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Kayıd muamelesine ann başlanıyoi-
Bir beyanname neşredildi 

Kayıd işlerinin 1 O günde 
biteceği tahmin ediliyor 

A k 20 a - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildi-
nta ya, a. · 

riyor· ·11 • w d k" kararı 
Tü~k ve fransız hükümetleri mümessı erı, aşagı a ı 

almFışlardırh:''k"met"ı ve Türk hükümeti mümessilleri, temmuz 1938 
ra-nsız u u • · l•t de 

t "hl" be annameleri mefadı mucibınce seçım muame a ına -
arı ık y vermiş olduklarından, aralarında anlaşarak ve lsken-

fama arar w m-.ıhtelif ce-
d ğı te§kilatı esasiye kanununun sanca~m . . 
eru~ sanca h kkaniyet üzerine temsiline müteallık 15 ıncı mad-

md a~t darmın"lhaem olarak sancakta ilk seçimin kontroluna memur 
esın en mu ' · d" 

bir komisyon teşkiline karar vermışler ır. 
--------------ıı Bu komisyon, fransız hüküme-

ti mümessilinden, türk hüküme-

ceh alet 1 
ti mümessilinden, sancak muta
sarrıfrndan ve türk cemaatının 

_J bir mümessilinden terekküp ede-

ka ..,.~lSln a Q cek ve seçim için kayıt muamelıi-
• ~ tı yapılacak dairelerde temsil e-

dilen cemaatların her hirinden 
F. R. ATAY bir mümessil bu komisyona ilti- ~ 

Bir gün Balkan ediplerinden hak eyliyecektir. Bu komis-

.. 

I 

\ 

biri diyordu ki: yonun riyaseti, münavebe ile iki 
_ Bir takım milletler vardır hükümet mümessilleri tarafından 

ki onların tarihlerini, edebiyat- temin olunacaktır. 

Orta Elçi 8. Cevat Açıkalın 

Iarını, hatta ikinci üçüncü derece Milletler Cemiyeti konseyi komite
şahsiyetlerinin eserlerini, hayat- si tarafından takarrür ettirilmiş olan 
Jarmı bilmeğe mahkumuz. Ken- seçim nizamnamesi ruhuna riayeti ay
dimiz hakkındaki hatalarımızı nı derece arzu etmekte bulunan iki 

l · · dost devlet mümessilleri, yukarıda is
ayıp saymayız. Fakat on ar ıçın mi geçen komisyon tarafından başla-
küçük bir zühul b!zi vatandaşl~- nan seçim muamelatına devam esna
rımız karşısında bıle ~.ahcup du- sında Sancak'ta ilk seçim nizamname
sürür. Garp milletlerı ıse bızlere sini yeni vaziyetin icap ettirdiği tadi
dair hiç bir şey öğrenmek mec- tatla tatbik eylemeği de kararlaştır
buriyetinde değildirler. ~ugo~- mışlardır. 
lavya'yı bir ada, Bulgarıstan ı 
Adriyatik kıyısında zannetseler, 
gene haksız sayılmazlar. 

Beyanname 
Beyannamenin metni şudur: 

Hifler'in yaveri 

Lord Ha lif aks'la 

neler görüıtü ! 
Londra, 20 a.a. - B. Hitler'in yave

ri ile Lord Halifaks arasında dün ya. 
pılan görüşme hakkında iyi haber a
lan :mahfillerde şu nokta tebarüz etti
rilmektedir. Lord Halifaks, bu görüş. 
menin teferrüatını Paris'te B. Bone' -
ye bildirmek fırsatını bulacaktır. Po
litik mahfıller, yüzbaşı Veideman'ın 
vazifesinin sulhperver komşuluk te
minatının teyidinden başka bir şey ol
madığı kanaatindedir. 

Almmıyu'.tlcıki tckzivler 

Berlin, 20 a.a. - Yüzbaşı Veide. 
man'ın tamamiyle hususi olarak Lon
dra'ya yaptığı seyahatle alakadar bir 
halde yabancı gazetelerin neşrettikle
ri haberler, resmi makamlar tarafın. 

dan tamamiyle yalanlanmaktadır. Bu 
tekzip, bilhassa yüzbaşı Veideman'm 
lord Halifaks'a bir dörtler paktı tek
lifi yaptığı hakkındaki habere şamil 
bulunmaktadır. Gerek bu haber ve ge-
rek ezcümle yüzbaşmın lord Halifak. 
s'a B. Hitler'in bir mektubunu verdiği 
hakkındaki haber, baştan aşağı asıl

) sızdır. 

İşte pek yaygın bir ~ran~~z 
mecmuasında Ankara şehrıne aıt 
bir resim: Şehir hakkında izah~~ 
verirken Cengiz'le, Timurlen~ 1 

biribirine karıştıran m~harrır, 
vaktiyle Ankara'dan gelıp geç-

İskenderun Sancağı ilk seçim Mil
letler Cemiyeti komisyonunun kayıt 
muameHitınx talik etmek ve Sancak a
razisini terkeylemek hakkında 26 hazi-

(Sonu 8. inci sayfada) 
Kumandan Kole, Hatay'a giren bir türk subayı ve Antakya 

Ba§konsolosumuz. 8. Celal Karasapan'la beraber 

miş olanlar arasında Muham
med'i de sayıyor! 
Aynı mecmuanın baş sayf ala-

rmda Hatay meselesinin h:"lle
dilmiş olmasından ~emnbunı!..et
le bahseden fıkrada ıse, . u~~ • 
kü türk fesli temsil edılm.ış~ır. 
Geçenlerde parlamento . ~a~ıcıdye 

·· • a· zasından bırının e encumenı ....... 
yeni Türkiye'ye ver~ıgı .ı:•m şu 
idi: Osmanlı cumhurıyetı • • 

Cenup Amerikası cumhur!Yf.· 
!erinin en ufağı hakkında bır •· 
ae talebesinin dahi buna b~kazer 

1 iZ • bir hata yapm•• o masmı , 
bul . F k t Fransa nın 
• etmeyız. a. ~ • d Türki-
ileri münevverlen ıçın e 
ye henüz eski haya11~~~1_dol,"n
mıt esrarlı bir alem oımaata er-
devamdır. 
Eğer Hatay davasının arkasın

dan Fransa ile iyi bir yakınlaşma 
v I ma gelecek olursa, bu 

e an q d ,,. i bir 
fırsattan evelemir e ~a!'e" 
tanııma fırsatı olarak ıstıf ade «:t· 

1. • Halk yıg ... ınlarına hakı • 
me ıyız. b"lh 
kati telkin etmit olmanın, 1 a.~-
aa demokrasilerde, faydası bu-

yüktür. • • l 
Yeni re1·imin on beşmcı yı ına 

1 ·· tay yaklaşıyoruz. Ekspres e uç, ... -
yare ile bir gün uzakta oldugu
muz memleketlerin hiç olmazsa 

~ünevverlerine ~~~ olmaz~ f :i: 
1ı olmadığımızı ogretmemıt 
mak biraz kendi kusurumuzdur. 
Eğer yeni Türkiye inkıl~pla~ına 
merak eden yabancı muharrı~le; 
olmamış olsaydı, garp neşrı~a 
aleminde yeni Türkiye hakkın<la 
hiç bir kaynak bulunmıyacaktı. 
Bir de f qizınlerin netriyatına 
bakınız: Bunlara dair kitap, bro
fÜI' ve makalelerin yüzde doksa-

(Soau 8. iaci saylada) 

Paris müzakereleri 

İngiltere ile Fransa 
arasında tam bir 
görüş birliği var 

DÜN RESMİ BİR TEBLİG IESREDİLDİ 

Jngiliz. Hariciye Naz.ırı Lort 
Halilakı 

Paris, 20 a.a. - Bu sabah fransız 
ve ingiliz hariciye nazırları arasında 
yapılan konupnalara öğle yemeğini 
münasebetiyle fuıla verilmi! ve ye
mekte Şotan, Hcriyot, Blum ve F"'1· 

F ran11z. Hariciye N az.ırı 
B. Bone 

sa'nın Londra büyük elçisi de hazır 
bulunmuıtur. 

Yemekten sonra fransız barekili 
ile iki memleket hariciye nazırları 

(Sonu ı. inci say/ ıd•) 

Fransa - Suriye 

Bone Mardam 
beyi Paris'e 
davet etti 

Şam, 20 a.a. - Suriye politik mah
fillerinde söylendiğine göre, Suriye 
hükümeti, Fransa - Suriye muahede
si ve Fransa - Suriye münasebetleri 
hakkındaki Suriye notasına Fransa 
Hariciye Nazırı B. Bone'nin cevabını 
almıştır. B. Bone, Mardam Beyı ken
disi ile görüşmek üzere Paris'e davet' 
etmiştir. Mardam Bey. ağustos bida
yetinde Tıirkiye yolu ile Fransa'ya 
gidecektir. 

• 

lngiltere 
Japonya 

görüşmeleri 
Tokyo, 20 a.a. - Domei ajansı'nın 

bildirdiginc göre, Hariciye Nazırı 
Ugaki, münazaalı bütün meseleler ü
zerinde bu giln lngiltcre Büyük El
çisiyle gorüşmelere başhyacaktır. Sa
lahiyettar mahfillerde söylendiğine 
gör4, eveHl, Yangne üzerinde seyri
seftln meselesi ve bilahare Hankeu'
nuJ1 ve Hankeu - Kanton demiryolu
nun İfılllinden tevellüt edebilecek 
meaelclcr görilıillccekti.r. 

• 
lngiltere kıralı S. M. Altıncı Jorj 

~ 

Meçhul Asf<er 
Mezarına dün törenle 

bir çelenk koydu 

Paris'fe büyük tezahürler devam ediyor 
İngiltere Kıralı Löbrön1 ün ziyafetinde 

Fransa'nın en ileri gelen 
devlet adamlariyle birer birer görüştü 

Paris, 20 a.a. - Dün akşam nazırların ô.yan ve mebusan mec
lisleri reislerinin ve diplomatların İftirakiyle verilmiş olan ziya
fet musiki nağmeleriyle şenlenmiştir. Ziyafeti bir kabul resmi ta
kip etmit ve bu karbul resmi esnuında artistik bir program tatbik 
edilmittir. Bu programa bir fasıla verildikten sonra iki devlet re
iıi, ıigara iç.meğe mahsus salon haline getirilmit olan zabitler aa
lonuna çekilmitlerdir. 

İngiltere kıralı, orada muhte-:---------------
lif zevat ile bilhassa B. Janneni, 
B. Heriyo, B . Milran, B. Kayyo, 
8. Blüm ve B. Flanden ile görüt
müttür. 

Kıral, B. Daladiye, B. Şotan,_ B. Bo
ne, B. Saro ile de görüşmüştür. 

Paris'teki büyük ve orta elçilerin 
de kıratın ve . Löbrön'ün yanına gir
melerine müsaade edilmiştir. Saat 22 
de kıral ve kıraliçe sarayın taraçasın
na götürülmüşler ve orada mükemmel 
surette tenvir edilmiş olan Elize sa
rayının bahçesini temaşa etmişlerdir. 

Artistik müsamere son derece par
ıak olmuştur. Temaşa, saat 23 te başla 
mış ve yarı geceden biraz sonra hita
ma ermiştir. Kıral ve kıraliçe, Elize 
sarayını yarı geceyi yarım saat geçe 
terketmişler ve hariciye nezareti bi
nasına dönmüşlerdir. B. Löbrön ile 
refikası, kıral ve kıraliçeyi binecek
leri otomobile kadar teşyi etmişler -
dir. Bu esnada askeri merasim icra e
dilmiştir. Kırat ve kıraliçe, bütün ge
ce yol üzerinde toplanmış olan halk 
tarafından siddetle alkışlanmıştır. 

İngiltere kıralı Altıncı J orj, sa
at 9.45 te meçhul asker mezarına git
mek üzere hariciye nezareti binasın • 
dan ayrılmıştır. Cumhuriyet muhafız 
kıtaatından bir müfreze selam resmi
ni ifa etmiştir. 

(Sonu 8. iaci sayfada) 

İktisat Vekili 
İstanbul'a gitti 

İktisat Vekili B. Şakir Kesebir dün 
akşamki Anadolu ekspresiyle lstan
bul'a hareket etmiştir. B. Kesebir ts
tanbul'da yarın açılacak Yerlimallar 
sergisinin küşat resmini yapacaktır. 

İktisat Vekilimiz dün kendisini zi
yaret eden bir muharririmize: 

"Bugün lstanbul'a hareket ediyo
rum, cuma günü İstanbul Yerlimallar 
sergisinin açılma töreninde bulunaca
ğun. Bu seyahatımdan bilistifade İs
tanbul gazetecileriyle gazete kağıtlan
nın bir programla ve bir elden yurda 
sokulması etrafında görüşmeler yapa
cağım" demiştir. 

Osmanlı borçlarının 
tesviye sureti 

Paris. 20 a.a. - Fransa ile Türkiye 
osmanlı borçlarının tesviye sureti 
hakkında bir anlaşma imzalamışlar
dır. 

Bu anlaşmaya göre Türkiye bun
dan böyle osmanlı borclarının yarıaı
nı döviz: olarak tediye etmiye mecbur 
de~ldir. 
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inşa eden Türkiye 
ikinci beş yıllık endüstri programımız bir yandan kati şekliyle tes· 

pit edilmek üzere bulunurken, Ekonomi Bakanı'mız, üç yıllık maden 
programının tatbikı işiyle alakalı olarak Zonguldak ve Karabük maden 
endüstri havzalarında tetkiklerde bulundu. Ziraat Bankası, Kamutay' ca 
kabul edilmiş olan geniş sulama programının tahakkuku için çalışmala
rına başlamak üzeredir. lzmir'in turistik yollarının inşası hakkındaki 
kanun kabul edilmiştir. İstanbul' da şehrin yeni plan mucibince tanzimi 
~~!n il~ hazırlıklar yapılırken bir çok yolların asfalt ve parke döşenmesi 
ı~~ eksı:~m~ye k~mulmuştur. Bu sene yaş meyvalarımızın ihracı işi daha 
şumullu hır şekılde ele alınacaktır. Zirai mahsullerimizden bir kısmında 
müstehJikle müstahsil arasında ahengi temin edecek ve her iki tnrafın 
menfaatini milli menfaatle telif edecek olan Toprak Mahsulleri ofisi fa
aliyete geçmiştir. Almanya'da yapılmakta olan gemilerimizden ikincisi 
lstanbul'a gelxrtiştir. 

Fakat bu umumi kalkınma hareketi yalnız merkezlere münhasır de
ğ!ldir. t.:Ius'u? bir günlük ilan sayfalarına gözgezdiriniz: Bolu Beledi
sı. elektrik te~ısatmı, ~r~u!um Valiliği bir doğumevi binası inşasını, De
nızha:nk. lzmır şubesı bır ı~k~le yaptmlmasım, Balıkesir ve Aydın vila
yetlerı bır kısım yolların tamırini Z onguldak Belediyesi bir soğuk hava 
deposu ve buz imalatanesini, lstan bul Nafıa müdürlüğü bir orta okul 
binasını, lzmir lskan müdürlüğü 182 göçmen evinin yaptırılmasını 
Hozat, .Hasankale ~e Tortum Kaymakamlıkları hükümet konağı bina: 
!arının ınşasını eksıltmeye koymuşlardır. 

Kulak veriniz: her taraftan çekiç ve silindir sesi işiteceksiniz. Türk 
yurdu, asır~ı~ i?mallerin hıncını almak için bir inşa ve imar humasına 
tutulmuş ~hıdır. Y~ılan. kö?ne ve kurulan yeni hayatın neşesi bütün 
memleke.t~.s~ny?r. Bır mılletın refahına, enerjisine ve istikbal hususun
da arzettıgı ımkanlara bundan iyi delil olabilir mi? - Y &§ar NABJ 

~~~rr~n 
~11lı~~ti~~ 

Vazolar' da ~i~eklerin 

tazeliklerini muhal aza etmek 

Erzurum' da 
• 

yenı 

mektepler 

ULUS 

Vasati 
döviz 

fi atları 
1 ağustos 1938 tarihinden 31 ağus. 

tos 1938 tarihine kadar itibara alınma
sı lazım gelen, borsada kote olan ve 
olmıyan dövizlerle ingiliz altınının 

vasati fiyatları tesbit edilmiştir. Bu 
vasati fiyatlar, tesbit edilen tarihler. 
de gümrüklerde muamele gören ecne
bi döviziyle yazılmış fatura ve çekler. 
de esas olarak kullanılacaktır. Bir in
giliz altını 624 kuruştur. Diğer döviz. 
ler yüz ünitesi esas tutulmak suretiy
le tesbit edilmiştir. Fransız frangı 

3,50,25 lira, dolar 125,50,25 lira, liret 
6,62,25 lira, İsviçre frangı 28,76,625, 
florin 69,64, rayşmark 50,67,25, belga 
21,33,875, drahmi 1,14,25, leva 1,54, çek 
koronu 4,37,25, peçeta 7,24,50, zıloti 

23,70, pengü 24,94,75, ley 0,93,75, dinar 
2,86, 7 5, yen 36,38,625, ruble 23, 74, 7 5; 
İsveç kuronu 32,16,75 liradır. 

Borsada kayıtsız olan dövizlerin va. 
satisi ise şöyledir: Danimarka kuronu 
27,85,75, Norveç kuronu 31,35,50, Fin
landiya markı 2,75,25, Estonya markı 
33,64,25, Rupi 46,08,75, altın İsviçre 
frangı 41,12,75, altın pengü 37,28, altın 
rayşmark da 50,77,50 liradır. 

Siddetli bir 
~ 

zelzele oldu 
İstanbul, 20 a.a. - Rasataneden 

bildirilmiştir: 

Bu sabah saat 2 yi 24 dakika 54 
saniye geçe şiddetli bir zelzele kayde
dilmiştir. Bunun merkez üstü İstan
bul'dan 570 kilometre mesafede tah
min edilmektedir. 

Onuncu yerlimallar 
sergisi a~ıhyor 

. - _.. - --- --..· -----· -
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İzmir fuarı Mübadeleden dolayı 
20 Ağustos'ta devlete intikal eden a raz 

açılıyor 
İzmir, 20 a.a. - Belediye, fuar se

zonu için pek hararetli bir surette ha
zırlıklarına devam etmektedir. Aynı 

zamanda gelecek ziyaretçilerin iyi kar
şılanmaları noksanlarının temin edil
mesi ve kolaylıklar gösterilmesi için 
belediye ve zabıta memurları vazife al
mışlardır. Lokantalar, gazino ve otel
ler ve kahvelerin de fuarın devam etti
ği müc!det halkın istirahat ve memnu
niyetleri için pek sıkı bir kontrola ta
bi tutulmaları takarrur etmiştir. Fua
rın açılma töreni 20 ağustos saat on 
yedi buçukta yapılacak ve 20 eyllılde 
kapanacaktır. 

~iıeler kaıar 

santilitre olacak 
Ekonomi Bakanlığının teklifi üze. 

rine Bakanlar Heyeti ölçüler nizam
namesinin 4, 11, 12 ve 14 üncü fasılla
rını değiştirmiştir. Yeni deği§iklikle 
içinde ispirto ve diğer içkiler akıcı 

maddeler satılan şişeler in dolma ha
cimleri tesbit edilmiştir. Bira şişele. 
ri 30, 50, 70, 75, 100 santilitre, soda ve 
gazoz şişeleri 20, 25, 30, 35, 50 santilit
re maden suyu şişeleri 25, 30, 35, 50, 

100 santilitre, menba suları 25. 30, 35, 

50, 100, 150, 200, 300, 400, 500 santilitre 
rakı, konyak ve likör şişeleri 1,. 15, 20, 

25, 30, 35, 50, 70, 75, ıoo, 150, 200; şa· 

rap şişeleri 30, 35, 50, 70, 100, 150, 200, 

300, 340 santilitre, süt şişeleri 25, 50, 

15, 100, 150, 200 santilitre, şıra sirke 
ve yenilir yağlar için kullanılacak şi. 
şeler 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400 ve 

ve çiftliklerin vazi.yeti 
Bunlar toprağa muhtaç olan 

çiftçilerimize nasıl tevzi edilecek. 
Muhtelif kanun ve muahedelerle 

devlete intikal etmiş olan veya türk 
mübadillerin istihkakları bakıyeleri -
ne karşılık tutulmuş bulunan, met· 
rfık arazi ve çı ftliklerden içinde ve
ya civarında topraga muhtaç ziraat 
erbabına dağıtılacak olanlar Bakan
lar heyetince tespit olunan erazi tev
zii talimatnamesine göre tevzi edile
cektir. Bu talimatname esaslarına gö
re tevziat, tevzi edilecek arazinin 
bulunduğu köy veya kasabada yerleş
miş olanlar tercih edilmek şartiyle 
hiç arazisi olmıyan veya tasarrufla· 
rındaki arazi miktarı 184 dekardan 
az bulunan ve bizzat ziratle meşgul 
olan çiftçi ailelerine yapılacaktır. 

Köyde veya kasabada mukım ve zi
raatle filen meşgul olup bakkallık, 

mckkarecilik ve saire gibi iştigalleri 
de olanlar tevziden yarı nisbette isti· 
fade edeceklerdir. 

Sanat veya ticaretle iştiga! ve bu 
yüzden iaşelerini temin etmekte olan 
bağ, bahçe ve tarla sahipleri bilvasıta 
ziraatle meşgul olsalar bile onlara bu 
talimatnameye göre arazi verilmiye
cektir. 

Tevziat, mevcut arazinin genişliği
ne ve kıymetine göre evvela hiç ara
zisi olmıyan, ikinci derecede 45 de
kardan noksan arazisi olan çiftçilere, 
üçüncü derecede 45 dekardan fazla 
yeri bulunan ziraat erbabına, vaziyet 
ve ihtiyaçları gözetilerek yapılacak
tır. 

köy veya kasabada mektep, hasta 
spor mahalli gibi tesislere lazım g 
lecek ve beş dekarı geçrniyecek 
parça ayrılacaktır. 
Bağ, bahçe, fındıklık, fıstıklık gi 

yerlerin müzayede ile satılması ıazı 
geleceğinden bu nevi arazi tevzie d 
hil edilmiyecektir. Yalnız mevcu 
toprakları halkın ihtiyacını karşıl 
yamıyan ve esasen geçim vasıtalar 

fındık bahçeleri olan Trabzon, Gir 
sun ve Ordu'da rumlardan metrfı 
fmdıklrkların ve keza arazisi dar 
'lup zeytincilikle iştigal eden halkı 
bulunduğu yerlerdeki rumlardan k 
lan zeytinlikler de tevzi edilebilecek 
tir. 

Tevzi edildiği taktirde fındık ba 
çelerinden ve zeytinliklerden iki nii 
fuslu bir aileye en az 6 dekar ve e 
çok 15 dekar verilecektir. İkiden fa 
la beher nüfus için bu miktarlara iki 
şer dekar ilave edilecektir .. 

Geçen yazımızda elle koparılmalan
mn doğru olmadığını ileri sürerek çi
çeklerin vazolara yerleıtirilmek üzere 
naııl toplanmalan lazımgeldiğini an· 
latmııtık .. Devam ediyoruz. 

Erzurum, 20 a.a. ·- Maarif Vekili
nin Erzurum'u ziyaretleri münasebe
tiyle yeni yapılan öğretmen okulunun 
liseye tahsisi ile lise binasında büyük 
bir sanat okulunun açılmasına, eski 
vali konağına nakledilecek kız orta o
kulunun yeni bir ilk mektebe tahsisine 
ve mevcut kız sanat okulunun kız ens

İstanbul, 20 (Telefonla) - Onun· 500 santilitre hacminde olacaktır. 10 

Tevzi nisbeti esas itibarile bir yer
de tevzi olunacak arazi ile mu·htaç 
çiftçilerin adedine veya ihtiyaçları

na göre tayin edilecek ve arazinin su
lak ve kıraç gibi farklı olması halin
de iyi, orta ve aşağı olmak iızere üçe 
ayrılacak ve aralarında bir nisbet bu
lunması lazım gelecektir. Bu taktir
de mesela 30 dekar iyi toprak, 45 de
kar orta ve 60 dekar aşağı toprağa be
del addedilecektir. 

Muhtaç çiftçilere arazi tevzii içi 
mahallin en büyük mülkiye memur 
na müracaat edilecek, en büyük mili 
kiye memuru bu müracaat üzerin 
mahalli maliye ve tapu daireleriyl 
idare heyetinden seçeceği birer z• 
ve varsa Ziraat müdür veya memur 
ile köy ihtiyar heyeti bu C6aslar da 
hilinde tevzii 15.zım gelen araziyi 
arazinin iyi, orta ve aşağı olmasın 

göre her dekar kıymetini ve tevJ 
nisbetini birlikte tesbit edecekler v 
kendilerine arazi tevzi edilecek ki 
sel erin hane itibarile isimlerini ve ve 
rilmesi lazım gelen dekar miktarın 

gösterir iki nüsha cetvel hazırlıyara 
on gün müddetle arazinin bulunduğu 
köyün veya kasabanın münasip bir 
yerine asacaklardır. 

V : Keskin çakı ile yapılmasını tav
siye ettiğimiz keıiı maktaı mail ve u
zunca olmalıdır ki; nesiğ çekecek me
aamat sathı mümkün olduğu kadar 
geniı kalabilsin. 
Sapın suya girecek kısmındaki yap· 

raklar kesilmelldlrler. Bunlar ıu içeri· 
sinde kısa bir zamanda çürüyüp çiçe· 
ğe geçecek suyu bozabilirler .. 
vı: Çiçekler vazoya, taze ve se

rin su içerisine serbest olarak yerleı
tirilmelidirler. 

Bir çoklarımızın yaptığı gibi sıkıca 
bağlı olarak vazoya konulan çiçekler 
hava ve su alamıyacaklanndan hemen 
bunalır ve solarlar .. 

V II: Vazo içerisindeki su her aa
bah dökülerek yerine tazeıi konulma
lıdır. 

Bu arada çiçeklerin aap nihayctle
rinden de birer parmak kesmek lazım· 
dır. 

Bununla; az da olsa yoıun bağlıya
rak bkamnıı bulunan makta tazelen
miı olur. 

VII 1: Çürüme ve yosunlamayı önle
mek için vazonun içeriıine kömür to· 
zu veya kınntıaı koymak faydalıdır. 

IX: Çiçekler bütün bu yaptıklarımı
zın neticesi olarak vazodaki sudan bir 
mü ddet hemen köklü imiıler gibi isti
fade edebilirler. 

· Bundan ötürü; vazo suyu içerisine 
tuz serper gibi az bir mikdar kimyevi 
stübre, en iyiıi Nitrofoska katmak da 
faydalı olur. 

Hat ta beyaz çiçeklerle bezenmiı va· 
zomın suyuna bir mikdar Anilin boya· 
u katmakla çiçeklerin renklerini cle
lif tirmek de imkinlıdır. 

X: Çiçekli vazolar bütün bu anlath
flmız bakma kaidelerine tabi tutul
makla ......._ salonun cenyanlarm. 
claa uzak, lot ve aerin bir kötetinde 
.,. almalıdırlar .. 

On madde içerisine 11lattırdıimuz 
ba prtlar daireainde çiçeklerin tue
lilderini muhafaza derecelerini merak· 
lılana tecrübeleri ıöıtenc:ektir. 

ULUÇAM 

Gemi intaiye mühendisliği fen 
heyeti kuruldu 

İatanbul, 20 (Telefonla) - Deniz
bank fen muavini B. Harun'un reisli· 
iinde bir gemi irl§aİye mühendisliği 
fen heyeti kurulmuıtur. 

Anka.ra paraıüt kulesi 
TiirkkUfU Genel Direktör· 

lüiünden: 
Ankara parqüt kulesinin 

her sün saat 8 den 19 a ka
dar faaliyette ve sayın hal
ka açık bulunduiu ilin olu-

cu Yerlimallar sergisi pavyonları in
şaatı tamamlandı. Sergi İktısat Vekili 
tarafından cuma günü açılacaktır. Al-

titüsü haline ifrağına karar verildiği manya'dan gelen cam adamın montajı 
haber alınmıştır. bugün bitirilmiştir. 

llıcu'da 

Erzurum, 20 a.a. - Ilıca nahiyesin
de imar birliği tarafından büyük bir 
otel ve gazinonun yapılmasına başlan
mış ve Aşkale'de bir aşım durağının 
temelleri atılmıştır. 

Eminöıı ii Ilalkevi binası 
pavyonu 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Eminö
nü Halkevi binasının yanına yapılacak 
yeni pavyonun inıasına ay başında 
başlanacaktır. Bu pavyonun inşası için 
lazımgelen istimlak muamelesi bugün 
bitirilmiştir. 

Van gölii i~letmcsi 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Deniz

bank, Van gölü işletmesini tevsi ve 
ıslah için tetkikler yapıyor. 

Roınanya~dan gt•tirilccck 
,.,öcmcnlcr o .. 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Kösten-

ce'den getirilecek göçmenler i~in va
purlar tutuldu. Nakliyata bu ay so
nunda başlanacak ve bu yıl İstanbul 

mıntakasına göçmen yerleştirilmiye

cektir. 

Mesut bir doğum 
Bükreş Elçiliği Başkatıbi B. Bü

lent Uşaklıgil'in bir kız çocuğunun 

dünyaya geldiğini memnuniyetle ha
ber aldık. Bir torun daha kazanan 
Cümhuriyet refikimizin sahip ve baş
muharirri Yunus Nadi'yle, kıymetli 

edibimiz Halit Ziya Uşaklıgil'i,, B. 

Bülent ve Bn. Leyla Uşakhgil'i teb
rik eder, yavruya uzun ve mesut bir 
hayat temenni ederiz. 

santilitreden küçük şişelerle sifon şi
şelerinin istenilen hacimde yapılması 
ve kullanılması caiz olacaktır. İçki ve 
diğer akıcı maddeler ancak tesbit edi. 
len hacimdeki şişelerle satılabilecek -
tir. İçinde ispirto ve içkilerle diğer a. 
kıcı maddele r b ulunan ıiıeler camdan 

ve bu işe elverişli porselenden veya 
porselen gibi toprak mamutattan ya

pılacaktır. Bu şişelerin diplerin -

de doltna hacimleri, litre, santi

litre, desilitre veya bunların kısa şe

killeri kazıma ve kabartma suretiyle 
yazılı bulunacaktır. Perakende ispirto 
ve içki satan yerler bu içkilerin satış -
lan için boş içki şişelerini ölçü ola
rak kullanamıyacaklardır. 1934 yılı 
birinci kanun ayının birinci günün. 
den evel getirilmiş ve sayılan vasıfla
rı bulunmıyan şişeler 1943 yıh ikinci 
kanun ayının birinci gününe kadar 
kullanılabilecektir. Diğer değişiklik. 

lerle areometrelerin su ve havagazı 
saatlerinin şekilleri, ebatları ve ara
nılan vasıflariyle bunların muayene. 
leri de yeni esaslara bağlanmış bulun
maktadır. 

Arazisi milaait olan yerlerde iki 
nüfuı:;lu bir aileye iyi topraklardan 
en az 30 dekar, en çok 45 dekar; orta 
topraklardan en az 45 ve en çok 60 de
kar: aşağı topraklardan en az 60 ve 
en sok 90 dekar toprak verilecektir. 
İkiden fazla her nüfus için bu mik
tarlara, iyi topraklardan en az 10 ve 
en çok 15 ve orta topraklardan en az 
15 ve en çok 20 ve aşağı topraklardan 
da en az 20 ve c:n çok 30 dekar ilave 
edilecektir. 

Bu suretle verilecek arazi her hane 
için - kendi mevcutlarıyle beraber 
- 184 dekarı geçemiyecektir. Arazi 
müsait olmadıgı takdirde bu miktar
lar hane ve nüfus mevcuduna göre ve 
o nisbet dahilinde tenzil edilecektir. 

Tevzi olunacak arazi toplu ve vasi 
miktarda ise tevziden evel mümkün 
olduğu kadar mera, harman yeri gibi 
köyün umumi ihtiyaç ve menfaatine 
tahsisi icap eden kısımlarla gene o 
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Dostluğu paylaıılamıyan 

memleket 
Avrupa'nrn hasta adamı diye anı· 

lan sakıt imparatorluk bir zamanlar 
bütün milletlerin elbirliğiyle vur 
abalıya ettikleri bir uvallıydı. Üs
tünde sayısız boksörlerin tilim et. 
tiği bir asılı topa dlJnmUJtO. 

Bir de buganka vaziyete bakınız: 
Dünya türle dostluğunu paylqanu· 
yor. Hele aon gOnlerde. Hatay mu
vaflakıyeti üzerine. doğrusu ı6ğ • 
sümüza iltiharla kabartan bir man
zaraya ı•hit oluyoruz: Muhtelif 
devletletin gazeteleri arasında bir 
münalcapdır b~ladı: Türk.iye be
nim dostumdur, hayır, ftn aldanı. 
yonun, benim dostumdur, diye. Bis 
.sadece !rusuyor ve dostluğumuzu 

paylaıamıyan dostlarımızı iftiharlı, 
seyrediyoruz. TDrlıiye muhakkak 
ki hakkın, dürüstlüğün, hüsnüni
yetin ve kendisine hiç bir malıaadı 
olmadın hürmet eden devletletin 
dostudur ve blfyle lcalecaluır. 

Yeni haaıalıklar 

Nefl'9dilen iatatiatildere röre 
Amerika sibi nakil vuıtaları pek 
bol olan bazı memleketl•de, oto
mobil kazaları, verem ribi ea teh
likeli ve bulatlk haatal.ıdardan 
bile zİJ'ade kurbua veriyonnUf. 

Tabiat intikammı al17or, de. 
mektir. lnNnlar türlü aeromlar, 
atılar, iliçlar ve aıhi tedbirlerle 
ODUD mikrop denilen &Öl"Ümaez 
UDIW'ları va11taaiyle :rarattıiı öl
cliiame aililalanm matlup ed.· 

ken, bu defa yeni bir hutalıiı 
kendi elleriyle imale bql&mlflar· 
dw. Otomobil.iz aile nadir olan 
bir memlekette kazaların bu de. 
rece kurban verme8İne neden tat· 
mala? Fa.kat yarm tayyare aefer
leri de otomobil kadar ayaia dü· 
tünce, bu aefer tayyare kazala. 
nnda ölenlerin miıkdarı da bir 
haylı kabara~ bu aahada :reni 
:reni km-banlar verilecek. 

Ne yapalım, bu haatalıim aııu 
veya aaromunu bulmak pek müm
küne benzemiyor. 

HuMU çiçekler 

Huaaı denilen bir nevi mimoza 
çiçekleri Jiiz metre uzaimdan bir 
atlı geçince hemen biaaederek bü
tün yapraklannı keneli üzerine 
kıvır17or H bu ıuretle bir miida
f aa tedbiri alıyonnUf. Kaldınmm 
ortumda burnu dibinde yiiriiyen 
birini ıörmiyerek çarpan bir çok 
insanlar bu nebatm huaaıiyet de. 
receaine ne kadar gıbta etseler ye
rictir. 

Kan portahallan 

Bilirsiniz, Yafa'nın kan porta· 
kallan methurdur. Fakat fimdi 
Y afa'cla, arap •• r.ahudi k_. eel· 

ler gibi akmaktadır. Önümüzde. 
ki mahaul aeneainde kan· porta· 
kallanmn daha mebzul ve uaare
li yetifeceiiai tahmin etmez mi
siniz? 

Teıbih kıtlığında 

Bir •azete lltanıbul'un melİre 
yeri Yakacık'ı methediyor. Na
ıll bili:ror mu.unuz: "Yaacık bir 
cennettir, .W.... kener, aPÇlan 
Tuba" di;re I Doirwu hani teıbih· 
lerin cWaa orjinallerini , bul· 
mak mümkün delildi. F.akat bu 
yazı kime hitap ecli:ror. Yeni ne· · 
aillerin büJik bir elueri~ti kev· 
aer'in ve Tuba'mn minumı ne· 
reden bilıinlw 7 

Neoyorlc dilencileri : 

Amerikaldar i:ri kalpli adamlar 
olacak ki Nft7ork tehrinde .U.... 
cilmn aittikce çoPlclıklanm ıönn 
Nimi melremlu Wr teftit icrui:rle, 
30.000 dilencilik vakuı tetkik et
mitler ve dilenc:iliiin en kirh sanat
lardan biri olduiuna aörmOtlerdir. 
Nevyork dilencileri arumda aünde 
&o dolar kazananlu Ye bankada 
binlerce dolarlık hesap uhiW bu
luMDlu olcfuiu tftlMt edilmittir. 

Yahu Nev:rol'k Siti'de siDde 

50.000 dolar sadaka verildiği hesap 
olunmuıtur. Bu kadar geniı bir pa· 
zann kendine göre bir endüstri ya
ratmaması imkansızdı. Nitekim 
Nevyork'ta bir nevi dilencilik mü
teahhitleri türemiı ve bunların ay
lıkla dilenci tutarak teıkilat yaptık

lan da anlqılntbr. 
Merhametin iıtinnan ! 

Fran~ı:z hikayeıi : 

Küçük bir çocuiun MYsill bir ke
diıi vardı ve Umi Rara idi. Bu aü· 
zel, mini mini bir gün ölüverdi. Ço
cuiun anan, bin Wr ihtimam ile ba 
elim bidiMJi otlana bildirdi. Oyu
nuna dabmt çocuk b- hİf 
teeuür aö•t•me&. 

Çocuiunun kayıdaızlıfma, eevıi 
biılİnİD yokJuiuna bükmeden ana, 
miitabedeaini kocuına aalatb : 

- Bir kere de bmim :ranımda 
IÖJle Nk•ln. 

Kadın, Ra,a•nm ölümindea ..... 
dea miiteeslİr olmachinu çocuiua
clan aorda. Çocuk haçlara haçlara 
ailamaia baflaclı. Gözlerinden J'&f• 

lar botanlJ'or, bütün ricucli aaru· 
b:rorcla. 

Kadm IOl'da ı 

- Oilwn, kedinin öldüğünü sa
bahleyin söyledim. Hiç aeunı çı· 
kannaclm. Şimdi neden bu kadar 
afhyonun? 

Çocuk, hıçlanklan aruaada ce
vap vereli : 

- Ben ölmin papa olcluiunu .... 
aettimcli. 

Bu cetvellere itiraz etmek istiyen• 
ler bu müddet zarfında şikayetlerini 
köy ihtiyar heyetleri vastıasiyle T . 
zi heyetine bildireceklerdir, TevJI 
heyetince yapılacak tetkikat netice• 
sinde yanlışlık yapıldığı anlaşılırtl 
bu yanlışlık düzeltilecektir. 

On günlük ~üddetin geçmesinderl 
sonra tevzi heyeti aynı miktardaki 
dekarları tophyarak arazi alacak ~ 
tanların arasında kura çektirecektir· 

Herkesin yeri malUın olduktan aoıı• 

ra arazilerini değiştirmek istiyenıer 
bir hafta zarfında Tevzi heyetine b\l 
arzularını bildireceklerdir. Bu yerler 
değiştirilebilecektir. 

Her parça arazi, çiftçi aile reisi na• 
mına hazine lehine birinci derecede 
ipotekli olmak şartiyle en kısa bir za• 
manda kayıt ve tescil edilerek seneC• 
leri verilecektir. 

Arazi alanlardan ayrıca noterdcO 
mu:;addak borç senedi alınmıyaca1'• 
tır. 

Tevzie müteallik bütün masra!lat 
maliyeye ve tapu harç ve mısranat• 
toprak alanlara ait olacaktır. 

Bedelleri on senede ve on mu.a-A 
taksitte alınmak üzere tevzi olunaD 
erazi hazneye aitse hazne namına, c;İf 
heti vakfa aitse vakıf namına ipotel1 

bağlanacaktır. 

Borçlarını bir.den vermek istiy~ 
ler namına ferağı kati ve iskonto yr 
pılacaktır. 

Tevzi olunan araziden\ köylünUSl 
icarei zemin ve ecrimisil gi!,)i taba~· 
kuk etmi~ veya edecek borçları varel 
onlar arui bedeli tabitlerile be 
mukasaatan alınacaktır. 

Mübadil rumlardan metr(Uc top 
ların, fındıklık ve seytinliklerln 
•itleri tahsil edildikçe Ziraat B 
ıı'ndaki rum hesabı carlsine yatır 
caktır. 

Diyırbak1r' dı 36 derece 
sıcak tar 1 

Diln fdırimizde hava bulutlu 
mit, rüzgir tlmalden Uç metre 
hızla eamittir. Diln en diltilk 111 lft 
yilkıek ııı da gölgede 30 derec• 
raık kaydedilmiftlı-, Yurtta hava 
nin cenup kıaımlariyle Karade ... 
hillerinde açık, diler ımntalr.lııldlll 
mumiyetle bulutlu ıeçmiftir. SoO 
mi dört saat içindeki yaiıflarm 
metreye bıraktıkları ıu miktan 
zilli ve Sandıklı'da 5, KUtah~ 
Duraunbey'de 2, Manisa'da bit 
gram, Isparta ve Terme'de cGd 
tardadır. En yüksek ısı Adana -
llhiye'de 32, Burdur w Siirt'-. 
Dlyarbakır'da 36 derececlir. 
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Kıral Karol'un kardeşi 
Nikola menf adan döndü 
İngiltere sarayında 2, Yugoslôvya'da 

altı hafta yas tutulacaktır 
Bükret. 20 a.a. - Valde kırali~e 

Mari'nin cenaze meraaiminde hazır 
bulunmak Uzere Romanya'ya gelmiı 
olan Prenı Nikola, Ofuaaor ,atoıun
da bulunan kıralın ne.zdine gitmif ve 
kıral kendiıini akp.m yemeğine alı
koymuftur. Prenı Nikola'n;:n 1937 
teşrinicvelinde menfaıına hareketin
den beri yekdiğerini görmemi§ olan 
iki kardeı geceyi beraber geçirmiı -
lerdir. 

I ngiltere aarayında ym 

Londra, 20 a.a. - Kıral sarayı ne- • 
zaretinden tebliğ edildiğine göre, kı
ral ikinci derece kuzini olan Roman
ya valde kıraliçesi Mari'nin vefatı 
münasebetiyle İngiltere ı:ıaraymda, 
23 temmuzdan itibaren, iki h.tfta yas 
tutulmasını emretmiştir. 

Romanya valde kıraliçesi Mari'nin 
cenaze merasiminde İngiltere kıralı- ~ 
nı dük dö Kent temsil edecektir. 

Büyük Petro 
Yakında bitiyor 

Yeni tefrikamız 

Anatol Frans'ın 

GÜLÜN( HİKAYE 
Adındaki edebi romanıdır 

Gülünı hikaye 
NASUHi BAYDAR 

Tarafından Türkçeye 

~evrilmiştir. 

.................................................... 
Bir saatlik maden işçiliği 

Tan'da B. Ahmet Emin Yalman 
bu hatlıkla ya:adıiı bir bq yazıun • 
da ezcümle diyor ki: 

·''lıçi meaeleai bir Zonguldak me. 
aeleai deiildir. Birinci aafta &'•len. 

.., bir milli davadır. Memleketin en 
büyük 2enginlik damarmı verimli 
bir anıette iti etmek; çareai mutlaka 
bulunmaaı lazım gelen milli bir ittir. 

lktiaat vekilinin reialiii altında.ki 
müzakerelerde her ıeyden evel bu 
nokta üzerinde durulmuıtur. lıçiyi a
ilesiyle beraber buralara çekmek i • 
çin küçücük bahçeler ortaııncla ev~ 
ler yapmak fikri var; fakat daha ilk 
hamlede altı milyOll liraya ihtiyaç 
ıöateren bir fikir ... !' mra ocaklarda. 
çalıtmaiı bir vatani hianet aymak. 
.da dütünülüyor. Bir aeue ocakta ça~ 

•....................................• ,. llf&n bir İfÇİ askerliğinden eonra bir: 
aene daha çalıflDaik tartiyle nakdi 
bedel ödemit ıibi muamele ıönün.. Bu mukarenet, Bilkr~'te çok sem -

patik bir surette karıılanmııtır. 

Ceıuue mermiminde 

Yugoslavya' da ym 

Belgrat, 20 a.a. - Romanya valdc 
kıraliçesinin ölümü münasebetiyle 
Yugoslavya'da 18 temmuzdan 28 a
ğustoı'a kadar devam edecek olan al
tı haftalık bir matem ilan edilmiştir. 
Bunun üç haftası büyük matem ola
caktır. 

Meksika'nın İngiltere 
Bir de muhacirlerden madenlerct. 

çalı,abilecek vaufta olanları doi· 
ruclan dojruya ~uralara yerleftir .. 
mek de J•bana atılamayacak bir fi,. 

Bükreş, 20 a.a. - Müteveffa krrali
çe Mari'nin kızı artidüşes 1leana ve 
zevci arıidük Anton dö Habeburg 
dün Sinaiya'ya gelmittir. 

• * * 

ve Almanya ile 
olan münasebetleri 

kir •. Zirai aahada bir aileyi müetah. 
tıil bir bale kQ71Dak için bin lira)'& 

ihtiyaç oldutu dütünülüyor. Kömm 
bavzaamda bir aile yerlef tirmek her 
halde bundan çok ucuza mal ol.c.ls., 

hizmet edermif... de~ 11, : • 
Şeftaliıua böy1e yüreie benzeme- zenı~ ~~ • .. :: J\ 'Iman generali 

ai ona, tarihte, bir haaaa daha ka· arıı ~ı~darC:la. 011~ve ezcümle al· 
zandsmıttır: Orta çailarda. afk.ı vıtamını ıeftal~~ ı yerlettiklerine 
t&avir etmek iç.in feftaliye bır ok halde kayaıda ıkı •1 bir ıevkulceyt 

Kıralın husuai emri ve müteveffa 
kıraliçenin arzuıu ilzerhe. ,tabutu 
götürecek olan tren ve istasyonlar, 
kardinal moru renginde kumatlarla 
&üslenecektir. Hu&uai tren, Sinaiya'
dan per9embe ıabahı aaat aekizde ha
reket edecektir. 

Vartova, 20 a.a. - Romanya valde 
kıraliçeıi Mari'nin cenaze töreninde, 
Polonya Cümhur reisi'ni Hariciye 
Nazır muavini Kont Czemıbck temsil 
eyliyecektır. 

Meksiko, 20 a.a. - Cümhur Reisi 
Kardenas, gazetecilerle yaptığı bir 
göril,me eanasında demi,tir ki: 
"- Eger İngiltere ilk teşebbüsü 

yapar ve diplomatik münaacbetlerin 
yeniden teaiai için her hangı bir prt 
kofl'Jlazıa Mekıika, lneilterc ile olan 
müıuıaebetlerini yeniden teıia etme
ğe hazırdır. 

bele kömür ıil'ketleriyle itbirliti Y•· 
pdmca it biilıbüıtün kolıaylaf&Cak ... " 

lNGlLTERE KIRALININ PAR15'l 
ZiYARETi 

Kunan'da B. AMD Ua, bu batlak· 
la )'azdriı bir bq J'&&IUDda ezciiım· 
le: 

aapbyarak, onun reamini 7aparlar • dukları:ıa dair 
dı. Onun için &,ak olmak i.tenenız am Kamaraaın-
ıene feftaJi yiyebilininiz. 

Böyle olduju halde ıeftali eaki 
zaman hekimlerinin rağbet.ini ka· 
zanamamıftı. C&linU. hekim ıeftah 
kanı boaan, mideye zarar veren bir 
ııda eli,.. büküm verdtkten aonra 
artık hiç bir hekim büyük üatadm 
IÖaÜDÜ kırmata ceaaret edememiı· 
ti. Şeftali yemekt• bü.bütün vaz 
seçmiyen ki•Mlere de bek.imler 
onu biç oı...ua aç li:anuna yi7erek 
midelerini bozmamalı taav~e eder· 
lercli. Methur Razi bekim teftali, 
7enclikten iki ay aonra bile aıtma 
butahim• aebep olur, di7e itham 
elmitti. 

Büyük Üatadların hatırları ne ka. 
dar aayılaa da, ıeftaliyi lezzetli bir 
yemiı bulan hekimler de çıktıiı İ· 
ç.in, hem büyiiklerin aözünü kırma
mak. hem de feftali aeYenleri mab-
1'1111l brakmamak için, basılan tef. 
taliyi praba meze olank yemeli 
&av.i,.. etmete ceuret etmiflerdi: 
Bu .uretle mide)'İ eoiutucu diye ta· 

'
'""::"""~d·~~ia mevzuu ol· 

Duny eyn verdiği tah· 
" 111111111111111111 .... r ki: 

Kızı derken ftİX el~iıi 13 tem-
ezaretıne gelerek 

Yugoslavya'dilYa üzerindeki e
peyce dillerde a alman generali 
de İlik adında Jiği bir konferanı 
ve güzel bir k..matbuatının 12 tem
ğa karar vennifatını hilkümeti na-

Fakat kız .c tekzib etmiı ve ge
rini daha eve:& bir konferans ver
neaiyle odalaıni,tir. 

Tam gece -
ses sada çeJı 

daşları kızı 'd 1 takta yat,a a yapı an 
bekliyen .. 

Sevdiği d 1 bir. i~tiyoar ıman arın 
yetını t~ 

~esulü kimdir 1 
nmmıt olan f8ftali mideyi fazla kız- Dür"a, 20 a.a. _ Avam kamaruın-
.1__ ---1.·n hararetini -tadil eder \ 
uu-aa .-- haf }'partisi mebueları bllkümetten 
dİ)'• sö.terilirdi. böyleta bulunarak t.panya bava 

Şeftalinin Yenitincle bir derde de- da ~dımanları neticesinde ingiliz
Ya olma-J. bHaıtı bulAmayınc a, b •· sı.ıl1ölümlerinden ingiliz mallarının 
adan onun yapraklarma söz dik· ~nndan ltalya'nın metıul tutulma
miti• Ye feftali yapraklarını auda rı11ı muvafık olup olmtyacağını ıor
kaynatarak aulucan düfÜrmek için gc.ıardır. 
iliç c1İ7e içirmitlerdi. Kimitıi de •i•· ~ariciye mUıtep.rı bu ıuale menfi 
cuun kabuldarmclıan toa 7aparak evap vermiı ve demiıtir ki: 
cilt hutabldU'IDda, 7ahut ıeftab •- BüyUk Britanya bUkUmeti, le
atacmclan çJba reçiaayı boja:a ve panya'dald ecnebi g6nU11Ulerlni tı
aöz hutalıldarmcla kull~~L panya'da dahili harp orduları menıu-

Bu zamanda ela feftalmın 7•P. bu olarak tanır. Binaenaleyh muha
raldannclan, 7abut çiçelderinds. riplerinin hareketlerinden yeglne 
çocuklara, büyüklere bile, linet ie. mesut olan bpanya'da dahilt harp ya-
cı yaptwan hekimler •ard· · J pan iki taraftır.,. 
teJd• mutlaka bir iliç çakar 
İltiy• hekimler .•• Bunlar, ıüp~---------------

teftali yaprafınm dil~ .ben·~'eŞ gu .. n içinde 
"- feftali yapraimı IÇll'IDeD.., 

~elik olacaiım bibnİJeD~------

IGmyacdu da ,.ftalld•e 77 kişi öldü 

Yüz se.tişi de yaralandı 

= 
- Hayır, cevabını, v 

cek hiç bir ,eyimiz, 
çok ıeyimiz var. 

- Emriniae amadey 
daılarım. Bir kaç gün 
ınek iatiyorum. 

Sele1ten hararetle: 
- Meni, dedi. 
Röne devam etti: 
- Ne yazık ki her 

• 

lamıyacağız. Daha 
de gelecekler değil 

- Çok değil.. ~ 
renmeleri için yanı~~~liltt'f~J"';CCT; 
hacet yoktur. 

- O da ne demek • 
- Si.ıi televiziyc/uıtliler, polian mahallUllM oltuttla anema 

takip etmeleri kifi Nyr.liyorlar 
•ia hiç farkında ol A '---•aamd• be)"anatta bulanan mıiMtem. 
ca ·· u · · dı·•· - ,, ... aaa- • Un&oz zerını.ze Donalt Filiatin'de aoa on bet Pn içinde auykutlar ~ı.. 
fa kil telıiz uyanı! öldüiüni Ye 247 kitinin de ,aralandıtmı .c;yledık-

ıı etmi9tir. ın. . • 1 •• tetkik eden k~ vazife. 
Seleaten, korku iD'm t.lsaımı ..... esını lnai1 , dön 

ıırn dıvarlarında dere oldujQnu ve •ı-t~ baflarmcla tere :re e-
- Demek, bize . ..iftir. . 

lenmeden bir adın::. 'd iman mamullb bam&aJar bulunciuPna dair libe· 
ı - ~n e • --ı....:- ...1. • IİI 

- H ar. • erini Wi oı..- --. •70H8 i• 

Yüksek Sovyet 
mecllslnde 

yapllan tenkidler 
Moakova, 20 a.a. - R.S.F.S.R. sov

yet mecfüıi divanı seçildikten ıonra 
Meclis Reisi Jolanof, R.S.F.S.R. halk 
komiserleri heyeti reisi Bulganin'in 
istif aaını okumuıtur. 

Mebus U garof, bu münase-

1 Musolini 
de Peşte'ye 

gelecek 
Budapeşte, 20 a.a. - Hükümet ga

zetesi olan Esti Ujaag Muaolini'nin 
bu ıene sonundan evel Budapefte'ye 
gelerek İmredi'nin Roma ziyaretini 
iade edeceğini haber vermektedir. 

Gazetecilerden biri, her hangi bir 
devletin 9imdiye kadar Mekaika ıle 
İngiltere araımda tavaHutta bulun
mak teıebbüıü yapıp yapmadıımı 
sormuı, B. Kardenas buna "hayır" ce
vabını vermiftir. 

B. Kardenaa, ayrıca 9unları aöyle
mittir: 
"- Eğer demokruiler, Meksika 

petrolünü almaktan imtina enerlerıe, 
Meksika, petrolün iatisnuıs her han
gi bir rejime malik bütün devletlere 
.atacaktır. 

betle söz olarak Bulganin'in hü- p M b k T · k b l 
klimetinin partiainin, aovyet milleti- cıpa acar U§Ve ı ını U U 

Mekaika ile Almanya arasında ya· 
pılmakta olan ticari mübadele mua
melelerinin Birleıik Amerika'da u
yandırmıt olduğu memnuniyetsizlik 
münasebetiyle B. Kardenas teessür
lerini beyan etmif ve Meksika'nm 
memleketin iktıaadiyatı menfaatine 
badim olan bu muamelelerden vu ~
çemiyeceiini aöylemiftlr. 

nin, Stalin'in siyasetini tamamiylc J etti 
tatıbik ettifinl. binaenaleyh ona iti· Gut 1 d lf 20 p 

ed"Jm • • i ... _.... . e gan o o, a.a. - apa, 
mat ı eaını ••Yen a.uıncnuı tet- Maca ba kili İm ed., 1 H i · 
kiline ıene Bul&aııin'in memur edil· r fVe , r 1 Y e ar c~ye 
meaini ıöylemiı ve IDM"Mfih buı lro- Nasırı Kanya yı hu•uel ~ll~panHın
miecrliklerlın, bilbuN ar.biye, kültür, de luıbul etıntı Ye kenıdılerıyle pek 

d .. t · t• t L-· lilrl . . umlml bir müll«atta bulunınUftur. en ua rı ve ıcare AUW&eer erınııı 

icraatını tenkit ederek yeni hWdime- Müteakiben Papa Bn. tmredf'yle 
tin bu tenkitleri nazarı itibara alaca- macar nazırlarının maiyetini kabul 
iı ümidinde bulunmuftur. etmif ve macar milletiyle macar hil-

Srkiriatef de aıhiye ve ticaret kıo- kümet erk~n~ hakkında muhabbet i.z
miserliklerini fiddetle tenkit etmit- har eylemıştır. 
tir. ---

Çerof, bilbaau Ziraat ve Sovkos 
komiıerliğine hücum ctmiftir. 

Endtlıtri ve Kültür komiaerlikleri 
Klozof ve Ho.arefiıb'in de tenkitle
rine uğramı9tır. 

Nihayet R.S.F.S.R. aovyet meclisi 
hükUmete itimat beyan etmiı ve Bul
ganin'i tekrar kabinenin tefldline ve 
hükUmet liısteıini Meclis'ln tetkikine 
arntmeye memur eylemiıtir. 

Tokyo, 20 a.L - Haber verlldili· 
ne g6re Sovyet hUkUmeti Çankufenı 
de atatUkonun iadffine mütemayil ol
madıtından Sovyet n Japon kuman• 
danları aruında yapılan mUsalı::ere· 
ler hiç bir netice vermeml,ılr. 

İspany'da 
hükümetçilerin 
mukavemeti 
Salamanka. 20 LL - Bir teblllde 

ezcümle f&ylı denilmektedir: 
Taj cephesinde Fuent ~ Arsobi1-

po mmtakurnda bilbaua Azuton ve 
Navanoralejo kuabalarrnı i91al ettik. 

Kaıtellon cepheainde garbi mınta• 
k:ada Raaido, PUeblo d6 Arenos, 
Kampoa ve San Viçente kuabalarını 
itgal ettik. 

Hülcümetçilerin 

Teruel, 20 La .• Havu - - Franko
cular düpanın ıiddetli mukavemeti
ne rajmen mütemerkiz hareketlerle 
Segordbe ve Sagond Userine ilerle
mektedir. BUtUn cephede muıharebe 
bUtiln 9iddetlyle devam etmektedir. 
Dart gtlnden beri franlrocular 4500 e· 
ıir •lmıttrr. DUpmn fiddetll n fakat 
intisumız bir muiıarebe ,apmôta· 
dır. 

Çekoslovakya 

akalliyetler.i 
meselesi 

Prag, 20 a.a. - B. Benea'in riya.eti 
altında toplanan nazırlar, idart ıslahat 
programının tcferrüatını ve bilhasaa 
eyalet diyetleri ihduına ve bu dıiyet • 
terin milli meclialere tak•im edilm~i. 
ne müteallik olan akıamını müzakere 
etmiılerdir. 

Sildeılerin reami 'delegaayorw. 
Prag, 20 a.a. - B. Hotza, aüdet al

manlann reami delegasyonuyle temas 
etmlye karar vermittir. BlfVekil, bu 
delepayonu bugün veyahut yann ka
bul edecektir. 

Südeı almanlarının iııedilcleri 

Londra, 20 a.a. - Evening Standart 
ıueteai, ılldet mebullanndan Fran
k'ın bir makale.ini neıretmelı::tcdir. 

Bu makalede, çekoalovak bükilmed 
tarafından huırlanan ıtatilde .Udet 
almanlarınm iatediklerlııin ancak % 
20 ıi verilmekte olduiu tebarib etti
rilmektedir. 

Berlin' deld ıemaalar 

Berlin, 20 a.a. - lngiltere'nin Ber
lin sefiri, dün akpm hariciye mUıte • 
ıarı B. Fon Vayzaker'i .ziyaret etmit
tir. Zannolunduğuna göre millikatın 
mevzuu çekoalovak meselesi idi. 

Şako'nun hududlar1 
Buenoı • Airea, 20 a.a. - Şako'nun 

hudutlarını tayin eden sulh ve do.t
luk muahedesinin metni, dün gece 
ıuHı konieranıı tarafından katt au
rette teabit olunmuıtur. Muahede, 
yarın ıaat ıs de hillı::ümet urayında 
k»•elınaqktır. 

Fransız - ltalyan 
ekonomik münasebetleri 

Paria, 20 a.a. - Franıız • itayan e
konomik münuebetlerini tetkika me
mur franeız ve italyan hüklimetleri 
komiayonları, dün milfterek bir top
lantı yaparak ekonomik anl-.manın 

verdiii ne-ticeleri tetkik eylemi9ler
dir. 

KÜ(ÜI DIŞ HABERLER 

X Valanaiya - Bu Abalı Ansen 
kömür havzumad umumi bir crev 
patlak Yermiıtir. 

X Novtoo - Laverde bir itçi nü
mayip eanaunda 20 kiti yaralanmış
tır. Hidiae ücretlerin indirilmcai yü
zünden olmuıtur. 

X Baltimor - Bir tünel açılırken 
dinamit paketi vakitaiz patlamıı ve 
beı kifi. ölmilıtilr. Eberlli ağır olmak 
üzere on beı de yaralı vardır. 

X Büluet - Bafvekil Patrik Kris
toa buıUn yetmiı yqına baarnııtır. 
Nazırlar bu mUnaaebetle lı::endiaini teb
rik etmiperdir. 

X V&rfOYa - Polonya ile Finlandi
ya aruındaki hava mukaveleai ı tem
mus 1939 tarihine kadar uzatılnuıtır. 

X Vartova - Kurjer Varıoski'nin 
yazdığına ıöre İitvanya'daki polanya
lı ekalliyetlerden 550 kiti bugün Lit
vanya hapiaanelerinde yatmaktadır. 

X &erlin - Belçika'run istiklali 
yıld'"nUmü milnuebetiyle Hitler Bel
çika kıralına aamimi bir tebrik telgrafı 
çekmiıtir. 

X Lonclra - Mraır bqvekili Mah
mut pap yanında nafıa nuıriyle mali
ye milatepn oldufu halde buıün Lon
dra'ya gelmiıtir. 

X Bertin - Dünya piyasalarında 
para olarak tedavül etmiyen ve bugün 
Almanya'da bulunan bUtUn altın mes
kitkltm, kollekaiyoncular da dahil ol
mak üzere, bir eyltlle kadar Alman 
bankuma tevdii bir emirname ile mec
bur tutulmuftUr. 

X Torino -Belçika bqvekili Spaak 
ile ticaret nann Heymana buraya gel
mişler ve trenin tevakkufu esnasında 
fqiıt partisini ziyaret ettikten sonra 
Cevova'ya 1eyabatlerine devam etmiı
leridr. 

lngiken krmı altıncı Jorj ile Ju. 
raliçe Eliaabet 7anlarmda haric~• 
nazın lord Halif.ka ile kabinenin 
aiyaai miifaviri Sir Robert Vanıait· 
tard bulunduğu halde bugün & .... 
arz pa)'İtahtmm miafiri bukmmllk -
tadır. 

Bir müddet e•el alman devlet re. 
iai Hitler'in Roma'ya yapbfı ziyare. 
te bir mukabele olmak üzen düfü .. 
nülmüt ol-an bu ziyaret beynelmilel 
iki mühim hiclMe ile kart•&atmlf bu· 
lUDQJOI' ki bunlardan biri macar 
bqvekili lmrecli ile hariciye nazD'I 
Kanya'nm Roma';rı üy..-leri, di· 
ieri de J•ponya ile Sov,et Ruqa a• 
raamda vahim bir ihtilil teklini a
lan Mançuko hudt bi.cliH.iclir.'' De
mekte ve İngiltere kınlı aa majeste 
altıncı Jorjun Paria seyahatini Ye 
bu aeyahatin aebeplerini tahlil et• 
mekteclıir. 

A VRUPA'NIN EN TAZE 
DEDiKODUSU 

San Po.ta'da B. Muhittin Birsen. 
bu batl*la yazclıiı bat yaaMIDda 
lnslltere'nin bize açtıtı krediden 
aonra diler Balkan de•letlerine • 
kredi açacafı etrafındaki Defl"İ)"atra 
meydana ıetirdiii dedikoduyu tah· 
lil etmekte ve Jazıamda fÖyle demek
tedir: 

Bize ıelince, bir kere krediyi alır· 
ken Türkiye yalnız iktiaadi bakım. 
dan hareket etmittir. Türkiye 18 
milyon insiliz liruma kendi aiyue
tini aatac:ak ımmleket cleiildir. S.. 
ıünkü Türki7e'nin aiyuet klYlfteti • 
nin on altı kere an akı milyon inci. 
liz liraaiyle ölçülemiyeceiini erbabı 
pek ali bilir. Fakat, zengin ve lınl
vetli İngiliz milletiyle allf verq iıle
rimiai aenitletmek ve bu arada do.t
luiumu:au kuvetlendirmek hangi ba. 
knndan oh1raa olaun, bizce iyi görü
lür Ye ilemde biç kimMnin de buna 
bir cliyec:efi olamaz. 

Buaünkü Türkiye'nin batl1e& iki 
hedefi vradır: Birinciai ıiyaaet aaha
aında. do.tlukl.mun hududunu ka
bil olduju kadar ıeniıletmektir. 
Bir fazla doatluk, bir fada aulh ku.. 
veti demektir; fU halde Türkiye, 
aulb İlıter, aulha çalııw. lkinc:i hedefi 
de iktiaa.cli münuebetlerini arttır
ınllk. lkti•di münaaebetlerin art
muı için Türkiye'de iktt.adi faali-
1etin artmau, mahaulün ve m.mu • 
lüıa miktarca çoialınaaı, itin ve ia
tiblilin yüluelmeai, umumi hayat 
aeviyeainin iyilepneai lazımdır. Bü
tün bunları yapmak da bir lalam 
tartlarla kabildir. Bu tartl.an, kartı· 
llkh olarak, nerede, hanıi madde ü
zerinde ve kiminle bir araya getire. 
bilirMk orada bir l'•nitlik yapmıya 
muftff.ls olmQfUZ demektir. 

leYJork - Bikreı hnı 
seferini yapacak tınıre 

Vafington, 20 a.a. - B. Hul, Alek
ıander Papana'ya Nevyork • Bükref 
hava ıeferini icra etmeai için ruhsat 
vermi,tir. Romen tayyarec:iai önü
müzdeki cuma günü hareket edeceii· 
ni bildirmiıtir. 

Tayyarecinin, Norvalk'da yapmıı 
oldufu mecburi bir iniı eınaaında 
tayyaresi harap olmqtur. 'J'ı17aıed 
..1 ve a&Uaıdlr. 
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Gündelik hadiselerin •• on planına 
Sovyet askerlerinin Mauçuri'de bir 

kısım araziyi işgal etmeleri üzerine, 
Mançukuo günlük haberlerin ön safı
na geçti. Bu itibarla, Japonya'nın bu
raya nasıl yerleştiğini tetkik etmek 
enteresan olur. 
Japonya'nın bu memleketteki siya

si nüfuzu, 1905 ten 1922 ye kadar o
lan devre içinde büyümeğe başlamış
tır. Mikado'nun 7 haziran 1906 tarih
li bir emirnamesi mucibince, japon • 
lar cenubi Mançuri demiryolu kum -
panyasını kurdular. Doğrudan doğ -
ruya hükümetin emrinde olan bu 
kumpanya, ekonomik bir organizas • 
yondan büsbütün başka bir şeydi: 
Hastahaneleri, mektepleri vardı ve 
hakiki bir hükümet kadar kuvvetli 
idi. 

Bir milyon hare kilometre, 
:HJ milyonluk nii.f us 

Bir milyon kare kilometrelik ve 30 
milyon nüfuslu bir yer olan Mançuri, 
uzun yıllardanberi mühim hay. 
dutluk vakalarına şahit olmuştur. 
Bu haydut çeteleri, oralardaki aske
ri şeflerin besliyemedikleri ve bunun 
için ordudan ayrılan askerlerden ken
dilerine birçok aza temin etmişlerdir. 
Japonların bu memleketi işgallerin· 
den önce de sık sık haydutluk vaka
ları tekerrür eder ve demiryolu si -
Hihlı bekçiler tarafından muhafaza o
lunurdu. 

Japon niifu:mmm artışı 
Mançuri'nin japonlarm nüfuzu al -

tında olan kısmı, 1905 den itibaren 
büyük bir inkişafa mazhar oldu. E · 
velce birkaç milyondan ibaret olan 
nüfusu, 30 milyonu buldu. Şihli ve 
Şantung eyaletlerindeki haydutlulı 
ve sivil harplardan bezmiş olan halk, 
Mançuriye akın ediyordu. Bu nüfus 
artışı, ekonomik sahada da tesirleri
ni göstermekte gecikmedi ve 1929 da 
dış ticaret, 1907 dekine nisbetle 15 
mislini buldu. 

Mançuri etrafındaki politik reka -
betler gittikçe alevlendiler ve yukar
da bahsettiğimiz haydudluk vakaları 
da buna inzimam edince, japonya bu
rada sahip olduğu hak ve menfaatler 
dolayısiyle, intizamı temin etmek 
mecburiyetinde kalmıştı. Memleket -
te "kıral muavini,, unvanını haiz o -
lan general Çang So - Lin tarafından 
idare edilmekte idi. Bu zat iktidar 
mevkiine geldikten sonra, Mançuri' • 
de ötedenberi görülen muhtariyet te
mayülleri daha ziyade kuvvetlenmiş
ti. 1925 de Çang - So - Lin'in gene -
rallerinden birinin isyanı üzerine or
taya vahim bir vaziyet çıktı: 

Atlatılan bir varta 

geçen bir memleket: 

Mançukuo= 
Japonya, 1 milyon kare km. 
mesahası ve 30 milyon 
nüfusu olan bu toprak 

parçasını nasıl ele geçirdi? 
da kendini mesul addettiğini söyledi. 

18 mayıs 1928 de isyanın Mançuri
ye de yayılması tehlikesi daha bariz 
bir hal almıştı. Bunun üzerine prens 
Tanaka Çin milli kuvetlerinin Man
çuri'ye girmelerini menetti ve bun -
lar biiyiik seddi aştıkları takdirde 
Japonyanın nizam ve sükunun muha
fazası için tedbirler almağa mecbur 
kalacağını bildirdi. Neticede milli 
kuvetler büyiik seddi geçmediler. 

Ç<mg So-1...in'in öliimii.nden 
sonr;a 

O sene içinde Çang S_p - Lin öldü
rülünce, iktidar mevkiine onun oğlu 
Çang Hsue - Liang geçti ve ilk işi 

de Nankin hükümetine yaklaşmak ol
du. Bununla beraber, Mançuri'nin 
muhtariyetine halel gelmiş değildi. 

Bu muazzam toprak paı:çasmın o za
man içinde bulunduğu gariP. yaziyeti 
anlatmak için şu kadarını söy!iyelim 
ki, Mukden'deki hükümet memleke • 
tin iç işlerini dilediği gibi idare edi
yordu. Prensip itibariyle dış işlerin 
idaresi salahiyeti Nankin hükümeti -
nindi. Buna rağmen Mançuri'deki 
"dış işler büroları .. hem Japonya ile, 
hem de Sovyetlerle istedikleri gibi 
müzakere ediyorlardı 1 

lltidiselcr çoğalıyor 
Çang - Hsue - Liang'ın Nankin hü

kümetine yakınlaşması, japonları ta
biatiyle memnun etmemişti. Japon 
makamlariyle Mançuri makamları a
rasındaki güçlükler ve anlaşmazlık -
lar gittikçe artıyordu. 1931 senesi ya
zında sık sık hadiseler olmağa başla
dı ve nihayet 18 eylCıl 1931 de çıkan 
yeni bir hadise, sonuncu oldu. Çünkü 
japonya, ötedenberi ileri sürdüğü 
doktrini tekrarlıyarak, tebaasını, hak
larını ve menfaatlerini korumak için 
askeri bir müdahalede bulunmağa ka
rar verdi. 

]<1pon tmırruzu 
18 eylül 1931 de Mukden'de demir

yolu mıntakasındaki japon askerleri 
saat ıo da ilk silahı attılar ve ani bir 
taarruza geçerek, sabahın saat 9 zu-

Sporumuzda yeni durum: 5 

Spor ve sistem 

Japonya'nın nüfuz mıntakası olan 
yerleri muhafazaya memur japon as
keri garnizonunun kumandanı gene
ral Şirakava, memleketteki japon 
menfaat ve haklarının ehemiyetinden 
dolayı, kargaŞatığa karşı tedbirler a
lacağını bildirdi ve asi kıtalara, de • 
miryolu mmtakasına girmeği menet
ti. Hatta, görünüşe göre, Mukden'de
ki yabancı konsoloslar o sıralarda ya
rı resmi bir teşebbüste bulunarak, 
kendi tebaalarının da japon askerleri 
tarafından himaye olunmasını kabul 
etmişlerdir. Bu hadise, mühim neti
celer vermeden atlatıldı. 

lsy'(lnlur yl•rıitlen b<ışlı)·or · 

.aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

~ Yazan: Alexis Tolstoi No: 156 ; 

na kadar olan zaman zarfında şimal 
kışlalarını tahrip, silah depolariyle 
tayyare meydanını zapt ve şehri iş
gal ettiler. 19 eylulde de diğer japop 
kıtaları Nevşvang, Antung ve Şang- _ 
şun'a yerleşerek bütün mühim deniz- -
lerle Mançuri cenup demiryollarının _ 
bütün iltisak noktalarını ellerine ge- : 
çirmek suretiyle, Liao - Ning ve Ki- : 
rin eyaletlerini de tehditleri altına a- : 
lıyorlardı. : 

1927 de şimali Çin'de yeniden is -
yanlar ve kargaşalıklar çıkmış ve 
Mançuri'ye de yayılmak istidadını 
Mancuri'ye akın ediyordu. Bu nüfus 
pren; Tanaka, Mançuri ile Japonya -
nın emniyeti arasında mevcud sıkı 
bağlar dolayısiyle Japonyanın bura· 
da, huzur ve sükunu idame hususun-

--111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

- Saltanatın esnasında bundan kurmalı... : 
kötülerini de göreceksin! - Petro Aleksiyeviç, şehir kurula-

. . . . . . . . . 
Oglu, Gavrila'nın Holanda'dan dö

nüşünü kutlamak üzere lvan Arte
miyeviç Brovkin bütün ailesini bir 
akşam yemegine davet etti. Yemeğin 
ortasında Petro ile Menşikof da gel
diler. (Petro şimdi bu eve devam e
diyordu.) Herkesi başı ile selamladı, 
pencerenin önünde durup uzun uzun 
harabeleri seyretti. Ve başlarından 
kubbeleri devrilmiş kiliselerin karar
mış dıvarları görünüyordu. Sonbahar 
rüzgarı külleri savuruyordu. 

İşitilir surette: 

- Bu manzaraya ta.net! Yabancı 
memleketlerde şehirler bozulmadan 
bin yıl kalıyor, halbuki bu? Alevler 
içinde yanmadığı zamanı hakikaten 
hiç hatırlamıyorum bu Moskova'nm ! 

Neşesiz sofraya oturdu ve bir mu
tat bir çok yedi. Gavrila'ya yanına 
gelmesini işaret edip Holanda'da ne 
ögrenmiş, hangi kitapları okumuş ol
duğunu sert sert sordu. Kağıt ve mü
r.ekkep getirmesini emrederek ona 
gemi parçaları, yelken tertibatı, sahil 
istihkamı pliinları çizdirdi. Onunla 
münakaşa etmek istedi, fakat ·Gavri
la fikrinde şiddetle israr etti. Petro 
gencin başına vurdu: "Babanın para
sını israf etmemiş olduğunu görüyo
rum." (İvan Artemiyeviç sevinç göz 
yaşlarını burnundan çekti.) Petro, 
çubugunu yakıp pencereye yaklaştı: 

- Artemiç, dedi, yeni bir şehir 

caktır. Bir seneye kalmaz şehri kura- : 
caklardır. -

- Burada değil... : 
- Ya nerede, Petro Aleksiyeviç? _ 

Moskova'mız eski, alışık olduğumuz : 
bir yer ... (Başını kaldırıyor, mütema- -
diyen gözlerini kırpıştırıyordu.) Ben : 
bu işlere iyice girmiş bulunuyorum, : 
Petro Aleksiyeviç. Beş bin mujik or- _ 
mandan kereste kesecek .. Mahallinde -
izbalar kurulacak ve bunlar sallara : 
yüklenip, hazır bir halde, Şeksna, _ 
Şelonya yolu ile nakledilecek.. Şe- : 
hirlilerin bütün yapacakları şey, ara- : 
balık kapıları ve kapıların içindeki 
küçük kapıları da dahil olduğu hal-
de, bunları beş ruble verip satın al- : 
maktan ibaret olacaktır. Bundan da
ha iyisi olur mu? ... Aleksandr Dani
loviç de işe iştirak ediyor. 

Petro, pencereden l>akmağa devam 
e'derek tekrarladı: 

- Burada değil. Ladoga üzerinde, 
Neva üzerinde bir şehir kuracağız. 

Kerestecilerini oraya gönderecek
sin ... 

lvan Artemiyeviç'in kısa elleri her 
zamanki hareketi, yani kollarını ar
kasına götürüp parmaklarını çevir
me hareketini yapmağa hazırlanıyor
du. İn<:ecik bir sesle: 

- Olabilir, dedi. 

Menşikof ihtiyatlı bir tavırla: 
- Mein Herz, ihtiyar Mons gene 

beni görmeğe geldi... Ağlıyor; hiç 
olmazsa kiliseye, duaya gitmesine 
müsade edilmesini istiyor, dedi. 

Seher vaktı, Petro ile birlikte, ha -
rabeler boyunca, bir arabada gidiyor
lardı. Rüzgar külleri landonun deri 
kaputuna çarpıyordu. Petro geriye 
doğru yaslanıp Menşikof'un söyle
diklerini işitmemiş gibi davrandı. 

Noteburg'un zaptından sonra Anna 

Mons'tan, Moskova'ya geldikten son
ra ancak bir kere bahsetmişti; o da 
Menşikof'a, Anhen'in evine gidip, el-: 
maslariyle süslü kendi resmini aldık
tan sonra ne mücevherlere, ne para~ 
ya el·sürmiyerek kadını istediği gibi 
yaşamakta serbest bırakması emriniı 

--

-7-1'938 -
• 

arazı 

erccedir. 
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• • Tükenmez hayat ıstersenız ... 

Bu yıi manav dükkanlarının ô· 
nünaen gaçmege kuaretımz ye
terse, henıen f.ıı tali yıyinız. 1yınlue. 
rin meıhur 11.:ırın nug 1'..ıng ıutaoı oy· 
le yaaıyor. ınaan ıeıtalıyı tam vak· 
tında yerse ebeaı hayat kazanır, 

ıayet vaktını bulamazsa yalnız be· 

denini dunyanın sonuna kadar çu. 
rümekten kurtarırmı§. 

besliyecek bir gıda hasaaıı . bulm~k 
için onu uzun uzadıya ~nalız e~ı§· 
lerdir: Buldukları ıeyın en ~g~, 
yüzde aekaen sudur. Zat~ ıefta.lırun 
ho§a gitmesi de suluca bır yemı§ ol
masındandır. Ger.iye kalan kıaımda? 
yüzde dört buçuğunun teker, yed~
Nnın karbon idratı olması ıeftalı-

lezzet verdirir. Buna karıılık al· 
ye d y·· 
büınini yüzde ancak yarım ır. uz· Rahmetli Abdulhak Hamit ıefta· 

linin bu hasr.asını, ıuphesiz, bllaıgı 
iç.in, Tahran'da iken oranın netıı 
ıettalilerinin çekirdekleriıu çıkarıp 
yerine taze badem doldurarak 
yemeii pek aever, ondan buradaki 
dostlarına bile gönderirmit. Adının 
ebedi hayat kazanmaıı kitabın doğ· 
ru aöyledığinı i.t>at eder ••• 
Lüzwnıuz yere ıevezeli~ etme • 

.,-ip akıllıca ıuamayı uteraenız gene 
f•-ı· · · · uunu da eski nuıırlı· §e wuı y~yınız. u 

1 .. • ler Çiinkil ıettaımın ar aoy emıt . . d 
ya.pnJdarı dile ben:ı..er, yemııı e 
)'Ü.reie. Yürek e.ki mııırla~arın za · 
ınanında akıl mahfazası dıye tanın· 
rn.ıı olduiundan ıe~talinin . yureğe 
benziyen yenüııni yıyerek dıl~ ben. 
z.İyen yapraklarını bırakmak, ge· 
vezelikten vaz geçerek akıllı olnuya 
hizmet edermif ... 

Şeftaliu.n böyle yüreğe benzeme· 
. 'h b. ha&Sa daha ka· ıı ona tarı le, ır 

za.ndı:.Ouıtır: Orta ça~larda. atkı 
taavir ebnek için teftalıye bar ok 

1 ak Onun resmini yaparlar • aap ıyar , . . 
dı. Onun için &fık olmak ıateraenız 
gene teftali yiyebilirsiniz. . . 

B .. l olduiu halde ıeftalı eskı oy e . . k 
zaman hekimlerinin rağbetinı a· 

.. t 1 Cilinua hekim ıeftalı za.namamıs · . 
k bozan mideye zarar veren bır anı , • 
gıda diye hüküm ver~~te~. sonra 
artık hiç bir hekim biıyük ustad_m 
IÖzünü kırmağa ceaaret edememıı· 
ti. Şeftali yemekten büsbütün. vaz 
ıeçnüyen kimselere de he~er 
onu biç olmazsa aç karnın~ yıyerek 
midelerini bozmamağı ta~vıye eder:· 
lerdi. Meıhur Razi beki~ ıeftali, 

d ·kten iki ay sonra bıle aıbna yen ı . . 
bastalıiına aebep olur, dıye ıtham 
etmitti. 

Büyük Üatadların hatırları ne ka. 
dar sayılsa da, ~ftaliyi lezzetli bir 
yemiı bulan hekimler de çıktığı i
çin hem büyüklerin &Özünü kırma
mak, hem de teftali sevenleri mah
rwn bırelanamak için, bazıları ıef. 
taliyi ıaraba meze olarak . yeme~ 
t.av•iye etmeğe cesaret etmı!lerdı: 
Bu ıuretle mideyi soğutucu dıye ta· 
nmmıt olan teftali mideyi fazla kız· 
dıra.n fUabın hararetini -tadil eder 

diye ıöaterilirdi. 
Şeftalinin yeniıinde bir derde de

va olmc-J. ha&& uı bulamayın< a, b ı.. 
.. d 'k :aıla.rı onun yapraklarına goz ı . 

mitler ve ıeftali yapraklarını s~~a 
kaynatarak aulucan d~ı~ek ı~n 
ili.ç diye içirmiılerdi. KunıN de aga
cının kabuklarından toz yapara~ 
cilt hutalı.klarmda, yahut ıeftalı 
aiacmdan çıkan reçinayı boğaz ve 
&Öz hastalıklarında kullanırdı. 

Bu zamanda da ıeftalinin yap· 
r·'-l dan yahut çiçeklerinden - arın , . •

1
• 

çocuklara, büyüklere bile, lınet ı a. 
cı yaptıran hekimler vard· . He~ 
teyden mutlaka bir ilaç çı.~arm~ 
. _.. h ı.:-ler Bunlar, ıupheaız, 
ı ... ıyen eııu.ua ••• ec1· v. • 

teftali yaprağının dile benz. ıgbı?ı 
x. • irmenın ır ve ıeftali yapra.mı ıç l d. 

gevezelik olacağını bilmiyen ~r ır. 
. d ft lide ınsanı Kimyacılar a ıe a 

de bir derecesinde de ekıisi vardı~. 
Şekerinin bolca olmasınd~n! ekıı· 

ainın azlığından, hem de etmın yu. 
muıak olmasından dolayı ıeftali ko· 
lay hazmedilir ve mideye doku~
maz. Bununla beraber pek na:ıık 
mideler ıeftaliyi çiy olarak hazme
demediklerinden - rafadan ywnur. 
ta gibi _ suda haılıyaralf kabukla
rını soyduktan sonra ~z~ine ıe~er 
ekerek yerler. Şeftalırun tazesın· 
den yahut kurusundan reçel .. ya~tı· 
ranlar da vardır. Dondurma uzerın. 
de ıuruplu ıeftali bizde d~ ~anındı
ğındanberi onu aevenler gıttıkçe ço· 
ğalmaktadır. 

Fakat ne de olsa, ıeftalide kaysı. 
•• 1 kok"•unu bulamazsmız. 

nın guze - . . . . 
K kusundan baıka vıtamın cıhetın-
d:n bile kaysı ıeftaliden biraz daha 
zengindir: c. vitamini ikisinde de 

ı mikdarda olmakla beraber, B. 
~hamini §eftalide iki buçuk olduğu 
halde kayaıda iki misli. 

G.A. 

f'oÜ·~·~~da neler oluyor 
..................................... 1 

i _ ................................ : ! ............ 

Kllı derken ninesini ka~1rmıılaı 
Yugoslavya'da bir hadise olmuş e

peyce dillerde dolaşmıştır. Bir köy
de İlik adında biri aynı köyden genç 
ve güzel bir kıza tutulmuş, kaçırma
ğa karar vermiş. 

Fakat kız sevmediği adamın bu fik· 
rini daha evel öğrenerek büyük an
nesiyle odalarını değiştirmiş .. 

Tam gece yarısı olupta ortalıktan 
ses sada ~ekilince bu adamın arka
daşları kızın odasına girmişler ve ya
takta yatanı yorganına sarıp dışarıda 
bekliyen aşıka teslim etmişler. 

Sevdiği genç kız yerine seksenlik 
bir ihtiyarla karşılaşan Ilik'in vazi
yetini tabii tahmin edersiniz. 

Acaip bir hırsız 
Dünyada ne yaman hırsızlar, ne tu

haf hırsızlıklar olur ama bilmem 
böylesi bulunur mu? Son ~a~nlar
da M ünih şehı ınde pek garıp bır hır
sızlık vakası olmuş bütün şehri heye
cana düşürmüştür. Bir bisikleti.~ ş~h
rin sokaklarını dört dolaşarak on.Une 
gelen kadına yol sormak bahanesıyle 
yaklaşıyor gözlüğünü kaparak. vat 
süratiyle kaçıyormuş. Asıl garıp ta· 
raf şu ki bu hırsız gözlükten başka 
hiç bir şey çalmıyormuş. . 
Şimdiye kadar çaldığı gözlükler~n 

300 zil bulmuş. Bu hırsızı bır 
sayısı Ç" k" 
.. lu" yakalıyamıyorlarmış.. un u tur • . . . 

mütemadiyen yer ve kılık dcgıştırı-
yormuş. Bazan uzun sakallı, hazan 
koca bıyıklı pek seyrek olar~k da 
traşlı görülüyormuş. Günde hır kaç 
defa da elbise değiştiriyormuş. 
Şimdi Münih polisleri bu bisikleti~ 

gözlük hırsızının çaldığı gözlüklerı 
satmasını bekliyormuş. 

y ÜZ sene uyuyan adam 
Yazan: Hanri Berne 

================~Tetfrika: 14 
Bundan kurtulmanın çaresi yok mu· di Sö liye-- Hayli' cevabını, ver · Y 

tek hiç bi; şeyimiz, öğrenecek pek 

çok ~eyimiz var. . ta 
:ıı d · azız va n-- Emrinize ama eyım, 

daılarım. Bir kaç gün size refakat et· 
ınck istiyorum. 

Selesten hararetle: 
- Mersi, dedi. 
Röne devam etti: 
_Ne yazık ki her halde yalnız .ka· 

lamıyacağız. Daha başka gazetecıler 
de gelecekler değil mi? .. 

_ Çok değil.. Ne yaptığınızı oğ-
renmeleri için yanınızda olmalarına 
hacet yoktur. 

- O da ne demek? 
- Sizi tcleviziyon makine~eriyle 

takip etmeleri kafidir. Şu a.akıkada, 
siz hiç farkında olmadan, mılyonlar· 
ca göz üzerinize dikilmiş bulunuyo:· 
ÇUnkU telsiz uyanışmızı her tarafa ı· 
lin etmiştir. .. . . 

Selesten korku ile gozlerını oda-
nın dıvarl~rında dolaştırıyordu. 

- Demek bize bakıyorlar. Gözet· 
J k ' lcnmeden bir adım atamıyaca mıyız· 

-Hayır. 
- Fakat bu pek sıkıcı bir şey t ... 

Ben gözetlenmekten hiç hoşlanmam 1 

dur? .. b"t'• 
- Şimdilik hayır. Çünku u un 

dünya sizinle alakadard~r, hareket • 
lerinizi merak etmektedır. 

Selesten birden dilini bir karış çı-
kardı. 

Röne sordu: 
- Ne yapıyorsun? 
_ Beni seyreden bütün ahmaklara 

dilimi çıkarıyorum 1 Ben pazar hay • 
vanı degilim. 
Kapı açıldı ve Rokfeller müzesi

nin gardiyanı haber verdi: 
- ljyen komisyonu 1 

Dokuzuncu Fasıl 
Siyahlar giyinmi9 beş ciddi adam, 

merasim adımiyle, salonun ortasına 

kadar ilerlediler. Hepsinin saçları 
beyazdı, en gençleri her halde alt~ışı 
çoktan aşını§ olmalıydı. ~ir keh~e 
"ylemeden, Anni Tompson un getırt-so .. .. 
miş olduğu uzun bir masanın. onun-
de oturdular ve iki hortlağı dıkkatle 
tetkika koyuldular. e 

Müdire: 
_ Sizi yalnız bırakıyorum, dedi. 

• 
ispanya harbi 

1 spanya harbı, nasyonalistlerin lehine dönmek
tedir, fakat onlar da ~k yavaş ilerlemektedir

ler. İtalya'da görUJen asabiyet bu yüzdendir. Çünkü 
bir yandan İngiliz - İtalya nanlaşması sözden i..'baret 

kalmaktadır ve İtalya lspanya'dan el çekmedikçe kal· 

makta devam edecektir. Öte yandan, bir fransız - İtal

yan anlaşmasının mukaddimesini teşkil eden bu anlaf· 

ma acıklı bir mali ve iktisadi vaziyette bulunan İtal· 
ya için çok lüzumludur. • 

ve 
• 
Italya 

lşte tam bu esnada, İngiltere ve ;:::::;;::::;:::;::::;:;::;::::;;:::=;::;:;:::;::=katte manevra dikkatsiz görUnebilir; 
general Franko biribirlerine yakla- fransız - italyan yaklaımaalna, Fran-
şrr gibi görUnürken ve Barselona Gu·· nu .. n poıı·ıı·k sa ile İngiltere biribirine pek; sıkı 
ile Madrit biribirini tekzip eder gi- bağlı kaldıkları için dolayısiyle in-
bi vaziyet alırlarken, B. Musolini, giliz - İtalyan yakınlaımasına bir 

büyük faşist konseyi kararlarını M ES E LE L E R i engel teşkil eder, fakat ingiliz - ia-
tophyan cilt için hususi bir mu· panyol yakınlaşmasına bir zararı do-
kaddime yazmıştır, ki franıız reji- ~unmaz. 

mine ve fransız ihtilaline karşı şiddetli bir hücum te· 
Hikki edilmektedir . 

Bugüne kadar Duçc fikirlerini sözlerle ifade etmiş
ti; bugün de aynı şeyi yaziyle yapmaktadır. Fransız 
ihtilali karşısında vaziyet alıyor. lspanya harıbından 
bahsederken kara gömleklilerin ilk defa olarak en· 
ternasyonal sahada bolşevik kuvetleri ve "ebedt pren· 
sipler" kuvetleriyle karşılaşmış olduklarını söylU
yor. Hatta daha ileri gidiyor, "fransrz - rus" kuvet· 
lerinden bahsediyor ki bu hakikate tevafuk etmiyen 
bir şeydir. 

İki ihtilôlin çarpışması 
B. Musolini'ye göre, rus ihtilali franaız ihtilalinin 

son safhasından başka bir şey değildir. Bu ihtilal 1-
talya'da 1919 la 1922 arasında bizzat B. Muaolini ta
rafından, Almanya'da 1919 la 1933 arasında B. Hitler 
tarafından mağlup edilmiştir. Fakat buralarda kav
galar ancak milli sahalarda geçmiştir. İlk defa ola
rak lspanya'da, bir yandan alınanlar ve italyanlar
dan yardım gören ve portekizlilerin müzaharetine 
mazhar olan ispanyol nasyonalistleri ve öbür yan
dan, demokrat, sosyalist ve komünistlerden mürek
kep ispanyol cumhuriyetçileriyle onlara yardım e· 
den Sovyet cumhuriyetleri, demokratik memleket
Jerden ve bilhassa Fransa'dan gelen gönüllüler, İtal
ya ve Almanya kavgalarının mağlupları arasında en
ternasyonal bir muharebe vukua gelmiştir. Bütün 
bunlar - doktrin bakımından - pek az ciddi görün
mektedir, çünkü fransızların tasavvur ettikleri mana

da hiiriyetle rus kollektivizmi kadar büyük tezat ola· 

ınaz. Bunun gibi çok müsavatçı ve tesviyeci kaba al
man sosyalizmi de İtalyanların hiyerarşi zevkine zıt 
görünmektedir. 

En kötüsü tudur ki Duçe, ispanyol harbının geniş
lemesi ihtimalini taaavvur etmckt~dir. İfte B. Muao· 
lini'nin metni: 

....... Fransız - rus yardımına rağmen Franko ordu· 
ları zafere erişmişlerdir. Hadise muazzam bir tarihi 
kıymet arzeder: İlk defadır ki - fakat sonuncu ola
cak mı? - kara gömlekliler enternasyonal sahada 
bolşevik kuvetleriyle ·karşılaşmışlardır; bu, iki ihti· 
lil arasında, geçen asırki ile bizimki arasında ilk çar
pışmadır. Böyle bir tesadüfün yarın Avrupa ve mil
letlerarası çerçevesinde inki'3f edip etmiyeceğini 
bilmiyoruz: Bildiğimiz şudur ki, muhariplerin mu
kadderatını tayin edecek olan bir harpten fatizm 
korkmamaktadır.'' 

İngiltere ve F ranko 

G ariptir ki bu neşir hadisesi, tam general Fran
ko'nun ingiliz hükümetine cevap verdiğini ve 

lngiltere'nin bu cevabı tetkik etmekte olduğunu öğ· 
rendiğimiz esnada vukua gelmektedir. Sanki, bu mU
zakerelere vakıf olan B. Musolini, Franaa'yı korkut • 
mak için olmasa bile onu ispanyol cumhuriyetçileri· 
ne yardımdan men için, silahlarını onun kulakların
da takırdatmak istiyomıuı gibi hareket ediyor. Haki· 

Burada italyanların ciddi surette itibare almaları 
doğn• olacak bir nokta vardır, Franaa ve İngiltere'
nin ideoloji!; sahaya sUrklenmelerine müsaade etmi
yeceklerini bilmelidirler. 

İspanyollar ve katalonyalılar 

H epsi bu kadar değil. İspanya hadiseleri ıilah. 
ların terkine doğru inkişaf etmektedir. Kata· 

lonya bugün kendi çerısevesine tahdit edilmittir ve 
hatta dört vilayetinden biri, Lerida nasyonalistler ta
rafından işgal edilmiştir. İspanyol hUkümeti - ga· 
riptir - yeri Valansiya veya Madrit iken Barıe
lona'ya sığınmayı daha muvafık bulmu,tur. Fakat 
hükümet her ne bahasına olursa olıun harbe devam 
etmeyi isterken, milli iş konfederasyonu ve milli iı;

çiler birliği de aynı arzuda iken, Katalonya jenerali
tesi hükümeti bir uzlaşmaya mütemayil görünüyor . 
Bir yanda, Katalonya'da bulunduğu için mevkii sağ
lam olmıyan İspanya hükümeti, öte yanda ise jene
ralite hükümeti ile, artık kıtalden bıkmıt olan bütün 
katalonyalrlar ve İspanyollar vardır. 

Katalonya cephesinde 
Bu mülahazalar dolayısiyle şu iki h!dise hatırlan· 

malıdır: 

1 - Katalonya cephesi hareketsizdir, yalnız nasyo
nalistler tarafından değil, Katalonya tarafında da ay
nı hareketsizlik müşahede ediliyor. Valansiya'ya doğ· 
ru çekilen cumhuriyetçileri korumak için taarruza 
geçecek yerde katalonyalılar y.crlerinden kunıldamı
yorlar; 

2 - Valansiya için yapılan harbe italyan kıtalan 
iştirak etmemektedir. Gerçi bu ancak bir geri hatla· 
ra çekiş hareketinden ibarettir, fakat müzakereler bi
raz daha iyi bir safhaya girdiği takdirde italyan kıta· 
larının memleketlerine dönmesi için bir ilk adım teş
kil edebilir. İmdi, bu müzakereler, heniız Jimdilik ye
rinde saymakta görünen ingiliz - italyan müzakerele
riyle, muvaffakiyetle neticeleneceğe benziyen ingi
liz • İspanyol milzakrelerinden ibarettir. Fakat Bar
selona ile Burgos arasında Londra'nın tava11utiyle 
olsa Uçüncü bir müzakerenin başlaması pek mümkün
rlür. Belki. bu bulunacak en iyi çıkı' kapısı olurdu. 
Fakat bunnu hemen bulunabileceğini söylemek iıte· 
mi yorum. 

Musoloni ve sulh 

8 . Musolini'nin müttefikleri kendisini bu müza
kereleri istemiye ve onlara müzaharet etmiye 

ıevkediyor. Onun da lspanya'da sulha ihtiyacı vardır. 
Bilir ki sulhtan sonra ispanyollar ve katalonyahlar 
gene el ele vereceklerdir. Katalonyalıların kendisini 
Barıelona'nrn tahripcisi addetmeleri B. Musolini'nin 
menfaatine değildir. Bu bakundan hareket edince, 

(Sonu 8. inci sayfada) 

jvazan: Pi yer Dominikl 

Bu, ıizin diriler dünyasına girme
nize refakat etmeıi icap eden en mü· 
him formalitedir. 

- Bu askeri muayeneden de beter, 
dedi. 

Seleıten efendisine dehşetle baktı. 
- İşitiyor musunuz, mösyö? 
Röne: 

Selesten korkuyla: 
- Bize ne yapacaklar? Diye sordu. 
- Bakalım, görürüz, dedi Röne. 

Bizi bir imtihandan geçıreceklerini 
sanıyorum: Bu bana yüz sekiz sene 
evel bakalorya imtihanına girdiğim 
gUnü hatırlatıyor. 
Beş adam aralarında bir lahza gö· 

riıştüler, ortada oturan en yaglıları · 
fransızc.a olarak söze bqladı. 

- Baylar, dedi, rei.i bulunmakla 
ferefiyr.p olduğum yüksek ijyen ko
misyonu, hayata dönüıünüz dolayı -
siyle size tebriklerini sunar. Fakat 
hemcinslerinizle mUnaaebette bulun· 
manıza izin vermeden önce, ıizi bel· 
ki hayretinizi mucip olacak bazı a
meliyelere tabi tutmak mecburiyetin· 
dedir. Ensen komisyon meriyette o
lan kanunları tatbiktan ba9ka bir ıey 
yapacak değildir ... Bize aoyadlarını
zı ve adlarınızı, ebeveyninizin adla· 
rını, doğum mahal ve tarihlerinizi 
ıöylemek lütfunda bulununuz. 

Bu malClmatı öğrendikten 90nra, re
is devam etti: 

- Şimdi ıizi dikkatle muayene e· 
deceğiz. 

Komisyon Azalarından ikiıi Röne'
yi, diğer ikisi de Selesten'i ele aldı
lar ve onları soyduktan sonra, vücut
larını her istikamette öl~iye koyul· 
dular. 

Röne: 

Sonra muhtelif aletler sırasiyle vü
cutlarının bütUn uzuvları üzerine tat
bik edildi ve önceden hazırlanmış bü
yük kiğıtlar bu muayenenin netice
lerini teıkil eden rakamlarla doldu. 
Reiı: 

- Giyinebilirıiniz, dedi. 

Komiıyon bir kaç dakika müzake· 
re etti, sonra reiı tekrar söze başla
dı. 

- Muayene müsait netice vermiş· 
tir. İkinizin de ııht vaziyetiniz ol
dukça iyidir, ve muntazam bir rejim 
sizi yakında tamamen normal bir ha
le getirecektir. BütUn hastalıklara 
maruz bulunuyoraunuz, sizi aşılamak 
icap edecektir. 

Seleıten protesto etti: 
- Ben bir çok defalar aşılandım. 
Röne de atıldı: 
- Ben de. 
Reiı pek mecbur kalınırsa tcbes

süın telakki edilebilecek bir işmizaz 
yaptı. 

- Yüz sene evel Franaa'da çiçeğe 
ve hattl tifoya kartı atı yapıldığını 
bilmiyor değilim. Fakat eveli bu aıı
ların üzerinizdeki tesiri bir haylı za
man evci geçmiftir. Saniyen siz bi
zim kolera, veba, verem, kanser, grip, 
kuşpalazı ve üremiye ve daha on ka
dar diğer hastalıklara karşı kullan
dıf ımız müessir aşıları bilmezsiniz. 
Size iıte bu aıılar tatbik edilecektir. 

- İşitiyorum, Selcsten, cevabını 
verdi. 

Reise hitap ederek: 
- Biz ikimiz de hep sıhat içinde 

yaşadık ve hastalıklardan korkmuyo
ruz, dedi. 

Selesten atıldı: 
- Yalnız mide ağrısı müstesna. 

Fakat bu hastalığım da tamamiyle 
geçmişe benziyor. 

Reis gene gülümsedi: 
- Size mütaleanızı sormuyoruz, 

dedi. Kanun böyledir, herkes gibi 
siz de ona itaate mecbursunuz. Geısen 
asrın sonundanberi bütün çocuklara, 
doğu9larını takip eden ilk on sene 
zarfında size saydığım bütün aıılar 
tatıbik edilir. Sizi kahil olduğu kadar 
çabuk atılıyacağız. Fakat bu it bitin· 
ceye kadar, ıiz Karantina sarayında 
kalacaksınız. 

Selesten: 

- Tamam, dedi, ama da çatmışız 1 
Hayatın bu derece güçleşeceğini bil
seydim uyutulmama mUıaade etmez
dim. 

Röne filezofça: 
- Elimizden bir 9ey gelmez, dedi. 
Komisyon çekildi ve Anni Tomp-

son gene ortaya çıktı. 
- Tebrikler, dedi. Muayene umdu

ğumdan iyi netice verdi. Şimdi yal
nız aşdanmanız kaldı, ondan sonra 
herkes gil>i yaşıyabilirsiniz. 
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Paris ziyareti 
Günün en ehcmiyetli hadisesi, hiç 

fÜphe&iz, İngiltere kıralının Paris zi
yaretidir. 

İngiltere, dünyanın en büyük im.. 
paratorluiu: Dünyamızın 510 mil· 
yon kare.kilometre sathından 36 mil
yon küsur karekilometTesi Üzerıinde 
teessüa etmiı ve 2 milyar 50 milyon 
nüfuaundan 492 milyonunu kendi 
tebeaaı yapmıı bir ~aratorluk ••• 
Franıa, - bizzat franaızların tabi. 
riyle - cihanın ikinci imparatorlu
iu: 10 milyon kare.kilometre arazi 
ve 105 küsur milyon nüfus.. Fakat 
bu h&disey.i iki büyük devlet reianin 
biribirine yaptıkları bir nezaket zi -
yareti aaymak imkanaızdır. Buna, 
jeopolitik sebeplerle doat geçinmek 
zaruretinde bulunan iki devletin 
sulhu korwna iradelerinin kuvetli 
bir tezahürÜ, diyebiliriz. 

1815 ten aonra Avrupa'da hüküm 
süren beynelmilel telakki, biribirine 
antlatmalar inancaaiyle baih dev
letler arasında muvazene idi. Oçün.. 
cü Napoleon ve Biamark'a kadar de
vam eden bu §ekil, srandükalıklar, 
AV\&aturya - Pnuya ve Fransa - Al. 
manya muharebelerinden sonra ku -
vet siıtemine inkılap etti; ve 1882 
den itibaren Avrupa muvazenelini. 
1914. 18 yıkıntısma kadar üçüzlü 
ittifakla üçüzlü itilaf ayakta tutabil
di. Oat tarafını hepimi:r. hatrrlarız:1 
Milletler Cemiyeti, kolle:ktif emni
yet ıi.temi ve bunlara kartı fidc:let 
ve olup-bitti politikaaı, ispanya, Çin 
hadiseleri, ve bunlardan huıl olan 
umumi karıırklıklar ... 

Majeste kıral, nutuklarında inıi
liz • Franaız dostluiunun aailamlı· 
iından bahsettikten 90nra: "Ara
mızdaki doatluk hakikaten inhisarcı 
olmadığı gibi hiç bir devletin aley -
hine de müteveccih değildir,, siedik
ten sonra ilave ediyorlar: "Hükü. 
metlerimiz sulhu tehdit eden aiyaai 
meseleleri ve beşeriyetin ref ahma 
mani olan iktısadi işleri beynelmilel 
anlatmalarla halletmek emelin.de
dir.'' lngiltere'nin harp\en aonra 
Avrupa kıtaaına karşı olan vaziyeti 
"alakalı bir müıahede" vaziyetiydi. 
Ona atfedilebilecek tek siyui emel 
de sulhun muhafazasıydı. Bu emeli
nin tahakkuk ettirilebilmesi için İn
giltere, alôkalı müıahit vaziyetinden 
müıahit ııfatmı kaldırarak Avrupa 
iflerinde doğrudan doğruya alakalı 
bir devlet vaziyeti almakta deiil 
midir? 

1919 danberi, dinamik politikalar 
kartıımcla az çok ıtatik kalmıt olan 
İngiliz ve franıız politikaları ıimcli, 
hükmedilebilir ki, az çok dinamik 
olmak yolundadır: Siyasi meaeleleri 
ve iktıeadi itleri beynelmilel anlat
malarla halletmek teklifi, baıka mil
letlerce de iyi karıılanıraa tehlike -
ler içinde bulunan sulhun, Avrupa'
da ve o yı>.tıttıktan sonra elbette bü. 
tün dünyada, zaınan zaman çıktıiı 
itibar mevkiinden hepimize sevimli 
gülümııeyiılerini ibzal ederek gönül
lerimize ferah vereceii umulur. 

Paris ziyaretıİ, her halde, aulhun 
lehinde bir ziyarettir. - N. Baydar 

Mısır harbiyt• ve bahriye 
nazırı 

Ceneve, 20 a.a. - Mısır harbiye ve 
bahriye naz ırı Sabri Hasan Pafa. dün 
Esperya vapuriyle buraya gelmi§ ve 
Paris'c müteveccihen yola çıkmr§tır. 

Röne : 
- Bu iş uzar mı? Diye ıordu. 
Müdire : 
- Yok canım, dedi, ancak dört be' 

haftalık bir infirat. 
- Öyleyse orada bir haylı canımız 

sıkılacak. 

- Hiç sanmayın, Karantina sara
yının rejimi nahoş değildir. Televi
ziyon sayesinde yalııızlrgınızı · hisset
mezsiniz bile. Zaman zaman ısiziııle 
konuşmıya gelec:egimi vadederim. 
Siz de benden bir şey istiyecek olur· 
sanız, saat dokuzla on veya on altı i
le on yedi arası Nevyork 73%83 nu
marayı çeviriniz, derhal beyaz çerçe
ve Uzerinde size göriınürüm. Gene 
görUşUrUz ... 

Dışarı çıktı. 

Bir gardiyan içeri girdi ve Röne ile 
Selesten'e kendisini takip etmelerini 
işaret etti. Aşagıda bir araba kendi· 
lerini bekliyordu. 

Selesten : 

- Vay hala otomobil varmış, de
di. 

Röne: 

- Fakat bunlar 1927 modellerine 
benzemiyor, dedi. Hani motör nerde? 

Filhakika, araba, sadece dört teker
lekli bir psi üzerine oturtulmuş bir 
karoseridcn müte§ekkildi, ve onu ha
rekete getiren motörün nerede oldu
ğu tahmin edilemiyordu. Fakat içer· 
de, yüz sene evelkilere benziyen bir 

(Sonu var) 
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Şifah sıcak suları, buz gibi soğuk sularıyle İzmir' de Halk müzik havalarını derleme 

Murat Dağı kaphcaları . 
Denize giren bir gence f enahk 

geldi ve denizde öldü 
KültürBakanhğını~ 

Anadolu'da gezen 
heyeti Aydın'da 

Batı Anadofusu'nun bir cennetidir İzmir, (Hususi) - Evelki akşam 
saat on sekiz sularında Bayraklıda 

sahil banyolarında bir ölüm hadisesi 
olmuştur. Namazgahta saçmacı hamam 
sokağında 11 sayılı evde oturan Bin
yamin oğlu Yaşova Ben Mayer deni
ze girmek üzere Bayraklı banyoların
da soyunmuştur. Bu sırada çehresi 
sapsarı idi. Ve hafifçe titriyordu. 

Saatte 
Başka 

iki kere yemek yiyebilir misiniz ? 
hayır... Murat dağında evet! yerde 

Yukardaki resim Muratdağı kaplıcalarını aşağıdaki de Gökoluk 
yaylasından güzel bir köşeyi göstermektedir 

Gediz, (Hususi) - Kazamız bele
diyesine ait olan Muratdağı kaplıca
ları batı Anadolu'sunun 3000 metreye 
yakın yükseklikteki vakur dağının 

1200 metresinde Gediz'e nazır yamaç
ları üstündedir. Ege denizine dökü
len Gediz Irmağının ilk menbaım bu 
dağın binbir yerinden dökülerek top
lanan ve Gediz çayı adını alan sular 
teşkil etmektedir. 

Merkezi kasabaya 25 kilometre me
safedeki bu kaplıcalara araba ve oto
mobillerin kolaylıkla gidip gelmesini 
temin eden bir kara yolu mevcuttur. 
Selçuklar zamanında yapıldığı anla
şdan kaplıcaların bulunduğu bu em
salsiz sayfiyeye bugüne kadar maal
esef belediyemizce yapılmış bir hiz
met olmamakla beraber geçen sene -
lerde Kütahya, Uşak, Simav, Konya, 
Adana, İzmir, Ankara'dan buraya ge
len misafirlerine tabii ikramlariyle 
kendisini sevdiren munis Muratdağı 
ziyaretçileri üzerinde tam bir sempa
ti uyandrrmağa muvaffak olmuş ve 
onlardan gelecek senelerde gene ge
İeceklerine dair viii tler alarak uğur
lamıştır. 

Temmuzun yirmisinden eylül yarı
larına kadar Gediz ve uşaklılarla do. 
lup boşalan Muratdağr kaplıcaların -
da belediyenin yüzden fazla bostan 
kulübesine benziyen tahta barakaları 
işgal edildikten başka 25-50 arasında 
da çadır görülür. Kaplıcaya fazlasiy
le sebze ve meyve gelir, müstecirin 
açtığı dükkan bakkaliye eşyalarını, 
et ihtiyaçlarını temin eder. Murat -
dağının göze çarpan hususiyetleri de 
vardır: 

Buraya gidenler üzüntüyü, merak 
ve ıstırabı isteseler bile bulamazlar, 
burada bulunulduğu müddetçe düşün
ce ve keder kalmıyor. Yalnız karşıla
şılan bir şey varsa o da (Bugün ne
reye gitmeliyim ve neler yemeliyim) 

Otuz yaşlarında bir genç olan Ma
yerin denize girmesiyle çıkması bir 
olmuştur. Çünkü denize girince ken
disinde büyük bir fenalık, göğsünde 
büyük bir sıkıntı hissetmiştir. 

Mayer denizden çıkmış ve yanın -
dakilere: 

- Kendimi beğenmiyorum. Beni 
hastaneye kaldırın, istirahate ihtiya
cım var, demiştir. 

Filhakika imdadı sıhi otomobiliyle 
hastaneye kaldırılan musevi delikan
lısı, ifade vermeden ve gösterilen ih· 
timama rağmen hayata gözlerini yum 
muştur. 

Mayer sar'alt idi. Kalp sektesinden 
ölmüştür. 

Yamanlar köyünde 

yaman bir hırsızlık 
lzmir (Hususi) - Evelki gün Ya

manlar köyünde bir hırsızlık vakası 
o]muştur. Muhtar Ahmet Er, Hasan 
oğlu Mustafa Doğan, Yusuf oğlu 
Mehmet, Şahin ve Nazif oğlu İsmai
lin evleri belirsiz hırsızlar tarafından 
soyulmuştur. Zabıta hırsızların hüvi
yetlerini tesbit etmiştir. Kendileri 
yakalanmak üzeredir. 

Heyet azasının ihtisaslan 

Derleme heyeti ilalkevi ba§kanı ve küliür müdürü ile 

Aydın (Hususi) - Kültür Bakanlığı halk şarkıları ve lehçeler 
ri derleme heyeti Aydın' da üç gün kaldı. Bu müddet zarfında ger 
ce ve gündüz çalışarak Aydrn' dan zengin bir koleksiyonla ayrıld~ 

Hükümet ve Parti tarafından alınan tedbirlerle kaza ve nabl" 
yelerden ve Aydın mekeziyle hapisaneden birçok elemanlar ter 
min edildi. 

1 

Halkevi taraf mdan heyet şet' 
fine bir yemek verildi, heyet.~ 
is ve azalarından gazetemiz JY 
ihtisaslarını sordum. Aldığını tJ 
vapları bildiriyorum. 

B. Hasan Ferit Alnar dedi ki: 

Bu yıl Konya' da buğday 
rekoltesi çok yüksektir 

-------------------------·--------------------------, düşüncesidir. 
1 Bir saatte iki kere acıktıran bu gü- Konyaı (Hususi) - Son te.sbit e· 

"- Aydın vilayeti, bilhassa hal~ 
yi derleme işine karşı büyük bir a 
ka duyarak tebrike değer bir orga 
zasyonla az zamanda çok okuyucıl 
söyleyici temin etti. Bu sayede ge 
kemiyet, gerek keyfiyet itibari1 
çok memnun edici bir randıman 
rak teşekkürlerle ayrılırken biıt 
diğer vilayetlerde de bu kadar dl 
vaffak olmayı temenni ediyorurl1·" 

Uıak'la spor ilerliyor 
• 
lzmirlilerle temas 
çok zevkli oldu 
Uşak, (Hususi) - Ergenekonun 

davetiyle gelen İzmir'in ileri kulüble
rinden Doğanspor 16 kişilik bir kafile 
ile ve milli takımımızdan Hakkı, Fu
at'ın ve Galatasaraylı Reşad'm iştira
kiyle ve çok kuvetli bir kadro ile şeh
rimize gelmiş ve istasyonda karşdan

mıştır. 

İnegöl'de ve Kızllcahamam'da 
ıiddetli yağmurlar 

İnegölı (Hususi) - Dün İnegöl ve 
havalisine bereketli yağmurlar yag
mıştır. Ancak tarlada çalışmakta olan 

36 yaşında bir köylüye yıldırım isa

bet etmiş, zavallı derıhal ölmüştür. 

*** 
Kızılcahamam (Hususui) - Kızıl· 

cahamam'ın her tarafma mebzul yağ

murlar düşmektedir. Bu arada Pazar 

nahiyesi telefon santralına yıldırım 

düşmüş ve yakmıştır. Bir çok köyler

de yağan yağmur seyHibı andırrı hal 

almıştır. 

rnl Muratdağı misafirlerinin yemek dilen rakamlara göre bu seneki buğ
itiyadmı tabii güzellikleri ile değiş- day mahsulünün miktarı 2 milyon 
tirmek ve günde beş altı kere yeme- 600 bin tondur. Bu miktar şimdiye ka
ğe mecbur etmek kabahati ile adeta dar Türkiye'nin en fazla buğday is
övünür. tihsal ettiği miktardır. Geçen sene, 

Kaplıcanın gurup manzarası da zi- bol buğday yetişen bir sene olarak 
yaretç il erinin gözünden kaçmaz, göz 1 akbul edilmişti. Halbuki geçen sene 
alabildiğine arızalı bir ovayı nihayet- 2 milyon 500 bin ton buğday yetiştir
siz ufukların arkasında bakır rengin- miştik. Bundan da anlaşılıyor ki, buğ-

1 

deki güneşin batışını seyre doyamaz. day ihracatı seneden seneye artmak
Gece iki saat uyunsa kalkıldığı za- tadır. Bunun sebepleri şu suretle izah 

bulunuyordu. Demir yolunun şebeke
sinin genişlemesi de buğday istihsala
tının artmasına sebebiyet vermiştir. 

Yakın senelerde, Erzincan, Erzu-
rum hatları demiryolu şebekemize il
tihak edince en büyük buğday mınta
akları olan Erzurum'da da buğday ze
riyatının daha ziyade arttığını görece
ğiz. Geçen seneki buğday ihracatımız 
8 milyon küsurdu. Halbuki bu sene 
buğdaylarımıza karşı daha çok talipler 
verdır. 

man en küçük bir uykusuzluk alaimi edilmektedir. Almanya, İtalya gibi kuraklık geçi-
hissedilmez. Bu dağda her gün vü - Sebeplerden biri, buğdaylarımızın 

ren memleketlerin bizden daha çok 
cutça bir kilo kazanılır dersem müba- dış piyasalarda büyük rağbet görme-
lağa etmemiş olurum. Çünkü Murat sidir. Diğer sebep de, şimdiye kadar buğday alacağı bir tahmin olmaktan 
dağı kaplıcaları şifalı sıcak suları iki az buğday ~ken yerlerde buğday zira- çıkmıştır. Türkiye - Almanya arasm
saniye bile, içinde el tutulamıyan so- ati artmaktadır. Bu gibi mıntakalar daki yeni ticaret anlaşması müzakere
ğuk ve sıhi suları, yalnız saf ve temiz buğdaylarım nakletmek için vasıta bu- leri bitmeden alman firmaları tarafm
havası ile üç büyük varlığı kucağında 1::\TTlIVorlardr. Daha doğrusu bu mınta- ı dan buğdaylarımıza talepler başlamış· 
toplıyan emsalsiz bir sayfiyedir... kalar, pazar yerlerine uzak mesafede tır. · 

B. Tahsin Bankuoğlu da intibalal' 
nı şöyle anlattı: 

"Ankara Tarih, dil fakültesirı 
türk diyalikleri okutuyorum. Anal 
lu'da konuşulan diyaliklerden I'~ 
lar üzerin!:le nümuneler topluyor 
bunlar sonradan yazıya alınacak ye 
zerlerinde fonetik ve morfolojik 
tetkikleri yapılacaktır. Gayemiz 
nadolu'da konuşulan diyaliklerirı 
susiyetlerini ve menşelerini tesbit 
mektir. 

Misafirlerimiz ilk maçlarını cumar
tesi günü dört bini geçen bir seyirci 
önünde Uşak gençler birliği ile yap
mışlardır. Ve oyun bire karşı iki ile 
gençler birliğinin lehine devam eder
ken çıkan bir ihtilaf yüzünden oyun 
yanda kalmıştır. Pazar günü Ergene
kon idman yurdu ile ikinci karşılaşma
sını altı bine yakın bir seyirci önün
de yapan Doğansporlu misafirlerimiz 
çok çetin bir oyundan sonra Erkene
kon'a sıfıra karşı bir sayı ile mağlCıp 

olmuşlardır. İçinde milli takrmdan 
bulunan bu takımın Uşak'ta misafirle
rimizin seçtiği hakemin idaresinde 
mağlCip olmaları Uşak sporunun ileri
ye doğru aldığı hmn bir delili mahi
yetindedir. 

r 
.............. ...... . ........... ,"'' ' ... . ........... . .......... Aydın'da çok şayanı dikkat e 

manlar buldum, gerek yerli /\'/ 
konuşmasını gerekse Yörük, Tal1~ 
gibi eski aşiret bakiyelerinden 
zümrelerini tespite muvaffak 
dum.,, 

Misafirlerimiz dün hararetle uğur

lanmıştrr. 

YURDDAN RESİMLER 
Heyetten B. Halil Bedii Yönetl<jll 

le de konuştum. Diyor ki: 

"- Toplanan türküler, Ani< ! Devlet konservatuvarında tesis 
len halk musiki aqiv ve Ja.boratı.l 
rında notaya alınacak, tetkik ve ttl, 
Hl olunacak ve bu çalışmalar ne 
sinde türk halk musikisinin 
bünyesi tespit edilecektir. Topl 
vokal eserler korolar için arrnorı 
edilecek bu türkülerin piyano "' 

Diyarbakır Halkevinde orkestra refakatleri yazııacakt1r~ 

I• • • • Toplanan eserler bestekarlara 
ıse resım sergısı pozisyon malzemesi olacaktır. pe 

Diyarbakır (ULUS) - Diyarbakır meye iştirak eden bestekarlar, de 
talebeleri mesaisini gösteren ve Halk me esnasında halk müziği ile ya 
evinde açılan, resim, yazı, tarih ve dan temas ederek öz mim müıilc 
co~~afya sergisi kapandı. türünü alıyorlar . ., 

Memlekette ilk defa olarak açrlan B. Cevat Memduh Altar da ~urı 
b\1 sergi bölge ve vilayet büyükleri söyledi: 
-o: halk tarafından geniş bir ilgi ile ı 
karşılandı. "Aydın'dan çok iyi bir intiballl f 

Serginin resim kısmında muhtelif lıyoruz. Aydın bu milli g~yeye 
faaliyetler vardı. Çocuklar fırça, pa- dım için esaslı bir surette haıJ! 
tates baskısı, renkli kağıt kesme tek- mış ve bize lazım olanı evelden t~ 
nikleriyle yapılmış çok orijinal ve etmiştir. Gerek merkezden ve g ıı 
taktire değer eserler meydana getir - kaza ve nahiyelerden temin edile 
mişlerdi. Tabiatten resimlerde çocu- lemanlarla umumi olmakla ı,erl 
ğun gözü vasıtasiyle duyguya ve ya- zengin bir koleksiyon teminedeb1 

şamaya tahavvül eden her şey• işlen- cıı 
fakat ileride Aydm'da bir ara.,. .. 

miş, manzaralarda da muhitin ışıklı rt•• 
berrak havası, binaların ve şehrin k? istasyonu tesis ederek daha d~ b 
rakteri çok bariz şekilde gösterilmiş· raştzrmalar yapılmasını zarurı e 
ti. yoruz. Bu takdirde umumi derleJ11 
Yazı kısmındaki eserler bize çocuk- gözden kaçması muhtemel olallcle' 

larımızrn okunaklı güzel ve karakte- halli hususiyetlerin tamarniyle 
ristik bir el yazısı kazanmış olduk neceği muhakkaktır.,, . 
rmı gösteriyordu. gitti· 

Tarih, coğrafya faaliyeti işlerinde 1 Heyet Aydm'dan İzmir'e e~J 
yeni mektep anlayışına göre yazı ve radan Manisa, Balıkesir'e geçe;,-, 
resimden ne kadar iyi istifade edil · Yalnız Cevat Memduh'la 1' 
diği görülüyordu. Çocuklar ders mev-

1 
Bankuoğlu eski eserleri görrn~de' 
re Söke'ye oradan Selçuk'a gı 

zularını ayrıca harita, grafik ve re-

simlerle islemislerdi. ----~-----~-------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------1e_r_. _____________________ _ ~~ 
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YURDUN BELLİ BAŞLI ZİRAi MAHSÜLLERİNDEN 
Dünya hôdiselerine ait resimler KAVUN VE KARPUZ 

Meşhur kavun ve karpuz çeşitleri 

Memleketimizde bunların en nefisleri 
en bol olarak yetiştirilmektedir 

t 

l. 

Diyarabkır'ın Dicle kenarında yeti§en (28) kiloluk orta 
büyüklükte bir alaca karpuz 

M emleketimizde zirai kalkın-
ma davasının hararetle baş. 

ladığı şu sıralarda bir taraftan 
köylünün ihtiyaçları tesbit edil
mekte ve bir taraftan da memle
ket zirai bölgelere ayrılarak her 
bölgenin iklim, toprak ve mahsul 
vaziyetleri göz önünde tutulmak 
suretiyle umumi bir zirai çalışma 
programı meydana getirilmeğe ça
lışılmaktadır. 

Hükümet aynı zamanda yurdu
muzun yetiştirdiği değerli zırai 
mahsullerimizden şimdiye kadar 
yalnız dahilde sarf ve istihlak edi
lip de, henüz harici paza'rlara ihra
cata başlanılmıyan mesela; yaş ü
üzüm, kavun ve karpuz, taze fasul
ya, domates ve saire gibi meyva ve 
sebze nevilerimizi hariçte, tanıttır
mak ve bunlardan külliyetli mik
darda ihracat yapabilmek için icap 
eden teşebbüslere girişmiştir. Orta 
ve şimali Avrupa memleketleri gi
bi zengin ve büyük paralar, taze 
meyva ve sebze ihtiyaçlarını ken
dileri karşılayamadıklarından, mü
temidayen Akdeniz çevresi memle
ketlerinden, Amerika'dan - cenubi 
Afrika'dan - ve hatta Avustural
ya'dan milyonlarca türk lirası kıy
metinde taze, kuru, ve konserve ha
lınde meyva ve sebze ithı:I etmek. 
tcdir. Hatta komşumuz Bulgarıs

tan bile son seneler zarfında bu 
memleketlere geniş mikyasta yaş 
ve kuru meyva ve yaş sebze ihraca
tına başlamış ve bu karlı işte 
programlı bir çalrşmayla ilerlemek
tedir. Yukarda adları geçen mem
leketlerin bazı neiis ve leziz türk 
yaş ve kuru meyvalariyle, yaş seb
zeleri için de iyı ve karlı bir mah
reç teşkil edeceklerine şüphe etme
meliyiz. Yalnız yeter kı biz o pa
zarların talep ve ar .. ularına uygun 
olarak üzumlcrımizi yetiştirip, na
zırlıyalım ve onlara standardize e
dilmiş bir şekilde sevkedcbilelım. 

Biz bu yazımızda şimdıye kadar 
yalnız dahli istihlak için yetiştiri
len ve ihracat hususunda ümit ve
rici bir istikbale malik oldugunu 
kuvetle tahmin ettiğimiz yerli ka
vun ve karpuz çeşitlerimizi", bun
ların en ziyade ve en iyi bir suret
te yetiştikleri bölgelerden ve ni
hayet ihracat işlerinden bahsetme
yi faydalı buluyoruz. 

Memleketimizde bol bol yetişen 
ve sarfedilcn meyva ve sebzeler a
rasında kavun ve karpuzun da ehe
miyetli bir mevkii vardır. Halkımı
zın dilinde "bostan" namiyle anı
lan, bu nefis meyvalar, yetiştikleri 
mevsimde köylülerimizin belli baş-

Yurdumuzun toprakların
da yetişen ziraat mahsulleri 
dünyanın bir çok memleketle
rinde yetişen mahsullerle mu
kayese edilirse kemiyet ve 
keyfiyet bakımından üstün ol
duğu görülür. Bunlardlm biri 
de yaz günlerinin ihmali müm
kün olmıyan iki kardeş mey
vesidir: Kavun ve karpuz ... 

Yarın için geniş mikyasta 
ihraç tedbirleri düşünmeğe 
mecbur olduğumuz bu iki 
meyvenin çeşitleri, Türkiye'de 
yetiştirildikleri belli başlı 
mıntakalar ve ihraç içi~ akla 
gelen tedbirler hakkında ente
resan bir yazı veriyoruz. 

• 
Yazan: A . S . Ekinci 

lı gıdalarından biri olur. Memleke
tımıztle bostan zıraati o kaoar ya
yılmıştır kı; şarkta, cenuta, garpte 
meşhur kavun ve karpuz yetıştıren 
bolgeler meydana gelmiştir . .Mese
lci.; Van'da ve lJiyarbakır'da dün
yanın en güzel kavunu olan kanta
lop kavunu yetıştirilmektcdır. Ge
ne Dıyarbakır'ın Dicle kenarların
da eskidenberi geniş mikyasta kar
puz ziraati yapılmaktadır. Orta A. 
nadolu'da Konya ve Nığde vlt>ciyet
lerinde bostan ziraati ileridir. Gar
bi Anadolu'da İzmir, Balıkesir, Bur. 
sa viJayetlerınde otedenberı fazla 
mib.dan .. a kavun ve karpuz yetiş
tirilmeıctedir. B illıası;a Manisa'nın 
Akhısar ve Krrkagaç kazaları ka-

vunculukta nasıl meşhur olmuşlar· 
sa, son senelerde İzmir'in Selçuk 
nahiyesi de karpuz istihsalinde çok 
ileri gitmiştir. Aynı zamanda Bur
sa vılfıyetinde de en iyi karpuzlar 
yetiştirilmektedir. lstanbul'un Çek
mece gö!H sahilinden Silivri'ye ka
dar uzanan saha memleketimizin 
nefıs ve turfanda bir kavun çeşıdi 
olan topatan kavununu yetiştır
mekle meşhurdur. Trakya'da Meriç 
ve Ergene boyundaki miırıbit ve 
mahsuldar topraklarda gene geniş 
mikyasta bostan ziraatine teı;adüf 
edilmektedir. Uzuköprü kazası bu 
mıntakanın merkezini teşkil eder. 
Tckirdağı da karpuz yetiştirmek 
hususunda büyük bir şöhret kazan
mıştır. Bu saydığım tanınmış bos
tan yetiştirme bölgelerinin geniş

liği ve zenginliği, mem1eketimiz
deki kavun ve karpuz ziraatinin e-

hemiyetini anlamağa kafidir. 
Şurasını da hemen ilave etmeli 

ki, bostan yetiştirme bölgelerinde 
takip edilen ziraat usulleri her ta-

raf ta aynı değildir. Her bölgenin 
kendisine mahsus, mahalli tecrübe
lere dayanan, tarla işlemesi meto
du, tohum ekme ve timar bakım u
sulleri adetleri vardır. Tohumluk 
seçilmesinde bile rnıntakalar ara
sında farklar göze çarpmaktadır. 
Tecrübeli bir bostancı köylü, elin
deki basit ziraat aletleriyle ve kü
çük hayvanlariylc tarlasını vaktin
de sürüp tohumunu ekmesini, kö
künü çapalamasını ve zamanında 
bostanını kesmesini (hasat) pek i
yi bilir. Şimdi bu istihsal şartları 
dahilinde muhtelif kavun ve kar
puz ziraat bölgelerinde yalnız da
hili istihlak için yetiştirilen ve ti
carette meşhur olan kavun ve kar
puz çeşitlerimizden bazılarını ta- 1 

nıyahm: 

lsveç ~ençliiinden bir g!up yaz; tatilini geçirmek üzere Almanya'ya gclmi§tir. Yukarda 
sveç ızlarının bır kampta yaptıkları güzel oyunları görüyorsunuz 

1 - Hasanbcy kavunu; Ağzının 

tadını bilenlerin "kavunların şahı
dır" dedikleri bu kavun çeşidi 
memleketimizde yetişen kavunla
rın hakikaten en nefisi, tatlı ve da
yanıklısıdır. Haricen şekli yuvar
lak, bazan basık yuvarlak ve yahut 
yuvarlak beyzidir. Kabuğunun 

rengi koyu yeşil ve üzeri girıntıli, 
çıkıntılı, kıvırcık ve kalındır. Eti
nin rengi kabuğa yakın kısmı ye
şilimtrak, sonra krem ve çekirdek 
yuvasına doğru olan kısmı ise açık 
turuncudur. Çok tatlı ve posası 
yoktur. Kendısınc mahsus bır ko
kusu vardır. Halis Hasanbey kavu
nunun çekirdeği az olur. Koparıl
dıktan sonra sapından dikkatlice a
sılacak olurs a 4 - 5 ay çürümeden 
saklanabilir. Çok dayanıklı bir k~
lık kavun çeşididir. Hasanbey ka
vunu en zıyade Menemen, Manisa, 
Kırkagaç, Balıkesir'de yetiştiri l

mektedır. Bu sene Ankara vilayeti 
dahilinde Hasanbey kavunu zira
atı oldukça artmıştır . .Fakat sula
yarak yctıştirildiklerinden, tatları 
susuz yetıştırılenlere nazaran daha 
azdır. 

2 - Altınbaş kavunu: Renginin 
altın sarısı olmasından dolayı {Al
tınb~ş) adı verilen bu kavun çc\ii
dimiz .liasanbey ayarında çok tat
lı ve piyasada meşhurdur. Süley
manlı, .Kırkagaç ve Uzunkoprü ka· 
vnu namiyle yanlış olarak tı

carette satılan altınbaş kavunla
rını dort tıpe ayırmak ıcap eder. 

Altın baş kavununda sarı renkli 
kabuk üzerıne siyah veya koyu ye
şil muhtelif şekil ve büyüklükte 
lekeleri veya nakışları vardır. Ka
buğu kalındır. Etinin rengi turun
cu ve usaresi çok tatlıdır; agızda e
rir. Ağırlıklaı ı 2 - 7 kilo arasında
dır. Altınbaş kavununu en ziyade 
yetiştiren çevreler: 'l rakya'da U
zunköprü ve havalisi, Manisa'da 
Süleymanlı köyü ve Kırkağaç ka
zasıdır. Bunun tohumunu tedarık 

eden diğer vilayetlerde ziraatınc 
tesadüf edilmektedir . 

J - Topatan kavunu: Erken ol
gunlaşan ananası kokulu ve yazlık 
turfanda bir kavun çeşididir. Bıl
hassa lstanbul muhiti bu kavunu 
çok sarfeder. Şekli beyzi düz sarı 
kabukludur. Kabugu ınce v~ nazık 
olduğundan uzak yollarda nakli
yata elverişli degildir. Eti tatlı ve 
unludur. Çekirdekleri lifi bir tor
ba içerisinde bulunur. 

4 - Kantalop kavunu: Bu kavu-
nun öz yurdu rus ziraat alimi Zhu
kavsky'ye göre Vı:ın'dır. Hakikaten 
b.ug:•n Van ve Diyarbakır çevre
sınde cep kavunu, kliliihlı kavun, 
Şeyban kavunu gibi bir takım ma
h.al~i :3dlar altında bu kavunlar ye
tıştırılmektedir. Tarihi mallımata 
bakacak olursak, bu kavunun 16 ın
cı a.sırda memleketimizden İtalya'
ya ıdhal edilerek papanın (Canta
luppi) ismindeki çiftliğinde ilk 
defa olarak yetiştirildiğinden adı
n.a (Cantalupp) kavunu denilmiş
tır. Bugün Amerika'da ve Avrupa'
d.a b~ kavunların ıslah yoliyle üre
tılmış pek çok çeşitleri ma!Cım o
lup dünyanın en makbul kavunu 
addedilmektedir. Şekli yuvarlak, 
basık, dilimli ve kabuğun üzeri ha
fif pürtüklüdür. Kabugu ince ol
duğundan uzun nakliyata elverişli 
değildir. Bunun ambalajına çok dik
kat ve ihtimam ister. Halbuki ka-

Su İçinde güzel kızların ördüğü bir yıldız 

Lul thansa tayyareleri 15 temmuzdan eylül ıronuna kadar §İmal Atlantik'inde m 
yapacaklardır. Bu tayyareler, tayyare gemilerinden kalk k I k ki duazzam ırelerler 
reıimde bir tayyare gemisinden hareket etmek .. alra b~e ere çı ac~ .~~. ır. Yukardaki 

uzere o an ır tayyareyı goruyorsunuz. 

rt'. imin i 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Belecli

ye ve daralaceze resimleri maliye me
~u~lan tarafından damga resmiyle 
bırlıkte tahsil cdilmiye başlandığından 
daralıiceze kontrol heyetiyle memurla
nnm bugiin belediye ile ili iklcri ke
sildi, bunlar bclı-divr işlennde terci
han kullanılacaklarclrr. 

lı~ kabuklu kışlık çeşitlerin anba
Iajrna bunlarınki kadar itna gos
t~rmege hacet yoktur. Etinin ren
g~. turuncu veya kavun içidir. Çok 
guzel ve ananasa bt.:nziyen bir ko
kusu vardır. Garbi Anadolu vila
yetlerinde bazı kazalarda az mik
darda kantalop kavunu yetiştiril
mektedir. Mesela Çcşme'de bunun 
adına "Çeşme çitiri", Sorna'da ise 
"kavun" deniliyor. 

-------
Almanya' da bir taymis 
nushası loplathnldı 

B J' er ın, 20 a.a. - Alman makamları 
Jaymis gazetesinin 19 temmuz tarihli 
n~shasını toplattırmıştır. Sanıldıgrna 
gore bunun sebebi, bu nushada mev
cut "Berlin Borsasında sukut" maka
l~s~dir. Taymis gazetesinin, yalnız in
gıl~z kıra! ve kıraJiçesinin Paris ziya
retı miinasebctiyle çıkardıf!ı ilave, Al
man'yada satılığa çıkarılmıştır. 

Anwrika 'd un ark t•oloji 
nıii tt·has ıl'.'1arı o·t· liyo~ 

fst~nbul, 20 (Telefonb) _ Yetmiş 
~merıkan arkeoloji mütehassısı 7 a
gustosta İstanbul'a geleceklerdir. Bir 
kaç gün şehrimizde kaldıktan sonra 
~anakkale ve İzmir civannda arkeolo
Jık tetkikler yapacaklardır. 

B. Bek'in Riga'ya 

yaptığı seyahat 
Belg.ad, 20 a.a. - Polonya Harici

ye Nazırı B. Bek"in geçenlerde Ri.ga'
ya yapmış oldugu seyahdtten bahse
d.en Samu Prava gazetesi, bu seyaha
tın :oıonya'nın harici siyasetinin 
Hclsınkfors'tan Bükreş'e kadar ımti-
dat eden "bitarak bir blok,, tesisini 

istihdaf etmekte olduğu suretinde 

uyd'lfulan haberlerin ve bu vadide 

çevrilen entrikaların parlak bir tek
zibi olduğunu yazmaktJdır. 

Bu gazete, Polonya'nrn Baltık de

nizi sahillerinde ananevi menfaatlere 

sahip olduğunu ve yalnız istiklalıne 
sahip devletlerin müsbet ve harici si

yasette takip edebilecekleri miitalea

sında bulundugunu ilfive etmektedir. 
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INGILTERE KIRALI 
Meçhul Asker 

Mezarına dün törenle 
bir çelenk koydu 

(Başı 1. inci sayfada) 

Saat 9.55 te kırat, beraberinde Sir 
Erik Fipa ile maiyeti erkanı bulun
duğu halde Etuval meydanına vasıl 
olmuştur. Kendisi Feld mareşal üni
formasını giymiş idi. Otomobiller ya
ya kaldırımı boyunca aıralanırken kı
taat ihtiram merasimini icra etmiştir. 
Mızıka, ingiliz ve fransız milli marş
larını çalmıştır. Tekaüt nazırı B. Şan
petiye dö Rib hükümet namına kıralı 
selamlamıştır. Nazırlar, kırala orada 
hazır bulunan generalleri taktim et
miştir. Bundan sonra kıral, meçhul 
askerin mezarına karanfillerden ya · 
pılmış bir çelenk koymuştur. Kıral, 

hususi kitabı imzaladıktan sonra es
ki muhariplerle uzun uzadıya görilş · 
müştür. 

Saat 10.so de Altıncı Jorj, hariciye 
nezareti binasına dönmü~tilr. 

Etuval meydanının etrafından ve 
güzergah boyunca toplanmış olan 
halk, kıral ve kıraliçeyi hararetle al
kışlamıştır. 

Reisicumhur Ye madam Löbrön, İn
giltere kıral ve kı~aliçesini Muşla be
lediye dairesine götürmek üzere saat 
10.30 da hariciy enczareti binasına 

gitmişlerdir. Altıncı Jorj ile B. Löbrön 
birinci otomobile, kıraliçe ile madam 
Löbrön de ikinci otomobile binmişler
dir. Bu iki otomobili diğer 8 otomobil 
takip ediyordu. Alay, bu suretle iske
leye vasıl olmuştur. İskelede iki dire
ğe istinat eden ve üzerinde İngiltere 
kıralımn tacını taşıyan bir tak vücude 
getirilmiş idi. Burada bahriye müfre
zeleri selam resmini ifa etmiştir. Kar· 
şı tarftaki rıhtımda bulunan çeşmeler
den sular fışkırıyordu. Sen nehri sa
hilleri boyunca askeri kıtaat srralan
mış idi. Alay geçerken kıtaat selam 
resmini ifa etmiştir. Rakip bulundu
ğu Mu,u bahriye dairesinin 7 mu~u 
takip ediyordu. 

Saat 10.55 de alay, belediye daire· 
sinin iskelesine ve 11 de belediye da
iresine muvasalat etmiştir. Belediye 
sarayının bütün pencereleri iki mille
tin armaları ve bayraklariyle süslen
mİJ idi. 

Belediye dairesinde 
Belediye Meclisi reisi, İngitere kı

rat ve kıraliçesini Belediye dairesin
de kartılamıı,tır. Altıncı Jorj, beledi
yeye te§ekkilr etmit ve şöyle demiş
tir: 

''- Gerek krr.aliçe gerek ben, 
dostane mahiyeti bizi bilhassa mü
tehassis etmi~ olan kabul resmimi
%İn güzelliğini ve zarafetini son 
derece taktir ediyoruz. Hepı'nize 
hararet .ve minnettarlıkla teşekkür 
ed~rim. 
Bundan sonra alay belediye !ialo· 

nuna geçmiş ve orada kıral ve kırali
çeye hediyeler taktim cdilmi~tir. MU
teakiben kıral ve kıralişe Muş'e dön· 
müşlerdir. 

lngiltere sefaretinde 
İngiltere kıral ve kıraliçesi, saat 

11.30 dan sonra Hariciye Nezareti bi
nasına dönmüşlerdir. Feldmareşal ü
niformasını çıkararak jaket giymiş o
lan kıral, beraberinde kıraliçe olduğu 
halde İngiltere sefaretanesinde husu· 
si bir ziyafet ve kabul resminde hazır 
bulunmak üzere otomobille mezkQr 
sefarethaneye gitmiştir. (a.a.) 

Luvr müzesinde 
İngiliz kıral ve kıraliçesi öğle ye • 

meğini ingiliz elçiliğinde yemişler ve 
yemekten sonra reisicumhur ile bayan 
Löbrön elçiliğe gelerek misafirleri al
mışlar ve Luvr müzesindeki ingiliz 
resim sergisini gezdirmişlerdir. 

Sergi bu ziyaretten sonra ingiliz 

hükümdarları şereflerine verilen gar
den partide bulunmak Uzere Baga. 
telle'ye gitmiılerdir. 

Hükümdarlar bütün gidi§ ve ge
lişlerinde yollara iki aıra dizil
mi§ duran asker tarafından selamlan • 
maktadır. 

Krral ve kıraliçe ile reisicumhur ve 
maiyetleri saat 16.25 de Bagatelle'ye 
gelmişlerdir. Burada tertip edilen gar
den parti cidden efsanevi bir şekilde 
cereyan etmittir. Ahenk, zarafet ve 
fantazi, su kenarında sıra ile antik, 
klasik ve modern elbiselerle oynıyan 
dansözlerin harikulade danslarında 

temerküz ettirilmiştir. 
Hükümdarlar saat 17,40 da ayrılarak 

hariciye nezaretine gitmişler ve saat 
20 de oradan ingiliz elçiliğine gitmiş· 
lerdir. Bu akşam elçilikte ingiliz hü. 
kümdarları fransız reisicumhuru ile 
bayanı şerefine büyük bir ziyafet ver
mişlerdir. (a. a.) 

· I tal yan gazetelerinin 
yazdıkları· 

Roma, 20 a.a. - (Havas) Bütün 
italyan matbuatı, İngiliz hükümdar
larının Paris'i ziyareti tafsilatmı, 
Stefani ajanımm verdiği üç bet &a

trrlık bir tebHğe inhiıar ettirmekte -
dir. 

Bu tebliğde İngiliz hükümdarları. 
nın Pariı'e geldiği, mulal ziyaretler 
yapıldığı ve aktam verilen ziyafette 
nutuklar teati edildiği kaydedilmek· 
le iktifa olunmaktadır. 

Man~ukuo 
(Başı 4. ünci! sayfada) 

lunuyordu. 

Japonya'nın manevraları 
Bir taraftan da Milletler Cemiyeti 

konseyi bu işle meşgul oluyor ve ja
ponya her toplantıda Mançuriyi tah
liye edeceğini vlldederken, nUfuz ve 
işgalini boyuna geni!letiyordu . 
O surette ki, ertesi senenin martr baş 
langıcında memleketin tamamı Ja • 
ponya'nın eline geçmişti. Bir milyon 
kare kilometrelik bir arazi parçasın
da Japonya, ekonomik hayatrn ku • 
mandasını ele almıştı. Bir taraftan da 
Çin'deki "açık kapr., siyasetini idame 
ve dieğr devletlerin milktesep hakla
rma hürmet edeceğini ilan etmekten 
geı:.i durmıyordu. 

Çin görii§ii 
Eylül 1931 denberi Çang Hsue - Li

ang Mançuri'den ayrılmış ve başlıca 
taraftarları da iş başmdan uzaklaştı
rılmıştır. Çin mim hUkUmeti işgale 
rağmen Mançuri'yi Çin'in ayrılmaz 

bir cüz'i telakki etmekte ve burası U
zerindeki hüktimranlık hakkından 
vaz geçmemektedir. Fakat japon işga
linden sonra Tokyo hüktimetinin de 
yardımiyle kurulan mahalli idareler, 
nihayet Mançuri'nin istiklalini ilan 
etmişlerdir. 

Mançu.ko' yu tanıyan 
devletler 

Yukarda da anlattxğımrz gibi, 1 
mart 1932 de neşrolunan bir beyanna
me ile, 1931 de Çin tahtından indi~i
len imparator Pu-Yi yeni devletın 
başına geçirilmi,tir. Bu memleket 
başlangrcında, bu yilzden Milletler 
Cemiyetinden çekilen Japonya tara
fından tanınmışsa da, geçen kış Ja • 
ponya'nın da Roma - Berlin mihveri
ne girmesi üzerine, İtalya ve Alman
ya da bu htikümeti tanımışlardır. 
Mançuri ile Japonya 15 eylül 1932 de 
bir protokol imzalanmıştır. 

Bir protokol ve bir rapor 
Bu protokol hükümlerine göre iki 

ULUS 

Paris müzakereleri 

İngiltere ile Fransa 
arasında tam bir 
görüş birliği var 

DÜN RESMİ BİR TEBLİG NEŞREDİLDİ 
(Başı ı. ınci sayfada) 

tekrar müzakereye başlamışlar ve sa
at 16 ya kadar bu müzakerelere devam 
etmişlerdir. 

Görüşmelerin mahiyeti 

Paris, 20 a.a. - Havas ajansı tebliğ 
ediyor: 

İngiliz hüklimdarlarınrn seyahati i
ki memleket arasındaki sıkı antantr 
resmen teyit ederken Daladiye, Bone, 
ve Halifaks müzakereleri günün me
seleleri olan Çekoslovakya, İspanya, 
İtalya ile münasebat işlerinin .tetkiki 
suretiyle mezkur antantı takvıye ey
lemiştir. 

Lort Halifaks'ın, Hitler'in yaveri 
Veidmann'la yaptığı mülakatı Dala -
diye'ye anlattığr haber alı?mışt~~: 

İyi malumat alan mahafılde~ ogr.e
nildiğine göre, Veidman tesbıt edıl
miş tekliflerde bulunamamışt_ır . .V.e 
bu baptaki teşebbüsü de bazı ıngılız 
gazetelerinin atfetmek istedikleri he
yecanlı bi rmahiyeti haiz olmamıştır. 

İngiliz hükümdarlarına gösterilen 
heyecanlr kabul fransız milletini~ i~i 
hükümet arasındaki anlaşmayı tasvıp 
ettiğini ispat eyler. Bu anlaşma dün 
akşamki ziyafette Kıral'la Reisicum
hur arasında teati edilen nutuklarda 
tasrih olunmuştur. 

Böyle itimatlı bir. hava için~e ve 
esasları Londra'da nısanda tesbıt e -
dildikten sonra iki aylık siyasi bir iş 
birliğinden sonra yapılan bugün~.ü 
konuşmaların, muallakta bulunan bu
tün meseleler üzerinde iki hükilmetin 
tam ve mutlak anlaşmalarının müşa -
hedesine müncer olması kadar tabii 
bir şey olamazdı. 

ı,te resmi tebliğ, bu anlaşmayı ve 
sulhu~ muhafazası yolunda müşterek 
gayretlerin temadi edeceilni ehem~ -
yetle kaydetmekte ~e iki hil~Umetın 
hedef ve hareketlerınde 29 nısan ta -
rihli Londra tebliği mucibince müt
tehit bulunduklarını müşahede eyle· 
mektedir. 

Londra tebliğinin başlıca kısmını 
burada tekrarlamak çok faydalı ola-
caktır. 

bir işbirliğinin teyit edilmiş olması 
Avrupa'nm şimdiki müşkülatının uz
laşma ylou ile hal ve tesviyesi husu
sunda başlıca unsur ve amillerden bi
ri olacaktrr. 

Resmi tebliğ 

Paris, 20 a.a. - Framaz Başvekili 
ile fransız ve ingiliz hariciye nazırla
rı arasında yapılanı müzakerelere da
ir bu akşam neşrolunan resmi tebliğ
de deniliyor ki: 

"İngiliz· hükümdarlarının Paris'i 
ziyareti, Daladiye, Bone ve Lord Ha
lifaks'a enternasyonal vaziyetin umu
mi heyeti ve iki memleketi bilhassa 
alakadar eden meseleleri tetkik fırsa
tm•ı vermiştir. 

Fransız - ingiliz münasebatına ha
kim olan karşılıklı itimat zihniyeti 
içinde ve cereyan eden bu konuşma
larda nazrrlar, teskin edici ve banştı
rıcı gayretlerine devam hususundaki 
müsterek azimlerin•i bir kere daha te
yit 'ederek geçen nisanda fransız na
zırlarının Londra'ya yaptıkları ziya
ret esnasında tahakkuk ettirilen kati 
noktainazar mutabakatinin. tamamiy
le devam etmekte bulunduğunu mü
şahede eylemişlerdir. 

Tetkik edilen meseleler 

Paris, 20 a.a. - Akşam gazeteleri 
fransız ve ingiliz nazırlarının müza
kereleriyle meı;;gul olmakta ve müt
tefikan şunu kaydetmektedir ki, in
giliz ve fransız nıazırları bilhassa or
ta Avrupa'da sulhun idaınesi ve is
panyol meselesinin halli için icap e
den tedbiri tetkik etmişlerdir. Bu 
tesviye tarzları Bedin ve Roma'yla 
bir an evel t~krar müzakerelere baş
lanmasını temin edecek bir mahiyet
te olacaktır. 

Cehalet 
kar§ısında 

MezkO.r tebliğde, iki memleketi bir- ( Ba~jl ı. inci sayfada ) 
leştiren sıkr menfaat birl~ği teyit e- . •• 
dildikten sonra şöyle denıyordu: nı bızzat o re]ımlere mensup mu-
"Fransız ve ingiliz nazırları, iki ı harrirler tarafından yazılmıştır. 

milleti milli ve beynelmilel hayatta Almanya'nın hatta ikinci derece 
birleştiren ideallerin ve müşterek şahsiyetleri hakkında malumat 
mefaatlerin vikayesi için istişare v.e sahibi olmıyan bir amerikan ço· 
işbirliği siyasetinin inkişafı_:ıa h~r ı- cuğuna bile nadir tesadüf olu
ki hilkümctçe çalışılmasının azamı de- nur Yalnız Ankara' da bizim ma
recede ehemiyeti haiz olduğu husu - s~ıza isabet eden resim ve risa
sunda mutabık kalmıstır.,, l h' · · d" .. d"k ht }'f 

Bugünkü enternasyonal şartlar i - e .. 1851es~nık uşdu~l ~ ~e, .mh u etı 
çinde, ingiliz hükümdarlarının ziya. reJım er~~ en ı erını cı ana a-
eti ile resmi bir mahiyet alan böyle nıtmak ıçın katlandıkları masra-

r fın azametİ'ni akıl almıyor. Biz

memleket biribirlerinin haricen ve 
dahilen müdafaası hususunda işbirli
ği yapacaklardır. Mançukuo'nun mü
dafaasr için ltizumlu japon kıtaları 
bu memlekette bulunacaklardır. 
Diğer devletlerin Mançukuo'yu ta

nımadıklarını söylemiştik. 4 eylül 
1932 de, yani protokolun imzasından 
birkaç giln önce Pekin'de, Milletler 
Cemiyetinin buradaki vaziyeti tahkik 
için gönderdiği komisyonun raporı: 
da imzalanıyordu. Bu raporda, eskı 
statükoya kayıtsız şartsız dönmenin 
imkansrzlığı kabul ve Japonya'nm 
buralardaki menfaatlerinin büyüklü -
ğü teslim ediliyordu. O zamandanbe
ri Milletler Cemiyeti bu işi hal için 
hiç bir çare bulmuş değildir. 

ler biraz da tevazuumuzun, gös
teriş çekingenliğimizin kurbanı
yız. Bizi tanımak için ayağımıza 
gelenlerle bile kafi derece meş
gul olmaktan ihtiraz ediyoruz. 
Halbuki haykıra haykıra anlat. 
mak lazım geliyor. Bir inkılap 
davasının başkalaı:.ı tarafından 
anlaşılma menfaati, ancak o da
va insanlarına ait kalıyor. 

• İsoanva harbi ve İtalya 
.., ( · · , f da) italyan kıtaları İspanya'yı terkedecekler ve ticareti 

Bizim için f(>yle ve böyle dü
şünmek ve bilmek şu veya bu se
beple işlerine gelen politikacıları 
bir tarafa bırakalım: Fakat halle 
yığınları tarafından tanınmaklı
ğımızın büyük ehemiyeti vardır. 
Yeni teessüs eden birçok rejim 
ve hükümetler gibi elçiliklerde 
faal birer neşriyat mümessili bu
lundurmak dahi bir külfet olabi
lir. Fakat her tarafı, bilhaasa bu 
on beşinci yıldönümü münasebe
tiyle, neşriyat hücumuna tutma· 
lıyız. Gazetelerden, mecmualar • 
dan, bilhassa sinemalardan aza
mi istifade temin etmeli, yeni 
Türkiye'yi zamanrmızın yeni bir 
cazibesi haline getirmeliyiz. Ga
zete, mecmua veya sinemalar· 
dan çoğu, eğer neşriyata sanat 
ve fikir inceliği hakim olursa, 
bunları kaıbul etmeği menfaatle
rine dahi uygun bulurlar. Buna 
mukabil sütun ve şerit ticare
tinin büyük ehemiyet aldığını, 
ve muhtelif merkezlerin neşir ve 
telkin alış verişini meslek edin· 
miş. olduklarmı da hesaba kat
malıyız. On beşinci yıldönümü 
yeni ve iyi bir fırsattır. 

Başı S ıncı say a 
eski bir mahrecini tekrar kazanmış olacaktır. Eko-

başlangıçta bahsetmis oldugvum mukaddime, bazıları· 'k l't'k k • nomı ve po ı ı azanç. 
nın iddia ettikleri gibi İngiltere'yi Frans~'dan .ayı~- İtalya bilir ki sulh yapılınca, İngiliz - İtalyan mua-
mıya matuf bir teşebbüs değildir. Ve hatta denıl~bı- hedesi meriyete girecek, bunu fransız - italyan uzlaş
lir ki bu mukaddime Fransa'dan ziyade Fransa nın ması takip edecektir. Krediler ummaktadır, ve zaferi 
bir veya bir ka~ partisine tevcih edilmiştir. Daha faz- yanına kar kalacaktır. 
lasını söylemiyeceğim, çünkü bu iç politika yapmak Fransa bilir ki sulh olunca, İspanya, mali ve iktisa-

olurdu. dt sebebplerle İngiltere'ye yakınlaşmak ihtiyacını 
• duyacaktır, üçüncü cephe tehlikesi otomatik surette Netice 

İdeolojik sistemlerden ve inşalardan sıyrıla)ım. ls
panya'da, askeri bakımdan, oyun bugün nihayetlen· 
miştir: İngiltere, Fransa, İtalya, nasyonalist hilkü
met, Katalonya jeneralitesi, cumhuriyetçiler cephe· 
sinde sanrldığ~ndan daha kalabalık elemanlar sulhtan 
başka bir şey istemiyorlar. 

İngiltere bilir ki sulh yapıldıktan sonra alman ve 

ortadan kalkacaktır. 
Harbxn devamında nasyonalist İspanya'nın menfa

ati yoktur: Filen muzaffer odur; altı veya dokuz ay
lık yeni gayretler ona başka bir şey getirecek değil
dir. 

Geriye Katalonya ile cumhuriyet İspanya'sr kalır 
ki, harbın uzamasından bunların da kazanacakları bir 
şey yoktur. F.R. ATAY 
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İNGİL TERE KIRALI İLE FRANSA 

CUMHURREİSİNİN NUTUKLARI 

Fransa ve İngiltere 
anlasması esas 

..> 

itibariyle sulhçudur 
Faris, 20 a.a. - Muhtelif temayül· 

lere sahip bütUn gazeteler, İngiltere 
kıral ve kıraliçesinin ziyaret ve kabu. 
Iüne sayfalar tahsis etmişlerdir. Gaze. 
teler, afiş hurufatiyle yapmış olduk
ları başlıklarda Paris'in altıncı Jorj 
ile kıraliçe Elizabet'e yapmış olduğu 
mutantan ve coşkun kabul resmini te. 
bartiz ettirmektedirler. Diğer taraftan 
gazeteler, reisicumhurun ve kıralm 
Elize sarayında söylemi§ oldukları 

nutukların ehemiyet ve gilınulilnden 
bahsetmekte ve B. Blum'un Populer 
gazetesinde dediği gibi, "Fransa - İn
giltere anlaşması esas itibariyle sulh. 
cılyanedir., sözlerini ilave eylemekte
dir. Bu anlaşma, her ıeyden evel, sul
hu sadece Fransa ve İngiltere için de. 
ğil, belki bütün Avrupa ve bütün dün
ya için muhafaza etmeyi istihdaf ey -
!emektedir. 

Lö Jurnal diyor ki : 
Elize sarayında irat edilmiş olan 

nutukların sürprizler tevlit etmesine 
imkan yoktu, bu nutuklarda tarif edil. 
mi§ olan siyaset, daima cihana açıktan 

Nutulılar hakkında bir malıal 
ya.zan B Blum 

açığa ilan edilmiş bulunan bir siya-•----------·-----'1 
settir. Bu nutukların alaka uyandıran 
ciheti, iki milletin tesanüdü esasları -
nı, Diğer taraftan iki milletin işbirli • 
ğinin cihanda sulh ve salaha esaslı 
surette yapmak istediği yardımı tesbit 
için kullanılmış olan formüllerin ~y~ 
intihap edilmiş olmasıdır. Her ıkı 
noktada da ifa edilecek vazife hakkın
da katiyen tereddüt yoktur. 

B. Blum diyor ki : 
Gündelik mesaide katiyen istirahat 

fasılası olamaz. Beynelmilel kanuna 
hürmet çerçeves,i dahilinde sağı muha. 
faza etmenin yegane şartı budur. Bu 
düşünce, sebatkarane ve akdine kuve
ti sena etmek suretiyle altrncı Jorj'un 
terci.iman olmuş olduğu dUşüncedir. 

Lö Jur gazetesinde Belhi, şöyle ya.. 
zıyor : 

Diğer bazı memleketler hilafına o -
larak İngiltere ile Fransa yalnız sul -
hu istemekte olduklarını, yalnız sulhu 
şereflerinin ve hukuklarının tamami -
yeti çerçevesi dahilinde muhafaza et. 
mek arzusunda bulunduklarını beyan 
ve ilan etmişlerdir. 

Övr gazetesinde §Öyle denilmekte -
dir: 

İngiltere kıralınm beyanatı biraz a. 
ğırdır. Bu beyanat, "sulh gayeleri,, n -
deki müşareketin bir ifadesidir. Aynı 
zamanda bu beyanat Avrupanın eski 
büyük demokrasisinin vahdetini ha. 
riçten gelecek muhtemel zararla~a 
karşı tarsin etmek azminin yüksek bır 
ifadesidir. Bu vahdeti muhafazaya 
saik olan sebep ise sadece menfaatle
rin tesadüfi olarak birleş'ik olması 

değil, bu iki milletin demokrat olma -
landır. Altıncı Jorj'un sözleri, Fran. 
sa'nın beklemekte olduğu sôzlerdir. 

Bir dedikodu yüzünden 
Bozulan nişan 

İzmir, - Asliye ceza mahkemesi, 
şayanı dikkat bir davaya elkoymuş

tur. 

Davanın mevzuu, madde tasrihi su
retiyle hakarette bulunmak, mahiye -
ti ise dedikodu yaparak bir kızı ni
şanlısından ayırmaktır. 

Davacı, nişanlısından ayrılan bir 
gençJcızdır. Dava edilen Şark halı 
tabrik'asında bir ameledir. 

Karataş'ta bir aile evinde oturan 
Leman isminde bir kızcağız bundan 
bir müddet evel A. R. isminde bir 
gençle tanışıyor. Maksatları temiz ve 
sakin bir aile yuvası kurmak, ayni e
vin çatısr altında birleşmektir. İki 
genç biribirlerine alaka gösteriyor
lar. Kızın validesinin muvafakatiyle 
söz kesişiyorlar ve nişanlanıyorlar . 

Aradan gi.inler geçiyor, evlenme 
günleri tle yaklaşıyor. Fakat tam ev
lenecekleri sırada A. R. fena bir ha~ 
berle sarsılıyor. Haberi veren amele 
Halil İbrahim'dir. Halil İbrahim'in e
şi A. R.'ye iyilik yapmak maksadiy
le: 
"- Sana acıyorum, demiş. O kızla 

neden evleniyorsun?. Kocam iki sene 
evel Hafxz'ın banyolarında odabaşı i
ken Leman'ı hoşa gi tmiyen bir vazi
yette gördü. Yazık değil mi, kendine 
kıyacaksın?., 

Delikanlı bu sözlere inanmak iste
memiş. İstememiş ama, bilahare inan
maktan kendisini alamamış. Nişanlr
sını bulmuş: 

- Senin için böyle söylüyorlar .. 
Hele bir ispat etsinler 1 demiş. 

Kayıd muamelesine 
yarın ba_şlanıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

ran 1938 tarihli kararı üzerine, 
ğın enternasyonal rejiminin zlmini 
la:ı ve almıı bulunduklan taahhütle 
den münbais itbirfiği zihniyeti ile h 
reket etmekte bulunan Franaıs 
Tilrk hilkilmetleri, atatilnUn ve tetki 
litı esasiye kanununun tatbikini t 
min zımnında, Sancak'ta ilk seçim 
amel!tmrn kontrolUnU birlikte deruht 
etmeğe karar vermiılerdir. 

Bunun için, Fransız cumhurly 
hükümeti Fransız Cumhuriyeti yüksel 
komiserinin Sancak'taki delege mut 
vini albay Cole'ye lazımgelen selal: 

yeti vermi§tir. Türkiye cumhuriy 
hiikümeti de, fevkalade murahhas c 
rak hususi vazife ile Antakya'ya f 
mi' bulunan orta elçi Ekseli.na Cc 
Açıkalrn'a l!zımgelen sela.hiycti 
mi§tir. 

İki hükümet mümessilerl, hUkU 
lerinin kararı ve kendilerine V( 

selahiyet mucibince, 22 temuz 
tarihinden itibaren kayıt muame 
devama karar vermişlerdir. 

İki dost devlet mümessilleri, 

ırk veya cemaata mensup olurlr 
sunlar .sancak vatanda~ları ara 

münasebatın esasını teıkil eb 
zımgelen birlik ve kardeşlik z1 

ne dayanabileceklerinden er: 
ve seçimin bu safhasının me 
yakında ayrı bir politik antif 
l!bının icap ettirdiği vakarlı 
iktisap eyliyeceğinden şüp' 
mektedirler. 

Bu suretle başlanacak 

zarar verecek mahiyette 
ufak kanunşiken hareket, 
devlet tarafından deruhte 
fcyi müşkUlleştirebileceğir 
sız ve Türk hükümetleri ı 
her türlü kargaşalığı mer 
eylemek ve vaziyeti ıahı 
lehine ve yahut Sancağm 
tik menfaatlerine mugayi 
lehine istismara kalkışaca 

nun huzurunda takip el 
şiddetli tedbirleri almakt 
miyeceklerdir. 
İmza: Albay Cole Cı 

Bu suretle 22 temmuz! 
başhyacak olan kayıt 

on gün kadar devam edf 
edilmektedir. Şimdiye ka• 
amelesi hiç yapılmamt§ ~ 
ta ikmfil edilmemiş olan 
büro açılacaktır. 

İkinci su tankı gı 
İstanbul, 20 (Telefonla) 

burg'ta yapılan su tanklarrnd 
si de bu sabah limana geldi, b 
gelen tankın aynıdır. 

Bu suretle nişan bozulnıufi:. 1 

bir teessüre kapılan Leman dun 
kemede: 

- Bir dedikodu, hayatrrnı ze 
di.. Şu halde ispat etsinler .. Be 
şeye razıyım .. 

Mahkeme, krzm muayene 
mesine karar vermiştir. 
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.1 - Büyük ikramiye .. 
Yazan : Lojoa N agy 

Peter Kovaç'rn, o~ senedenberi 
'itıuntazaman aldığı, devlet piyango 
'J>iletlerine ufak, tefek ikramiyeler 
Jöyle dursun amorti bile isabet etmi
tordu. 

Çeviren : F. Zahir Törümküney 
ğından kalktı. Otelin bahçesi.nde ye-
mek yemek üzere ajağıya in~ı. b' 

Bahçenin tenha bir köşesınde ır 
masaya oturdu. Buzlu şampanya d vt 
hafif yemekler ısmarladı. Dalgın.' a -

Bir sabah, gazete okurken bir gün 
fvel çekilen piyangoda ikramiye ka
~nan numaralar gözüne ilişti. Umid
jizce baktı. Birden yerinden fırladı. 

evincinden odanın içini dört dönü
ordu. Biletine, yüz bin pengülük 
ramiye çıkmı§tı. Telaşla giyindi. 

w. · · d Birden bır ses gın yemegını yıyor u. 
duydu: ? 

ı B ada ne arıyorsun ..... _ Peter ur 
B kaldırdı, karşısında ~arısı 
aşını b' mpırme-Maria duruyordu. Şık ı.~ e . 

. mişti İnce guzel hır ka-den rop gıy · ' 

ir taksiye atladı. Doğruca piyango 
yiine koştu. Biletini gösterdi. Der

lfıal yüz bin pengüyü verdiler. Artık 
•engin olmuştu. 

dındı. Hayretle bakıyordu: 
_ Ne zaman geldin? .. 

K dın sandalyeyi çekerek. ~o~~sı
a ' · G ·· lerını suze-nm karşısına yerleştı. oz 

Etrafını saran gazetecilerin sor
'!uklarx bir sürü suallere kısa, kısa ce

aplar verdi. 

rek cevap verdi: ' 
H .. bir saat oluyor. Trenden - enuz . y 

d w bu otele indım. eme-çıktım ogru . ak-
ğimi yedikten sonr~ senı arıyac 

Ertesi sabah, gazeteyi ehline alın
fena halde canı sıkıldı. Gazete, 

tım Ne güzel tesaduf.. . 
~eter'in canı sıkıldı. Karısı, kendı-

'z bin pengülük ikramiyeyi Petcr 
ovaç isminde, açıkta bir memurun 
zandığını yazıyordu. Dün gazete-

. . davetini beklemeden nasıl olup 
sının . . Her halde piyangodan 
da gelmıştı. Alaylı bir tavırla sor
haber almıştı. 

. re ne diye ismini söylemişti. Şim-
1• bütüft. işi alt üst olmuştu. · 
B~ sırada, ,pansiyon sahibi kadı.n 

.erıye. girdi. Dudaklarında mültefıt 
ır tebessümle 

- Sizi gazete fotoğrafçıları gör
ek istiyor, dedi. 

Peter, ayağa kalktı. Hırçın bir ses
bağırdı: 

- K:im ararsa arasın!... Evde yo
l ... Anladınız mı .. ? Bir daha beni 

atsız etmeyiniz!. .. 
A.r!~k bu pansiyonda rahat edemi
. cegıni anlamıştı. İzini kaybetmek 
ın hemen buradan çıkması lazım~ı. 
esabını kesti. Bir zamanlar karıs~y~ 

evliliklerinin ilk mesut günlerını 
Çirmiş oldukları otele taşındı. 0-
lde kendini başka bir isimle kaydet
di, 

İstediği olmuştu. Bir kaç gün.~~~~ 
çıkan gazeteler· yüz bin pengu, u 

t"-· ' J{ovaç ın, .... qtyeyi kazanan Peter .
1 t d etecı e-a an kaybolduğunu ve ~az bir 

.n bütün gayretlerine ragmen yor
rlü izini bulamadıklarını yazı 
rdı. 

G . Parasını ban-
en ış bir nefes aldı. f tini dü-

Y<ı Yatırmak ve kılık kıya e Şehrin 
ltınek üzere sokağa çıktı. dan biri
büyük elbise mağazaları~ d' ts-

. .. begen ı. 
gırdi. Şık bir kostuın kadar 

. .. inden şapkaya var1fa~i,a Taksi 
tun eksiklerini tamaın k tra§ 
otele d .. dü Odasına çı ıp 

d on . karşısına geç· 
.. ?· Giyindi. Aynanıdn' kendini tanı
gı zaman adeta ken 1 

ınadr. 

G . k dar, Budapeş· 
' :ce geç vakıtlere. a e dolaştı. Ak
nın eğlence yerlerı~d 't içkiler 

danberi içtiği çeşıt, çeşı 
u bitkin bir bale koymuştu. 

••• 
Sabahleyin gözlerini açtığı . zam~ 

t karıııık ve elbıselerı-sının karma, :ı • 

h b• asının bır tarafa fırla-er ır parç . .. 
lnıış olduğunu gordu. 
Yatağında doğruldu. Başı hafif, ha
f ağrıyordu ... Di!.i paslı, .. midesi bo
ılmuştu. Düşundu. Bu boyle devam 

du: d te'ye 
B .. le birdenbire Bu apeş 

- oy ldi 
d" mek nereden aklına ge . 
on . k öreceğim geldi Peter. 
- Senı ~oh 1· gözlerle karısının 
Erkek şup e 1 M · neşe içinde 

"züne bakıyordu. ana, yu . 
.. "ne devam ettı: 

sozu . kadar mesudum Peter. 
- ~ıl.sen n.~ zel bir ev alabileceğiz 

Kendımıze gu h'ç sıkıntı çek-
B dan sonra ı . artık. un w Ogwlumuzu da ıs-

d Yaşıyacagız. z 
me :? . . . eti tireceğiz. aten, 
tedigımız gıbı .>: ş "nakaşaların csa

. b"'tun mu aramızdakı u. d ' her şey yeniden 
sı yokluktu. Şım ı n ya sen işsiz 

k Biliyorsu • 
düzelece · 1 güzel yaşıyorduk. 
kalmada? eveyun;ende oldu. Birden
Kabaha~~n ço:aziyete alışamadım. Bu 
bire degışen h' darlık çekmemiş· 
yaşıma kada~ ~ozuldu. Seni de çok 
. Sinirlerıın 
tım. . ffet Peter 1 
üzdüm. Benı a .. 

h. sesini çıkarmadı. Sukil-Erkek ıç d 
0 

.. 
1 karısını dinliyor u. unya ga-

net e · · k ld . Bir sene evet, onu ışsız a ı 
~~ptı. terkeden bu kadın, gazeteleri o-
k~~p da yüz bin pengülük bir adam 
olduğunu öğrenince nasıl d~ koş~~ 
gelmişti. Hem de ne tatlı dıller .do
küyordu. Hissiyatını karısına bellı et 
mek istemedi. Uzandı. Maria'nın kü
çük elini avuçları içine aldı. Derin 
bir aşkla sıktı. 

Beraberce yemeklerini yediler. İs
tikbal hakkında bir çok projeler yap
tılar. Çocuklarının tahsili etrafında 
konuşurlarken Maria: 

- Ah Peter, dedi. Bir kaç günden
beri çektiğim heyecanı sana tarif. e-
demem. Piyangodan, iki yüz elli bin 
pengülük büyük ikramiyenin benim 
biletime isabet ' ettiğini öğrendiğim 
dakikada az kalsın sevincimden çıl
dıracaktım. Bir an evel senin yanında 
bulunmak için çırpındım ... 

Birden sustu. Kocasının yüzü sap
sarı olmuştu. Telaşla sordu: 

- Ne oldun yavrum ... ? Hasta mı-
sın .. ? 

Peter, mahcup bir tavurla cevap 
verdi : 

. . · yok Yalnız 

emezdi. Hayatına yeni bir şekil 
(meliydi. İlk yapılacak iş kansı 
,ria ile altı yaşındaki oğlu Toni'yi 
,dapeşte'ye getirtmeliy di. Güzel 

- Hayır, hıç hır şeyım .. ığı-
. 'b' b' k d layık olmad senın gı ı ır a ına 

tıi1 apartman tut arak, temiz bir aile 
JıJfatı yaşamalıydı. 

Gözünün önünde geçmiş günler 
eanlandr. Maria bir sene evel çocuğu
ııu alarak Seged'deki ailesinin yanına 
gitmişti. Orada ilk mektep öğretmen
liği yapıyordu. Kendisi ipiz ve beş 
parasız Budapeşte'de kalmıttı. A_ra, 

mı düşündüm de... sözünü 
Maria, kaşlarını çatarak 

kesti: 
- O nasıl söz öyle... n geçirdiği 

d kocasını 
Genç ka ın, . . hyamaınıştı. 

bebını an 
buhranın ·~ ho bir cilvesi olarak 
ÇUnkU: tal.ihın.ki ;uz elli bin pengil
kendi hiletı~e ı 'ye çıktığı zaman, 
Jük hüyilk ıkr~ıb. pengil kazandı· 

u 1 lJ s -D -············· ........................ ..._.ı 
[ ANDAÇ İ Vantrılok 

olmak 
kolay mı? 

KÜÇÜK İLANLA ......................................... ' ....... 
(HAVA SEFERLERi) 

Ankara • lstanbul arumda 

pazardan maada her sün : 
'i eşilköyden hareket : 
Ankaradan hareket : 

Ankaradan 

8.30 
8.30 

cumartesi günleri 16.00 

Nöbetçi Eczaneler 

Kirahk : 

Bir Bay için - Möble, konforlu o
da. Yenişehir, Tuna Caddesi Yiğitko-
gun sokağı, No. ıs. 4237 

f ......................................... .... 

1 n~tüs~t~ı~ ~~~~ iI~~~d~~1~ rı 
i Bir defa için 30 Kuruş 
i lkı defa için 50 Kuru~ 

Pazar : Halk ve Sakarya eczaneleri 

Vantrilok diye kime dediklerini 
bilirsiniz: karnından söz syliyen a· 
damlara derler. Bunlar konuşurken 

ne yüzlerinde bir hareket görülür, ne 
de dudaklarını kıpırdatırlar. Tıpkı 

dillerile konuşuyorlarmış gib dinli-

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 
Cad. Türe S. No: 6 da 3 oda ı· bol ban
yo elektrik balkon saire. Aynı evde 
çatı katta ev sahibine müracaat. 4587 

f
f Oç defa için 70 Kuruş 

Dört defa için 80 Kurut 
ı Devamh küçük ilanların her defası 

Pazartesi : Eae ve Çankaya .. 
Salı · Sebat ve Yeni11ehir .. 
Çarıamba ; İstanbul eczanesi 
Perıembe : Merkez " 
Cuma : Ankara " 
Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

HALK ve YEN l 
SİNEMALAR 

Seans aaatleri 
Her gün 

YENİ HALK 

14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Cumartesi günleri 
YENl HALK -
13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Puar günleri 
YEN! HALK 

---
11 11 
13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

GM:eleri saat 21 de 

Lüz-.&mlu Telefon 
Numaraları 

':{angın ihbarı: (1521). - Telefo:ı, müra
caat ıehir: (1023-1024). - Sehırlerara
sı: (2341-2342). Elektrık ve Hava~~ 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesa1erı 
Şehir Anbarı: (3705). - Ta k s i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645 1050, 1196). - Samanpazarı civa· 
rı: (2S06, 3259). - Yenişehir, Havuzba
şr Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
GUven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankm caddesi, Ulus taksi: (1291) • 

Otobüslerin ilk v., ıoo 

Seferleri 

Sabah Akşam 
llk Son 
sefer ıef er 

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

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

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

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

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

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

Yenişchir'den Ulus M. na 
Ulus M. dan YcnitJehir'e 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 
7.00 
7.00 

7.00 -.-
7.00 
7.10 

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

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 
23.00 
23.00 

-.-
17.00 

Z3.00 
23.00 

1.00 
9.45 

ıs U. Meydanı ile İstasyon ı8raaı:~~ ::~ 
beı dakikada bir sefer 0 up 
manlan seferler daha ııkur. 

-: hl Bakanlıklar' ıs U. Meydanı ile YC&Uıe r. at 8 
S uarı arasında 118 

Cebeci, amanP ti her bet dakika
den 20 ye kadar vaaa da· 

d 21 e kadar her on 
da: saat 20 en 21 den Z3 e 

. da IUt 7 den 8 e ve . kıka : 30 dakikada bır 
kadar her 15, 20 ve 
muntazam teferln vardır. t 23 

1 Meydanından saa ~ Akşamlan U us 
1 

bunların uıuı Mey-
deki son seferler. e . emalann dağılı& 
danına dönüılerı sın 
saatlerine tibldirler. 

Po • t a S aa tl e r i 
. Jü 18 e tatlardır. Teahhüt ı bul cihetine 

Poıta saat 19 a kadar ıtan 
mektub kabul eder. 

Tr e n S aa tl e ri 
Hıydarpaşa"ya 

Her ıaabab 8.20. Her 
akıam 19.15 ve 19.50 
de ( Pasartnf. .per· 
tembe. cumarteaı 
Toros ıürıt.) 

. Herııün 9.35 (Kayae· 
Samııun hattını · . Sıvaa Aınaaya bu 

rı. .' d" ) bat ih:erınde ır. 

yenler katiyen farketmezler. 
Tanınmış vantriloklardan profesôr 

Sej'in Vuala mecmuasına yazdığı ya
zryı aşağıya koyuyoruz. Bu satırları 
okursanız bu marifetin sırrına siz de 
vakıf olabilirsiniz. 

"Senelerden beri mühendisler, dok
torlar, muharrirler bana soruyorlar: 

- İnsanı vantrilok olabilir mi? 
Ben buna hiç bir zaman cevap ver

medim. Fakat Vuaıa mecmuasının 

yabancı ve yerli okuyucularının 
mektup yağmuruna dayanamadım. İş
te "Karnından söyleme,, nin sırlarını 
ifşa ediyorum ve bundan zevk alıyo
rum. 

Fakat bu mesele hakkında söyliy~
ceklerimi ilk ve son defa olarak söy
lüyorum. Daha fazla söyliyemenı, 
Çünkü profesörüm. 

Herkes karnından konuşamaz. Çün
kü bu çok sabır istiyen bır iştir. 'Ge
çenlerde bir amerikan mecmuası, o· 
kurlarına karnından konuşmayı öğ
retmek için izahat veriyor ve nefesi 
içeri çekmenin her şeklini anlatryor
du. Halbuki insan nefesini içeri çek
mekle vantrilok olamaz. Bu, hergün, 
her serbest kaldıkça yapılan bir lisan 
eksersizidir. 

Evvela şu basit gibi görünen cüm
leyi hatası.z olarak telaffuz edin ba
kalım: 

- ]e veux , .. t j'exige une rcpon:;e .. 
Sonra, dudakları mümkün olduğu 

kadar az kımıldatarak, yüz adaleleri
nizi oynatmadan: 
-A .. E .. !.. O .. Ü ... 
- BA .. BE .. B1.. BO .. BÜ .. 
Diye tel.:Huz ediniz. Bir az alışır

sanız kolayca neticeyi elde edersiniz. 
. Şimdi bir mesele kalıyor: seyirci
ler sesin başka taraftan geldiğini 
sanmalıdır. Bunu temin etmek için 
mankeni elinizle oynatmanız kafidir. 
Bu suretle seyirciler şaşıracaktır. 
Yalnız mankenin hareketini takib e
derek sc~inizi kalınlaştırıp inceleş
tireceksiniz. 
Eğer normal olarak bir çok sesler 

çıkarabiliyorsanız siz de karnınaar • 
söz söylemek haklarını kazanmış o
lursunuz. Normal olarak çıkaramı
yorsanız ısrar etmeyin. Gırtlağınız 

çok ses çıkarıyor demektir. Artık ü
zerine düşün, günde bir çok kereler 
tekrar edin .. 

Vantriloklar, muganniler gibi, hok
kabazlar gibi durmadan uğraşmalı

dır. 
Şimdi iş manken meselesinin hal

line kalıyor .. 

Kiralık - Ulus matbaasr karşısında 
su ve elektriği mevcut S odalı ev kira
lıktır. Altı ve üstü ayrı ayrı kullanıl
mağa elverişli kirası ucuzdur. Tl: 

I• için 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa 
neşredilecek bir ilan için 140 kuruş 

: ahnacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, 
ı her aatır, kelime .ualanndaki boşiukJ lar mıistesna 30 harf itibar edilmistir. 

i 
Bir küçük ilan 120 harften ibaret ol
malıdır. 
Dort satırdan fazla her satır için a.vrı-

J..: .:~.~~:~~ .... .._. ... , .. 
2816 4611 

Kiralık - Sağlık Bakanlığı karşı
ıunda Çağatay sokak 22 No: da 3 oda 
mutbak, banyo kiralıktır. Kapıcıya 
müracaat. 47 58 

Kirabk Ev Aranıyor - Anafartalar 
veya çocuk sarayı civarında geniş 2-3 
odalı evi olanların posta kutusu 139 a 
yazmaları. 4771 

Kiralık - Samanpazarı Kurşunluca
mi karşı.at Alim B. Ap. Bir daire. Ha
vagazı ve konforlu muayenehane ve 
yazıhaneye elverişli. Kapıcıya 4772 

Devren Kiralık Kaloriferli Daire -
lki oda bir hol sair konfor. Atatürk 
bulvarı temyiz kargısı Ersin apartma
nı N. 9 a müracaat. 477 5 

Kiralık - Aşağı Ayrancı'da Ba
kanlıklara yakrn 34 No: yeni bir ev. 
6 oda, banyo elektrik ve su. Fiatı 35 
lira Tel 2901 4777 

Kiralık Apartnnan - Yenişehir'de 
Selanik caddesinde No: 44. 6 oda iki 
büyük salon. Kalorifer, sıcak su ve bü
tün konforu haiz. Kapıcıya müracaat. 

• 4803 

Kiralık - Yenişehir Sağlık Bakan
lığı arkası SUleyman Sırrı caddesi N o: 
11 de 3 oda 1 hol orta kata müracaat. 

4804 

Kiralık Daireler - Havuız:başr'nda 
Ragıp Soysal apartımanında resmi da
irelere çok elverigli daireler kiralıktır. 
Tel: 3923 4805 

Kiralık - Ziraat Enstitüsü mahal
lesinde müstakil üç odalı bir daire ki
tahktır. Tel: 3991 de Mahmut Sür'e 
müracaat. 4816 . 

Kiralık Küçük Daireler - Kızılay 
civarı Çankaya kaymakamlığı arkası 
·Çalıkkale sokağı 2,3,4 odalı tam terti
batlı. Alt kata müracaat. 4818 

Kiralık ev - 4 odalı bilyilk bahçe 
içinde müstakil, Yenigehir Yüksel 
Ca.d. 40 Ataç sokağı No: 15 her gün 
15-18 araaı görülebilir, 483 7 

Kiralık dükkanlar - Yenişehir 
Meşrutiyet caddesi köşebaşı Babao
ğulları apartmanı altında her şeye el
verişli. Kapıcıya müracaat. 4838 

' 

Satılık : 

Sahlık - Ankara'nın her tarafı 
imarca parsellenmiş inşaata dver 
arsalar. Tel. 2406 Neşet Şeren. 417 

Sablık - Ankaranrn her tarafı 
irat getirir beton ahşap apartıman 
evler. Tel. 2406 Neşet Şeren 4171 

Satılık - Hacı Murat mahallesin 
Yeşilağa çifte fınnlan pazarlıkla s~ 
hktır. Taliplerin fırın sahibi Haşi 
müracaatları. 45 

Satılık - Keçiören'de arsa. Asf 
üstünde 3000 M. Geniş cephe, için 
Baraj suyu, Keçiören gazinosun 
bekçi Aliye. 4590 

Satılık arsa - Cebecide Harta 
resinin cenubunda yamaçta Sosyal s 
kağı 27 X 20 çapında. Cebeci cadd 
No: 57 eve sorulması. 464 

Satılık - Kırmızı tabanca boya 
zerine fransız kadife maruken ku 
1ı kübik bir oda takımı. Yenişehir T 
na Cad. Bay Ferit Ap. No: 40 ze 
kat Bay Hayri'ye müracaat. 46 

Satılık arsalar - Maltepenin en h 
kim yerinde münferit inşaata elveri 
ucuz arsalar. Hayri Alıcıoğlu Tl: 15 

4657 

Acele Sablık - Kavaklıdere Güv 
kooperatifi evleri bitişiğinde bir ar 
ucuz fiyatla. Tel: 3420 da 28 numar 
ya müracaat. 471 

Satılık Arsa - Yenişehir'de Bak 
hklar muhitinde Karanfil sokağın 
7 50 metre çok güzel bir arsa ucuz 
ttlıktır. T el : 2314. 474 

Satılık Motor - B.N.V. mark 
7 beygir kuvvetinde yeni bir motos · 
let satılıktır. Taşhan Zencirli cami l& 

kağında taksi kahvesinde §Oför 
durrahman. Milracaat saat 6 dan 8 
kadar. 476 

Daktilo Kurıu - 49 uncu devresin 
ağustos ilk haftasında başlıyor. 2 A 
da diploma verilir. Yen.ihal arkası Ye 
nihamam apart. Tel: 3714 482 

Karnından konuşan adam muvaffa
kiyetinin yüzde 80 ini mankene bors· 
1 dur. Mankenlerin en iyisi Londra
d: bulnur. Eğer mankeniniz yoksa ~
linizi çevirip üstüne siyah kurşun ka
lemle gözlü, kaşlı, k~r~ızı .d~daklı 
kabasaıba bir yüz resmı çızersın~z'. . 

Kiralık ev aranıyor - 6 odalı kalö
riferli konforlu. 1 ilktegrinden itibaren 
Ulus'da (M) rumuzuna mektupla mü-

Acele Satılık - İsmet Paşa mahal 
lesinde Müdafaayihukuk caddesind 
142 No :lu kagir bir kat üzerine 4 oda 
lı banyolu icabında bir kat daha çıkı 
labilecek bir Ev. İstanbul'da Deniz 
bak İstanbul şubesi liman kontrol 
Edip Kemal'e müracaat. ~Ol 

İngilizce Muallimi Aranıyor - Kül
tür Bakanlığınca ehliyeti tanınan bir 
ingilizce öğretmenine ihtiyaç vardır. 
Arar Lisan Okuluna müracaat. Tel: 
3714 4831 

Bu olup bittikten sonra o elınızın 
baş parmağını açıp kapadıkça karnr
nızden söylenirsiniz: "İşte el konu
şuyor.,, 

Yalnız mankenin hareketleri sözü 
nilzün temposuna uysun .. Bu suretle 
çok muvaffak olursunuz. İyi bir van
trilok olabilmek için bazan seneler 
ister .. Fakat karnından konuşanların 
neşesi budur. 

racaat. 4840 

Kiralık - Mobilyalı tam konforlu 
ayrı kapılı oda. Çocuksarayı caddesi 
No: 33 de 7 No:lu daire Ti: 2315 

4844 

.\ramyor : 

Aranıyor - Ev, apartıman, arsa ""8· 

ranıyor. Satmak istiyenler müracaat 
Tel. 2406 Neşet Şeren 4172 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
irat getirir beton ve ahşap apartıman 
ve evler Tel: 3563. Ali Cegiz. 4832 

Sabbk - Ankara'nın her tarafında 
imarca parsellenmiş inşaata elverişli 
arsalar. Ali Cengiz Tel: 3563 4833 

• 1 den elıne sıra bulduğu muvakkat ~' er. hru-
..... bir kaç para ile hın hır ma 

da yüz ın 
kocasının . bile yoktu 1 .. 
iından baberı Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 

ı.s.oo 
16.05 

Seyircileri asıl hayrette bırakan 
şey sesin derinden gelmesidir. Bunu 
yapabilmek için tıpkı öteki sesler gi
bi ses çıkarmak kafidir. Fakat ses: 
daha tatlılaştıracaksınız. 

Aranıyor - Bir Bay: Kalorifer ve 
telefonu olan bir dairede möbleli ve 
möblesiz bir oda arıyor. Ulus'ta 
MHT rumuzu mektupla müracaat e
dilmesi 4709 

Satılık arazi -Toprak kazısına baş
lanan yeni Kamutay'a düz yol ayakla 
25 D. Manzaralı, metre 15 K. Toptan, 
Samanpazarr istasyon caddesi No. 43. 

ınl::ıre• fıııatlaaarak yapyıp sidiyordu. 
Marta ile 9Ylendiklerlnln ilk •ene
rinde çok iyi anl~dı. GUnUn 

1\irıde Peter İf8i.Z kalmca vaziyet 
bl ~ şti. Kadın çalrtmafa batladı. Ka
deği ,ğı para ailenin masraflarını kar• 
zaııd du Artık eski saadetten 

ı .naınıyor · . . . d k a 
şı ı,-_ tı Evın ıçın e avg • 

)calmaınış · d Bazı ak-eser .. k 'k olmuyor u. 
ilıtu e sı 

gUr dan bunalıyor ve 
Af' iç sıkıntısın . 

şaoıl..- . . 'k' kadeh içip bıraz 
0:aşlarıyle bır ı 1 

arka ır • • sokag~ a çıkıyordu. Gene 
ılııı',.. ıçın . dön-

a~ e bir akşam eve bıraz geç 
boyl "fkcyle karşıla· 
rnüştü. Karısı onu o 

ş "e: w 

ı:nı. sabahtan akşama kadar ugraşa· 
-k J<aı•ndığnn bir kaç kuruşu mey· 

ra w tanmı-1'ÖŞelerinde sarf etmege u hane 
oıutıın? diye bağırmıştı. . . 

yor d etmıştı. drttltılar epeyce evam 
Bu . d ha faz-
. a et M:aria bu vazıye~e • a .. 

Nıh i:aısımuı edemiyeceğını soyliye-
la ta · · · · tı' ·1e1ının yanına gıtmış · 
rek aı .. u .. ken 

timdi bunları duf nur 
peter. d' "l" dı· ve· d · keıı ıne gu umse · 

ketı 1 
• • d oldugw u-]y{arıa, zengin bır a anı 

- .. ğrenince başka türlil ha~ek~t e: 
mu 

0 
·r Gene eskisi gibi sevımlı, iyı 

d ekt1 · d' ~c ı ... .rırn olacaktır. Dive söylen ı. 

Ankara Borsası 
20 Temmuz 1938 Fiyatı 

ÇEKLER 
Acılıb -

d 6.20 6.20 
Lon ra 125.985 ı 26.1925 
Nevyork 3 43 

. 3.48 . 
Parıs 6_6275 6.6375 
Milano 28.8225 28.8625 
Cenevre "'9.27 69.28 
Amstcrdam u o "'32~ 

50.6025 5 .u .. 
Beri in Zl.30 21.3225 
Brüksel 1.1

35 
1.135 

Atına 1•53 1.53 
Sof ya 4.355 4.355 

Mpr:lrid 6.89 6.89 
23.62 23.62 

Varşova 24.80 24.80 
Budapeşte 

0
.9325 0.9325 

Bükreş 2.8575 2.8575 
Belgrad 36.1950 36.1950 

Yokohama 31 9650 31.9650 
Stokholm 23·6725 23.6725 
Moskova · 

ESHAM VE TAHVİLAT 
I 19 25 19.225 

1933 türk borcu (Vadeli) 
l 19.20 19.20 

,, " " (Peşin) 

S vas _ Erzurum hattı 1 istikrazı III 99.- 99.-

Anadolu demiryolları 40 65 
I ve il 40.65 • . 

(Peıın) 

Zonguldak battı ı.. " 
Kırıkkale'ye rayotobııa 

GON DELI K. 

Hicri - 1357 
Cemaııil'evel: 23 

S. D. 
Güneş: 4 45 

Rumi - 1354 
Temmuz: 8 

S. D. 
Ak!iam: 19 36 

Bir vantrilok için üç hassa lazım
dır: 

Musikiye karşı istidat, sabır ve te
laffuz. 

İşte size bir vantrilokun srrlarmı 
açtım; sabır ve cesaret dilerim. 

Buz fiyah 
Ankera Belediyesinden 

İtfa iye meydan ında Belediyeye 
ait buz fabrikasında halkın ihti
yacını temin maksadiyle istihsa-
line başlanılan buzun bu günden 
itibaren beher kahbının yirmi bes 
kuruşa verileceği ilôn olunur. 

Aranıyor - Ağustos 1 den itibaren 
Yenişehirde 3 veya 2 oda bir holden 
ibaret bir apartman ve yahut müstakil 
kiralık bir ev. Tl: 3335 4866 

iş arayanlar: 

Bakkal Mustafa. 4839 

Sabhk - Piyasada mevcudu olrru
yan 935 modeli müceddct bir Kolum
biya gramofon ve Avrupa mamfilatr 
çini soba. Işıklar Kemal Gedeleç a
partman No: 2 4865 

iş verenler : 

İt Aranıyor - Sanatlar mektebi me- ltçi aranıyor - İyi dikiş bilen nh. 
zunu 7 ;.;ene doğrama kereste fabrika- bayan aranıyor. Atatürk Bulvarı Ka
sı idare etmiş ayrıca müteahhit yanın- laç apartman 2 numaraya müracaat. 
da çalışmış her yere gider. Ulus'da 4773 
F.K. 4820 

Tecrübeli diplomalı bir alman inşa
at mühendisi iyi maatla bir it arıyor. 
Ulus'da (mühendis) rumuzuna mek-
tupla müracaat edilmesi. 4865 

Zayi - 2. 8. 937 tarihinde Bilecik 
kültür direktörlüğünden ziyamdan 
dolayı ikinci nu,ıı.ha olarak aldığım or
ta mektep phadetnamesi yerine kaim 
olan vesikayı kaybettim. Yenisini ala
cağımdan hükmil olmadığı ilan olu
nur. 

Aranıyor - Küçük bir ailenin işle
rini görmek üzere çalışkan ve temiz 
bir bayana ihtiyaç vardır. İyi maaş 
verilecek. Yenişehir Ali Nazmi Küçük 
apartman No: 8 4802 

Kurıdar: 

Ders veriliyor - Orta mektep veli· 
se I, II, 111 (Fen, Ede) sınıflarına ri
yaziye ve Fizik. Cihan kıraathanesi 
garsonları vasıtasiyle Riyaziye şubesi 
mezunu F. A. namlarına her ün 16 30 



-10- ULUS 

RESMİ İLANLAR 
Bayınd1rhk Bakanhgı 

Yapı işleri ilônı 
Nafia Vekaletinden : 

l - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra Temyiz mahkemesi harici donan
ma tesisatıdır. 

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 kuruş bedel mu
kabilinde Yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

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

Yüksek mühendis, mühendis 
ve 1 en memurlanna 

Nafia Vekaletinden : 

Yüksek mühendis ve fen mekteb
lerinden mezun olup da kanunen mü
kellef bulundukları mecburi hizmet
lerini bitirmeck:n evel her ne suretle 
olursa olsun vazifelerini terketmiş o
lanlarla bu hizmetlerini yapmak için 
şimdiye kadar müracaat etmemiş ve
ya bu husustaki davete icabet etme
miş, yahut vekaletçe istenilen tazmi
natı vermemiş veya ikametgahları 

meçhul kalmış olan yüksek mühen
dis, mühendis ve fen memurları 

(3467) sayılı kanunun muvakkat mad
desi hükmüne tevfikan 1 ağustos 938 
den itibaren üç ay içinde yani teşri
nievel 938 gayesine !,tadar nafıa veka
letine müracaatla kanuni mükellefi
yetlerini ıfa etmeleri lüzumu, aksi 
takdirde mezkur (3467) sayılı kanun 
hükümleri haklarında tatbik edilece
ğinden alakadarların bilhassa 4 üncü, 
i inci ve 6 mcı maddelerdeki müeyyi
deler üzerine nazari dikkatleri celbo-
lunur. (2452) 471S 

Telgraf ve Bağ leli ahna<ak 
Nafia Vekaletinden : 

1.8.938 pazartesi günü saat 11 de 
Ankara'da nafıa vekfileti malzeme 
eksiltme komisyonunca ceman 7036.
lira muhammen beck:lli 50 ton telgraf 
teli ile 200 kilo bağ telinin kapalı 

zarf usulü ile eksiltmesi yapılacak
tır. 

Muvakkat teminat 527 .70 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankarada nafıa vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 
talimatnamesine göre vekaletten a • 
lınmış malzeme müteahhidliği vesi
kası ile birlikte aynı gün saat 10 na 
kadar komisyon reisliğine vermele-
ri lazımdır. (2370) 4649 

Ekonomi Bakanhgı 

Matbaacılara 
lktısat Vekaletinden : 

1 - Takriben on formadan ibaret 
ve (1500) ıira tahmin edilen (eski ve 
yeni türk halıcılığı ve cihan halı tip
leri panoraması) adlı eserin tabı ek 
ıiltmeye kı..nujmuştur. 

2 - Eksiltme S.8.938 tarihine rast 
lıyan cu'lla günü saat (10) da vekal~t 
satın alma komisyonunda yapılacak 
tır. 

3 - Muv.:ıkkat teminat (112,5(.l) yüz 
on iki lira elli kuruştur 

4 - Taliplerin bu husustaki şart 
n:!mcyi gormek ve fazla ızahat almak 
ve temillclt ı.arasını yatırmak üzere 
iktisat vekaleti levaı:ırr. müdürlüğü -
r.c mürııcc.:ıt'arı .ıan o•unur. 

(2561) 4850 

Tanm BakanltOt 
- . ~ - - - -~ .. . 

Kabul edilenlere ehliyetlerine gö
re 100 liradan 2SO liraya kadar ücret 
verilecektir. 

Müracaatlar; her gün 11 den 12 ye 
kadar neşriyat müdürlüğüne yapılır. 

(2445) 4693 

Günuuk ve lnhisort~r Bakarilı§ı 

Göl ve havuz tamir ettirilecek 
Ankara lnhi&arlar Bapnüdürlü. 

ğünden: 

Sarıkaya tuzlasında göl ve havuz 
tamiratı keşif varakasına ve şartname
sine göre açık eksiltmiye konulmuş

tur. Keşif bedeli 2912 lira 69 kuruş· 
tur. Açık eksiltme ve ihale 30. 7. 938 
cumartesi günü saat onda başmüdür· 
lüğümüz binasında müteşekkil komis
yonda icra edileceğinden taliplerin 
218 lira 48 kuruş muvakkat teminat 
paralariyle müracaatları ilan olunur. 

(2412) 4598 

Finans Bakanhğı 

Bir memur ahnacak 
Maliye Vekaletinden : 
Hukuk müşavirliğinde açık bulu

nan (60) lira ücretli daktiloluğa im
tihanla bir memur alınacaktır. 

Taliplerin 30 temmuz 938 günü ak
şamına kadar müşavirliğe bizzat mü
racaatları ve bundan evel imtihana 
girmiş olanların tekrar imtihana alın
mıyacakları ilan olunur. (2S87) 4860 

Harita Umum Direktörlogo 

Elbise kaput ve saire ahna<ak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. Kıt'ası eratı 

için 264 kaput, 40 takım tulum elbise, 
20 takım kışlık erbaş elbisesi, 2367 
çift çorap eksiltme ile mübayaa edi
lecektir. 

2 - Eksiltme 8 ağustos 1938 pazar
tesi günü saat 10 da Cebecide Harta 
Gn. Drk. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 4587 lira 44 
kuruı, muvakkat teminatı 344 lira 10 
kuruş olup vezne makbuzu veya ban
ka mektubu kabul olunur. 

4 - İsteklilerin yukarda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko-
misyona gelmeleri. (2440) 4638 

Çamaşır alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. Kıt'ası eratı 

için 816 takım çamaşır eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 8 ağustos 938 pazar
tesi günü saat 11 de Cebecide Harta 
Gn. Drk. binasında Sa. Al. komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1305 lira 60 
kuruş, muvakkat teminatı 97 lira 92 
kuruştur. 

4 - İsteklilerin tcminatlariylc bir
likte yukarda yazılı gün ve saatte ko-
misyona gelmeleri. (2441) 4639 

Pavyon yaphnla<ak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. ne bağlı Harta 

kıt'ası eratına ait natamam pavyonun 
ikmali inşaatı bu işe mahsus keşif ve 
planı mucibince açık eksiltme ile yap
tırılacaktır. 

2 - Eksiltme 22 temmuz 1938 cuma 
günü saat onda Cebecide Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. Al. Komisyonun -
da yapılacaktır. 

3 - M uhammcn bedeli 830S lira 63 
kuruş, muvakkat teminatı 622 lira 92 
kuruştur. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
2490 sayılı kanunun 2. ci ve 3. cü mad· 
delerinde yazılı vesaiki hamilen yu· 
kard .. yazılı gün ve srtatte ve keşif ve 
şartnamesini görme:. isteyenlerin her 
gün komisyona gelmeleri. (2158) 

4177 

Muhtelif erzak ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: Memur allnacak 
1 - Harta Gn. Drk. Kıt'ası eratı i

Ziraat Vekaletinden: çin 3000 kilo bulgur, 1000 kilo yemck
Ziraat vekaletine kongre neşriyat lik tuz, lSOO kilo kırmızı mercimek, 

ve terceme işlcrir .. dc çalışmak üzere 500 kilo siyah mercimek, 3000 kilo 
üç ay müddetle (15) kadar memur a· kuru fasulye, 1000 kilo nohut, 3000 
lınacaktır. kilo pirinç, 300 kilo zeytin tanesi, 10 
Aranılan vasıflar şunlardır: kilo çay, 200 kilo sirke eksiltmeye 
l - En az lise mezunu olmak. konulmuştur. 
2 - İ.vi ingilizce bilmek ve bu dil· 2 - Eksiltme 6 ağustos 1938 cumar-

Ankara Levazım AmirliQi 

5 adet hangar yaphnla<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Ko.: 
l - İzmir Gaziemirde yaptırılacak 

beş adet hangar kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. Keşif bedeli 
100329 lira 10 kuruştur. Eksiltme 1 
ağustos 938 pazartesi günü saat 12 
de kışlada İzmir Lv. amirliği Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Keşif, proje, ve 
şartnameler 550 kuruşa İzmir L.v 
amirliği Sa. Al. Ko. dan alınır. 

2 - İlk teminatı 6251 lira 65 ku
ruştur. İstekliler ticaret odasında ka
yıtlı olduklarına dair vesika göster
mek mecburiyetindedirler. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2,3 cü maddelerinde 
ve şartnameesinde yazılı vesikalarla 
teminat ve teklif mektuplarının ihale 
saatmdan en az behemehal bir saat e
vel İzmir Lv. amirliği satın alma ko-
misyonuna vermeleeri. (2461) 

4695 

Kuru yemlik al.nacak 
Ankara Levazım Anurligi .::>atın Al

ma Ko.: 
1 - 336.000 kilo kuru yemlik ot sa

tın alınacaktır. Tal.min bedeli 15288 
liradır. 

2 - Otun cvsafiyle teslim mahal ve 
şartları şartnamesinde yazılıdır. şart

namesi Urfa'daki satın alma komis
yonunda parasız alınabilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olup 3.8.938 çarşamba günü saat 16 
da Urfa askeri satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 1146 lira 60 
kuruştur. 

5 - Teklif mektupları 3.8.938 çar
şamba günü saat 14 dahil saat ıs da 
hile kadar satın alma komisyonuna 
makbuz mukabilinde verilmiş olacak
tır. Bu saatten sonra mektuplar ka
bul edilmez. 

6 - Şartnamesinin 4. maddesinde 
istenilen vesikalar muvakkat temina· 
tın konulduğu zarf içerisine konula-
caktır. (2497) 4703 

Un at.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Ko.: 
l - Tümen merkez kıtaat ve mü

essesatının senelik ihtiyacı olan 
650.000 kilo un kapalı zarfla ihaleye 
konmuştur. !halesi 17 ağustos 938 ta
rihine tesadüf eden çarşamba günü 
saat 11 de Sarıkamış tümen satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Zarf
lar ihale saatından bir saat eveline 
kadar kabul edilecektir. 

2 - Muhammen bedeli 88400 lira
dır. Muvakkat teminatı 6630 liradır. 
Şartnamesi tümen satın alma komis
yonunda her gün görülebilir. İstek
lilerin belli gün ve saatta teminat 
mektup ve makbuzlariyle ve kanunun 
emrettigi vesaikle birlikte komisyo-
na müracaatları. (2443) 4692 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Ko.: 
1 - Balıkesir kor birliklerinin 

20000 kilo sade yağı kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. İhalesi 2. 8. 938 
salı günü saat 11 de kor satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muvakat teminatı 1500 liradır. 
Taliplerin ihaleden bir saat evetine 
kadar teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. (2446) 4694 

Yulaf allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ına Ko.: 

1 - Tümen birliklerinin senelik ih
tiyacı için 526 ton yulaf kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. !halesi 25 
tcmuz 938 pazartesi günü saat 12 de 
yapılacaktır. 

2 - Yulaf umum tahmin tutarı 

28930 lira olup muvakkat teminatı 
2170 liradır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin bil
dirilen gün ve saatından bir saat evci 
teklif ve teminat mektuplarını mak
buz karşılığını İzmir Bornova askeri 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2304) 4414 

Arpa at.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

de terceme melekesi olmak, tesi günü saat 10 da Cebecide Harta Alma Komisyonundan : 
3 - Reportaj, gazete, mecmua, ki- Gn. Drk. binasında Sa. Al. komisyo

tap tertibi, girafik ve tabı ressamlı- nunda yapılacaktır. 1 - Siirtteki birlik hayvanlarının 
ğı, matbaa tashihi, istatistik ve gra· 3 - Muhanunen bedeli 2007 lira 50 ihtiyacı için 320 bin kilo arpanın S.8. 
fik hesapları fotoğrafçılık, kütüpha- kuruş, muvakkat teminatı 150 lira 60 938 cuma günü saat 10 da kapalı zarf
neciHk, ve makinada yazmak gibi iş- klıruş olup vezne makbuzu veya ban- la eksiltmesi yapılacaktır. 
)erde meleke sahibi olmak. ka mektubu kabul olunur. 2 - Muhammen bedeli 16000 lira-

4 - Ziraat ve köy mevzulariyle ün· 4 - İsteklilerin yukarda yazılı gün dır. Muvakkat teminatı 1200 liradır. 

ceklerin mezkur gün saat 9 a kadar 
teklif mektuplariylc Siirtte tümen 
satın aln:a komisyonuna müracaatla-
rı. (2S88) 4861 

50 Ton benzin alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kor birliklerinin suvari tü

men ihtiyacı için 50 ton benzine ka
palı zarfla teklif edilen fiat komu
tanlıkça pahalı görüldüğünden 2490 
sayılı kanunun 47. inci maddesine 
tevfikan pazarlıkla mübayaa edile
cektir. 

2 - ihalesi 1 auğstos 938 pazartesi 
günü saat 16 da Çorlu'da kor SA. AL. 
KO. da yapılacaktır. 

3 - Bohcr kilosuna tahmin edilen 
bedel 25 kuruş olup ilk pey parası 
937 lira 50 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesini görmek 
istiyenlcr her gün Ankara, İstanbul 
LV. amirliği SA. AL. KO. da ve Çor
luda kor SA. AL. KO. da görülebi
lir. 

5 - İstekliler kanunun 2, 3 madde
lerindeki belgelerle birlikte belli gün 
ve saatte Çorluda kor satın alma ko
misyonuna müracaatları. (2589) 4862 

Eksiltmeden sarfınazar 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
İslahiye tuğay birliklerinin ihtiya

cı olan 291.000 kilo yulafın eksiltme· 
sinden sarfı naazr edilmiştir. Ve 25 
temmuz 938 deki eksiltmenin yapıl
mıyacağı alakadarların nıaliimu ol-
mak üzere ilan olunur. (2581) 4855 

15 Ton sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Kor merkez bırlikleri için 15 

ton sade yağı intaç edilemedigindcn 
2490 sayılı kanunun 47. inci madde
sine göre pazarlıkla mübayaa edile
cektir. 

2 - İhalesi S ağustos 938 cuma gü
nü saat 16 dadır. 

3 - Beher kilosuna tahmin edilen 
bedel 92 kuruş olup ilk pey parası 
103S liradır. 

4 - Şartname ve evsafını görımek 
istiyenler her gün Ankara, İstanbul 
LV. amirliği SA. AL. KO. da ve Çor
luda kor SA. AL. KO. da görebilır
ler. 

S - Talipler kanunun 2, 3 madde
lerindeki belgeleriyle birlikte belli 
&ün ve aaatte Çorluda kor satın al
ma komisyonuna müracaatları. 

(2S54) 4847 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
l - Demirköy Hd. alayı ihtiyacına 

sarfedilmek üzere 691 ton odun ka
padı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 13820 lira muvak
kat teminatı 1037 liradır. Eksiltmesi 
3.8.938 tarihine müsadif çarşamba gü
nü saat 15 de yapılacaktır. İtaya talip 
olacakların bildirilen gün ve saatta 
Vizc'deki satın alma komisyonuna 
müracaatları. (2S56) 4849 

Pavyon inşası 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Erzurum Çakmak hastahane
sinde yeniden yapılacak güne,; pav
yonuyla koridoru kapalı zarf ılc ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 286Sl lira 6 ku· 
ruş ilk teminatı 2148 lira 83 kuruştur. 
Eksiltmesi 8 ağustos 938 pazartesi 
günü saat 10 da Erzurumda clSkeri 
SA. AL. KO. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görüleuihr. Teklif mektupları bel
li gün ve saatten bir saat evel komis
yon başkanlığına verilmiş veya post:. 
ile gön :!erilmiş bulunacaktır. 

(255S) 4848 

An~ara Belediyesi 

Benzin alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediyeye alınacak 900 • 1100 

ton benzin on beş gün müddetle kapa
lı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (258170) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (14077) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiycnle. 
rin her gün yazı işleri kalemine müra
caatları ve ihale 2 ağustos 938 salı gü. 
nü saat on birde belediye encümenin
de yapılacağından taliplerin o gün sa. 
at ona kadar teminatlariylc birlikte 
teklif mektuplarını belediye encüme -
nine vermeleri. (2524) 4739 

Benzin ah nacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye otomobili için alına
cak 8-11 ton orta benzin on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (2581) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (193) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek lstiycn
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 29 temmuz 1938 cuma 
günü saat on buçukta Belediye encü-
menine müracaatları. (24S7) 4664 

Jandarma 
Ekmek torbası ahna<ak 

Jandarma Genel Komutanlığı An
kara Satın Alma Ko.: 

1 - Bir tanesine bir lira kıymet bi
çilen vasıf ve örneğine uygun on iki 
bin beş yüz ekmek torbası 2.8.938 salı 
günü saat onda kapalı zarf eksiltme
siyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko
misyondan cılınabilecektir. Bu ek
siltmeye girmek istiycnlerin dokuz 
yüz otuz yedi buçuk liralık ilk temi
nat ve kanun ve şartnamede yazılı 

belgeleri muhtevi teklif mektupları -
nı belli gün saat dokuza kadar komis
yona vermiş olmaları (2394) 4689 

3 etüv makinesi ahna<ak 
Jandarma Genel Komutanlığı Sa· 

tın Alma Komisyonundan : 

1 - Bir tanesine bin iki yüz otuz 
beş lira kıymet biçilen eldeki vasıfla
rına uygun üç etüv makinası 22.7.938 
cuma günü saat onda açık eksiltme u
sulü.ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko· 
miayondan alınabilecek bi ekailtmeyc 
girmek istiyenlerin şartnamede yazılı 
belge ile iki yüz yetmiş sekiz liralık 
teminat mektu~ları ile birlikte eksilt
me günü saat ona kadar komisyo-
na baş vurmaları. (2264) 4372 

Askeri Fabrikalar 

25 Ton lüled kili ahna<ak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun • 
dan: 

Tahmin edilen bedeli (S2S) lira e
lan 25 ton lüleci kili asl;eri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkt-z satın alma 
komisyonunca 26.7.938 !.'alı günü sa
at 10.30 da açık eksıltmc ile ihale e
dilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (39) lira (38) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vcsaikle mezkür gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(2565) 4851 

ı 
................................................... ] 

Askerlik işleri ................................................... 
Yedek subaylara 

Ankara Askerlik Şubesinden : 

l - Kara, deniz ve hava birliklerin. 
de istihdam edilmek üzere bu yıl he
sap ve muamele memuru okuluna 
(100) yedek subay alınacaktır. İstek -
!ilerin temmuz ayı içinde bulunduğu 
yerin askerlik şubesine müracaat ede. 
rek kabul şartlarını anlaması lazım-

dı~ (2550) 4793 

6 Kalem yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Birlik Cinsi Miktarı M. bedeli İlk T. 
İsmi ton Lira Lira Ek. şekli Ek. tarihi saat 

4. SV. A. Yulaf 480 22800 1710 kapalı zarf S-8-938 15 
Tüm anbarı 

" 240 11400 855 " " 
5-8-938 15,30 

13. SV. A. 
" 480 25920 1944 .. " 5-8-938 16 

2. SV. A. .. 720 31630 2376 .. .. 8-8-938 ıs 
Topçu Tb. 

" 350 1S840 1188 
" " 8-8-938 15,30 

45. SV. A. 
" 

3r,o 15840 1188 .. " 8-8-938 16 
Tümen birliklerinin senelik ihtiyacı olan 6 kalem yulafa teklif edilen 

fiatlar pahalı görüldüğünden yukarda hizalarında yazılı gün ve saatlarda 
kapalı zarfla yeniden eksiltme yapılacaktır. Şartnameyi okumak istiyenle
rin her gün, eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunda yazılı ve
sikalarla birlikte belli gün ve saatte Lüleburgaz tüm satınalma komisyonu-

ASKerı 

maaşh ögr~~e 

aranıyor 

1 - Kırıkkale askeri sanat 1 
riyaziye, Erzincan aske • orta 
na riyaziye, tabii ilimler 
ri orta okulu ile Ankara 
hazırlama orta okuluna b 
öğretmeni alınacaktır. 

2 - İsteklilerden: Kültür 
ni olanların veya öğretmenh 
ni ehliyeti bulunan devlet ı 

rmm müktesep haklan göz 
lınmak şartiyle 30 : 40 lira asl 

Yüksek okul mczunlarınd 
yeniden ilk memuriyete geç 
de barem 12. dereceden maa 
cektir. 

3 - Öğretmenlik için başlı 
!ar şunlardır: 

a) Öğretmenlik kanuni vası 
liyetini haiz olmak. Yani: (Lit' 
üniversite riyaziye şubesindellt 
ses mühendis mektebinden ve~ 
sek öğretmen okulu riyaziye 
'.len mezun olmak.) 

Orta mektebler için: Yukarıdt 
lı üç yüksek okuldan veya ortl 
men okulundan mezun bulu 
hud üniversitede imtihan vere 
liyetname almış olmak.) 

b) Yaşı 45 den yukarı ol 
emekli bulunmamak. 

c) Askeri okullarda en az Ui 
hizmeti şartsız olarak kabul e 
mak. 

4 - Yukarıda yazılı şartları 
men taşıyanlardan istekli ola 
lekçeleriyle birlikte hal tere 
hüsnühal varakası, nüfus tesker 
reti ve noterlikçe musaddak di 
veya ehliyetname suretlerini /. 
da askeri liseler müfettişliğine 
receklerdir. 

5 - Üçüncü maddede yazıtı 
ve saik ve genel şartlara naza 
retmenliği uyğun görülenlerd 
zumlu diğer evrak sonradan 
cektir. (1S51) 

Sade yağı alınac 
M. M. Vekaleti Satın Alma 

1 - Beher kilosuna tahmin 
fiatı 88 seksen sekiz kuruf 
100.000 yüz bin kilo sade yağı 
zarf usuliyle münakasaya kon 
tur. 

2 - İhalesi 3 ağustos 938 ça 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (56SO) beş 
yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi ( 440 
yüz kırk kuruş mukabilinde M. 
satın alma komisyonundan alı 

5 - Eksiltmeye girecekler· 
sayılı l<anunun ikinci ve üçüne 
delcrinde gösterilen vesaikle t 
ve teklif mektuplariyle birlikte 
saatındruı en az bir saat evel M. 
satın alma komisyonuna ver~ 

(2437) 

Bir mütercim alına 
M. M. Vekaleti Hava Müı 

ğından: 

Ankarada M. M. Vekaleti 
müsteşarlığında istihdam edil 
zere italyanca dile tam vukufu 
ve askeri istilahları da bilen bir 
cim alınacak. Ve bu mütercime 
pılacak imtihan neticesine göı'r. 
21 O) lira aras.ında aylık üçret 
cektir. 

Taliplerin ellerindeki vesik 

hava müsteşarlığı zat işleri şu 

müracaat tmeleri ilan olunur. 

(2469) 4671 

Posta ve Telgraf Umwnİ 
lüğünden : 

Ankara studyosunda ve ra 
füzyon istasyonunda çalıştırıl 
zere 7S - 100 lira aylık ücretle 
tihanla makinist alınacaktır. 

imtihan Ankara ve lstanbu 
938 salı günü saat onda yapıl 

Aşağıda yazılı şartları h 
taliplerin 2S.7.938 günü ak 
dar mektep diplomaları ve 
lıştıkları yerlerden aldıklar 
vislcrle birlikte Ankarada 
muamelat müdürl~güne 1 
vilayet P. T. T. müdürlüğ" 
caatları. 

A - Taliplerin 20 yaşı 
3S yaşından yukarı olmam 

B - Sağlık raporu alm 
C - Askerlikle alakası 

masr, 

siyeti olanlarla fazla yabancı dil bi- ve saatte teminatlariylc birlikte ko· Şartnamesini görmek istiyenlcrin iş 
L----------· • .• ~~~·~-~--------~--:.-----..-ı·ı.--~·ı--·;_.~'-·ı.aıı-"--~·,-..... --_ _L.::_......_ _ _,_,._.::_...___. ...... -:. ____ _..__;;...ı.... ____ ...ıı, ____ ..ı.-__ ....;..--1.ı:u:.tMSJı.---------....... ~---------------'---~-------------~--...... __._ 

D - Lisenin fen kısmı 
sanat mektebinden mez 
kanuni vasıflatı haiz bul 
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~ BÜYÜK PİYANGOSU ~ = E E§ Dördüncü keıide: 11 Ağustos 1938 dedir. § - -- -liİ § o · .. k ikramiye 50.000 liradır E şöyle dursu. YU = 
yordu. = 

Bir sah ndan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· § 
~=:~~~ rle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır... E 
sizce b, E 
~~;~~c Şimdiye kadar binlerce kişiyi zen~~ ~~en bu ~i~ango· ~ 
ikrami ya ittirik etmek ıuretile ıiz de talıhmızı deneyınız... E 

~:;ii~~ ııııı ı ııııııııııı ı ııııııııııııııııııııııııı ı ııııııııııııııııııııııı ı ııı ı ııır;:: 
hal ·.~:.:.:..:.:..:..:.:.~----~~----~--~~~----~~--~--
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Memurlu.k müsabaka imtihanı 
T. C. Ziraat BahRas111dan : 

Bankamızın şube v ajansları için 
lUzumu kadar memur alınmak ü:ıere 
ınUsabaka imtihanı açılacaktır. 
Milıabakaya girebilmek için en az 

orta mektep mezunu olmak ve yaşı 
18 den aşağı 30 dan yukarı bulunma
l'Jlak prttır. 

18 den aşağı yaşta olanlar imtihana 
girebilirlerse de 18 yaşından evel 
nıemurluk sınıfına ge!iemczler. 

on beş liradan aşağı olmamak üzere 
% 20 nisbetinde zamla (TEKAÜDE 
TABİ DAIMI KADROYA) alınır

lar. 
Yabancı dil bilen ve asgari lise tah

sili ok:.ıar - talimatnamesindeki 
şartlar oaıresinde - beş senelik mu
vaffakiyetli bir memuriyet devresın-
den sonra bir sene için Avrupa'daki 
bankalar nezdine staja gönderilirler. 

ULUS 

s tı hk h y nlor 
Yükgek Ziraa Enghtüıü MüleClavil Sermaye ituhaaipliğinden: 

Adet Cinsi Fiyatı 

95 Koç ve koyun muhtelif cins 35 Beher kilosu ayakta 
85 Erkek ve dltl kuzu ,, " 25 ,, ,, " 
29 ,, ,, ,, Keçi " ,, 25 ,, ,. ,, 

10 ,, " •• Oğlak •• ,, 15 " " •• 
116 ,, " " Domuz 38 •• ,, ,, 

18 İnek 26 ,, ,, ,, 
4 Buaağr ı ya§lı erkek 26 ,. ., •• 
4 ,, 4 aylık .. 26 •• .. ,, 
ı Malak ı yaflı diti 26 .. ,.' ,, 
ı Manda ineği 26 •• ., ,, 
Yukarda cinı ve adetleri yazılı hayvanlar 22 temmuz 1938 cuma günü 

saat 9 dan itibaren eıki Ziraat Mektebinde tcıekkUl edecek olan satış ko· 
misyonu tarafındın pazar Irkla 11tılacığındın iıteklilerln pey ak çel eriyle 
birlikte mezkQr 11atte komiıyonı mUracaatları illn olunur. (2305) 4415 

Muhtelif erzak ah nacak 
Ankara Yükıek Ziraat Enıtitüıü Rektörlüiündenr 

ı - Kurumumuı talebe ve mUıtahdeminin 938 yılı 25 temmuzdan 25 ikin
ci teşrine kadar dört aylık erzakı.n lfa~ıdıki göeterildi~i Uzere 6 grupta 
ayrı ayrı bir kıımı kapalı zarfla bir kıımı da açık ekıiltmeye konulmuştur. 

2 _ İhale 22.7.938 cuma gUnU her grup hiz11ında g~ıterilen saatlerde 
yüksek ziraat enıtitUıU rektörlük binurnda mUteıekkll komisyon tarafın
dan yapılacaktır, 

3 _ Muhammen bedeller erzakın hisalarında yazılıdır. Muvakkat temi-

natı% 7,5 dur. 
4 _ Kapalı zarfla eksiltmeye konulanların teminatları ihale müddetin

den bir saat evel komisyona teslim edilecektir. 
5 _Daha fazla izahat ve r,ar;yıu f8rtname almak isti yenlerin enstitü da-

ire müdürlüğüne müracaatları. {22ğ3) 4406 

İsmi 

Muhammen 
Asgari Azami bedel 
kllo kilo T.L. 

. 
Muvakkat 
teminat 

T.L. İhale gUnU 
Ankara, lzmir ve lstanbul'daki im

tihanlara orta mektep mezunları J.· 

lınınıyacaktır. 
.vna .aıc:n. Lc:p rue.ıunıarı ı~ın aaı 

ay, use ve u.u.a yu1:1.seK meK~ep me-
2unıarı ı~ın ınx acn&: aevam eaeceK 
oıan ı;taJ nıuaaen 2arunoa ona meK
tep mezunlarına otuz, use ve oa.1a 
)"\utarı tanıuu 01anJara ısu uraya ~il • 
oar ve ımtıhancıakı muvaıfakıyc:t de· 

Müsabaka imtihanlarına Ankara, Et 
Adana, Antalya, Afyon, Aydın, Ba
lıkesir, l3ursa, Çanakkale, Diyarba· 

29966 30334 13650,30 1023,80 22.7.938 cuma günU saat 
(9) da 

recesıyle mutenasıp surette ucret ve
rilir. 

.Lyı derec:edc yabancı dili (franuz· 
ca, ıngıhzce, almanca) bılenierın uc
reuerı emsahnaen ıu - 25 lıra ara.sm
da yüksek tutulur. 

Henüz askerli~ini yapmamış olan
ların daimi kadroya alınmaları as· 

.kerliklerini ifa edinceye kadar tehır 
olunur ve askerde bulundukları müd
det zarfında maaşsız mezun ı;ayılır· 

kır, Denizli, Edirne, Erzurum, Er
zincan, Eskişehir, 'G. Antep, İstanbul, 
İzmir, Kastamonu, Kars, Kayseri, 
Konya, Kütahya, Giresun, . Malatya, 
Maraş, Samsun, Ordu, Sivas, Tokat, 
Trabzon, Van, Yozgat ıubelerimizde 
orta mektep mezunları için 16 ve 17 
ağustosta lise ve daha yukarı tahsili 
olanlar için 18 ve 19 afustosta saat 
dokuzda ba§lanacaktır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi 
vesikalar arandığı ve nelerden imti
han yapılacağı yukarıda isimleri ya
zılı şubelerimizden elde edilebilecek 
izahnamelerde görülebilir. 

İsteklilerin müsabakaya iştirak e
debilecekleri mahaldeki banka şubesi 
müdürlüğüne ve Ankarada bankanın 

lar. personel işleri mUdUrlUğUne 8.8.938 
Sta~ ~~vttsinl takiben yapılacak tarihine kadar müracaat etmeleri la-

mesİl:tH lnitihanaa mllvaf! ~ olanlar, zbni:iır. 4864 

1 

~:.rı%eı\ 

bqJ;ı 1 
·;>>[se eı 

·nrn::ııo l t 
-.u!s;)sııte fesh i 

v ticaret evinden : uau 
o ve Gramofonlarile bı.:z dolabı ve 

c>Jaıct-ere Bay Nurettin ~an:ıa ~vvelce 
ıst şirket, taraf eynın rızasıyle 30 
feshed ilmittir. Keyfiyeti v e Ba y 
alakam kalmadığını ilan e d erim . 

VEHBi KOÇ,, 

AAT BANKASI 

(.ıeA nuos)i 
-~eıue U;)tu;ııı eı 
.ııq lfe:>eııqelf u • 
-eııeJ\ '"ıpuedelf 
2!Sl!tu!1 '!P(öı.:'l h.ıf 
·g:l t?neH ·rp<'lp • 
"PfAöı2 uos ~;ıp~~l 
-v .. : turpıes .ıq;r 
;ıu :>s.ıp!~! 5!Aö>..{ıs:ıı 
"'JeA UIJe(>(n:>o5• 'J 

.. 

nq U!5! UJU;>s 'l?lfS 
·ıqero lfe}JeAnw e 

l:ölS ·.ııpJeA I:>e..{qqı 800 ı• "k • verecek 
unuo uı5ı lfl?tuue~>rd• ıra 1 ramıye 
·o 'ursJe..{!ltf! u;ıs 'eJ 
-ı~;)Jwp;J l(e:>eze>r u01aralı ve ihbarsız Tasarruf heııaplarında 
ru;ıu l?tn?s apuırıqe"';enede 4 defa çekilecek kur'a ile a3ağı--eq ı . . ·ı 

'"n 
21>f n§ '5!AOJl;ıd sığıtılacaktır: 

p.ıo..{ıuı<e::ıı turue • 
·fJsnp ..{a§ .ııq ı: lf • Liralık 4.000 Lira 
::ıwdo • · l!lf,,eq lfı 2 000 

" nq ZJ;>H uı;ınr " ' 
·:> r 'tu d ' "11 1 000 ..n m g uepurz;je n .. . .. 
U;>Ef 'q - 4 000 
t 5r . lö> tu!Plfeı JfölJ:>J;>, " . 
. Jf · <>q;ıpe}f ·npın.:'l ,. 5.000 
-OS 5ıA0Jl;)d .. .. Zı:>f QO 

' S1Jog .... ,, 4.8 ,. 
-g .ııq :>rr ılf5r q' " 200 
ı;ıp~ ı s . . . . ;ıpelf J!q " 3. " 
·5 . ::ıı a .. ·tum;ı m::ıı.,ı 
,00es lfı:>Jı.Arlf 'ns;ıs ıneı •naki p aralar bir sen e iç inde 50 f i. 

q :ıelfl?J 'J!~;ıp uı5r 1j • • • kt ... kd' d o/c 20 
-r,ıe>r"'=».tr ·rnı.8 ew · · " ~ n! ıkramıye çı ıaı ta ır e c 
"·ıp.ıı.:'l 5 . . n&oq z:ı , 
-ru ~,. e ı2ıx : fpJ;ıA ıuı 
· Jel\lllfJ '"tuı:ı · • M ·o..{rw · · l:> ıeuı .le.ıl EylUl, ı Bırincıkinun, l ar t ve 

. (!q nun:Jnpıo :> 
·forıe"' ;ı<> p;ı.ı;ıu !ektir. 
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Ekmek 

Sadeyağ 

Tere yağı 
Zeytin yağı 
Zeytin yağı 

Yumurta 
Yoğurt 

Süt 
Kaşar peynir 
Beyaz peynir 

Kuru soğan 
,. fasulya 
., bamya 
,, kayısı 
., UıııUm 

1, erik 
Mercimek 
Nohut 
P atate11 
Çay 
Soda 
Reçel 
Seker 
Sirke 
Pirinç 
Pirinç un 
İrmik 
Makarna 
Şehriye 
Tuz 
Un 
Sabun 
Salça 

Taze fasulye 
T. klbak 
T. Baıriye 
Patlıcan 

Lahana 
Ispanak 
Pırasa 

Domates 

54800 55300 

55000 

484 
3016 
1050 

6667 
2166 
2166 

566 
633 

4866 
2833 
223 

11933 
300 
300 

1233 
1300 
6833 

66 
3300 
2566 

3900 
566 

8664 
220 
900 

1334 
45 

1120 
2000 
600 
333 

1934 
ıg34 

668 
1934 
1934 
1934 
1934 
1934 

6000 
600 

3334 
1100 

6834 
2334 
2334 

700 
700 

5334 
3167 
230 

2167 
350 
350 

1334 
1500 
7334 

84 
3334 
2833 

4167 
667 

9000 
250 

1000 
1166 

67 
1334 
2167 
834 
400 

2000 
2000 
ıobo 
2000 
2133 
2133 
2133 
2133 

dolmalık biber 2000 2250 
Semiz ot 1334 1667 
Bakla 1334 1500 

5253,35 

6600,00 
840,00 

2000,40 
385,00 

119,60 
583,50 
%6,80 
840,00 
350,00 

373,38 
274,05 
276,00 

1625,25 
105,00 
210,00 
100,10 
225,00 
513,38 
290,50 
333,40 

1133,20 
1333,44 

100,05 
2250,00 

100,00 
250,00 
291,50 

20,10 
100,00 
325,05 
433,60 
120,00 

300,00 
200,00 
200.00 
400,00 
170,64 
319,95 
170,64 
319,95 
450,00 
250,05 
225,00 

394 

737 

163 

726,33 

267,00 

22.7.938 cuma günü saat 
(10) da 

22.7.938 cuma günü saat 
(11) de 

22.7.938 cuma gUnU saat 
(12) de 

1 

Açık eksiltme. 

22.7.938 cuma günü saat 

(13) de 

22.7.938 cuma günil aaat 
(14) de 

Açık eksiltme. 

Kösele ve vaketa alınacak 
lata nbuJ J andarma Satın Alma Komigyonundan : 

Tahmin bedeli llk teminatı 
L. K. L. K. Miktarı ve cinsi 

24932 Kilo sarı ve 12000 kilo siyah vaketa 
34242 Kilo Kösele 

91130.00 
54787.20 

5806.Sb 
9989.86 

Her iki kalemin tutarını göre ilk teminatı l4S917.2t> 8545.86 

l - Cinsi, mikdarı1 tahmin bedell ve ilk teminatı yukarda yazılr k~ııelc 
sarı ve siyah vaketa 6 a~ustos 938 cumartesi günU saat ıı de İstanbul Ge
dikpapdaki Jandarma aatın alma komisyonunca kapalı !aff eksiltmesiyle 
satın alınacaktır. 

3 - Şartname her gün komisyonda görülebilir veya 730 kuruş mukabi
linde komisyondan aldırılabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve şartnamesine göre 
tanzim edecekleri teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10 na kadar mak-
buz karıılıfı olarak komisyona vermeleri. {4589-2566) 4852 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

Cebeci Hastahanesi ağız, çene 
yüz hastalıkları miltehass11ı 

Hastalarını pazardan maada 
her gün ıs den itibaren Atatürk 
Bulvarı Foto Cemal apartımanı 
No: 6 da kabul eder. 4422 

.::!111111111111111111111111 1111111111 1111 ... - -- Dr. Ürek -- Basit -- -- -- --- --... 
Cebeci M erke z Haıtaneai -- -- -- -- -- iç Haıtalıklan mUtehassııı -- ---- -- -

: Her yün hastalarını Yenişehir -
: Meşrutiyet caddesi Orek apartı· : 
: manında saat 15 ten sonra kabul : = eder. Tel: 1694 : 

••••••••••••,. ':iuı11111111ı1111111111111111111111111 ı;: 

Vilôyetler 
Göçmen evleri in~aatı 
Diyarbakır lakan M~ürlütün. 

den: 
4.7.938 de kapalı zarfla yapılan mü

nakasa neticesinde talip çıkmadığın
dan dolayı bir ay milddetle pazarlığa 
alınan Diyarbakırın Karaba' koyl\n
de (29143) llıa bedeli ke,ifll elli ev 
ile Bismil kazası merkezinde (52191 ) 
lira 75 kuruı bedeli ke§if?i (75) evin 
teralti mukarrerc dairesinde intaar -
na talip olanların teminatlariyle bir
likte her gün Diyarbakır iıkin mü
dUriyetine mUracaatları lUzumu tek
rar ilan olunur. (4594/2558) 485S 

Hava kurumu binası 
yaptırılacak 

Erzurum Hava Kurumu Baıkan
lığıni:lan : 

Vilayet merkezinde yeniden yapı • 
lacak olan hava kuqımu bınasınm 
20.000 liralı~ inşaa~ kapalı zarf u
suliyle ekslHmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 8 ağustos 938 pazar
tesi günü sat 16 da hava kurumu bi
nas ı içinde teşekkül edecek komis
yonca yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 1500 lira. 
dır. 

3 - İstekliler bu işin evrakı f cnni· 
yesini Erzurum hava kurumu merke· 
zinden alıp okuyabilirler. 

4 - İstekliler resmi gazetenin 7.5. 
936 gUn ve 3297 ıayılı nushaaında in· 
ti§ar eden talimatname mudbince 938 
yılına ait nafıa vekaletinden alınmış 
ehliyet "ı~sllqıslyle tlcarel oıiası ve· 
sikasını birlikte l:iirinci Pladdede ya· 
zrlı saatten b~r saat evelinc kai:lar 
teklif mektuplarını mühür mumu ile 
iyice kapatılmıf ve mUhUrlü olduğu 
halde komisyon riyasetine vermeye 
mecburdur. 

Postada vuku bulacak gecikmeler 
kabul edilmez. (2585) 4859 

Açık eksiltme ilônı 
Konya Vilayetinden ı 

1 - Yapılacak i,ıer: 
A - 1500 lira keşif bede!li Ereğli

de Alan arkın tamiri 
B - 3000 lira ke§if bedelli Kara • 

manda İbrala deresi 
C - 3500 lira keşif bedelli Ak§e· 

birde koçaş ve Eğrigöt suları Uzerin· 
de yeniden aliı\acak kanal gUzcrgahı
nın tesblt ve proje ve evrakı keşliye· 
sinin tanzimi işleridir. 

2 - Bu işler 22 ağustos 938 pazar· 
teıi günü saat 11 de eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

3 - Mektupla evelce müracaat e • 
den taliplere bu işlere ait ıartname 
ve krokiler i'Önderilmlftfr. Yeniden 
tartname ve krokileri göımek ısti· 

yenler ihale gününe kadar vU:iyet su 
ifleri bürosuna tahriren veya bizzat 
milracaat edebilirler. 

4 - Bu itler ayrı ayrı veya hepıi 
bir arada ihale edlleblllr. 

5 - İsteklilerin ihale gUn ve saa
tında Konya vilayeti daimi encüme· 
nine % 7,5 teminat ve serbest diplo
ma mühendis olduklarına dair vesi
kılariyle mUracaat etmeleri il!n olu. 
nur. ( 4602/2569) 4854 

Lokomobil ve teferruatı . 
müzayedesi 

Kocaeli Nafia Müdürlüğünden 
Derince travers fabrikasında ku. 

rulu on bir bin lira kıymetinde As
man mııka lokomobil ve teferrüatı 
mUzayedeye çıkarılmııtır. 

ı - Lokomobil ve teferrüatı evsa -
fına alt prtname ile makinenin kaldı. 
rılmaaı hakkrndakl husuıi şartname 
Kocaeli nafıa müdürlUiilnde görüle -
cektir. 

2 - İhale 3. 8. 938 çarşamba günü 
saat ll,Sö da Kocaeli nafıa müdürlü
gUnd~ yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 822 liradır. 
4 - Arttırma kapalı zarf ü!ıuliy1e 

yapılacağırldan taliplerhı betti gün 
\ie saatten yarım saat eveline kadar 
leklif me'ktuplarmı komisyona ver. 
m~leri illin olunur. (4565/2542) 

4787 

Göçmen evi yaptınlacak 
hrnir Iakan Müdürlüğü~den : 
1 - Torbalı kazasının Yeniköy'Un

de..SO ve Kemalpaşa kazasının Yukarı 
Kızılca köyünde 10 tek kargir göç. 
men evinin inşaatının kapalı zarfla 
yapılan eksiltmesinde bedeller haddi 
layık görülmediğinden 17. 7. 938 tari
hinden itibaren on beş gün müddetle 
pazarlığa konulmuıtur, 

2 - Bu evlerden beherinin muhattı. 
men keılf bedeli 542 lira 26 kuruftur. 

3 - İhale l. 8. 938 gUnU aaat onda 
İzmir lıkln dairesinde müteıekkil 
komisyon tarafından :yapılacaktır. 

4 - Bu huıuıta prtname, ke§ifna
me ve sair evrak her gUn lıkln daire. 
sinde görüleblUr. 

5 - İsteklilerin yüzde 7 buçuk niı
betinde muvakkat teminata ait vesa. 
ikle iskln dairesine mUracaatları . 

(2568/2540) 4785 

-11-

illa le 
Zonguldak Nafıa Mtlchirİuğün.. 

den: 

Zonguldak'ta yapılacak gümrük bi· 
nası ikinci kısım 20 bin lira muham· 
men ke§iE bedelli inşaatına ait ilan va
rakasından işin 29. 7. 1938 cuma günü 
saat onbeşte ihale edileceği yazılmış 
isede Heyeti Vckilenin yeni mesai sa
ati kararma göre ihale saatinin on iki 
olarak düzeltilmesi kararlaştırıldığın
dan istekllterin teklif mektuplarını ıa
at on ikiden bir saat eveline kadar 
Zonguldak Nafıa müdilrlüğU odasınca 
toplapab k komisyon reisliğine verme· 
lerl ilan olunur. 

(4346/ 2419) ~604 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Antalya Vilayetinden : 

1 - Eksiltmiye konulan it: An tal -
ya memleket hastanesi ikinci kııım 

(31,881) lira 53 kuruşluk inşaat; evel· 
ki inıaatın bakiyesidir. 

2 - Bu işe ait §artnameler ve evrak 
gunlardır : 

A - gksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi, 
D - Hususci gartname, 
E - Keşif evrakı, 

G - Proie. 
1stiyenler bu şartnamelerle evrakı 

(15) lira mukabilinde Antalya Nafıa 
MUdürlüğUnden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27. 7. 938 çarşamba 
günU saat 12 de vilayet daimi encüme
ninde yapılacaktır. Teklif mektupları 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddeain
dekl tarifat daireıinde o gün saat 11 e 
kadar vilayete verilmiş olmalıdır. 

4 - Ekıiltme kapalı ıııarf usulile ve 
vahidi fiat üzerinde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmiye girebilmek için il· 
teklilerln 2391 lira ıs kuru9luk mu
vakkat teminat vermeleri ve bundan 
başka agağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmeleri lazımdır. 
Nafıa Vekaletinden alınmış yapı 

mliteahhitliğl vesikası ve yaptığı işle
re ait bonservisi ve ticaret odası vesi-
kası. 4394 

Tütün naklettirilecek 
lnhiı;arlar Kocaeli Baımüdürlüğün

den : 

1 - 23. 6. 938 perşembe günü saat 
l 1 de kapalr zarf usulü ile eksiltmeye 
konulan Düzce, Oskübü, Gündoğdu, 
Hendek ve Adapazarı bakım evlerin· 
de mevcut tahmini (2.300.000) kilo 
yaprak tütünün İstanbul depolarına 
kadar nakliye işi görülen lüzum üze
rine pazarlıkla açık eksiltmeye çev -
rilmiştir. Muhammen bedel 20.000 li
ra6ır. 

2 - Eksillme müdtleti 12.7.938 den 
26.7.938 tarihine kadar 15 gündür. 

3 - Bu yoldaki eksiltme şartname· 
si isteklilere İzmit, İstanbul, Anııuta, 
Adapazatı, Hendek, Düzce, Bolu in
hisarlar idaresinden verilir. 

4 - Muvakkat ihale 26.7.938 pazar
tesi gUntı saat 15 de hmit İnhisarlar 
ldareıindc müteşekkil komisyonca 
yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat miktarz 1500 
lira veya o miktar itibarı devletçe 
musaddak Milli Bankalar teminat 
mektubu olup 26.7.938 tarihinde saat 
12 ye kadar kabul olunur. 

6 - Taliplerin ticari durumlarını 
bildirir vesaiki lzmitte müteşekkil 
komisyona ibraz etmeleri lfızımdır. 

{2548) 4791 

Fen memuru ahnacak · 
K. D. Ereğli Belediye..inden: 
'.Belediycrnizin açık olan 100 lira üc

retli fen memurluğuna istekli olanların 
müracaatları illin olunur. 

Taliplerin diplomas ına hamil ve 
musaddak şehir planlarını tatbika 
muktedir bulunmaları şarttır. Maki
na, elektrik, su işl erinden anlıyanlar 
tercih olunur. Miiracaatta evrakı müs
bitenin eklenmesi §arttır. (2 1 "" ':1941) 

4157 



Grip 
nezle 

başağrısı 

kırıklık 

dikkat 
ediniz 

Bu ilk tehlike alômetini görür görmez derhal 

Almak lazımdır. 
NEVROZIN soğuk alğmhğımn fena akibetler doğurmasına 

mani olmakla beraber bütün istirabları da dindirir. 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat 

taklitlerinden sakınınız. 4459 
. . , . . .. . . . .. . ..., ~·· 

. - .. 
Sayın Ankarahlara 

ucuzluğu ile az zamanda muhterem Ankara halkının rağbetini kazaaan 

SAKARYA ECZANESi 
İ§ Bankası karşısında Vehbi Koç müessesesi ittisalinde 

Meydan Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. 4363 

Buz fabrikası 
Belediye Reisliğinden: 
1 - İtfaiye meydanında beledi

yeye ait buz fabrikası buz 
imaline başlamıştır. 

2 - Buz almak istiyen bayilerin 
mezkur fabrikadaki memu
ra müracaat etmeleri. 

4794 

YAZ MEVSİMİNDE bE ~ 
ZEVKLE RADYO DİNLENİ I J~·---

FAKAT ... 

ve ALLIKLARI 
Kadınların güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleştirir, Paris ruj ve allık· 

ları ayarında olduğunu bütün güzeller tasdik ediyor. 
Mandarin, oranj. \tler mova~ en ve zengin çeşitleri 30, lüks 50 kuruştur. 
Allıklar mandarin, briin, blondinet nevileri şaheserdir. 35 kuruştur. 

HASAN RNAK CİLASI 
Türkiyenin en mükemmel cilalarıdır. Sedef ve renkleri birer şaheserdiı 

ı. 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasiJe şişesi 

Küçük 10 kuruş, büyük 20 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz 

kuruştur. 
4524 

Ankara lcra Reisliğinden : 

Ankarada Anafartalarda 8 sayılı 

elektrik ve makine ticaret evi sahibi ANNELER 
Ziya Gürenin konkurdato teklifı na- Dikkat ediniz, çocuklarmız za· 
zara alınmış ve kendisine ikı ay müh- yıfhyor mu? Burnu kaşınıyor 
lct verilmiş ve tasarrufların<ı nezaret mu? Uykuda salyası akıyor mu : 
etmek üzere iflas memuru Şevki Ça- Çocukta solucan vardır. Derhal 
ğıran Kaya komiser tayin edilerek ismet Santonin Bisküviti 
bütün malları tesbit ve kıymetlerı 1 veriniz, eczanelerde 
takdir edilmiş olduğundan mumaı- kutusu 20 kuruştur . 4481 

leyhte akağı olanların işbu ilan tari- ••••••••••••••• 
hinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbiteleriyle komiserliğe müraca 
atla alacaklarını kayıt ettirmeleri ve 
hilfıfına hareket edenlerin k<Jnkurda

to müzakeresine kabul edilemiyecek
leri ve teklifin müzakeresi ayrıca bil-
dirilece ği ilan olunur. 4843 

: ...................................................... . 
! Dr. M. Şerif Korkut 1 
f Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi İ 
i Her gün saat üçten sonra evinde • 
i hastalarım kabul eder. Tel: 1499 İ 
f Adres : Kooperatif arkası Ali i 
i Nazmi Apartımanı No.9 D.5. 4321 i 
: ....................................... ,,,,,,,,, ..... : 

KÖRTİNG 
6 LAMBALI . 
~UPRA - SELECTOR /; 

Zayi - 933 • 934 senesinde İsmet 
İnönü ilk okulundan almış oldujtum 
§ahadetnameyi zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü olmadığı 
ilan olunur. 

690 No :lu Nusret Ertan 4858 

BAYANLAR 1 
01.ldaktarınızıı\ ıstedi~I 

rujları sizin için bulduk 

MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

DiKKAT ! Parls COTY fabrika· 
larında ımal ve ihzar edilmış 
bir fransız aıustahzarıdır. 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6097 

lmuyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı idare Eden 
Yazı Işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

RADYOLARİYLE 
YENİ 

TURKİYE VEKİLİ: 

NECİP ERSES 
İSTANBUL GALATA 
SE S Lİ HAN ZÜLFARUZ Sokak 

4000 

BU GECE 

TEHLİKELİ AŞK 

Gündüz iki filim birden 

Bundan sonra kadınlar içi 
Ayın her günü birbirinden farksızdır 

F EM i L 
F EM i L 
F EM i L 
F EMİL 
F EM i L 

İcat edildikten sonra birçok ÜZ 

cü meşakkatler ortadan kalkmıştı 

Kadınlara (aylık temizliklerind 
kullandıkları bez ve pamuk ta 
ponların felaket yuvası olduğun 
öğretmiştir. 

Ve bağı kullanan her kadın }ast' 
top gibi çevik ve serbest bir harek 
te kavuşmuştur. 

Bilgili bayanları rahim ve ten 
süt hastalıklarından kurtarmıştır. 

En ince elbiseler altında ve d 
mayolar içinde bile sezilmiyen g 
yet ufak, sıbi, yumuşak, mikropsıı 
el çantalarında taşrnmasr kolaydı 

ve BAG 

Armutlu kaplıcası 
yeniden açıldı 
Mudanya karşısında 

Radyo aktivitesi en çok olan Kaplıcadır. Romatizmalara, 
Asabi hastalıklara, tenasül soğukluğuna ila .. çok eyi..gelir. Daha 
bilgiler edinmek isteyenler doktor Mustafa Hakkı'nın 

(Kaplıcalar hakkında genel bilgiler ve Armutlu kaplıcası 
kında ilmi tetkikler) isimli kitapçığım (Tarık Edip) Kitap 
den tedarik edebilirler. 44 sayfa 10 kuruş. 

Kaplıca'da yatak ücreti yevmiye 2 liradır. Bir haftadan fazla kal 
% 15 aile ile olursa % 20 tenzilat bir banyo 50 kuruş 10 banyoluk k 

% 20 tenzilat. Trak vapuru ile İstanbul'dan 2 saatte gidilir. Sahilde 
büs servisi vardır. 4842 

50 Türk lirası mükôf 
Sağlam ayakkabı meşheri 

SAKLAR 
Kendisini tecrübe etmemiş muhterem müşterilerine aşağı 

şartlarla sağlam ayakkabı giydirmeği teahhüt ediyor ve şartları 
lafına hareketini isbat edecek ilk müşterisine verilmek üzere 
kara birinci noterliğine 50 türk lirası yatırılmıştır. Bu para iki 
rafın intihap edeceği üç ehli vukufun vereceği karar ile derhal 
diye edilecektir. Binaenaleyh muhterem müşteriler her iki cihe 
istifadelidirier. Çünkü ya sağlam ayakkabı giyecekler ve yahu 
lira mükafat alacaklardır. 
1 - Şaklar usulü yapılmakta olan Kadın ayakkaplarımız iki 

lı olup birinci katı dikişli ve ikinci katı sarı çivilidir. T 
men deri ve köseleden mamuldür. Bir gram kağıt ve muk 
yoktur. 

2 - Aynı malzeme ile ve giyime daha elverişli Ş ak 1 ar u 
ve Şaklar elinden çıkmış kadın ayakkaplarmdan daha sa"' 
bir ayakkabının Türkiye'de mevcudiyetini isbat edecek 
şahsa. 

3 - Ve yine aym malzeme ile ve Şaklar usulünden gayri bir 
ile yapılmak şartiyle Şaklar usulü yapılmış ayakkabıdan 
sağlam olacağını isbat edecek Türkiye'nin bütün kundU 
larına. . 

4 - 15-6-938 tarihinden evvel Ankara'da olup halen burada lı 
nan kunduracılar içinde herkesçe malfım olan ve harcıale 
kişli kadın ayakkabısı yapmak hususunda Şaklar'dan dah 
miz bir iş yapabileceğini iddia etmekte olan Ankara'nın b 
kunduracılarına, yukarda zikrolunan (50) lira mükafat ol 
verilecektir. 

Binaenaleyh bu şerait altında gerek metanet ve gerekse ıef 
cihetinden ısmarlama kadm ayakkabı ihtiyacını temin edece!< 
gane müessese Ş a k 1 a r kunduraları yapım evidir. 

Adres: Anafartalar Polis merkezi karşısında 8 numarada şıı 
Adres: Anafartalar oPlis merkezi karşısında 8 numarada şıı 

kunduraları yapım evi. Fevkalade tamirat dahi yapılır. 
Bu ilan noterin musaddak nüshasının aynıdır. 

SİNE~~l\LAR 
.......... 

-- -- ---- -- ---- -- ------ -- -

HALK 
BU GECE 

CESUR KAPTAN 

Gündüz iki film birden 


