) kuruş muhamm~n b::· 
del üzerinden kapalı zarfla eksıltme· 
ye konulmuıtur. . .. 

2 - İsteklilerin sartn~mey.~ g?.ı:_~ek 
Uzere her gün kliltür dırektorlugUn~ 

.h le günU olan 25.7.938 pazartesı ve ı a • .f 
.. .. aat dokuzdll kanunı tarı atına gunu s . . 
re tanzim edeceklerı teklıf mektup-

~ - . 
tarını vilayet daimi encumenıne ver· 
meleri. (2271) 4375 

Muhtelif erzak allnacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 _ Onuncu yıl yatı okulu talebe
sinin iaşeleri için muktazi erzak 
( 7961 ) lira (50) kııruı muhamm:n be· 
del üzerinden kapalı zarfla eksıltme· 

ye konulmuştur. . .. 
2 _İsteklilerin şartnameyı gormek 

.. re her gün kültür direktörlüğilne uze . 
ve ihale günü olan 25.7.938 pazartesı 
gUnU saat dokuzda ka~uni .;arif:una 
göre tanzim edeceklerı tC:klı ~e tup· 
!arını viUlyet daimi encilmenıne ver-
meleri. (2272) 4376 

Gümrük ve inhisarlar Bakanlıoı 

Bina İn§aatı 

Harita Umum Direktörluoo 

Pateles ve kuru soğan ahnacak 
Harta Genel DirektörHiiünden ı 

1 - Harta Gn. Drk. Kıt'aaı için 
5000 kilo patateı ve 5000 kilo kuru 
sogan ekıiltme ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme 29 temmuz 1938 cu
ma gUnU saat 10 da Cebechle Harta 
Gn. Drk. binasında aatın alma komla· 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 650 lira 
muvakkat teminatı 48 lira 75 kuru9· 
tur. 

4 - latcklilerin yukarda yazılı gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. 

(2403) 4592 

Muhtelif eşya al.nacak 
Harta Genel Direktôrlüiünden ı 
1 - Harta Gn. Drk. kıtası için iki 

adet dövme bakır kazan, bir adet ba· 
kır kef gir, bir adet elektrikle salrşır 
32 numara et kıyma makınesi, dört a
det et bıçağı, yirmi adet saplı kazma, 
otuz adet saplı lllrek ek~iltme ile a
lınacaktır. 

2 - Eksiltme 19.7.938 sah günü sa· 
at 10 da Cebeci'dt? harta Gn. Drk. bi
nasında SA. AL. KO. da yapılacaktır. 

3 - Muqanımen bedeli 248 lira, mu
vakkat teminatı 18 lira 60 kuruştur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin temi
natlariyle birlikte yukarıda yazılı 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(2274) 4378 

· Vilayetler 
Beton asfalt ve Pist 

yaptırılacak 

1.. Iatanbul Nafıa Müdürlüğünden: Ankara inhisarlar Ba~müdür u-
ğünden : . 8.8.1938 tarih pazartesi gUnU saat 

Keşif varakası 1261 hra. 20 kuruş· 11 de l&tanbul'da Naha mudürlUgu 
tan ibaret Hatip çaymdakı barut A de- ekııltme komıııyonu odasında (18172. 
pomuz bekçilerine ait i~ametgahı~ 53) lira kc§ıf bedelli Yetilköy hava 
tevsii işi resim, plan, f ennı ~e ~mu~ı iıtasyonu binası 8nUnde yapılacak 
şartnameleri veçhile ve yırmı gün beton asfalt pist inşaatı kapalı zarf 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş- uııuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
tur. . Mukavele, eksiltme, bayındırlık if· 

Açık eniltme ve ihale 5. 8. 938 tarı. leri genel hususi ve fenni şartnam~
hinde saat 10 da başmUdUrlUğUmüzde leri, proje, keşif, hulaaasiyle buna 
toplanacak komisyonda icra edilecek- mUteferri diğer evrak dairesinde g5· 
tir. . ·rülecektir. 

Taliplerin keıif varakasını, reaını Muvakkat teminat 1363 lira (00) 
ve şartnamesini görmek üzere her kuru,tur. 
gün idaremiz barut şubesine müraca- İsteklilerin teklif mektupları ve 
at etmeleri ve eksiltmeye İftirak ede- en az (15000) liralık bu iı;e benzer i§ 
ceklerin d.e tayin edilen gUn ve saat- yaptığına dair idarelerinden almış 
te 94 lira 65 kuruş ilk teminat parala- oldugu vesikalara istinaden Nafıa 
rile gelmeleri ilAn olunur. (2521) vekaletinden alınmı 938 senesi ehlı-

47~7 yet ve ticaret oClası vesikaıarı ve k~-
--------------- ilftlı zarflarını 8.8.1938 pazartesi gUnU 

Orman Koruma 

Ambar yaptırılacak 
Orman Koruma Genel Komutan -

lığından : 
ı - Orman koruma genel- komu· 

tanlığı için İstanbul-da - Sir~ecide 
yaptırılacak anbar binasının ınıaatı 

kapalı zarf uıuliyle ekıiltmeye ko

nulmu9tur. . ... 
2 _ Kefif bedeli (22.209 yırmı ıkı 

bin iki yüz dokuz) lira (71) kuruş, 
ilk teminatı (1665 bin altı yüz altmış 
beş) lira (73) kuruştur. 

3 _ İhalesi 4, agu&tos 938 perşem-
be günü saat onda An~arada komu
tanlık satın alma komısyonunda ya. 
pılacaktır. 

4 - Bu hususa ait plan, şartname 
ve keşifler mezkur komisyondadır. 

(2507) 4755 

, Hava Kurumu · 

Talebe pansiyon 
yaplınlacak 

binası 

Tiirkkutu Gnel Direktörlütiinden : 
1 - Ankara'da Tlirk Hava Kuru • 

mu Merkez binasiyle Türkkuşu oku
lu arasında yaptırılacak Türkkuşu 
Talebe Pansiyon binasının inşaatı ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - Eksiltme 1 Ağustos 1938 pa
zartesi glinU saat 11 de Ankarada 
Hava Kurumu Merkez binasında ya
pılacaktır. 

3 - Ke~if bedeli: 129.612 lira 68 
kuruştur. 

4 - İnşaat müddeti: 15 agustos 
1939 dur. Bedelin 100.000 lirası 1938 
mali senesinde, mütebakisi 1939 sene· 
si tahsisatından ödenecektir. 

S - Muvakkat teminat 9720.95 li -
radır. 

6 - İsteklilerin en az 100.000 lira
lık bir inşa .. t işi yaptıklarını Nafıa 
Vekaleti tarafından verilmiş bir ve
ıika ile isbat etmeleri prttır. 

7 - Bu işe ait ıartname, keşif pro
jeleri ve plan dosyaları 15 lira bed:l 
mukabilinde Türkkuıu Levazım Bu
rosundan alınabilir. 

8 - İsteklilerin belli günde eksilt
me saatinden bir saat evetine kadar 
usuli dairesinde ve mutad vesaikJe 
birlikte tekliflerini TUrkkuşu Leva -
r subesine makbuz mukabilinde 
vermit bulunmaları lbımdır. 4552 

saat (10) na kadar İıtanbul Nafıa mll
dürlügüne vermeleri lizımdır. 

(4501-2506) 4754 

ihale saati tebdili 
Zonguldak Nafıa Müdürlüiiln

den : 
Zonguldak'ta yapılacak gümrük bi· 

nası ikinci kısım 20 bin lira muham· 
men keşif bedelli inıaatına ait ilin va
rakasından işin 29. 7. 1938 cuma gUnU 
saat onbeıte ihale edileceği yazılrnıt 
isede Heyeti Vekilenin yeni mesai sa· 
ati karanna göre ihale saatinin on iki 
olarak düzeltilmeııi kararlaştrrıldığın· 
dan isteklilerin teklif mektuplarını sa
at on ikiden bir saat eveline kadar 
Zonguldak Nafıa müdUrlUğü odaıırnc!a 
toplanacak komisyon reiıliğine verme
leri ilan olunur. 

(4346/2419) 4604 

Lise pavyonunda tesisat 
ve inşaat 

Antalya Nafıa Miidürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Antal

ya lise pavyonu üçüncu kısmı sıhhi 
tesisat ve döşeme kaplamaları ve sair 
teferruat in9aatı keşif bedeli 13662 li
ra 5 kuruştan mevcut tahsisat dahi· 
linde l 1500 liralık kısmı - Vahidi fi· 
atla -

2 - Bu işe ait ııartnameler ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart· 

namesi 
D - Hususi ve fenni şartnamel~r 

ve lahika 
E - Keşif cedvcllcri 
G - Proje 
İsteyenler bu şartnameler evrakı 

Antaly .. Nafıa miıdürlugündc görebi
lirler. 

3 - Eksiltme 29-7-938 tarihinden 
- cuma - gUrıü saat on birde Antalya 
nafıa dairesinde eksiltme komisyo
nunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiat üzerinden yapılacak -
tır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 863 lira elli kuruş muvak
kat teminat vermeleri bundan başka 
aşağıdaki vesikaları haiz olup getir
meleri lazımdır. 
Nafıa Vekaletinden alınmış yapı 

işlerine ait müteahhitlik vesikası ti
caret odası vesikası ve yaptı~ı işlere 
alt bonservisler. 4613 

Bir mühendis aranıyor 
Urfa Belediyesinden: 
Uda belediyesi için şehri "300" li· 

ra ücretli bir yübek mühendfı aran
maktadır. Talip olanların ellerindeki 
veaaikle birlikte Urfa belediye reisli
ğine mUracaat etmeleri. (4341·2414) 

4631 

Elektrik tesisatı 
Rize Belediyesinden: 

1 - Rize belediyesi taratından yap· 
tırılacak tehir elektrik santral ve §e
beke teıisatına ait (yetmit iki bin 
bef yUz otuz) lira yetmit iki kuruı
luk keJlf muhteviyatı ekıiltmeye kon 
muıtur. 

2 - Bu lfe ait ıartname ve diğer 
evrak ıunlardır. 

A • Ekıiltme tartnameıi. 
B - Mukavelename. 
C - Proje. 
D • İnşaata ait fenni ve husu.ı şart

name. 
E - Hulasa keşif bedeli. 
Istiyenler bu prtname ve evrakı 

Uç lira altmıt Uç kuruş bedel ile Rize 
Belediyesinden alabilir. 

3 - lşbu inşaat I.7.938 tarihinden 
itibaren 25 gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. lhalesi 25.7 .938 pazar· 
tcsi gUnü saat 14 de Rize Belediye • 
sinde, müteşekkil komisyonda yapı· 
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek icin i&· 
teklilerin dört bin sekiz yUz yetmi§ 
altı lira elli bet kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve bundan başka 
Nafıa Vekfüetinden alınmış birinci 
ıınıf elektrik ehliyet ve müteahhit} ik 
vesikalarını ibraz eylemeleri şarttır. 

6 - Yukarda üçiincii maddede ya· 
zılr saatten bir saat eveline kadar Ri
ze Belediyesi namına bankaya yatı
rılm19 dört bin sekiz yUz yetmit al· 
tı lira elli beş kuruşluk muvakkat te
minat makbuzlariyle birlikte teklif 
mektuplarını Rize Belediyesinde mü
tetckkil komisyona vereceklerdir. 

7 - Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet UçUncU maddede yazılı 
giln ve saate kadar gelmiı olmaaı ve 
zarfın mUhUr mumu ile iyice kapa -
tılmış bulunması Jazımdır. Postada 
vuku bulacak gecikmeler kabul edil-
mez. 4450 

İlk okul binaSI yaptmlacak 
Kırklareli Daimi Encümeninden: 
Kapalı zarf usuliyle ekııltme ilanı. 
Kırklareli vil:iycti merkezinde yeni-

den yapılacak olan on dershaneli ilk 
okul bin ı in§aa\ı k pah zarf usuliy
le eksiltmeye konulmu§tur. 

KÜÇÜK 
Satılık : 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
inıarca parsellcnmiı inıaata clveritli 
arsalar. Tel. 2406 Neşet ıieren. 4170 

Satılık - Anl<aranın her tarafında 

irat getirir beton ahıap apartıman ve 
evler. Tel. 2406 Neşet Şeren 4171 

Satılık - Koyunpazarında ve Zahi
repazarında kahvehane ve dukkanlar. 
Koyunpazarmda Bay Tevfik Balcı'ya 
mUracaat. Tl: 2058 4472 

Satılık - Hacı Murat mahallesinde 
Yeşilağa çıfte fırınlan pazarlıkla satı

lıktır. Taliplerin fırın sahibi Haşime 
müracaatları. 4540 

-t\ 

iLANLAR 
ı············ .. ···· .............. ......... 
! Küçük ilan _şartları 
! Dort satırlık küçuk ilanlardan: 

l
i Bir defa için 30 Kuru:ı 

İkı defa için 50 Kunıı 
Üç defa ıçın 70 Kuru:ı 

: Dott defa için 80 Kuruı 

1 
Uclfımlı kliçük ilanların her defası 
içın 10 kuruş alınır. Mesela 10 drfa 
neşredılecek bir IUln için 140 kuruı 

: alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, f her satır, kelıme aralarındaki boııiuk· 
• lar mustcsna 30 harf itibar edılmıstir. 
İ Bır kuçuk ıllin 120 harften ibaret ol
• malıdır. 
! Dort satırdan fazla her satır için ayrı- ı f ca 10 kuru:ı alınır • 
:., ................................................. . 

Kiralık - Kavaklıdere güven evleri 
yanında elektrik ve sulu 3 oda vesai
reli geniş ev. Kagıtçı Halil Naci Tl: 
1230 4470 

Satılık - Buz dolabı General Elektro Kiralık - Yenişehir Meırutiyet 
Cad. Ture S. No: 6 da 3 oda 1 bol banmarkalı yeni büyük ucuz satılıktır. Ce-

beci musiki M. Mektebi karıısmda 16 yo elektrik· balkon saire. Aynı evde 
No. RüştU. 4542 çatı katta ev sahibine müracaat. 4587 

Satılık - Keçiören'de arsa. Asfalt 
üstünde 3000 M. Oeniı cephe, içinde 
Baraj suyu, Keçiören gazinosunda 
bekçi Aliye. 4590 

Satılık arıa - Cebecide Harta dai
rc&inin cenubunda yamaçta So1ıyal ao• 
kağı 27 20 çapında. Cebeci caddesi 
No: 57 eve sorulması. 4646 

Satılık - Kırmızı tabanca boya il· 
zerıne fransız kadife marukcn kumaş· 
lr kübik bir oda takımı. Yenişehir Tu
na Cad. Bay Ferit Ap. No: 40 zemin 
kat Bay Hayri'ye müracaat. 464 7 

Satılık arsalın - Maltepenin en ha
kim yerinde münferit in§aata elverişli 
ucuz arsalar. Hayri Alıcıoğlıı Tl: 1538 

4657 

Satılık arsa - Kavaklrderenin en 
güzel mevkiinde asfaltta otobüs dura
ğı bir yerdedir. Çllnkaya postanesi ya
nında No: 10 dan sorulması. 4658 

Acele Satılık - Kavaklıdere Güven 
kooperatifi evleri bitişiginde bir arsa 
ucuz fiyatla. Tel: 3420 da 28 numara
ya mUracaat. 4712 

Satılık Otomobiller - 34 Model bir 
Fort kamyonu ve 37 model az kulla
nılmış bir Hodson marka otomobil sa
tılıktır. Müracaat Birlik takse Tel: 
2333 4713 

Kiralık Daire - Yenişehir Demirte
pe Nccatibcy caddesi Köprübaşı asfalt 
üstünde otobüs durak yerinde 2 nu
maralı apartmanda 4 oda bir hol, ban
yo, havagazı, elektrik, suyu var. İcan 
su parası ev sahibine ait 58 lira. 4743 

Kiralık Daire - Yenişehir Sıhhiye 
vekaleti karşısında Çağatay sokak 22 
numaralı Doktor Şiıkrü Apartmanının 
3 numaralı dairesi kiralıktır. Papıcıya 
müracaat 4711 

Kiralık ev aranıyor - Yenişehirde 
5 geniş odalı ve 2, 3 aya kadar kiralrk 
evi olanların 3305 telefon numarasına 
miiracaat1arı. 4686 

Kiralık dnire - Dört oda bir hol ta
rnam konfor. Postane caddesinde yeni 
yapılan Mermerci apartmanında Tele-
fon: 1317 4684 

I~ arayanlar: 

iş Aranıyor - Öglelerclen sonra de

vamlı İngilizce, Fransızca muhabere 

ve tercüme işi aranıyor. Ulusta CA.B.) 
rumuzuna mektubla mUfacaat. 4558 

Ders verilir - Orta ve lisenin muh
telif sınıflarının, riyazi, fiziki, tabii 
ilimlerinden en rnlisait teraitle ders 
verilir. Ulus' da M. T. rumuzuna mck-
tubla müracaat. 4560 

Bu işin kcıif bedeli (29372) yirmi 
dokuz bin Uç yüz yetmiı iki lira dok
aan bir kuruıtur. 

Satılık Arsa - Yeni ehir'de Bakan-
111,ıar muhi,tinde Karaniil sokagtnda 
7 50 metre çok güzel bir arsa ucuz sa
tılıktır. Tel: 2314. 4742 

Satılık eıya - Azimet dolayısiyle 

7 parçadan ibaret yatak odası takımı 

ucuz ve acele. Cumartesi, pazar, çar
şamba günleri 115 dan 19 za kadar Ye
nişehir Yüksel Cad. Ataç. S. 15 No: 
ya müracaat. 4454 

Derı veriliyor - Orta mektep ve li
se l, il, III (Fen, Ede) sınıflarına ri
yaziye ve Fizik. Cihan kıraathanesi 

garsonları vasıtasiyle Riyaziye şubesi 
mezunu F. A. namlarına her gün 16,30 
- 18,30 araamda aranma11. 41544 

1 - Bu ite ait ,artnameler ve ev-
rak ıunlardır. 

A) Ekailtme prtnameıi 
B) Mukavele projeıi 
C) Bayındırlık itleri genel şartna· 

meıi 

D) Huıusi ıartname 
E) Keıif cetveli, silııilei fiyat cetve

li, metraj cetveli, proje 
F) Yapı itleri fenni genel şartna

meıi. 

İstiyenler bu prtname ve evrakı 
150 kurut mukabilinde Kırklareli da· 
imi encümeninden satın alabilirler. 

2 - Eksiltme 2 agustoı 938 sah gü
nü saat onbeşte Kırklareli daimi encü
meninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2202 lira 
97 kuruıtur. 

4 - Iıbu teminattan mfida istekli
lerin Naha vekaletinden alınmış 938 
ıentsine ait mUteahhitlik vesikası ve 
Ticaret odasından alrnmıı sicil kağıdı· 
nı ibraz etmeleri. 

5 - Teklif mektupları yukarıda 
ikinci maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar Kırklareli daimi encü
men riyaaetine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet ikinci maddc-de 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dıs 
zarfın mühUr mumu ile ivice kapatıl
mış bulunmııı lhımdır. Postadaki ge
cikmeler k but edilmez. 

(4344/2417) 4602 

Saray içme suyu inşaatı 
eksiltmesı 

Saray Beled.iyeainden : 

Saraya dfüt buçuk kilometre mesa· 
fedckl kaynaktan ba§lıyan eski su yo· 
lunun meakur kaynaktan kasaba ke· 
narındaki maslaga kadar çelik boru ile 
yeniden doşenmesi suretiyle inşası ka· 
palı zarf ıle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 25649 
lira 46 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe aid prtname, 
proje ve sair evrakı belediyemizden 
parasız olarak alabilirler. 

3 - Eksiltme 21 temmuz 1938 tari
hine rastlıyan perşembe gUnU saat 12 
de beledıye binasında toplanacak be· 
tediye encümenince yapılacaktır. 

4 _.Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin aşalıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün ve aynı saate kadar 
encüalen rcislijine teslim etmeleri 

Kiralık 

Kiralık - Sağlık Bakanlığı karşı
sında Çağatay sokak 22 No: da 3 oda 
mutbak, banyo kiralıktır. Kapıcıya 

Aranıyor : 

Aranıyor - Bahçeli evler koopera
tifinden B 4 tipi ev hissesini satmak 
i&tiyenlerin Ulus ilan memurluğuna 
muracaatları. 4482 

rnliracaat. 4758 Aranıyor - Ev, apartıman, arsa a-
Bir Bay için - Möble, konforlu o- ranıyor. Satmak iıtiyenler müracaat 

da. Yenişehir, Tuna Caddesi Yigitko- Tel. 2406 Neşet Şeren 4172 
şun sokağı, No. 15. 4237 

Kiralık - Demirtepe Necatibey as· 
faltı, köprüden sonra sagdı N. l 5 üst 
kat. Havagazı, elektrik, ıu, 5 oda. 1 
hol, 58 lira. 4436 

lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16-17 incı 
maddelerine uygun 1927 lira 75 kuruş 
muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesika· 
lar 

C - Teklif mektupları ihale günü 
saat 12 ye kadar malcıbuz mukabilinde 
belediye reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu aaate kadar encümene gel· 
miş bulunması, 

Bu it hakkında fazla izahat almak 
iıtiyenlerin encümenine mUracaat 
etmeleri 4679 

Gö~men evleri yaphrllacak 
lzmir 1 akan Müdürlüğünden: 

1 - Çeşme kazasının Uzunkuyu 
nahiye merkezinde 21, Menemen ka· 
zaaı merkezinde 14, Çandarlı nahiye· 
merkezinde 118, Kuıada11 kaaaıının 
Davutlar köyünde 29 tek kargir göç
men evinin inpatmın kapalı zarfla 
yapılan eksiltmesinde bedeller haddi 
layik görülmedi inrten J" 7-9"8 tari 
hinden itibaren on beJ gUn milddct
le pazarlıga konulmuftur. 

2 - Bu evlerden beherinin muham
men keşif bedeli 542 lira 26 kuruştur. 

3 - İhale 28-7-938 günü saat onda 
İzmir iıkin daireaindo müteıekkil 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

• Aranıyor - Bir Bay: Kalorifer ve 
telefonu olan bir dairede möbleli ve 
möblesiz bir oda arıyor. Ulus'ta 
MHT rumuzu mektupla müracaat e
dilmesi 4709 

4 - Bu husustaki şartname, keşif
name ve sair evrak her gün iskan da· 
iresinde göriılebilir. 

S - İsteklilerin % 7,5 nisbctinde 
muvakkat teminata ait veaaikle iskin 
dairesine muracaatları. (2487-2387) 

4627 

4 köprü ve 1 menfeı: 
yapt1rılacak 

Gümüıane Vilayeti Daimi EndL 
meninden : 

1 - Gumiışhane - Erzincan yolu 
üzerindeki Pirahmet - Erzincan ara
sında dört beton köprü ve bir menfez 
inşaatı kapalı zarf u&uliyle eksiltme
ye konulmustur. 

2 - Kdpriilerle menfezin muham· 
men bedeli (23167) lira (50) kurut
tur. 

3 - Sürülen pey haddi layık gö -
riıldUğii takdirde ihalesi 30-7-938 cu
martesi günü saat 13 de vilayet dai
mi encilmeninde yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi vilayet Nafıa Dai
resiyle encUmen kalemindedir. 

5 - Eksiltmeye i~tirak edecekler 
muhammen bedelin % 7 buçuk tutarı 
olan mebalige ait Banka mektubu ve
ya huıusi muhasebe veznesi heıabına 
bankaya yatırılan dipozito akçesi 
makbuzu ile birlikte gösterilen gü
nün saat 13 ünde vHayet daimi encü· 
menine ıelmelidirler. İlin olunur. 

4612 
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Bir dişi sivrisinek, müsaid bir yerde 4 ayda 20 milyar sivrisinek 
meydana getirir. (Jozef Tiyers, Paskal Zukkarelli) 
Vatandaş, gıdası kan olan bu bela tufanından korun~ 

Hiç kıymet verilmiyen bu mel'un düşman iğnesiyle kana 

Parazitlerini aşılar. Bu parazitler de anaları gibi mütemadiyen kanımız

da çiftleferek hesap kaidelerinin toplıyamıyacağı bir nisbette çoğalırlar. 

Bu korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacık
lar mahv ve harap olur ve sıtma meydan alır. 

BiOGENiN 
Sıtmadan korunmak ve kurtulmak içir.. 

en birinci devadır. 

kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuv
vetlendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldü
rür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin eder. 
Sıtmanrn bütün şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her ec-
zanede bulunur. 3968 

Malatya bez ve 
Türk Anonim 

iplik fabrikası 
Sirketinden : 
""' 

Şirketimiz Adana Fabrikası Mamulatı: 

KAPUT BEZİ FİATLARI : 

Tip Genişlik Top metre Fiatı 

2 (Silinciir :ii ~iftçi) 75 36 725.-

14 · t 85 36 751.-

14 90 36 784.-

Ayrıca elbiselik grizet, para ve kıymetli evrak nakli için muh
telif boyda dikişsiz torba, siparişleri kabul edilir. 

İPLİK FİATLARI 

Vater numarası .. 8 
10 
12 

FİATLAR 'FABRİKA TESLİMİDİR 

335.-

355.-

395.-

Sipariş.ter Şirket İdare Merkezine (Ankara Yenişehir, Atatürk 
bulvarı Tuna apr~anı) veya Adana Fabrikası Müdürlüğüne ya
pılacaktır. 

Siparişlere Banka garantisi mukabilinde {91) gün vade verile-
bilir. 856 

..All 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı1 !:. 

~ Suların kireç ve sertliğİ'1İ alan ~ - -
: Temi!> 'tlı : - -- -- --. ----------VEBOLID 
---------
~ Tath su yapıcı cihazları § - -: Kuyularımzın, musluklarmızm en kireçli ve sert sularını : 
: nefis tatlı suya çevirir. Evinizde sıhhat, güzellik, lezzet, : 
: rahatlık ve iktısat, imalathanenizde yüksek : 
E menfaatler temin eder. :: 
§ Saatte 300 litreden 500.000 litreye kadar § 
: Zürich'de Webbolite A. G. Türkiye ve şarkı karip vekili: : 
: VEBOLID LİMİTED ŞlRKETt : 
§ Merkezi: İstanbul - Galata Voyvoda Cad. No. 40 - 42, § 
: Tel: 44507, P. K. 1094 : 

: Şubesi: Ankara, Bankalar caddesi No. 22 Tel: 2681 P. K. 45 § 
: Prospektüs isteyiniz - tediyatta kolaylrk,. 4303 : 

'=111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,.. 

İsmet Santonin bisküviti 
Bağırsaklarda yaşayan solucanları düşürür bu suretle çocuklarm 
büyümesine, iştihasına yüzlerine renk ve kan gelmesine yardım eder. 

Eczahanelerde kutusu 20 kuruştur . 4485 

7\. Lokanta ve Gazinocuların 

rj~q nazarı dikkntine ! 
,~Fabrikamızın BAŞKURT markah 

yerli mamulahmızı görmeden : CA
T AL, KASIK ve BIÇAK lakım .. 

1ann111 almayınız. 
Bütün mallarımız hem kalite itibarile 

ı\.vrupamnkinden daha yüksek ve hem 
Je fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satış merkezi: Sümer Rank Yerli Mallar Pazarı I 

VL U !5 

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 Lirahk 4.000 Lira 
4 .. 500 ,, 2.000 .. 
4 

" 
250 •• 1.000 .. 

40 ,, 100 ,, 4.000 

100 .. 50 •• 5.000 
120 

" 
40 

" 
4.800 .. 

160 
" 20 

" 
3.200 .. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o20 
f azlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Baş, diJ, nezle, grip, romatizma ve bütün agrılarınızı derhal 
keser, icabında günde ü~ kase ahnabilir. 454s 

' 

Pire, tahtakurusu, sinek, sivrisinek 'W'e bütün hafec'aıtı 

rAYDA 
"BÜTÜN HASARATltJJ 

OLDURUR 
HASAN DEPOSU 

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

açıktan Fayda yerine satıyorlar 

FAYDA ismine ve markasına dikkat 

-

Aldanmayınız. Faydada gaz yoktur. 1/ 8 litre 20 - 1/ 4 
30 - 1/ 2 45-1 litre 70-5 litre 300 kuruş Toptancılara tenzilat. 

4424 

Sayın Ankarahlara 
Jcuzluğu ile az zamanda muhterem Ankara halkının rağbetini kazanal1 

SAKARYA ECZANESİ 
İş Bankası karşısında Vehbi Ko~ müessesesi ittisalinde 

Meydan Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. 4363 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
= ~ 
~ Elektrik tesisatı münakasa ilanı ~ = ~ 
~ Antalya Elektrik Türk Anonim $irkelinden: ~ 

J\:nta ya Eielitrik Türk nonim ir etı mevcut 250 şer ~ 
- beygirlik iki adet elektrik gurubunu tevsian atideki evsaf- i 
=: ta üçüncü bir elektrik gurubu ilave edecektir. i 
§§ 1 - 500 beygir kuvvetinde 750 devirli bir adet helezoni ~ = F ransis su türbini. ~ 
=: 2 - 400/ K. V. A. ve üç safhalı bir adet alternatör. 1 = 3 _ ı,bu yeni guru:ba ait bilumum ölçü alat ve cihazları· 1 = nı havi bir adet tevzi levhası. ~ 
_ 4- işbu tesisata ait alat ve edevat ve teferruat. 1 = 5 - İşbu alat ve edevatın montaj işleri. 1 
§ 6 - işbu tesisata ait yapı işlerinin malzemesi ve amele· ı 
_ si şirket tarafından temin olunmak üzere nazareti fenni· 
=: yesi, bu hususta Nafıa Vekaleti celilesinden musaddak ~ = planlar ve fenni §artname İstanbul' da Sirkecide Alanya 
- hanında Azak Zadeler ticarethanesinde şirket mümessili 
=: nezdinde mevcuttur. İşbu tesisat 15 temmuz 938 den 15 = ağustos 938 tarihine kadar bir ay müddetle münakasaya 
:= konulmuştur. Talipleri·n planları görüp son fiatlanm "V~ 
:= şartlarını ve teslim müddetlerini havi teklifnamelerinı 1 

'1~fı~J:~;~;;I:1 :1:~:~111 ::;1:;11 ::,;;~i::~;:~~;l;~
1

1:;~:~;1 
~111111111111111111111111111111111111111.. Bir muakkıb alınac~ -= ' D B . u·. k ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 'il 

---------------- ------
3
_
9
_
9
_
9 
___ § r. asıt re :b~Muk~Müdü~~n~n: 

: : Kalecik ziraat bankasına 40 lira~ Y enişehirde Devairi resmiyeye 1 

ve Maliyeye ve Sefaretlere 
elverşili 

Kirahk bir apartman 
Kazım Özalp caddesinde bodrum 

katı müsait depolan muhtevi olmak 
üzere diğer 3 kat da üçer daireden 9 
daireli ve kaloriferli geniş ve büyük 
bir apartıman teşrinievel ortalarında 

inşaatı bitecektir. Kiralamak arzu e
denlerin 3248 telefona müracaat et-
meleri. 4107 

U L US - 19. uncu yıl. - No.: 6094 

lmnyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı işleri Müdüril 

Mümtaz Faik FENlK 
ULUS Basımevi · ANKARA 

Daktilo aranllıyor : Cebeci Merkez Hastanesi : aşla muvakkat bir muakkip alına' I 
: iç Hastalıkları mütehassısı : txr. Asgari ilk mektep mezunu ,,e '-' 

Mali bir müessese için 70-80 lira : : kerliğini bitirmiş olmak ve kxrl< .rr 
ücretle daktilo alınacaktır. Makine : : yaşından yukarı olmamak kaydı 
ile doğru ve çabuk yazmak ve oku- : Her yün hastalarını Yenişehir : taliplerin bu husustaki şeraiti öğrı'. 
naklı el yazısı olmak şarttır. : Meşrutiyet caddesi Urek apartı· : .

11 Ankara Posta kutusu: 104 : mamnda saat 15 ten sonra kabul : mek üzere nihayet 22·7.938 tarı 
: eder Tel: 1694 : kadar vesikala-riyle birlikte T. C· .• .ı1 

raat bank<!sı merkez müdürJUğiJf 
., 11111111111111111111111111111111111111 r"' müracaatlar·ı. 4731 

Taliplerin mektupla müracaatları. 

(2438) 4636 

YENİ 
BU GECE 

Büyük Macera Filmi 
YURUYEN KALE 

Gündüz iki film birden 
1 - Maceralar Krralı 
2 - Posta Soyguncuları 

Seanslar: 
2.30 - 5,45 - Gece 21 de 

Fiatlar: 
Balkon 35 - Salon ıs 

SİNEMALAR HALK 
~1111 iL. - -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --., .... ,,.. 

BU GECE 

Büyük Aşk ve İhtiras Filmi 
YOŞlVARA 

Gündüz iki film birden 
1 - Yo§İvara 
2 - Deniz Korsanları 
Seanslar: 2.30 - S.30 Gece 21 de 
Fiatlar: Balkon 35 • Salon 15 

Halk Matinesi 12.20 de 
BiR GECENiN lSKANDALI 

BUCON SAAT 10 DA ÇOCUK MATiNESi 
DUHULİYE 5 KURUŞ 

An.kara Palas'la Şehir Bahçesi arasmda Açrk 
Hava Sinemasın da Gece 21 de 
O E V L E T, K U Ş U 
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