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Sovyet -Mançu sımrınaa 
r-~--~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~.....J 

Uzaksark vaziyeti tehlikeleşti 
.;> 

Japonlar, sovyet askerlerinin 
taarruz elliğini söylüyorlar 

Japonların mukabil taarruza geçip 
sovyetleri geri attıklarını bildiriyorlar 

--- ....-.--- _t.:.- 4 .,. """""' ~ l# 

Tokyo, 26 a.a. _Havas muhabiri bildiriyor:, w .., 

Nişi Nişi gazetesinin Maçukoda Muta'llkıang dan aldıgı aşagı-
daki haberi neşretmektedir: . · d 300 

22 temmuzda saat 15.20 de, dört top çeker hı~ayesn~ e 
Sovyet askeri hududu teşkil eden Ussuri nehrinı geçmışler .v~ 
Yani in ve H;inhsingting köylerini işgal ederek Mdnçb jvlerını 
ateşe vermişlerdir. Japon kuvetleri mukabil taarruz a u unmuş 
ve Sovyet kıtalarmı geri atmıştır. 

Kömür 
havzasında 

NCVJid ULUG 

B
. haftadanberi gazetelerimizin 
ır . . 

kömür havzası hakkındakı genış n~ş-
riyatmı okuyanlar, muaszr med.~n~. • 
yette en büyük rolü oynıyan komur 
~ıwPti h~kkuıda 1!'.enis bir fikir edin
a ıı:ıerı gıbı, oızım yı::l.uu ...... ~ ··- · 
zin en önemli şubesini de etraflıca 
tanımak imkanını bulmuşlardxr. Bi· 
ze bu hizmet fırsatını veren hüküme· 
timize teşekkür etmeliyiz. 

Henüz petrolü bulunmryan, sudan 
kuvet alan, santralları daha yapılmı· 
yan, ormanları azalan bir millet için 
kömürün, teneffüs edilen havadan 
farkı var mxdır? Yeni Türkiye'nin 
inşasında kömür en başta gelen bir 
ham maddedir. Fabrikalarnnızı, harp 
\te ticaret filolarrmrzr, demiryolları
nıızx işletmek ve yakacağmıızı temin 
etmek için kömür servetimizi en ras· 
Y<md bir şekilde işletmek milli va· 
zifelerimizin birincilerindendir. 
Taş kömürü, dövize en kolay çev

rilebilen bir maldır; her gün içtiği
ıniz kahvenin bedelini, cenup Ame • 
rikası'na Zonguldak kömürü ile öde-
diğimizi hiç düşündünıüz m~? .. .. 

Uzun Mehmet Zonguldak ta komu-
rü bulalı 109 yıl oluyor, ilk basit iş
letıniye başlanalıdanberi 90 yıl geç
ti, 42 yıldır kifayetsiz ruhsatname -
liler ve yabancı imtiyazları havz~y~ 
hırpaladı durdu, fakat ha~za feyzını 
beklenilen ölçüde verlJledı. , .. 

Yeni Türkiye devleti kuruluş gun
lcrinıde bu milli serveti de koruma 
tedbirleri aradı, Büyük Millet me~. -
lisinin kabul ettiği kanunların yuz 
ellincisi kömür havzası içindir. 

Milli devlet işe başlarken, kömür 
havzasında yabancı unsurların ve ec
n~bi sermayenin elinde 89 ocak var -
~en türklerin işlettiği ocak sayzsı ~5 
1 geçmiyordu; bugün ise yaban.er. bır 
•irket var o da ancak kiracı vazıye-. . 
tindedir. 

Köse ağzından Amasra mıntakası
rta kadar 50.000 hektarlık arazi içinde 
\terimli karbon tabakalarını taşıyan da
marlardaki kömür serveti bugünkü 
görünüşün imkan verdiği nazari he
saplara göre iki milyardan aşağı tah· 
inin edilmiyor. Bu servetten 320 - 400 
tnilyon ton yıkanmzş kömür çıkar-
mak mümkündür. 

Modern işletme, türk eliyle Kozlu 
tnıntakasrnda Kömüriş, Zong~ld~k 
?rlıntakasında Türkiş tesislerı ıle 
haşlamış sayılabilir. Kömür havzası
n~ hakkiyle ele alabilmek için, uzun 
hır imtiyaz hakkı temin eden fransız 
Ereğli şirketinin çalıştığı geniş ve 
<:ev heri çok kıymetli olan sahayı kur
tarmak Hizımdı. Bu da cumhuriyetin 
on üçüncü yılında milletimize na~~p 
0 ldu. Eti kömür işletmesi, b~.g~_n 
devletin bir müessesesi olarak buyuk 
bir servet kaynağını eline almzş bu • 
lunuyor. Kömür havzası içinde ve et-
rafında hususi sermaye elinde daha 
b.ir kaç müessese var. Bunların işl~
tılrne tarzları milli menfaatin istedı-

(Sonu 9. uncu sayfada) 

Japon ajansı teyit ~d~yor . 
Tokyo, 26 a. a. - Dömeı aJ~~ bıl: 

diriyor: Gazetelerin Possort korf~zı 
hudud mıntakasından alarak neşrettlk
leri haberlere göre, Sovyetler, dün, 
Kingçungun cenup garbisinde Mançu
ko arazisine daha iki taarruz yapmış • 
tardır. Her iki defada da Sovyet asker
leri hudud muhafızları tarafından geri 
püskürtülmüştür. 

Sovyetler Sovyet vatandaşları -
nın tazyik edildiğini 

"övl1J.diler 
Moskova, 26 a. a. - Tas ajansı liil-

(Sonu 9. uncu sayfada) Bir SolJ;yet hudut nnıhalızı 

Almanya ile ticaretimiz 

Yeni ticaret ve kliring 
anlasmaları imzalandı 

..> 

Bütün türk mallan hiç bir kayıda 
tabi olmadan serbestçe ihraç edilecektir 

B l . d 'ki ticaret müzakerelerier ın e .. 
ni yapan heyetimizin reısı 

B. Menemencioğlu 

Ankara, 26 a.a. - Ticaret müzake
releri için Berlin'de bulunan heyeti
miz bu müzakeratı muvaffakiyetle in· 
taç ve yeni ticaret ve kliring anlaşına
larmı imza etmiştir. 

Yeni anlaşmaya göre, iki memleket 
menşeli eşya umumi mevzuat dahilin
de serbestçe ithal edilecektir. Evelce 
Trakya mevaridatı için vazedilmiş o
lan plafon kaldzrılınıştzr. Bu şeklin 
mütekabil müba<lelatta mütezayit bir 
inkişafa yol açmasına inti.&ar edil
mektedir. 

Bütün ıürk malları Almanya' -
ya serbestçe ihraç 

olunabilecek 
B-erlin, 26 a.a. - Anadolu Ajansı· 

nın hususi muhabiri bildiriyor : 
Türk - Alman ticaret ve tediye an

laşmaları dün akşam hariciye nezare
tinde imza edilmişıtir Almanya namı
na hariciye müsteşarı Baron Vayse
ker ve Türkiye namına Menemenci
oğlu bu münasebetle samimi beyanat
ta bulundulaı • 

15 ağustosta meriyete girecek olan 

'

bu itilaflara nazaran bilumum Tiırki-
Korent kanalı genişliyor Y~ ma~ıa.rı hiç bir kontenjan ve tak-

A 
. 

26 
a _ Hükümet, Korent yıde tabı olmaksızın serbest olarak 

tına, a. . il . Al ' "h . . . 
1 

Ili bin ton~tatoluk gem enn manya ya ı ra~ edılebılecektır. 
kan? ını, e . müsaid bir hale getir - Menemencioğlu bu sabahki eks-
dahı geçmesme 1 T" k" ' iştir pres e ur ıye ye hareket etmiştir. 
miye karar verrn · 

Avam kamarasında 
B. Çc~erlayn ingil~ d~ 
politikasının tahlilini yaptı 

1) 1ay'ın :Avam KamarasındJl fngiliz uış politiliasrnın ~na 
B. Çem h:;larını tahlil edeJl nutkJ& 9 YDCıl ıayfamudAdu. . : 

Mareşal Çakmak 
İstanbul'a döndü 

Atatürk 
· Maresal'i 

~ 

kabul etti 
lstanbul, 26 a.a. - Genel 

Kurmay Başkanı Mareşal Çak
mak bu sabah şehrimi:z:e gel
mif ve istasyonda Başvekil Ce
lal Bayar, Riyaseticumhur Baş
yaveri, vali muavini, lstanbul 
komutanı, birçok generaller ta· 
rafından karşılanmıştır. 
Mareşal Çakmak, Başvekille 

birlikte istasyondan doğruca 
Dolmabahçe sarayına gitmiş ve 
Reisicumhur Atatürk tarafın • 
dan kabul olunmuştur. Genel 
Kurmay Başkanı son teftiş se
yahati hakkında Atatürk'e ma• 
Uimat arzetmiştir. 

Dahiliye Vekôletinde 

Umumi Müdürler 
B. Sükrü Kaya'nın 
reisliğinde toptandı 

B. Şükrü Kaya 

Dün Dahiliye Vekaletinde öğleden 
eve! ve öğleden sonra · olmak üzere 
jandarma genel komutanı korgeneral 
Naci Tınaz da dahil olduğu halde 
umum müdürler Dahiliye Vekili B. 
Şükrü Kaya'nın reisliğinde iki içtima 
yapmışlardır. 

Bu içtimalarda Dahiliye Vekaleti
nin bir senelik mesaisi gözden geçiril
miş ve büdceye ve yeni çıkan kanunla
ra göre merkezin mesai programlan 
üzerinde görüşülmüş ve kararlar alın· 
mrştır. 

Bu içtimalann daha birkaç gün de
vam edeceği ve yapılan müzakereler -
le alman kararların ve teferruat ve tat
bikat programlarmın mutad olduğu 
üzere hizmete mahsus bir rapor seklin
de tabedilerek alakadarlara verileceği 
haber alınmıştır. 

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Maarif 
Vekili Saffet Arıkan şehrimızde tet
kiklerine devam etmektedir. Vekilin 
reisliğinde bugün maarif müdürlü
ğünde umumi müdürlerin, müfettiş
lerin iştirak ettiği bir toplantı yapıl
dı ve memleketin orta mektep ihtiya
cı konuşuldu. Verılen haberlere göre 
bu sene yeniden mektep açılmıyacak
trr. Fazla talebe için mevcut mektep
lere şubeler ilave olunacaktır. Bu se
ne memlekette ilk mektebi bitiren 
30.000 talcıbe orta mekteblere girebi
leceklerdir. Toplantılara yarın da dc
.vam olunacaktır. 

Antakya' dan güzel bir görünü§ 

Hatay'da bedeviler bir 
çiftliğe taarruz ettiler 

Türk listesine 
dövdüler, iki 

yazılan arapları 
kişiyi yoraladdar 

Reyhaniye, 26 a.a. - Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor : 

Halep'in Hemam ve Harem nahi
yelerinden gelen 15 kadar bedevi 
Amuk'da Ali Mürsel'in çiftliğini 

basmı' ve çiftlik vekilini bacağın
dan yaralamışlardır. Bunlar şarki 
Ayrancı köyüne de tecavüz ederek 
kurşun sıkmrşlardzr. Müteakiben 
Ayrancı ile Yeniyapan köyü arasın
da\d yolu kesen mütecavizler türk 
listesine kay<ledilmiş olan bazı arap· 
ları dövmüşler ve geldikleri yere sa· 
vuışmuşlardır. 

Delagasyon ve mahalli hükümet, 
faillerin yakalanması için icabeden 
bütün tedbirlerin alındığını bildiri· 
yorlar. Çetenin başında Sallan adın
da bir arabın bulunduğu ve üç müte
cavizin teşhis edildiği haber alınmış-

txr. 
Antakya, 26 a.a. - Anadolu Ajan

sının hususi muhabiri bilıdiriyor : 
Kayıt muameleleri geniş bir serbesti 

içinde normal bir şekilde süratle i

lerlemektedir. Seçim yüzünden hiç 
oır vaka ıtaydedllmemıftır. 

HAYFA SUYKASTINDA ÖLÜ 

SAYISI ALTMIŞI BULDU 

Kudüs ve Hayfa'da gene 
kanh çarpışmalar oldu 

Filistin'de a.sqyİ§İ temine uğrtı§an ingiliz askerleri 

Kudüs, 26 a.a,: -.- Kud~s tehrinde David Strid'de arapların seb
ze pazarında vahım netıceler doğurması ihtimali olan yeni b · 
ı~ykaıt teşebbüsü yapılmıştır. Zabıta, cehennem· makinesini v~: 
tıyle meydana çrkarmıttır. 

Diğer taraftan Mismar Hayar· ı------·-------
den adındaki çiftçi kolonisinde 1 ••• • •••• • ••• • • • ••• • • • • • ••• • • • ••••• • '''"-
~8:k~ki bir . çarpışma olmuttur. : 15 • E 
ıkısı yahudı ve üçü de arap ol- : 1 n c ·ı y ı I : 
mak üzere 5 kişi telef olmuştur. : E - . 

Araplar arasında galeyan : d ı : 
Hayfa, 26 a.a. - Dün sabahki infi- : m a a yas 1 ·: 

lak, memleketin her tarafında arap : : 
?1a?afilinde infiial uyandrrmış ve bu E C. H. P. Genel Sekreterliğin- E 
~n~fıal Yafa, Kudüs, Tıbriye ve 'Gaze : den : E 
zla .. yapılan protesto grevleri kendini • • 
göstermiştir. Hayfa'da mukabele bil- ~ ~umhuriyetin 15 inci yıldönü- E 
misil hareketleri devam etmektedir. : mu hatırası olarak bir tarafın- : 
Hayfa' da öldürülen yahudilerin mik- : da Büyiik Önderimiz Atatürk'· E 
tarı 5 dir. Diğer taraftan dün sabahki : ün kabartma bir resimleriyle E 
1• f"lAk d .: 6 ok, digw er tarafında Cumhur"ı- : n ı a esna6m a ölülerin miktarı 
son malftmata göre, 60 kişidir. Bu so~ : yetin l5 inci yılını te&bit eden E 
malfı.mat ilk endişeleri teyit etmiştir. : Yazı bulunmak üzere Partimiz- : 

: ce bir madalya yaptırılacaktIT. E 

İktisat Vekili geliyor 
İstanbul, 26 (Telefonla) - İktısat 

Vekili B. Şakir 'Ketıebir ve yeni ekono
mi müsteşarı B. Halit Nazmi bu ak
şam Ankara'ya hareket ettiler 

~ 

: Sanatkarlarımızın, açtığımız bu E 
E müsabakaya iştirakleri ve ha- E 
: zırlıyacakları nümuneleri ağus- E 
E tosun 10 una kadar Cumhuriyet E 
: Halk .. Partisi Genel Sekreterliği· : 
: ne gondenneleri rica olunur. : 
~ . .....................................• ~ 
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Müsamaha· 
Dikkat ediniz: Çok defa çektiklerimiz müsamahamızın cezasıdır. Bi

let gişesine sı.ğdHn gırilmez. Fakat sizdl!n sonra gele'ller sağdan girerler 
ve göz göre hakkınızı yerler. Mesele çıkarınıyayım, diye dişinizi aı 
kar, susarsınız: Mil"l'ınaha 1 Kompartımanın kapısında "'Sigara içmiyen
lere mahsus!., levhasını görerek içeri girmişsinizdir. Sigara durnl)ru fena 
halde sinirinize dokunur. Fakat babayani bir adam girer, fosur fosur sa
vurduğu sigara dumanıha rahat etmek için kunduralarından çıkardığı a
yaklarının kerih kokusunu da katar. içinizden "'Lahavle!., çekerek ba
kar, susarsınız: Müsamaha 1 Karınızla seyahat ederken kompartımanını
za iki terbiyesiz girmiştir. Kendilerini babalarının evinde sanarak ağıza 
alınmıyaı:ak küfürler ve galiz tabirlerle aralarında yarenlik ederler. Bu 
tarzda konuşmanın yalnız kadın yanında değil, hiç bir zaman caiz oltna
~~ı?ı _ihtar etmek istersiniz._Başımı belaya rtıı sokayım? diye hiddetini· 
zı ıçınızde hapsederek susarsıriız: Müsamaha! Sokağa tükürmek beledi
ye yasakları arasındadır. Fakat önünüzden giden bir sersem kaldırımın 
üstüne okkalı bir balgam savurur, hava rüzgarlı ise serpintilerinin yüzü
nüz~. kad.ar g~ldiğini hiss.ederek mideniz bulanır. Herif farkında değil~ 
dır, uste1ık bır de sümkürür ve elini üstüne siler. Yanından geçen polis 
~em uru adamın yüzüne bakar, siz de memura bakarsınız. Mütekabil 
hır anlayış :z;ihniyeti içinde yürür geçersiniz: Müsamaha 1 Evinizin üst 
penceresinden halı silkilir, kapınrzın önüne süprüntü dökülür, garson 
hesa~.ın':':'ı ~öz .. ~~re _şişirir, dükkancı keten diye siz~ pamukluyu sa
tar, sutçuyu gugumune su doldururken görürsünüz, taze dikilrtıi§ bir fi. 
danı eglenmek için biri gözünüzün önü!'de yerinden söküp atar.' günde
lık ~ayatınızda daha bunlar gibi nice yolsuzluklara, terbiyesizliklere 
ahlaksızlıklara şahit olursunuz. "'Dünyayı düzeltmek bana mı kaldı? 
diye omuz silkip geçersiniz: Müsamaha 1 " 

. Haya_tı~nızda medeniyetle telifi kabilplmıyan bütün kusurları düzelte
bılmek ıçın her şeyden eve! yapılacak bir şey vardır: Müsamaha zihniye
tıne karşı mücadele açmak ! - Yaşar NABi 

' 

Acı ·bir kayıp 

B. Sırrı Gürkaıi' ın cenazesi 
bug~n kaldırılı.yor 

B. Sırrı Gürkarı 

Ölümünü dün teessürle haber ver
diğimiz Adliye baş müfettişi B. Sırrı 

Gürkan'ın cenaze töreni bugün yapıla
caktır. Cenaze N ümune hastanesinden 
kaldırılacak ve ikindi üzeri namazı Ha
cıbayram camiinde kılındıktan sonra 
Saınanpazarı, HamSmönü yoluyla Ce
beci mezarlığına götürülecek ve orada 
aile kabristanına defnolunacaktır. 

1 . Bu yıl mekteplere 
1500 parasız yatılı. 

laf ebe ah nacak 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Bu yıl 

orta okullarla liselere parası~ ve yatı
lı olarak alınacak talebe miktarı 1500 e 
!rlkarılmıştır. Geçen yıllar bu miktar 
1.000 olduğu halde ancak 300/500 tale. 
be alınabiliyordu. Vekii.let bu yıl 1.500 
talebenin tamamen alınabilmesi için 
hazırlıklarını ikmal etmiştir. Parasız 
ve yatılı talebe müsabaka ile alınacak 
ve müsabakaya girmek istiyen genç-
.. o - - -o ., 

doğrudan doğruya Vekalete, yahut 
bulundukları vilayetin kültür direk -
törlüklerine müracaat edeceklerdir. 

Kabul şartları• türk olmak, muay· 
yen yaşta bulunmak, hastalıklı, sakat 
ve kusurlu olmamak, fakir bir aile ço. 
cuğu olduğunu mübeyyin vesika gös
termektir. Müsabaka imtihanlarına 1 
eyllılde başlaı:ıacak ve imtihanlar 3 
gün ~evam edecektir. 

İstanbul'da yeni yollar 
yaptırılacak 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Bele -
diye ile müteahhidi arasında şehrin 

yollarından bir kısmının asfalt veya 
beton parke olarak inşasına ait muka
vele imzalandı. Mukavele hükümleri 
belediye istimlak işlerine baglar baş
lamaz tatbik olunacaktır. ' 

Balkanlar ara~ı demiryollar 
kongresi bitti 

İstaqbul, 26 (Telefonla) - Balkan
lar uası demiryolları kongresi bitti 
ve murahhaslar memlekellerine dön
düler. Murahhaslar hükümetlcrinin 
tasvibine arzetmck üzere tarifelerde 
yüzde elli tenzilatı esas itibariyle ka
bul etmişlerdir. 

• 

Orman iJleri genel 
direktörlüğü 

B. Hüsnü Yaman işe 

başladı 

B. Hüanü Yaman 

Orman İşleri genel direktörlüğüne 
tayin edildiğini yazmış olduğumuz E
konomi Bakanlığı teftiş ve mürakabe 
heyeti reisi ve müsteşar vekili B. Hüs
nü Yaman dün yeni vazifesine başla • 
mıştır. Uzun müddet mektepc;ilik mes
lekinde müdürlük ve muallimlik yap
mış olan bu eski meslektaşıınız aynı 
zamanda Ekonomi Bakanlığı müsteşar 
vekilliği vazifesine de devam edecek -
tir. 

Tillik cemiyeli ~illliğinde 

100.000 e yakın 
ağaç yandı 

Türkiye tiftik cemiyeti, La.taban 
istasyonundaki çiftliğinin civarında 
ve demiryolu güzergahında bulunan 
bir tepeyi, badem ağaçlariyle tetçir 
ettirmişti. Bir marşandiz treninin ba
casından çıkan kıvılcımlar, buradaki 
kuru otları tu~uşturmuş, ateş rüzga
rın da tesiriyle büyüyerek 400.000 e 
ya1nma'ra'taşı~Iştır.-- .ı,._ L:- '----· 

Llilahan istasyon memuru, hadiseyi 
derhal dcmiryolları idaresine haber 
vermif ve idare, ateşi önlemek ıçın 

amele ile bir de heyet göndermiş

tir. Diğer taraftan vaziyetten haber
dar edilen tiftik cemiyeti reisi ve 
Yo:tğat mebusu B- Süleyman Sırrı 

İçöz, Vali B. Nevzat Tandoğan'a 
müracaat etmiştir. B. Nevzat Tando
ğan derhal lazımgıelen emiı;leri vere

rek hadise renne belediye muavinle· 
rinden B. Halit'le, bir subay kuman-

Tarsus'ta 
• 
ıçme suyu 

Sondajlar' da bir arleziyen 
kuyusu bulundu 

Dahiliye vekaleti belediyeler imar 
heyeti tarafından yaptırılmakta olan 
Tarsus içme suyu tesisatında işletmesi 
çok pahalı olan filtre yerine yeraltı su
lar1ndan istifade edilmek üzere sondaj 
yaptırılmış ve snooaj neticesinde 210 
metre derinlikte arteziyen bulunmuş 

ve su kendi tazyikiyle zemin üze.ı:ine 

fışkırmıştır. 

Bu suretle tabil ve tazyikli bir şe -
kilde toprak altında elde edilen su az 
bir işletme masrafiyle Tarsus kasaba
sına isale ve tevzi olunacaktır. 

Toprak 
mahsulleri 

ofisi 
Ekonomi bakanlığınca, bu ayın ilk on 

be§ günü içinde neşrolunarak yürürlü
ğe giren toprak mahsulleri ofisi kanu
nunun tatbiki etrafındaki hazırlıklara 

devam olunmaktadır. Ekonomi Bakan
lığı ofisin merkez teşkilatının kurul
masını temin için bir kararname proje· 
si hazırlamıştır. Bu projeyle ofis u
mum müdürlüğüne Afyon inhisarı 

umum müdürü B. Hamza Osman Er
kan, umum müdür muavinliklerine 
afyon inhisarı umum müdür muavini 
B. Şakir Turalı ve İstanbul Ziraat 
bankası müdürü Hamid Kuraıy, umu -
mi katipliğe de Osmanlı Bankası Ga
lata şubesi müdürlerinden B. Sırrı Ak
su'nun tayini tensip edilmiştir. Karar
name yüksek tasdika arzedilmiştir. 

Ekonomi Bakanlığı, ziraat ofisinin 
sermayesini tesbit edecek ve devir ve 
teslimi yapacak olan komitenin teşkili 
hazırlıklariyle de meşgul olmaktadır. 

Komite Ekonomi, Finans. Ziraat ha • 
kanlıklariyle, uyuşturucu maddeler in
hisarı, Ziraat bankası ve Ziraat ofisi 
delegelerinden teşekkül edecektir. 
Sermaye tesbit edilerek devir ve teslim 

-1\!"rk/ik~Şarıı:ması faaliyetine 'oaşufa -
caktır. Ofisin merkez te~latına ait 
tal! memurların tayini etrafındaki ha
zırlıklar da ilerlemektedir. 

Hafta !alil inde ~alı~abilecek 

devlet müesseseleri 
İktısad Vekaletinin mürakabesi al

tında çalıştırılmakta olan fabrikaların 
hafta tatili knununun bir hükmüne 
tevfikan senede 15 hafta tatil tavikın -

dasında bir jandarma müfrezesi ve bir dan nasıl istifade edebilecekleri hak • 
kamyonla yangın söndürme A!at ve e
devatı göndermittir. Ancak, yerin u

zaklığı dolayısiyle a~et tesirini yap
mı9 ve ancak ağaçlann dörtte biri 

yandıktan .onra söndürüleıbilmi§tir. 

Hamidiye· gemisi 
karadenize gidiyor 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Hanıı

diye me)<teP' gemisi Karadeniz liman
larında bir dolaşma yapmak üzere 
yarın şehrimi2,den hareket edecektir. 
Gemi Gedikli erbaş okulu iı;in de ta
lebe kaydedecektir. 

kında şu esaslar kararlaşmıştır : 
İki veya üçer ekip ile çalışan İktı -

sat vekaletinin idaresi ve mürakabesi 
altında bulunan müesseseler cumartesi 
günü saat 13 de başlamak ve 35 saat
ten aşağı olmamak üzere tesbit edilen 
pazar tatilinden senede ıs defa istifa
de etmek salahiyetini haiz olacaklardır. 
Bu müesseseler tarafından istifade e -
dilebilecek olan tatil müddeti 35 saat -
ten ibaret bulunduğuna göre her tatil 
haftası bir buçuk gün sayılacaktır. 

Bu gibi müesseseler, yalnız cumar
tesi günleri öğleden sonraya tesadüf 
eden tatil müddetlerinde işçi çalıştır -
dıklan takdirde kanunun bu hükmün
den yalnız 45 cumartesi istifade edebi -
leceklerdir. 

... . 
' -.::.-----~ 

Nevyork dünya sergisinde 
türk pavyonu için yapılan 

hazırlık ilerliyor 
30 nisan 1939 da açılacak ve altı ay sürecek olan Nevyork dün

ya sergisinde memleketimizin en iyi şekilde temsili yolundaki 
çalışmalar sıkı bir safhaya girmiştir. Bu hazırlrklarla uğratmak 
üzere Genel Kurmay mümessilini·n de iştirakiyle bir vekaletler 
arası komisyonu kurulmuştur. 

Her Vekalet, bu komisyonun karar-ı-
ları dairesinde ve kendi sahasına ait\ •• 

faaliy~te gi_rişmiş. bulunuyor. Dünya Kullanılmayan 
sergısındekı rcsmı turk pavyonunun 
dahilt dekorasyonları için sanatkarlar 
arasında açılmış olan müsabaka da bu
günlerde neticelenecektir. Müsabaka. 
ya gönderilen eserleri tetkik etmekte 
olan jüri heyeti !stanbul'da toplantı -
!arına başlamıştır. Nevyork dünya 
sergisinde türk komiseri Suat Şakir 
de bu maksatla !stanbul'a ' gitmiş bu
lunuyor. 

Amerika hükümeti, memleketimize 
resmen ayırdığı pavyondan başka, da
hilinde satış yapılacak olan ayrı bir 
sahayı tahsis etmek suretiyle de mem. 
leketimize bir cemile eseri göstermiş
tir. Bu saha evelce başka bir memleke· 
te kiralandığı halde muamelesi iptal 
olunmuş ve Türkiye'ye verilmiştir. 

2500 metre murabbaı genişliğinde 

olan bu sahaya bir türk sitesi kurula -
caktır. Türk sitesinde, türk içkilerini 
satacak bir gazino, türk yemekleri bu
lundurulacak bir lokanta ve bir türk 
kahvesi tesisi düşünülmektedir. Bun
dan ba§ka bir kütphane de kurulacak
tır. Site Türk'te küçük sanat ve elişle· 
rinin teşhiri ve satışları da yapılaca... 

ğından bu mevzu üzerinde esaslı ha
zırlıklarda bulunulmaktadır. Sergide
ki türk pavyonları kıymetli tarih! e -
serleri de ihtiva edecektir. Kültür Ba. 
kanlığı bu hususta müzeler idaresine 
emirler vermiştir. Türk Tarih Kuru -
mu da bu sahada harekete geçmiştir, 
Kurumun muvaffak eseri olan Dol
mabahçe sergisinden de azami istifade 
edilecektir. 

Sergideki türk pavyonunda bilhas
sa ehemiyet verilecek bir kısım da 

turizm köşesidir. 
1939 Nevyork dünya sergisi Ameri. 

ka istiklalinin 150 inci yıldönümü 

şenliklerine tesadüf ettiğinden, nıu -

Son günlerde dünya turunu muvaffa

kıyetle yapmış olan tayyareci Hug

hes, dünya havacılarını bu şenliklere 

ve Nevyork dünya sergi,.i:ıe çağıran 

davetiyeleri de taşımaktaydı. Meşhur 
tayyarecinin yolu memleketimizden 

geçmediğinden, Türk. Hava Kurumu 
üyelerine hitap eden davetiyeyi Paris 
büyük elçiliğimize tevdi etmi~tir. Bu 
davetiye şehrimize gönderilmiş ve a. 
11lkadarlara bildirilmiştir. 

Cellat Gölü bataklığının 

kurutulması 
3,5 milyon liraya ihale edilerek 

1935 yılında faaliyete geçilmiş bulu -
nan Küçük Menderes nehri ve ta
bileri üzerindeki ıslah işlerinin en mü
him kısmını teşkil eden ve 2100 hek
tarlık bir sahayı kaplıyan (Cellat gölü 
bataklığı) bu yıl teksif edilen faaliyet
le temmuz sonlarında tamamen kuru -
tulmuş bir vaziyete getirilecek ve bu 
suretle yıllardan beri muzır ve menfi 
tesirlerile muhitin sıhi durumunu boz
makta olan bu beliyeden köylümüz 
kurtarılmış ve 2100 hektarlık arazi de 
ekilebilir bir hale getirilmiş buluna -
eaktır. 

tren biletleri 

Paralar yolculara nasıl 

iade edilecek? 
Devlet Demiryolları işletme umum 

müdürlüğü her hangi bir sebeble kul -
lanılamıyan biletlerden hangilerinin 
bedellerinin iade edilebileceğini teshlt 
etmiştir. Buna göre yolcunun iade et -
mek istediği biletin kullanılmadığına 

kanaat getirilecek, biletin satıldığı gü
nün akşamına kadar istasyon gişesine 
ibraz edilecek ve henüz hesaba geçme- · 
ıniş bulunacaktır. 

Bu şartlar tahakkuk ettiği takdir • 
de bilet, sahiplerinden geri alınacak ve 
iptal edilmiş bulunan damga pullan 
hariç olmak üzere bilet bedeli sah.iple
rine iade edilecektir. Fotoğraflı ve fo.. 
tografsız nama yazılı biletlerin bedel
leri, ancak biletin üzerinde isimleri ya
zılı yolculara iade edilebilecektir. 

Tapu ve kadastro 

okulu mezunları 
Tapu ve kadastro genel direktörlü

ğü, İstanbul'dan şehrimize nakledil
miş bulunan tapu ve kadastro okulunu 
bu yıl muvaffakiyetle bitiren memur -
!arı ile dışardan okula devam eden 
gençleri yurdun muhtelif yerlerinde • 
ki tapu teşkilatına tayin etmektedir. 
Bu hususta hazırlanan tayin listesi ge-
21!lgııffrc!\1ıtıi'tli<lııu ı:ııtıreiilere "tebligat 
yapılacaktır. 

Bir mutemet 8150 

lira çaldırdı 
İzmir, 26 (Husust muhabirimizden) 

- Yün ment;ucat şirketinin mutcme .. 
di bugün şirket hesabına bankadan 
8.150 lira alarak şirkete götürmek Ü· 
zere yola çıkmıştır. Fakat, muteme
din dalgınlığından istifade eden §ir· 
ket müstahdemlerinden eğirdirli Sü
leyman, parayı alarak kaçmıştır. SÜ· 
leyman polisçe şiddetle takip olun
maktadır. 

Adana defterdarlığında 

bir sahte çek hadisesi 

Merhum, 42 yaşında idi. Mercan 
idadisini bitirdikten sonra yüksek tah
silini İstanbul Hukuk fakültesinde bi
rine.ilikle ikmal etmişti. Akşehir müd -
deiumumiliğiyle memuriyet hayatına 

atılan B. Sım Gürkan muhtelif vilayet . 
merkezlerinde ceza reislikleri, Cumhu
riyet müddei umumiliği, ağır ceza reis -
!iği, avukatlık yapmış ve son olarak 
da adliye baş müfetti~iğine tayin edil
mitti. Çok dürüst, haluk, sevimli ve 
çalıgkan bir hukukçu olan B. Sırrı 
Gürkan arkasında genç bir zevce ve 
ikisi kız, ikisi erkek olmak üzere dört 
çocuk bırakrru§tır. Ailesine taziyetleri
miz.i aunanz. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Adana, 26 (Hususi) - Vilayetimiz 
defterdarlığı muhasebe müdürlüğü 

kaleminde Mehmet Ali namında birisi 
adına bir sahte çek tanzimi suretiyle 
bankadan 872.36 lira bir para çekil
miştir. Muhasebe müdürünün imzası 
evela taklit ve resmi mühür de çalın· 
mak suretiyle bankadan alınan bu pa. 
ra hakkında bir taraftan defterdarlık, 
diğer taraftan zabıta tahkikata başla
mıştır. Bugün alakadarların adliyeye 
teslim edilme11i muhtemeldir. 

İş dairesinin yeni 

teşkilôtı 
İş daiı;esi reisliği 1 ağustostan iti -

haren tatbik edilmiye başlanacak olan 
yeni kadrosu etrafında hazırlıklarına 
devam etmektedir. Geçenlerde yapılan 
nakil ve tayinlerle yerleri değiştirilen 
iş dairesi b6lge amir ve müfettişleri 
bir ağustosta yeni vazifeleri başında 
bulunacaklardır. 

İş dairesi, iş kanununun muhtelif 
maddeleriyle yapılması kabul edilen 
nizamname ve talimatname projeleri 
etrafındaki hazırlıklarına devam et
mektedir. 

• 
Gazi köprüsü Cümhuriyel 
Bayramında a~ılacak 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Gazi 
köprüsü cumhuriyet bayramında açı_ 
lacağı için belediye köprünün iki ba
şındaki meydanları açmış ve tanzim 
etmek için hazırlıklara başlamıştır. 

Evela Azapkapı tarafında istimlakler 
yapılacaktır. İstimlaki icabeden bina
ların listeleri hazırlandi. 

. Ölü tavuklar 
lstanbul belediyesi tavukçu dük

kanlarrnı şöyle bir tetki.k etmiş. 
K'esilip müşterilere hazır yolunmuı 
olan tavuklardan bir kısmının, da. 
ha kesilmeden önce ;ahmeti rahma· 
na kavu~muş cinsinden olduklarrnı 
tesbit etmiş. 

Zahmetsiz ve rahattır diye böyle 
yolunmuş alıp da afiyetle yemiş ol
duğunuz tavukları hatırlıyarak bir 
• mide bulantısı geçirdiğinizi tahmin 
ediyorum. Evet, haksız da değilsi. 

niz, madem~i ölü tavukları da ke~ 
sip satıyorlarmış, her zaman emni· 
'Yetle alıp yediklerimizin de bunlar
ıfan olmadığını bize kim temin e• 
debilir. 

lstaubul gazete/eri, belediyenin 
"tavukçu dükkanlarında kesilmiş ta. 
vuk satılmasını yasak edeceğini 

•öy/üyorlar. Başka türlü önüne ge
çilemiyorsa, halkrn sıhatrnı koru
mak için bu çareye başvurmak za
ruridir. Fakat bir de bunun netice
sini düşünün: Medeni şehirlerimi
zin modern binalarr önünde ha· 
tır h•t~r kesilen tavuklar ve kaldı· 
rım taş/arını boyıyan kanlar ... Doğ. 

rusu bu, pek de medeni bir manzara 
olmasa gerektir. Üstelik birçok 
kimselerin de canlı tavuğu elinde 

. ta~ımak, kesip soymak zahmetleri
ne katlanmadansa tavuk yemek zev
kinden kendini mahrum etmiye kat
lanacakları da tahmin edilebilir. 

Fa~at esnaf hileleri hep bu nevi 
tedbirlerle hal/edilmiye kalkışılır. 

sa bundan zarar gören gene halk o. 
lacak.Küçük bir kısım vatandaşlar, 
ahlaksızlık, tedbirsizlik ve kanuna 
muhalif hareketlerle bütün bir ka
labalığın rahat ve huzurunu kaçır
dıklarınr anlıyarak huylarından vaz 
geçemezler mi? 

Birkaç tedbirsiz boğuldu diye a. 
çıkta denile girmek yasağı, bir iki 
sandal battı diye sandalcısız sanda
la binmek yasağı, işte hep bu nevi
den §ahsi hataların bütün bir cemi
yet için doğurdıığu sıkrntılı iVazi. 
yet/erdir. - Y. N. 

Radyo 

Bir ğazete karii §iki.yet ediyor: 

Radyo hep eaki ıarkıları çalıyor, 
yenileri neden çalmaz diye. Bir 

baıkası ıikayet ediyor: Güzelim 
klaıik ıarkılarımız dururken bu
günkü dejenere alaturka parça
ları çalınır mı h;ç ? 

Biri, alafranganm i.Ji.sını garp 
radyolarından dinliyoruz, diyor, 
inıaf edin de bize yalnız alaturka 

ıarkılar çalın. Öteki bir baıka 

perdeden ıeıleniyor: Bu medeni

yet devrinde peıreve zurna ile ka

tılınmaz. Nedir o UYUflurucu mu
siki. Programlara yalnız alafran

ga konulsun. 
Kalabalıklara hitap eden bir 

programın herkesin hoıuna git-

meai pek kolay kabil olmuyor, 
vesseliim. Bir radyo bahsinde her 
kafadan bir ses çıkınca, yeni bir 
makam ortaya çıktı: Curcuna ! 

Y<ıngın var 

lstanbul'un kenar mahallele
rinde.ki evlerden birinde 0yangın 

var!" diye yantk bir kadın seai 
yükaelmi§. Komıular teli.ta düş· 
müıler, itfaiyeye haber salınmış. 

Acele itfaiye gelmit, hortumlar ha

zırlanmı§, fakat evin auyu sıka

cak yerini bulamamıtlar. Çünkü 
ortada ateşe ve dwnana benzer, 
bir ıey yok. Tahkikat yapılın

ca İf anlaıılmıı. MeğeNe evin 
erkeği karısının üstüne yürü -
müş, canı kıymetli olan kadın da
yak yiyeceğini anlayınca "yangın 
var!,, diye mahalleyi ayaklandır
mış. Bari itfaiye gelmiıken bot 
dönmeseydi de, ıu başı kızıımış 
karı kocayı güzelce bir soğuk su 
ile ıslatıp teskin ettikten sonra 
dönseydi. 

Fakat ''yangın var 1" nidaları
nın arasıra gazetelerimizden de 
yükseldiğini görüyoruz ya! 

HAV A 

f;9lf:B 
Giresun' da şiddetli 

yağışlar 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
bulutlu geçmiş, rüzgar şimali garbiden 
üı; metre kadar hızla esmiştir. En dü
şük ısı 18, en yüksek ısı da gölgede 
33 derece olarak kaydedilmiştir. 

Yurdda Ege"nin cenup kısımlariyle 
orta Anadolunun cenup ve şark ktsım· 
larında açık, şark! Anadoluda bulutlu 
ve mevzi! yağışlı, diğer mıntakalarda 
umumiyetle bulutlu geçmiştir. Son yir
mi dört saat içindeki yağışların kare -
metreye bıraktığı su miktarı Giresun· 
da 107 Rize"de 66, Muş'da 4, Kars"ta 
3, Ordu'da 2 kilogram, Diyarbakır 

ve Hınıs'ta cüz! miktardadır. En yUk· 
sek rsı İzmir, Bodrum, Malatya ve Sl
irt'te 35, Jslahiye"de 36, Diyarbakır'da 
39 derecedir. 
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İtalya - Macaristan 
lngiltere kıralı altıncı Corç Paris'i 

2iYill"et ederken, Roma'da Muıolini ile 
liariciye Vekili Kont Çiyano da macar 
Bll§vekili lmredi ve Hariciye Vekili 
~e Kanyalyı kabul ediyorlardı. Bu 
i.lcinci ziyaret, lngiltere kıralının tanta
nalı aeyahatı karımnda ikinci plinda 
kaınu, olmakla beraber, her halde ai
}'asi ehemiyeti haiz bir hadisedir. Ve 
oı-ta Avrupa'nın bugünkü nazik vazi
Yeti bu ehemiyeti daha ziyade tebarüz 
~ltirnıektedir. 

D 0 N YA .HABER-LE Rf .. 
Ebr nehri bölgesinde 

~ 

Hükümetçiler mukabil 
bir taarruza geçtiler 

Esframadur' da Frankistler ağır basıyor 

~ . . .... --

Bogof a felaketi 
, kurbanları 

-----~ ........ .__, ..•. 

Uzakşark'ta_ 

Japonlar1n en iyi 

tayyarecileri nden 

biri öldürüldü 
Hankov, 26 a.a. - Şekiayi Ajansı : 

Aradıkları sır 
TAN'da B. Ahmet Emin Yalman b 

başlıkla yazdığı baıı yaz.ısında ezcüml 
şöyle demektedir : 

" Türkiye'ynin milli birliği, acı t 
rübelere ve müşterek milli kanaati 
dayanır. Her türlü tehlikeden n..ınrn.,., 
dur. Hariçte bu kadar itibar 

Malumdur ki büyük devletler ara • 
• 1nda İtalya, Macaristan'm en eski 
dostudur. Sulh muahedeleriyle pa11ça
lanan Macaristan, küçük ant.anb teıkil 
eden üç komşusuna kaybettiği arazinin 
hiç olmazsa bir kısmını iatirdad etmek 
İçin ltalya'nın yardımına güvemnekte 

Bogota, 26 a.a. - Tayyare sükutu 
felaketi yüzünden yaralananlardan 
yedi kıişi daha ölmüş ve bu suretle ö
lülerin miktarı kırka baliğ olmuştur. 
On dokuz cesedin hüviyeti tesbit edi
lememiştir. Yapılan tahkikat, tayya
renin pek az bir irtifadan uçmakta ol-

Barselona, 26 a.a. - Neşredilen bir tebliğde cumhuriyetçile- duğunu, reisicumhurun tribününün 
rin Mekinöza ile Ampüsta arasında Ebr nehrini geçmiş oldukları merdivenine çarparak ateş aldığını 
bildirilmektedir. 500 esir alınmıştır. Frankist tayyarelerin dur- meydana çıbrmıştır. Tayyarenin a
durmak için yapmış oldukları teşebbüslere rağmen taarruz de- ı teş almasının sebebi benzin depola-

Çin hava mahafili dört japon tayya
resinin düşürülmüş olduğu Manşang 
hava harbı hak'kmda malUmat ver
mektedir. Büyük bir japon filosu
nun yaklaştığım haber alan Çin avcı 
tayyareleri derhal harekete gelerek 
düşmana Nanşang üzerinde hücum. 
etmişlerdir. Alçaktan uçan japon fi
losu kumandanı Naigo, ilk hamlede 
mitralyözle öldürülmüş, kumandan
larının öldüğünü gören japon tayya
recileri firara başlamışlardır. Fakat 
çinliler peşlerini brrakmıyarak üç 
tayyare daha düşürmüşlerdir. 

dahilde isabetli bir yoldan gittii' 
müsbet neticelede gösteren bir reji 
dil uzatanlar, garazın ve ııahsi ihtira 
sın esiri olduklarını derhal beli 
eder. 

Milli birlik ve ahengin, türk mille 
tinin ne kadar büyük zahmetlerle el 
geçirdiği bir hazine olduğunu büt .. 
millet bilir, birliği üzerinde titre.-. V 
bu birliğe karşı olan her iddia ve ha 
rekcti, kendi varlığına en büyi.ik teca. 
vüz sayar. 

vam etmektedir. rında vu'kua gelen infilaktır. 

idi. Diğer taraftan istiklalini konunak 
lcayg11iyle Avuaturya da ftalya'n~ 
l'ardnruna mHhar olacağını ümid etti• 
iinden Fransa'nın himayesi altında 
kurulan anti reviziyonist bir küçük an
tant blokuna karJı, reviziyonist bir Ro
ına. protokolu bloku kurulmuştu. Uzun 
2a.rnan, Roma protokolu bloku, ltalya 
dış politikasının temelini teşkil etmek
te devam etti. 

Şark cephesinde cumhuriy~t~i- ı 
lerin Kodiyel'in cenubu şarkısın· 
deki mevzileri·ne karşı yapılmış 
olan taarruzlar püskürtülmüştür. 

Estramadur' da 
Valansiya, 26 a.a. - Estramadur 

cephesinde düşman, Kampanarya, 
Kastüera ve Monterubiye dö Seren.a 
ile mahdut olan çıkıntıyı kapatmak 
için tazyikine devam etmiştir .. Çı~ı.n
tıyr teşkil etmekte olan mevzılerı ış
gal eden müdafiler, düşmanın alm~_ş 
olduğu takviye kıtaatı karşısında ~u
tün malzemelerini alarak geri çekıl
rnek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Çekoslovak eka 11 iyetleri 

hallini kolaylaştırmak 

. . . 
ışının 
. . 
ıçın 

En iyi japon tayyarecileri mu
lıarebe lıarici edildiler 

Bunu.;la beraber bir takım anla
yışlı yabancılann hazinemizi gözden 
geçimıelcri ve muvaffakiyetimizin ıe .. 
beplerini tahlil etmeleri her halde ala .. 
ka ile kar§ılanacak bir hadisedir. Mu • 
vaffakiyetimizin başlıca ıım milli bir
liğimiz olduğuna ve bu hazinenin kıy. 
metini bilmemiz lüzumu hakkında bu 
yabancı alimlerin vardıkları kanaatler 
hepimizin duyrnanuz ve bilmemiz la : 
zım gelen sözlerdir. Çünkü milli birli • 
ğin etrafındaki manevi siperleri bir kat 
daha kuvetlendinnek emelile ne yapıl
sa, ne yazılsa, hiç bir zaman bir emek 
ve zaman israfı sayılmnaz." 

Bugün bu muvazene değişmİftİr. 
Orta Avrupa'da franaız hegemonyası 
•arsıldığı gibi, İtalyan hegemonyası da 
Ytkılmıştır. Her ikisinin yerine alınan 
hegemonyası kaim olmaktadır. Alman· 

İngiliz hükümeti, Lord 

Runçiman'ı Prağ'a yolluyor 

Naigoı japonların en iyi dört tay
yarecisinin sonuncusu idi. Diğerle

rinden ikisi düşürülerek öldürülmüs, 
üçüncü ise çinliler tarafından esir ; _ 
dilmiştir. 

Ayrıca iki grup halinde uçan ıs 
düşman tayyaresi hava karargahını 
bombardımana teşebbüs etmişlerdir. 
Çin avcı tayyareleri derhal taarruza 
geçerek i'ki japon tayyaresi düşür
müşlerdir. Ya, Roma protokolu devletlerinden bi

rini do~dan doğruya ilhak etti. Dİ• 
ierlerini de iktrsadi ve siyasi nüfuzu 
altına almak için her gün yeni bir ham
le yapmaktadır. 

Bu ricatin cepheyi kısaltacağı ve 
binnetice daha sağlam bir hale getire
ceği kaydedilmektedir. 

Prağ hükümeti de bu teklifi kabul etti 

Almanya bu orta Avrupa devletle· 
tinden her birine kartı ayrı bir ıiya
&et takip ediyor: Çekoslovakya'ya kar
§1 açıktan muhasrmdır. Y ugoılayYa'yı 
idare etmektedir. Macariıtan'ı korur 
gibi görünüyor. Romanya üzerindeki 
geniş iktısadi emellerini de ikide bir 
tekrar edip durmaktadır. Orta Avnıpa 
Politikaarnın bu yeni iıtihaleıi kar!• -
sında Macariıtan'ın vaziyeti pek ziya-
de naziklepttir. Gerçi dıt politikuı • 
na istikamet veren düıünce on beı se
ne evelkinin aynıdır: Hududlarm. re • 
viziyonu. Fakat bu mesele eıkiıi kadar 
b.uit değildir. Hududlarm reviziyoııu 
- • - .ı • • '--' ••• •mıl akla ıı:eliyor: 

- Hangı hududlar ı---

Ve buna cevap vermeden ikinci bir 
•ual birinciyi takip ediyor : 

- Kimin yardımiyle ? 

Villanüva dö Serena mıntakasmda 
düşman, Don Benito'ya yakın bazı 
mevzileri işgal etmiştir. 

Frankoculara göre 
Salamanka, 26 a.a. - Resmi tebliğ: 
Ebr cephesinde Tortosa ve Feliks 

mıntakalarmda düşman bir takım ku
vetler tahşit etmiş ve evelki gece bir 
takım köprüler inşa etmiştir. Bu köp
rüler, tayyyareler tarafından tahrip 
edilmiştir. Düşman, Vüyelosko civa
rına sokulmağa muvaffak olmuştur. 

Valansiya cephesinde kuvetlerimiz 
ileri hareketlerine devam ederek Pa
viya kasabasını işgal etmişler ve şark 
tarafrndan kendilerinden evel ileri 
gitmiş olan kıtaat ile temaslarını te
sis etmişlerdir. Estramadur mm. 
..._L--·-..1- ..1;!•---·"' ;ı,.; f1rlı-!l1tT Dnn 
Benito çıkıntısında mitralyöz ateşi 
ile biçilmiştir. Bu mıntakada bir çok 
esir aldık ve mühim miktarda malze
me iğtinam ettik. 

Fethedilmiş mıntakada kain bir çok 
şehirlerde 15.000 den fazla esir tahşit 
edilmiştir. 

Frankist kıtaaıt, Estramadur'da 
Don-Benito çıkıntısını tathir ederek 
on bin esir almışlar ve iki batarya, 
zırhlı kamyon ve bir tank dafii ba· 
tarya zaptetmişlerdir. 

Bom"bardımanUır 
Valansiya, 26 a.a. - Gandiya lima

nı dün iki defa bombardıman edilmiş
tir. İlk bombardıman esnasında bir 
vapurda bir yangın çıkmış ise de der
hal söndürülmüştür. 

Londra, 26 a. a. - İngiltere hükü
meti, ekalliyetler meselesinin halli için 
Çekoslovak hükümetine yardım ve tav 
siyelerde bulunmak üzere, Lord Run
çiman'ı göndermiye karar vermiş ve 
Lord Halifaks, bu tasavvurdan B. Bo
ne'yi de haberdar etmiştir. B. Bone 
bugün Çekoslovakya'nm Faris elçisi 
B. Osuski'yi kabul C<ierek Çekoslovak 
yadaki vaziyeti gözden geçirmiştir. 

Dün, Prağ hükümetinin bu teklifi 
kabul ettiğine dair haberler gelmiştir. 
Fakat bugün gelen haberlere göre, 
Lord Runçiman'ın Prağ hükümetiyle 
Südet alınanlar arasrnda hakemlik 
yapmak üzere gönderilmesi suretinde
ki ingiliz teklif inin Prağ hükümetince 
kabul edilmiş olduğunu teyid edecek 
hiç bir tebliğ neşredilmemiştir. 

MAAID.afih_ivi malfunat almakta o
lan mehafil, Prağ hükümetinin bu tea-
bire muarız olmadığını beyan etmekte 
olup bu sabahki gazeteler de Lord 
Runçiman'ın buraya gelmesinin pek 
yakın olduğundan bahsetmektedirler. 

· Hususi komitenin toplantısı 

Diğer taraftan, Prağ kabinesinin 

bazı nazırlarından mürekkep hususi 

komite toplanarak, müstacel mahiyet -

teki ekalliyet meselelerini gözden ge -
çirmiştir. Bu meseleler lisanlar hak -

kındaki kanunun tadili ile milliyetler 

statüsünde münderiç işlerin heyeti 

mecmuasıdır. 

Bugün orta Avrupa muvazenesinin 
en kuvetli unsuru ıüphesiz Almanya
dır. Almanya da Macariıtan'a alacak 
İddia ettiği her üç komıu devlete karp 
değilse de ıimdilik Çekoılovakya'ya 
kCU'§ı yardıma hazırdır. Fakat bu yar· 
dıını almak Macariıtan'ın itine pek el
\'erınez. Gerçi Macariıtan'ın Almanya 
ile nııünaaebetleri dürüst, hatta samimi· 
dir. Fakat macarlar orta Avrupa' da al
bıarı hegemonyasının kuvet bulmumı 
İstiyemezler. Halbuki Almanya anı-
1.ıstan sonra böyle bir h.,.emonya kur
ttıuı demektir. A1manya'nm anıluatan 
sonra Macaristan'a komtu olmuı bu 
llııetnleketin iç politikası bakunmdan 
da bir tehlike tetkil etmiye batlarmı
br. Macariıtan'da ötedenberi. reYizi
Yoniatliğin, yahudi aleyhtarlı~ ve 
toprak meselesinin doğurduiu bır na
~i cereyanı vardı. Bu cereyan ~l~•· 
tan sonra pek ziyade kuvetletmıttir· 

Atılan bombalar, bir İngiliz ticaret 
gemisinin yanı başına düşmüş, hasara
ta ııebebiyet vermiştir. 4 yaralı vardır. 

Gamalı luıç taşıyanlar 

tevkif olundu 

·Çekoslovak zabıtası, Düşko m.mta
kasmda caketlerinin iç taraflarında u
facık gamalı haçlar taşıyan bir takım 
Henlaynistler yakalamışlar. Henlayn 
taraftan iki memur bu haçları tevzi et
tiklerinden dolayı azledilmişlerdir. 

Gönüllüler meselesi 

Japonlar Yıum§u'yu bo§altıılar 
Ha.nkov, 26 a.a. - Şekiayi ajansı : 

Çekoslovakya'daki. Polonya 
ekalliyetleri 

ANADOLU'YA MUHACiR GETiR.. 
MEK iÇiN TACİL ETMEK 

LAZIM 

Varşova, 26 a. a. - Prağ hükümeti 
tarafından neşredilmiş olan ve Siezin'
in polonyalı nüfusuna çekoslovak hü -
kümeti tarafından verilmiş imtiyazatın 
neden ibaret olduğunu bildiren tebliğ 
münasebetiyle Polonya mahafili, Çe -
koslovakya'daki polonyalI ekalliyetin 
Prağ hükümetince ekalliyetleri çekleş
tirmek faaliyetine devam edildikçe ken 
disin.i tatmin edilmiş addedemiyeceği
ni beyan etmekte<lir. 

8. Stalin'e yollanan 

selôm tegrafları 

Japonlar Şansi vilayetinin cenubun
da ve Sarınehrin üzerinde kain, sev
külceyş ehemiyeti haiz Yuanşu şeh
rini tahliye etmiş ve şarka doğru ri
cat etmişlerdir. Çin kuvetleri düşma
nı takip etmektedir. 

B. Morgentav 
şerefine ziyafetler 
Pıaris, 26 a.a. - Amerika sefiri B. 

Bülit, dün akşam B. Morgentav'ın 
ş.erefine ıbir ziyafet vermiş ve bu zi
yafette bir çok nazırlar hazır bulun-
muştur. 

B.Bone ve refikası da bugün Ameri

ka hazine nazırı B. Morgentav'ın şe-
Moskova, 26 a.a. - ·ı as a1ansı uıı- • .J:-. .. hw -:.yo.(...ı.. ~4ı-:.,ı.... .. .ı;. .. 

diriyor: Dün MinSık'de Biclarusya l ,B. Morgentav ile B. Bone, hariciye 
sovyet sosyalist cumhuriyeti yüksek nezıaretinde ziyafetten cvel bır müd
meclisi, ilk içtima devresine başla- det görüşmüşlerdir. 
mış ve Grek yüksek meclis reisliğine - ' 
seçıilmi;rtir. Meclis, Stalin'e bir se- B. dö Kanya İtalya' dan döndü 
lam telgrafı çekmiştir. Budapeşte, Z6 a.a. - Hariciye na-

Aynr gün Kiev'de de Ukranya sov- zırı B. Kanya, lta!ya'dan bugün dön
yet sosyalist cumhuriyeti yüksek müş ve istasyonda hariciye büyük 
meclisi ilk içtimamı yapmrş ve reisi memurları ile İtalya ve Almanya 
seç!ldikten sonrıa Stalin'e selam tel- maslahatgüzarları tarafından karşr-
grafı çekilmiştir. lanmıştır. 

Erzurum1da . " 
ımar işleri 

Bu yıl 94 parça yeni 
bina daha yOpıhyor 

Erzurum, 26 a.a. - Bu sene, Erzurum vilayetinin en mühim iş 
?''ll~rından biri olacaktır. Başlanan büyük yapı ve imar işleri çok 
ılerı safhalar arzetmektedir • . Vilayetin hususi büdcesinden ve 
imar birliğinden girişilen işler, dokuz yüz bin lirayı geçmektedir. 

SON POSTA'da B. Muhiddin Bir. 
gen bu başlıkla yazdığı bir yazıamda 
ezcümle şöyle demektedir : 

" Son zamanlarda Anadolu içinde 
bu muhacirlere ben de birçok defa 
rastgcldim. Rumeli'nin toprak üstünde 
tabiatle mücadele bakunından ınethw
olan türkleri, şimdi kuvetleri ile Ana
dolu'nun topraklannı yoğurmakla 
meşguldürler. 

Pester Loyd'un muhabirinin dedi
ği gibi, devlet onlara her ıey venniı
tir: Toprak, ev, hayvan, tohum ve hat. 
ta para. Onlar da tükrediyorlar ve ça
lışıyorlar. Hayatlarından memnundur
lar. 

Son senelerde bunlardan bir çokla. 
nna, henüz Türkiye'ye gelmezden evel 
Balkan memleketlerinde de, Türkiye'. 
ye gelmek üzere yolda tesadüf ettim. 
Bir gün Sofya sokaklarmda, bir giin 
Köstence'de, bir gün vapurda, bunlara 
nerede rasgeldimae, yaıadıklan yerler
de &ok ağır hayat §artları içinde bu· 
Junduklarıru anlatıyorlardı. içlerin
de birçoğunu da, hükümetin yardımını 
beklemeksizin cebine koyduğu on bey 
lira ile yola çıkmıt olarak gördüm. 
"Eskişehir'e yerle~iş olan hemterile
rinin yanla'nna" gidiyorlardı "Nasıl ol. 
sa bir iş buluruz, kendi vatanrmızda 
olalım!" diyorlardı. 

En iyi hükmü halk verir: Eskişe -
hir'deki hemşerileri bunlara "iyi bir 
mektup" göndermiş olmasalardı cep
Je~n~e ~n be_ş lira ile kendi baflanna 
Turkiye ye hıcret eden bu türklere te • 
sadüf etmezdik. Demek oluyor ki mu
hac?-ler Türkiye'ye geliyorlar ve ora • 
daki hayatı beğeniyorlar. 

Cerçi Baıvekil lmredi ve onun selefi 
f>aranyi bu cereyanı önlemek için te.d
birler almıtlardır. Fakat hareket gıt
likçe kuvetleımektedir. 

Paris, 26 a.a. - B. Bone, ile İspan
ya sefiri arasında bir görüşme yapıl
mr§tır. Bu görüşmenin mevzuunu ka
rışmazlık komitesinin gönüllülerin 
geri ahnmasına müteallik olan planı 
teşkil etmiştir. Sef~r, ~ars~lo~a·n.~n 
planı kabul ile birlıkte ılerı surmuş 
olduğu mütalaalar hakkında izahat 

Paris gazeteleri memnu.iı 

Paris, 26 a. a. - Gazeteler, südetler 
meselesinin halline yardım etmek mak
sadile Lord Ruııçiman'm Prağ'a gön-

Bu meyanda birisi merkezde on beş üzerinde çalışılan 94 parça büyük in
sınıflr ve yirmi dokuzu nahiye ve köy- şaat vardır. 

Halbuki, vaktile iş böyle değildi 
1877 den sonra Türkiye'ye muhacirler 
~afife kafile geldiler; bunların çoğu ae
fil oldu, çoğu işsiz, ekmeksiz kaldı· ya 
ekmeksizlikten, ya hastalıktan öldÜler 
h~ra~ oldular. Bugün öyle değil, Tür: 
kıye de devlet var, iş var, elanke var 
ve nihayet teşkilat var. 

M.a • tan,ı 
lıte Başvekil lmredi, canı 

karşılıyan bu müşkil ıartlar altındadır 
ki Roma'yı ziyaret ebniştir. Gerçi Ro

tl\a Berlin'in en yakın doatudur. Fakat 
dost menfaatlerinin daima tamamiyle 
l>itibirine uyması lazım gelmez. Geç~ 
~nenin başlangıçlarında ltalya Han -

Cİye Vekili Çiyano, Budapeıte'yi ziy~: 
~t ettiği zaman Avuıturya Başvekili 
Şuınig de macar payitahtına gelmitti· 

t tal ya Hariciye Vekili, bu içtimada 
ki.içiik antant devletleriyle Macaristan 
Ve Avusturya araıında bir anlaşma te

'ni için tavıusutta bulunmayı vadet -
'tti. Filhakika Macariıt.an'la k~;ük 
tant devletleri arasında bir anlatma, 

ligi.in hatta 1937 ıeneıinin ilk ayın· 
~ 2İyade ltalya'nın itine elvermekte
lt. Maçar başvekilinin de yola çıkar-

en seyahatin hedefini ''bizim gibi iyi 
İıle.-den mülhem olan komtularla 
.0•tluk kurmak" sözleriyle izah etme· 
~ ll'lanidardır. Gerçi Roma ziyafetle -
ilde Roma • Berlin mihverinden hah· 

edildi. Ve buna Yugoslavya'nın ismi 
e katıldı. Fakat Roma. Berlin mih
~tinden bahsedilmemesi büyÜ.k gal 
llrdu. Y ugoslavya'ya gelince; eğer 
acaristan'la küçük antant devletleri 

vermiştir. 
İspanyol hükümeti~in cevabı bu

gün Londra hükümetıne tevdi edil-

miştir. 

Barselon notasının esasları 
Barselona, 26 a.a. - B. Al~a:ez 

H as ajansı muhabırıne 
Delvayo, av 1 1 h"k" 
beyanatta bulunarak spanyo u. u-

. . b h Londra'ya tevdı e-
metının bu sa a kOr bükü-
dilmiş olan notasından mez . . 

. .. illlillerin geri çekılmesıne 
metan gon . l" nr kaydı 
müteallik olan ingilız p ~n; l 1 
. . . hi ette bazı mulahaza ar a 
~ı~~ı e:iş ~e bu mülahazaların ptanı 
a:ııa ziyade müessir kılma~ ... arzus~~-

"lhem bulunduğunu ılave ey -dan mu .. 
ıniş olduğunu söylemıştır. 

SaJam,anka da cevap verdi_. 
6 a - Salamanka hu-

Londra, 2 a. · h kkında 
k:;o-neti bombar<lımanlar a . ...... • ·r komısyo
tahkikat yapacak biı jngı ız d k. 

, . a'mı hakkın a ı 
nunun İspanya ya ız . k bul et
t klifi prerısip itibarıyle a 
e. ir Fakat bu kabul, ·O tarzda şart~ 
mışt . . dilmi bulunmaktadır kı 
lara .talık e 

1 
ş maya başlaması im

komısyonun ça ış 
kansrz gibidir. 

- t l"'-ki etmektedir. Ve 
f __ .. et aahaıı e a& • w• 

derilmesi hakkında İngiltere tarafm -
dan yapılmış olan teklifin çekoslovak 
hükümetince kabul edilmiş olmasın-

dan dolayı memnuniyet izhar etmek -
tedirler. Diğer taraftan bu gazetdere 
göre, İngiliz teşebbüsünün pek ziyade 
faydası olacağı muhakkaktır. 

!erde beşer, üçer sınıflı otuz ilk okul- 'Geçen yıl başlanan inşaatın mühim 
la, iki yüz bin ıiralrk büyük sinema, bir kısmı bitirilmiştir. Geri kalan kı~ 

E sım da eylfıl nihayetinde tamamen rzurum şehrinin elektriği, betonar-

Geçende Celal Bayar söylüyordu•· 
Hükümetin hesabJarına göre bir muha: 
cir nüfusu, yerine yerleşip rahat rahat 
çalışabilir bir hale gelinciye kadar dev• 
lete bin liraya maloluyonnu,. Belki bi
z~m hazinemize göre bin lira mühim 
bır paradır; fakat Türkiye'ye çalışır 
bir nüfusun bin liraya maloluşu pahalı 

bitmiş olacaktır. Bu arada im&r birli
me köprü ve menfezler, parke kaldı- ği nümune evleri ve apartmanı daha 
rımları doğumevi, nümune evleri, sı- i~i ay evel bitirilerek kiraya verilmiş 
fat istasyonları, kaymakam ve nahiye tır. Ayrıca Aşkale'de parti ve beledi
müdürleri konakları, parklar, büyük yeyi ihtiva etmek üzere büyük bir 
fidanlıklar ve teferruatı olmak üzere binanın inşaatı da ihale edilmek üze-

'i'.ti< ~4ililfil'M~ 

redir. Erzurum şehrinin fenni su te
sisatı içiın satın alınacak su borulan 
yüz elli beygir kuvetindeki son sis~ 
tem bir diz·el motörü ve muhtelif 
meydanlara konacak elektrikli saat
lerle, radyo hoparlörleri yarın ihale 
edilecekti~. Bunlardan başka yedi ka
za merkezınJe beheri elli bin liralık 
olmak üzere umumi muvaııeneden hü
k?met bin~lar~ yapılamakta~rr. Şe
hırler mesıresı olan Ilıça nahivesi al
~ın<laki on beş kilometrelik ~os-.:nin 
ınşaatı bitmiştir. Şimdi otcmobiller 
Erzurum'dan llıca'ya on dakikada 
gitmektedirler. Ilıca köyünun bir su 
şehri haline getirilmesine çalışılmak
tadır. Bunun için nümune evleri ya-

d~ğildir. ~evletin verdiği bu bin lira, 
nıhayet bır avans, bir borçturt çünkü 
bunu alan nüfus, her sene göze görü • 
nen ve görünmiyen vergilerle onu dev. 
Jete fade edecektir. Beş sene sonra dev
lete borcunu öder de belki alacaklı ol _ 
mıya bile başlar. 

Şu halde iş, dişimizi sıkıp kesemizi 
açmıya ve şimdiye kadar elde etti - i . 
t ··beı · · g nuz ecru ere ıstınaden iskan işlerimizi 
ıslah e~erek, kabil olduğu kadar fazla 
muhacır geth·miye çalışmalıyız. Peater 
Loyd muhabirinin haklı olarak ded·-· 'b' ıgı 
gı ı, A.nadoluyu mamur bir bahçe hali-
ne_ getırmekte mühim bir rol oynıya
c~gı m~~akkak bulunan bu Rumeli 
tı~~kl?ı·ı~ı ne kadar az zaman zarfında 
Turkıye ye nakledersek hem onlan bir 
an evel bugünkü müşkül hayat vazi. 

yetlerinden kurtarmış, hem de Ana. 
~olunun mukadder ve muhakkak olan 
umranıru tacil etmiş bulunuruz t'asında bir anlaşma teminine çalıtda

kaa, böyle bir teşebbüste Yugoslavya 
iltt~ l tal ya' dan daha ebemiyetli rol 
l'nıyabilir. Fakat her teY gelip Al· 

Ya'ya dayanmaktadır. Almanya or
A.vrupa'yı artık kendine mahsus bir 

aıu•Y • b' i• görülenuyecegı 
k diıine rağmen ır ,.. d'k 
en - . . tif' kendinden gelıne ı çe, 'b. uuııya ı 1 cak 
gı ı, t bbüıe engel o a 
yapılacak ~er eıe 

va%iyetteda. A. ş. ESMER 

Ankara belediyesi, bozuk mal satan esnafa kar§ı §iddetli tedbir
ler almağa karar vermiştir. Bu tedbirler cümlesinden olarak ha
mur ek"!ek. ç~kardığı anlQ§ılan bir lurun altı gün müddetle i§ten 
menedılmııtır, Yukarıda kaftl'll1ılan /urunun re•m' .. ··1 .. 

pılmakta ve ayrıca modern bir otelin 
de inşasına başlanmak üzeredir. Yine 
Ihca'da yapılmakta olan nahiye mü
dürü konağı ile nahiye ve jandarma 
daireleri, beş sınıflı ilk okul binası 
bitmek üzeredir. Bu su-retle Ilıça ta
~en bir kasaba haline gelmekte
dır. Bu büyük imar hareketleri tari
hi Erzurum şehrinin çehresini daha 
şimdiden gözle görülecek darecede 
değiştirmiştir. 

Bu davaya yalnız ''it'' itibariİe bak
~~ varacağımız netice gene şudur• 
T urk milleti için sennaye k ak ' .. 

1 
onac en 

guze saha bu "j,." dir N t' -.ı k kma ,.. · e ıceuen 
or dan .h.c~ sene bu İşe birkaç mil· 

yon yatırnbılırız." . 
~ ... .. ı goru uyor. 
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Edebiyat 

Size bir şoır 
• 

Reşat Ekrem Koçu'nun, son seya
hatimden dönüşte masamın üstünde 
buldugum "Çocuklar" isimli yeni e
serini, okunmak üzere girmiş oldu -
ğu sıradan çekıp çıkarmama, kıymet
li muharrir dostum Sait Faik'in gene 
aynı kitap hakkında bır kaç g1.1n eve! 
çıkan bir makalesi sebep oldu. ltirat 
edl!.:ım ki, yencmedıgım hır tece::ısü::ı
le bu eserın ilk saycasını açarken, 
zevkine itimat ettıgım genç muna!t
kidin, bir eş tamperaman keşfetmenin 
verdiği ani antuziyazmla, medihle
rinde ifrata varmış olmasından endı
şe ediyor, fakat bu korkumun boşa 
çıkmasını da temenni ediyordum. 

Reşat .Ekrem .... Onu, hemen aynı 
zamanda atıldığımız yazı hayatımı

zın ilk günlerindenberi tanırım. Hir 
yandan tarıhi etüdler üzerinde çalı
şırken bir yandan da ne güzel kroki
ler çizerdi. Birer mükemmeliyet ve 
ihtişam nümunesi olarak beyaz kagı
da geçirdiği Febüs'ün bulutlar içinde 
şahıanan atları hala gözümün' önün
dedir. Bu atlar kadar asil, eski yuna
nın hermatroditlerine benzeterek 
cinsiyetlerınde tereddüt edeceğiniz 

fizik güzellik örneği korsan çocuk -
)ar da resmedercli. 

Ufarak kalıbı ıçınde mütevazı, 

mahcup, ve kesif dunya1arını ıçleri

ne hapsetmesını bılcnıerın derın ~es
sizligı ıle, o zamanlar daiıni müdavı
mi oıdugumuz Anmet Ha1ıt kıtapa -
nesinin ıçındc bır gölge gibi doıd~ır
dı. Onu bu zahirı atalet ve melaaKolı 
halinden sıyırmaK ıçin, gorUnrne" 
tellerle ta hüviyetinin derinhklerinden 
bağlı olduğu mevzulara dokunma~ 

kafiydi. O zaman co~ar, renkli kelı -
melerle nefis tasvirler yapardı. His
sederdiniz ki hır şair karşısındasınız. 

Onun bu şair hüviyeti, şımdiye ka
dar ne bir haylı yekun tutan tarihi 
makaleler ve föytonlarında, ne de 
dar çerçevesi içinde kanatlarını ge
niş açamadığı küçük manzumelerin -
de kafi derecede kendini göstermek 
imkanını bulamadı. Kıymeti hakkın

da daima mütereddit kalmış olduğum 
şiirleri muhakkak ki bir mükemme -
liyetin ve bir şahsiyetin ifadesi de
ğildi. 

Hatıralar, hatıramsı hikayeler ve 
hikavelerden mürekkep olan "Ço
cuklar"ı, her parçasında hayretım ve 
hayranlığım artarak, bir hamlede o
kudum. ümidimin çok üstünde bul· 
duğum birer mensur şiir gibi işlen
mi~ hatıra eskislerini okurken, bu do
ğuştan şair kabiliyetinin daha gııniş, 
daha hareketli bir hikaye çerçevesi i
çinde belki aynı muvaffakiyetle te
zahür edemiyeceği endişesi kitabın 

son parçası olan büyük hikayede da· 
ğıldı, ve bu hikayede edebiyatımızın 
en hakiki ve usta kıymetlerinden bi
ri karşısında olduğumu hissettim. 

Kitabın birinci kısmında, muharrir, 
bize hatıralarına karışmış olan küçük 
çocuk portrelerini çızıyor. Fakat 
bunlar birer kroki değildir. Renk 
zenginliği derhal gÖze çarpıyor. Bir 
kaç fırça darbesiyle ressam - şair, 

gözlerimizin önünde canlı yüzler 
resmediyor. Çocuklar onun dikkatini 
ve alakasını çeken, şık elbiseleri için
de temizlikten ve bakımdan pırıl pı
rıl parlıyan zengin yavruları değil
dir. O, paçavralarla yarı örttükleri 
yanmış derilerinde güneşi taşıyan 
yoksul ve kimsesiz •akak çocukları
nı bize anlatıyor. Bunların kabuk çir
kinlikleri içinde saklı cevher güzel-

- Onun, onun ! 

gösteriyorum 
lıklerıni bulup çıkarmaktan zevk du
yuyor. 

Sait Faik buna itiraz ediyor, neden 
bunların hepsi güzeldirler, diyor, 
çirkin olamazlar mıydı? Fakat bu gü
zellik aşkı için şairi tenkit etmiye 
hakkımız var mı? Belli ki muhayyı-
1esi, içine her şeyi bütün çirkin taraf
larınaan süzerek almış, kusurlar a
yıklanmış, ve her şey gibi bu çocuk· 
ıar da yaınız gü"eılıkten ibaret kai
m, heşat Ekrem, dağ çiçeklerini an
dıı..J. ~trazat çocuklarına fon olarak 
bize köyün yoksul ve bakımsız ınan· 
.l<:.rasır..~an da çizgiler veriyor. Fakat 
bunlaroa merhamet hissıni kamçılı . 
yan bir tuş, va.tiicye davet eden bir 
natıp edası aramayın. O, harabeler i
çintle de kendi şiir dozunu buluyor 
ve bununla iktila ediyor, orada her 
şey tatlı, yumuşak, sevintli; şairin 

dediği gibi: 
"Orada her şey, sefalet bile barik.ulide" 

dir. Kliçük Emine ile Havva'yı bize 
elle tutulacak kadar yaklaştıran ve 
onları bağrımıza basmak arzusunu 
veren şu bı.r kaç satıra bakınız: 

.. Bir kı.i.lih elvan şekerin hatırası budur: 
'"Bır kırınızı ~eker birine, bir kırmızı 

şeker Oburune; bir yeşıl şeker Eminc'ye, 
bır yc1111 şeker l:havva ya, bırer bırer ve 
renk renk taksun ettim. ~imdi Havva'nın 
ve t..mınc'ınn ne yaptıklarını anlatayım: 

"Kırmızı şekeri avuçlarına koyduın, bak
tılar, koklauıJar, a~ızlarına attrlar. Yc~il 
şekeri vcrınce, öbur ellcrıyle kırmızıyı ç.ı· 
kardılar, agızlarına ycşih attılar. Avuçıa
rına bir mor §Cker koydum, yeşili çıkardı
lar, mor şekerın tadına baktılar. 

"hu elvan şekerler, benı kuçuk Emınc 
ile kiıçuk l-iavva'ya ba~lıyan bır kor ou· 
ıı:;i.im oldu.'' 
Heşat Ekrem'de, kelimelerin yolu, 

hissediliyor ki, dimağdan degil, 
kalpten geçiyor. Onlara bu derece 
sıcaklık ve yumuşaklık vermek baş
ka türlü mümkün olur muydu? 

Ne güzel, ne duyarak tasvir ediyor. 
Bir şeyi anlatırken, beilidir ki, reo
sam gözlerinden hafızasına nakşet

mış oldugu bir levhayı, aksi amelıye
yi tatbik ederek kağıdın üstüne dök
mektedir. 
Şu tasvir parçasına bakınız: 

"Ağları tamir ederken çıplak ayaklarının 
üstüne yıi:ılan yosun kokulu ipliklerin eı
cıklayıcı akışı, sandahn içinde ayna kırık
ları gibi çırpınan balıklar, balıkçıların 
türkuleri ve hikiyeleri sağ elinin bir par
mağında bir iskorpit yarası, saçlarını mı
srr pUskülü gibi kavuran güneş, denizin 
ustüne avuç avuç saçılmış çil paralara ben
~ı\'t°gil'Kıll~ın1ııTı •e.vi1rliıii ve dava.k vc-

Hiç bir özenti yok. Hiç bir belagat 
efesi elde etmek endişe yok. Boş· 

lukları bir tasvirle doldurmak adet
tir diye klişe tabirler kullanarak de
ğil, içten geldiği için, bir ihtiyacın i
fadesi olduğu için yapılmış tasvir
ler. 

Kitabın ilk krsmındaki ufak parça
lara mensur şiirler diyebiliriz. Bun
larda Sait Faik'in aynı tarzdaki yazı
lariyle mahsus bir yakınlık var. Bır 
tamperaman, ve duyuş yakınlığı. Aynı 
içinden kaynaşan şair ruh, hayat ve 
insanlara karşı aynı derinden gelen 
sevgi, çocuk portrelerinin aynı han -
tise'i, Reşat Ekrem'i, çok defa arka
daşiyle aynı ifade vasıtasını kullan -
mıya sevkediyor. Fakat Sait Faik'in 
Re.şat Ekrem üzerinde tesiri mesele
sini araştırmak, bu intiba• yazrsının 
çerçevesi dışında kalır. 

Küçük nesirlerinin daha kesif bir 
şiir doziyle mahmul olmasına rağ

men, bu eserde hayranlığımı tamam
lıyan ve azami haddine vardıran "Ço
cuk hırsızı" isimli büyük hik.lye ol
du. Bir teknik ustalığiyle işlenmiş o
lan ve başından sonuna kadar aksa-

1 Dünyada neler oluyor 1 

Fareden korkan 

koca maymun ! 
Nevyorklu bir kadının ışi gu.cu 

"'aymun yetiŞ'tirmekmiş. Fakat öyle 
rastgele maymun değil, maymunla
rın en zeki olan Şempanze cinsinı. 

!Bu kadın şempanze terbiye etmekte 
\ .deta mütehassıs ve yetiştirdiğı 

ı .1aymunları kapışırlarmış. Hatta 
Nevyork'un en büyük sirkindeki Gar-
1.,antina adlı, dev cüsseli meşhur 

ı naymunu da bu kadın yetiştirmiş. 

l.JOn zamanlarda bir tane büyütmüş 
iki dehşet! Daha üç yaşında iken bile 
/Jtekinden iri imiş! 
1 Bu maymun bahçenin bir kenarın
da kates içinde yaşarmış. Kadın bir 
ıgün öğleden sonra lYahçede bir gü
rültü duymuş. Ne baksın, koca may
'mun kafesin içinde ha bire sıçrayıp, 
kafes demirlıcrine tırmanıyor! Bir de 
!dikkat etmiş ki kafesin içinde bir fa
ıre sakin sakin d•olaşıyor. 

ı Meğer koca maymun fareden k-0r~ 
IKuyormu;; f J\ılaynıun o kadar kork -
Lnuş ki kafesin bır demırını zorlıya
rak çatır çatır kırmış pencerenin bı
lrinden evin içine canını dar a•tmış. 
l..:akat alt katta da ra.ıat ed!.nemiş, 
l..lniıne geleni yıkarak ıkınci kata ka
klar çıkmış bir odaya gırerek kapıyı 
l.capatmış., 

Kadın maymunu ne kadar ça~ır-

1 .1ış, muz ve yıyecek teklif etmi~se 

J c hayvan hepsini redJetmiş ve ka

l. ıyı açmamış 1 Kadın nihayet pol ıse 

1 aber vermiş. Fakat dışarıda gürül-

1 .ınün fazlala§'tığını hisseden may -

l .ıun p .. ncereden su oluğuna sarkmış. 

IJU sefer evin arkasına inerek orıala

L ı alt üst etme(;:e başlamış!. .. 

Fakat mahlukun bır hd.dise çıkar

l.nasını ihtimal dahilinde· gören kadın 

ı,,olise bunu öldürmelerini söylemış-

1\.ir. Polisin birisi maymunnu üzerine 

lateş etmiş birinci kurşunla yarala

Lnıştır. Maymıln yere uzanıp sanki ö
llümü görmemek ister gibi gözlerini 
!elleriyle kapıyarak ağlamağa başla

lmış ! Zavallı hayvan nihayet üçüncü 
!kurşunda ölmü~tür. 

Emniyette yeni tayin ve terfiler 
Emniyet İşleri genel direktörlüğü 

polis direktörleri ve emniyet amirleri 
arasında yeni nakil ve tayinler yapıla
caktır. Bu husustaki kararname proje
sinin hazırlığına başlanılmış bulun -
maktadır. 

madan, bilakis heyecan ve alakayı ar
tırarak devam eden bu hikaye, edebi
yatımız için yeni bir romancının do· 
ğuşunu mu müjdeliyor? Yeni neslin 
bilhassa roman sahasında bu de.rece 
krsır olduğu bir devirde, Reşat Ek
rem gibi cins bir muharririn, bütün 
enerji ve kabiliyetini bu yolda tek -
sif etmesini temenni etmemek müm
kün mü? 

Sait Faik, bize onun bir "Grand 
Mau1nes" verebileceğinden emin ol -
duğunu söylliyoı. Ben sadece, Reşat 

Ekrem'in, isterse büyük bir türk ro
mancısı olabileceğini kaydetmekle 
iktifa edeceğim. 

Fakat istiyecek mi? Veya şartlar 

müsaade edecek mi? 
YAŞAR NAB! 

Hadiseler arasında 

Polis Enstitüsü 
fenni polis 

ve 

Ankara Polis enstitüsünün geçen 
yıl açılma töreninde, bu yıl da (22.7. 
938 cuma günü) öğrenme devresini 
bitiren polis ünitelerimizin diploma 
·almaları topluluğunda bulunduk. 
Cumhuriyet rejimimizin her gün me
sut milletimize sunmakta olduğu ye
nilikler ve ilerleme hamleleri içinde 
fenni polis, kıymetli bir varlıktır. 

Törende metin, vakur mütevazi i
fadelerle söylenen nutuklar ne<fes al
madan, dinlenildi. Bu esnada fen ve 
kanunun birleşmesinden doğan bir 
kudret bir enerji esiri dalgalanıyor 

gibi salonda bir mehabet ve kutsallık 
hissolunuyordu. 

Şerefli vaziyetlerini gördüğümüz fen 
elemanlarının gece gündüz yurdu
muzun sel.imeti, halkımızın huzur ve 
rahatı için alacakları vazifelerde her 
dakika zeka ve kuvetle.:ini feda et
mekten ve bazı defa ferdi mücadele
lerde can bahasına mücadeleden geri 
durmıyacakları şüphsizdir. 

Törendeki tahassüsatım üzerine 
polis fe·nni ile fenni polis tabirleri ü
zerine şu satırları yazmak istedim. 

Fen kanun ve adalet sahasını nur • 
!andıran bir güneştir. Fen ile kanu -
nun birleşmesinden hak ve adalete 
yarıyan yeni mustakil bilgiler husuıe 
gelmiştir. Bunların başında - aJli 
tıp - vardır. Adli tıp hayat ilim ve 
!enlerinin mevzu kanunlara tatbıkın
dan ve mütehassıs hekimlerin mü
beller bilgi ve pratik görgüsüne da -
yanan ilminden teşekkül etmiş bir a
bidedir. 

Bu fen sayesinde ceza hukuku her 
gün bir derece daha tek<in1ül etmek· 
tedir. ı-ıakimlerle hekunlerin müşte
rek araştırma zemini üzerinde cınai 
antrepoJociya ve cinai sosyolJi ilim
leri de ayrı ayrı şubeler haline gel
miştir. Bunlardan başka adli tıp ya
nında cinayetler ilmi doğmuştur. 

Kriminoloji hadiselerde şahısların 

bünyevi, akli ve muhiti tesirlere ilgi
li olan halleri üzerine 3.milleri ve sa
ikleri inceliyerek tıbbın, fennin, psi-

kolojinin, içtimaiyatın yüksek bilgi
lrini, adaletin muvazenesi için kul -
lanma yolunu gösterir, kanuni, vicda
ni hükümleri tasfiye eder. 

Polis fenni de mu5takil ve mesleki 
adını muhafaza eden bir camiadır, 
fenni polis ismi dünyaca, hukuk ale
minde kabul olunmuş bir tabirdir. 
Her türlü cürümlerin gizli eserlerini 
araştırmak, bulmak cürüm mahiyeti
ni tesbit etmek için tertip ve icat o
lunan fen bilgileri ve vasıtalarından 
istifade eder. Basit görünen suçlar • 
dan canavarcasına yaprlan ve keskin 
zeka ve tedbirlerle örtülm~k isteni
len cinayetlere, cürüm hadiselerine 
kadar vaka yerinde veya haricinde 
ve yahut şahıslar üzerinde toplanan 
en küçük eserlerin incelenmesi çok 
gizli vakaları meydana çıkarabilir. 

Bu eserleri dellileri, ip uçlarını elde 
etmek için aramanın ve görmenin yo· 
lunu bilmeli. !şte enstitü kanuni bil· 
giler yanında polislerimize bunlarr 
öğretmektedir. 

Hislerin varamadığı, sehven, zuhu

Jen unutulan şeyleri fen gösterir, fen 

düzeltir, fen tamamlar. Bunları gö -

zümüzün önüne koyan mikroskop, 

Ültra viole, Speklroskop, röntken gi
bi ince "Vasıtalar i ve kanun ehli· 
nin gözlükleridir. Polis feni cürmi 
hadiselerde kanun ile kucak kucağa 
çalışan zabıtanın fenden nasıl, ne şe
kilde istifade mümkün olacağını öğ
retir; hak ve adlin tecellisine yarı
yan kıymetli delillerin kaybolmama
sına hizmet eder. Medeniyet alemin
de değeri tanınmış olan türk polisi • 
nin daha büyük şerefler kazanacağı 
içtimai bünyemizde daha emniyetli 
yararlıklar göstereceği şüphe götür
mez bir hakikattir. Polis fenni bugün 
eriştiği tekcimül rütbesine yükselin
ciye kadar zavallı beşeriyet hak ve a
dcilet namına neler çekmiş ne garibe
ler görmüştür? Bunu başka bir yazı 
iıle arzetmek istiyorum. 

Dr. Şükrü Şanozan 

1 .................... 0 ..... • ..... o ..... L ..... • ..... • ..... u ..... u ..... K ..... A ..... _t~T--A_.._.._.. ...... I 
Esrarsız hayat 

Vikki Baum, bugün, enterna.ayonal 1 min bulmak mümkün müdür? t,te, 
edebiyat şöhretlerinin başlıcaların- romancının Hollivud'daki tetkikleri
dan biridir. Bu avusturyalı kadın nin mahsulü "Esrarengiz hayat" i· 
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1 RADYO 
--ı 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 14.30 Karı$ık pi 
neşriyatı - 14.50 Plikla türk musikisi v 
halk şarkıları - 15.15 Ajans haberleri. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 plikla d• 
musikisi - 19.15 Türk musikisi ve halk şa 
kıları (Mukadder) - 20.00 Sa':tt ayarı '1 

arapça neşriyat - 20.15 Türk musikisi v 
halk şarkıları (Handan) - 21.00 Sıhi k 
nuşma: (Dr. Vefik Vassaf) - 21.15 Stüd
yo salon orkestrası: 1 - Rcnato Broa:i: At" 
letta all'antica. 2 Frederiksen: Grönland 
Buitc. 3 - Chopin: Nokturne e Moll . .f 
Bcrtholdy; Reizkebr aus der Fresde. S 
Hcinı Munkcl: Bcrbele - 22.00 Ajans hl' 
berleri ve son , 

İstanbul : 

Ugle Neşriyatı: ı 
14.30 Pl.ikla tüC•J 

musikisi - 14.50 H.ivadis - ıs.as Pli.klJ'. 
türk musikisi - 15.30 • 16 Muhtelif pl~~ 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı : 18.30 plikla daııl. 
musikisi - 19.20 Konferans! Kadıköy hııl 
kcvi namına: Nahit Celil Toker (Söz sö~ 
lemek sana.ti) - 19.55 Borsa haberleri ..,. 
20.00 Grenviç rauthanesinden naklen saJ 
ayarı Nihal Asım ve arkadaşları tarafınd~ 
türk musikisi (Yeği.h, Hicaz) -20.40 Ha1i 
raporu - 20.43 Ömer Rıza Doirul tarafı~ 
dan arap!;a söylev - 21.00 Saat ayarı: S~ 
Bedriye Tüıün stüdyo orkestrası refakatıf{ 
le - 21.30 Tahsin Karakuş ve arkadaşıat4 
tarafından türk musikisi (Hicaz fash) ~ 
22.10 Müzik variyete: Tepcbaşı beledi1 
bahçesinden naklen - 2'2.50 - 23 Son ha beti 
ler ve ertesi g-unün programı, saat ayarı 

son. 

Avrupa : 
OPKHA VE OPERETLER: 19.15 Sol 

ya - 20 Sottens - 21.30 Şti.itgart. . 
ORKESTRA KONSERLER! VE SEi' 

FONIK KONSERLER : 18.15 Hamburg _.. 
19.55 Bcromilnster - 20.10 Viyana - 20.l 
Stokholm - 20.55 Praıı - 21.15 Droytvı 
- Z2.20 M ünih. 

ODA M USIKISI: 18.25 Lüksenburg 
SOLO KONSERLERİ: 14.10 Lükse• 

burg - 15.25 Hamburg - 15.30 Viyana 
18.20 Münib, Königsbera: - 19 Paris, Vafi 
şova - 20 Monte Ceneri - 20.15 Bükr 
- 20.30 Paris • P.T.T. 

NEFESLi SAZLAR (Marş v.ı.): 6.3 
Breslav - 3.30 Keza - 12 Munib - 12.4= 
Prag - 18.30 Kolonya - 20.15 Frankful'I 

ORG KONSKRLERİ VE KOROLAR 
11.,.5 London - Recyonal - 18.20 Münib J 
11.45 Landon - Recyonal - 18.20 Münih"' 
21 Roma - 22.15 Laypzig. ı 
HAFİF MÜZİK: 5 Breslav - 7.10 K~ 

lonya -8.30 Münih-10.30 Hambura:- - l 
Keza - 13.15 Münib - 14.10 Kolonya 
14.15 Berlin - 16 Varşova - 18.20 La 
zic - 20.10 Ştüt1rart - 21 Frankfurt - 1 
Laypzig - 21.15 Doyçland Zender - 2'2. 
Viyana. 

HALK MUSİKİSİ: 20 Kopenhag. 
DANS MÜZ!Gt : 8 Ştütgart - 21. 

Beromünster - 22 Floransa, Lüksenburg 
22.10 Brüksel - 22.lZ Stokholm - 22. 
London • Recyonal - . .22~'\0_safv:~;;>ı 
iliz - 2'3.10 Budapeıte, 

nin arkad.aşımlZ Nasuhi Baydar tad 
frndan yapılmış çok mükemmel bİ 
tercümesidir. 

Bu kitabı macera meraklıları kadı 
edebiyatı sevenlere de aynı harareti 
tavsiye ederiz. 

muharriri dünyaya tanıtan Grand O- simli romanı olmuştur. 
tel isimli romanı ldu. filmi de büyük Milyonlarla oynıyan yıldızların Türk Hukuk llevzuatı Rehhet 
bir şöhret kazanan bu eserinden son
ra Yikki Batım, bütün garp memle
ketlerinde eserleri kapışılan büyük 
tirajlı muharrirlerin ön safında yer 
aldı. 

Reşat Nuri Darago tarafından di
limize çevrilmiş olan Grand Otel, bu 
hareketli, canlı ve sürükleyici mu
harriri türk okurlarına da tanıtmış, 
ondan sonra gazetelerimizde bir k;:ı.ç 

eseri tefrika edilmişti. 
Grand Otel'i filme aldırmak üzere 

Hollivud'a gitmiş olan bu ceval ro
mancı orada sinema yıldızlarının ha· 
yatı gibi geniş bir etüd mevzuu bul
muştur. 

Hollivud, bütün dünyanın tecessüs 
ve alika mevzuu ... Düşünün bir ro
mancı için bundan daha cazip bir ze-

türlü maceraler ve kaprisler içinde 

geçen hareketli hayatları bu kitabın 

çerçevesi içinde büyük bir maharet 
v>e ustalıkla anlatılmıştır. Vikki Ba
um müsıtıear isimler altında hakiki 
büyük yıldızlarıın hayatlarından alın
mış maceraları dile getirmiştir. En 
ad röportaj muharrirleri tarafından 

anlatılsa da, hayatları gene büyük bir 
tecessüs mevzuu olmaktan geri kal
mıyan sinema yıldızlarına ait mace
raların böyle usta bir romancı elinde 

ne büyük bir alaka uyandıracağı lişi
kardır. 

!şte Remzi kitap evinin "Dünya 
muharrirlerinden tercümeler serisi"
nıin 21 inci sayısı olarak neşrettiği 
kitap, Nikki Baum'un bu güzel eseri· 

Türk hukuk mevzuatı rehperi 
zeyilleri, 1839 • 1937 bütün kanunlar 
tefsirleri, Büyük Millet Me<:lisi ki 
rarlarını, kararnameleri, nizamnl 
meleri, talimatnameleri, şurayıôe~ 
lıet ve temyiz kararlarını, tamimle! 
neşredildikleri eserleri tarih ve n~ 
mara sıraısiyle gösrerir. 

Memleketimizin yüksek ve pe 
kıymetli hukuk alimleri ve müteha 
sısları tarafından takdir edilen b 
eserin 3 üncü zeyli de çıkmıştır. 

Temyiz tevhidi i~tihat kararları~ 

dan maada, 1900 den fazla temyiz l< 
rarlarının hülcisalarını ihtira ede 

Bütün hukukçulara tavsiye edilİ· 
!stanbulda Cihan kitapanesinde b 

lunur. Diğer kitapçılardan da ara)' 
nız. Üçüncü zeyli, 3 liradır. 

- Madem ki onundur!.. Siz hep b•ni fa,ırtmı· 

ya çalııırsınız .. Diyorum ki bu Anjelik rolü canımı 
sıkıyor. Ben dolgun, daha bafka bir şey i•terdim .. 
Hele bu akıam, bu rol beni isyan ettiriyor. 

Madam Dus: 
GOLÜN( HiKAYE \ 

Trüble, ya&tıklar arasından Felisi'ye bir öpücük 
gönderdi. 

- Sevgili yavrum, güzel bir kadının teninden 
daha ince, daha zengin, daha latif bir neaiç yoktur. 
Demin ensenizi seyrederken de böyle diltünüyor .. 

dum, ve kolayca anlarsınız ki bu his içinde .. -
- Onu çok iyi oynıyacağının bir delilidir, bu. 

Ve talime bafladı: 
- Bizler rollerimize ancak zorlll ve kendi rağ~ 

mrmıza girersek daha iyi gireriz. Size bunun bir 
çok misallerini zikredebilirim. Ve bizzat kendim, 
Austerliç Vitıandieri'nde, çok büyük bir artist ve 
pek iyi bir koca olan zavallı Dus'umun, op:ra or
kestrasında, tam pistonunu ağzına ahrken dimağ 
nezfinden gidivermiş olduğu haber verildiği anda 

salonu ne§emle hayretler içinde bıraktım. 
Maşuka, büyük bir işvebaz da olmak ve bütün 

rolleri oynamak isti yen Nantöy sordu: 
- Neden benim mutlaka saf kız olmam İ&tenİ· 

liyor ? 
Madam Dus intla devam etti 
- Bu da anlaşılır. Komedi sanatı 

dır. imdi, insan hissetmediğini daha 

der .. 
Doktor, Felisi'ye : 

taklit sanatı
iyi taklit e-

- Kendinizi aldatmayınız. Saf kız olan ebedi
yen saf kız kalır. lnaan Anjelik veya Dorin, ~eli
men veya Pernel doğar. Tiyatroda bazıları daıma 
yirmi yaşmda, diğer ba7.ıları otuz, başkalrı da 
daima altmış yaşındadırlar.. . Siz, matmazel Nan

töy, siz daima on sekiz yatında ve daima saf kız o

lacaksınız. 
- Ben vazifemden memnunum. Fakat bütün saf 

kız rollerini aynı zevkle temsil etmemi benden İs-

Yazan: ANATOL FRANS 

tiyemezsiniz. M "'&eli bir rol var ki doğrusu oyna
'"lll\k isterim! Kadınlar mektebi'ndeki Anyes rolü. 

Doktor, yalnız Anyeı adını işitir İşitmez, mem • 
nun, ya~tıklarr arasında mırıldandı: 

- Cihana elem vermek için gözlerimde midir 

elem? 

Nantöy bağırdı : 
- Anyes, i~te güzel bir ro1. Onu Pradel'den İs

tedim. 

Tiyatronun müdürü olan Pradel eski bir aktör, 

işten anlar ve deryadil, hülyalarından tecerrüt et
miş ve artık yüksek ümitler beslemiyen bir adam • 
dı. Sükünu, kitapları ve kadınları severdi. Nantöy 
Prade-l'den ancak memnun olmak 18.zımdı ve, kötü 
niyeti o1maksızm, ıamimi bir serbestlikle ondan 

bahsediyordu : 

- Kabaca, ıgrenççe, murdarca hareket etti: 
Anyeı rolünü Falampen'e vermek için benden esir
gedi. Şunu söylemeliyim ki bu rolü ondan münasip 
şekilde istememiştim. Halbuki Falampen, size te -
min ederim, bunun usulünü biliyor. Fakat bence 
müsavi: Pradel Anyes'i oynamama müsaade et· 
mezse onun da, maskara tiyatrosunun da cehenne

me kadar yolu var, derimi 

-3---' 

Çeviren: NASUHi BAYDAR 

Madam Dus dinlenmiyen derslerini ibzale de
vam etti. Değerli, fakat ya§lanmı§, yıpranmış, ar
tık hiç çalııtırılmaz olmuş bir aktris olduqundan 
müptedi artistlere nasihatler verir, onların mek
tuplarını yazar, ve böylece hemen hemen her gün, 
&abah veya ak§am yediği tek yemeği kazanırdı. 

Felisi, madam Mişon boynuna bir siyah kadife 
fiyongalarken Trüble'yi aorguya çekti : 

- Doktor, ha§ dönmelerimin ntideden geldiğini 
söylüyorsunuz: Emin misiniz? 

Trüble cevap v~rıniye henüz vakit bulamadan 
Madam Duı, bat d?,ımelerinin daima mideden gel
diğini ve kendi mideıinde de, yemeklerden iki üç 
eat sonra, ıstırap verici şişkinlikler olduğunu söy~ 
ledi. Ve hemen, doktordan bir ilaç istedi. 

Bu sırada Feliıi düşünüyordu, zira onda düıün. 
mek kabiliyeti vardı. Birdenbire: 

- Doktor, sizden belki de tuhaf bulacağınız bir 
sual soracaktım ... Fakat hakikaten, vücutta ne var 
ne yoksa hepsini bildikten, içimizdeki her §eyi 
görmÜ§ olduktan sonra, bunun sizi, meaeli, kadın
lara karıı ikraha ııevkedip etmediğini öğrenmek 

i&tedim. Zannederim ki bütün bunlara dair fikir 

aahibi olmak •İz tikaindirmek laznngelirdi. 

Feli.i ona istihN.fkilr bir diti maymun gibi yüzü. 
nü ekıitti. 

- Ciddi bir •uale böyle budalalrklarla cevap 
vermeyi nükte mi sanıyorsunuz? 

- Peki matmazel, mademki arzu ediyorsımuz, 

size istifadeyi mucip bir cevap vereceğim. Yirmi 
sene evel, Sen Jozef hastanesinde, baba Ruso adın
da sarhoı ve ihtiyar bir bekçimiz vardı ki her gün, 
sabah on birde, otopsi salonunda kadavranın uza -
tılmıf olduğu masanın kenarında yemeiini yerdi. 
Yemeğini yerdi çünkü kanıı açtı. Aç olanlar, yiye
cek bir §eyleri olunca yemekten kabil değil alrko
nulamaz. Yalnız, baba Ruso şöyle derdi: Bilmem 
aalonun havasından mı, ancak taze ve İ§tiha verici 
§eyler yiyebiliyorum.,, 

Feli•i : 

- Anladrm, dedi, size küçük çiçekçi kızlar la
znn .•. Bunun yaoak olduğunu bilirsiniz .. Faka.t ha· 
la bağdat kurmuı oturuyor, ve reçetemi yazmıyOl'
aunuz. 

Gözleriyle ondan cevap istedi. 
- Midenin tam yeri neresidir ? 
Kapı aralrk kalınııtı. Pek güzel, pek zarif bir 

genç kapıyı itti, ve, locada iki adrm attıktan sonra 
içeri girip giremiyeceğini nezaketle sordu. 

Nantöy .; 

(Sonu var) 
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1 Günün politik meseleleri 

• \... ......................................................................... ...... 
Macaristan'do nasyonal Elli yaşına gelince ... 

lnaanm hakkı, hiç olmazsa, yiiz 
Yıl yaıamaktır. Bunu tabiat itlerini 
İnceliyen ilim adamlarınm hepsi 
söylüyor. Fakat tabiat, yapbğı pek 
çok haksızlıklar arasında; insanla -
rın çoğunu 0yüz yıl yaşamak hakkın
dan mahrum bıraktığı için o hakkı 
taın alanlar parmakla gösteriliyor. 
Onun için elli yaıına gelebilmek, 
hakkı olan ömrün yarısını yaşaınıt ol· 
ınak da gene bir tesellidir. Her işi
mizde hakkımızın yarısmı alabilir -
&ek kendimizi pek mutlu saymalı· 
Yız. 

Bu lüzumlu ma-lenlerin en başmda 
da fosfor, yahut &osforlu demek o -
lan fosfatlar gelir. . 

Fosfatlarm bi..ı:i! lüzumunu takdır 
k . . vu .. cudwnuzda bulunan etme ıçın 

madenlerden en çoğunun potasyo-
kalsiyomun, manyezyomun, 

mund ' mun hep fosfat §eklinde bu· so yo . . 

sosyalizm cereyanı 
gittikçe inkişaf ediyor 

O ya§ gelince, insanın daha çok 
Yaşamak ümidi de artar. O yaşa ka· 
dar geçirdiği hadiselerin her biri bir 

· "f d eder ders olur. O derslerden ıstı a e 
·· ·· ·· kısaltacak ve daha sonra omrunu 

hadiselere daha iyi karşı koyar. El-
1• 'ı( bir tec-
ı yaıma kadar hayat anca. . 

..;;b d 'd" Tecrübelerın netıce-.... e evrı ır. ed' 
•İnden ellisinden sonra istifade ı· 
lir. latifadelerin birincisi, kendi k~n: 
dini yoklamak, halini ve kudretını 
anlamıya çalıımak lüzwn~~ur ... 

Siz de elli yaşına geldınızse teb • 
rik ede;im, henüz gelmedini~se o 
Yata varmanızı ve onu çok geçırme

nizi temenni ederim. 
Her iki takdirde de tavsiye ede

riın: Elli ·yatına gelince kendini~~· 
halinizi yoklayınız. ilk hissedecegı· 
niz ıey bir yorgunluk, bir halsizlik -
tir. Daha çok yaıamak isterseniz, 

bu halsizliğin nereden geldiğini an • 
Iamalısınız ve önüne geçmiye çahı -
ınalısmız. 

Bu halsizliğe sebep vücutta lü-

zumlu olan madenlerin azalmasıdır. 
:V akm zamanlara gelinciye kadar, 

inaan albümin yiyince, yağ yiyince, 

§eker yiyince mükemmel yaııyabi
lir, diye &anılırdı. Yakın zamanlar -

da insanm hayatı için vitaminli ye -
nıek de lüzumlu olduğu anlaııldı. 
Bunların ehenıiyetini bilirsiniz. Fa· 

kat bunlarla birlikte, onlar kadar, 

madenli yemekler de lüzumludur. 

lunduklarını bilmek yetııır. 
İnsan yaşadıkça maden kaybe· 

d bulatık müzmin hastalıkların 
e~ y • • 

hepsi bize az çok maden kaybet~-
rir. Hiç hasta olmadan, keder geçıır
mek yorulmak da gene fosfat kay• 
be~iye sebep olurlar. Halbuk~ k~ 
miklerimiz, beynimiz, adalelerımız 
fosfatlarla kurulmuştur. Bunlat'da 
fosfat azalınca zayıf kalırlar. O~un 
için elli yaşına gelince pek çok kmı
seler vücutlarında bir halsizlik du -
yarlar. Bu halsizliğe sebep maden
lerin, onların yanında fosforun azal· 
masıdır. 

Eski hekimler, kanımızdaki fos -
f atları bilmezlerse de, yaşlı .a~a~a
rın halsizliğini gidermek ıçın ısta-
koz gözlerini, istiri.tye kabuklarını 
ve geyik boynuzunu hava~~a to~ 

a tırarak ilaç diye yedırırlerdı. 
y p • d" b" 
Bunların fosfor olduğunu şım ı ız 

biliyorsak da artık öyle §eylerden 

fosfor aramayı gülünç buluyoruz. 
Onun yerine fosforu daha iyi ola· 

rak, sütte, ekmekte, pilavda, kuru 
sebzelerde buluyoruz. Etin elli yaıı· 
na gelmit adamlar için başka mah. -
zurları olmasa o da iyi fosforlu bır 
yemek olurdu. Fakat yum~ta~an 
fosfor almıya hiç kimsenin bır dıye· 

ceği bulunmaz. 
Sabahleyin, bir yumurta sarısının 

üzerine biraz şeker tozu e·kerek iki

sini birden bir çay fincanında kah':e 
ile karııtırıp içmek, elli yaıına ge· 

lince, halsizliğ gidermek ve daha 
çok yaşamayı ümit etmek için en iyi 

gıda olur. , ...... G.A. 

S on ayların hadiseleri Maca
ristan'da yeni bir vaziyet 

yaratmıştır ki_ i~erideki ~n~işafla~ı 
tahmin edilebılır. Bu hadıseler ıç 
pôlitika hususunda, tesir yapmak
la kalmamıştır. Şimdiye kadar dış 
politika hususunda, İtalya ve Al
manya'ya karşı olan sempatilerini 
izhar etmekle beraber, ihtiyath bir 
hatt hareket muhafaza etmiş olan 
bu memleket, şimdi, ister istemez, 
daha sarih surette vaziyet almak 
mecburiyetinde kalmaktadır. Bu
nun hangi istikam-ette olacağı taıh
min edilebilir. 

B. İmredi hükümetinin, aleyhin
de aldığı bütün tedbirlere rağmen, 
müfrit sağcılarm devamlı terakki
ler elde ettiği inkar götürmez bir 
hakikattir. Gerçi, sağcıların başlı
ca şeflerinden biri olan B. Salasi üç 
ay hapse mahkum edilmiştir. Fakat 
bu mahkumiyet kati bir mahiyeti 
haiz değildir. Son zamanlarda bir 
kararnamenin bazı memurları isti
faya mecbur etmiş olması da her 
halde cereyanı durduracak değil
dir; partinin bürosu hala bir arı ko· 
vam gibi işlemektedir. Kalabalık 
yüzünden seyrüsefere halel gelme· 
mesi için iki poliı memuru önünde 
növbet beklemektedir. Diğer müf
rit gruplar da aynı vaziyettedirler 
ve her taraf da yeni azalar kaydı fa
aliyetle devam etmektedir. Kont 
Fasztetics'in partisi, vücudu parti 
için bir tehlike teşkil ecJ.en bu zen
gin adamı çıkarmıştır. Suçu da yir4 

mi bin hektarlık topraklarında bir 
kaç yahudi çiftçiyi çalıştırmakta 

iuar etmesidir 1 Fakat, bu parti, 
şa:hsi kıymeti fazla olmıyan bir şe
fini kaybederken, "hıristiyan nas
yonal ~ sosyalist cephesi" ismi· al
tında, bir hamlede ·diğer partilere 
mensup duokuz mebusu kazanmış
tır. AUrşunı gomıeKmer, ye)>l'.1. 

gömlekliler üniforma taşımayı me· 
neden iıilkümetin kararnamesiyle 
alay etmektedirler. Bunlar tliyor· 
lar ki "Bize renkli gömlek giyme
yi menederlerae, bankalar ve kar
teller yüzünden son haddini bulan 
fakirlifimizle biribirımizi tanımak 
imkanını buluruz ... " 

Şu tarzda tehditler de görülmek· 
tedir: "Yahudilere ve lromüniotle
re satılmJ§ olan Şuşnig'in batına 
gelenler bizi idare edenlere ders 
olmadr.'' Daha başkalarım ve daha 
ku.vetlilerini de zikrede bilir im. 

.. H k . k k pı tahminin Üstünde istİ· 
lzI?it, (Hususı) ü ük er:v:Uf:bu k::pta disiplinli bir hayata 

M acaristan'da müfrit cereyan
ların öhüne ı;et çekilmiş ol

duğunu sanmak bir hata olur; A· 
vusturya'nın ilhakına tekaddüm e· 
den günlerdekine benzer bir hata. 
Cereyanı kuvetlenmektedir, ve bel· 
ki ancak ma<:ar hükümetinin ener
jik bir tedip hareketi bunu durdu
rabilir. Bunu yapmak istiyor mu? , 
Ve bilhassa yapabilir mi? Nasyo
nal sosyalist ideolojinin gördüğü 

bu itiıbar kimi dış politikaya, kimi 
iç politikaya ait meııelelerle alaka-

fadelı olmuttur. K ç Y h k ti . ··ru··yu·· aler ve eglencelerle 1 t m spor are e erı, yu "$ 

a. rşmıt ve mu~ aza . . lerdir Kampa mektebinden yorgun ve 
çok güzel vakıt geçırm~f ürbüz ve dinç olarak dönecektir. Gön
zayıf gelen çocuk bura a: g k çekme törenini ve çocukları hep 
derdiğim resim kampta ayr~. l ken göstermektedir .. 
bir ağızdan istiklal Martını soy er 

• 

Yüz sene uyuyiın adam 

- Fakat, dedi Kler, polis disiplini 
de bugünkü kadar sıkı ôegil.di. ~.n
tak yeraltı geçitlerinden geçılebılır, 
~u kaideye riayet etmiyenler hapse 
atıhr. 

Röne: 
- Ezilip de ölse bile mi? 
-Tabii ölürse mesele kalmamıştır. 

l~akat yalnız yaralanırsanız, evela 
8iıı:i tedavi eder, sonra da mahkum ı!
dip hapse atarlar. 

Selesten: 
- Demek ki insan artık, tehlil<e· 

Bini göze alarak ihtiyatsızlık bile e· 
demiyor, ha. Ama da hüriyet telakki· 
Bi. 

kaldırımın kenarında açılan ve ö: 
hür tarafta merkezi dairede biten bır 
dehlize indiler. 
. ~urada bir çok u~an makinel~r .d~

Z~lıydi. Röne hemen hepsinin bı~ıb~· 
tıne benzediklerini ve yalnız ikı kı
Iİlik olduklarınt farketti. 

kler izah etti: 

Ya~an: Hanri Berne 
Tefrika: 19 _ .,, 

. . nazaran çok daha kati sınıf
devrınıze F kat Birleşik Dev
lara ayrılmıştır. şla ' hemen ekse-

'd vatanda arın Jetler e, . akine elde et-
.. bu neviden bır ın 

rısı . . 
k h kkına malıktır. me a . h ··z bu derece te-

Avrupa'da bız enu 
rakki edemedik ... 

Sel esten: kk" e hi,. de gıbta etmi· 
_Bu tera ıy ~ 

yorum, dedi:. k" hemen yanları-
Bir üçüncu nıa ın~ ı~ la geri çekil· 

na kondu. Selesten te aş 

di. 
J{ler: · ·· düvü 

_ Hiç ~or~ma~;~~~e~;~ G:.i~ i~i~ 
nüz ı;.ey şımdı, y dak'ı tayya· ., S. . amanınız 
kalkıy?r: ız~e ~ir müddet sürüklen· 
reler gıbı yer tır Helikopter-

. hacet lc<Jlmamış . h 
ınıye . k. bunlara k:ısaca e· 
ter sayesınde - hı makinelerinin 

k diyoruz - ava "' 
li o k k laylaşmıştır, hattcı. en 
k ııanışı ço 0 . 

u k ehirlerde bıle. 
kalabalı ş . Ell" ın~tre ka· 

Ae-robüs ~elıyordu. dan: geçti ya-
.. kseklıkten mey d"l 

dar yu. • ve kendisine tahsis e ı • 

irtifaı tayine yarıyan iki ufki perva· 
ne ile, geride ilerlemek için bir per· 
vanesi vardı. İçinden bir kaç ki11i çık· 
tı, ve iki fransız, bekliyen diğer yol
cularla beraber içine girdiler. 

'Gazeteci: 
- Hemen bütün şehri geçeceğiz, 

dedi. Bu itibarla Nevyork'un umumi 
manzarasını görmek fırsatını bula.. 
caksınız. 

Aerobüs, pervanelerinin hışıltısı 

içinde kalktı, sonra garbe doğru iler· 
lemiye başlack Bir kanapeye otur
muş olan Seleste::ı meşin askıya sım 
sıkı 'utunmuştu. 

- Rahat edemiyorum, diyordu. 
Gabriyel Kler: 

- Görülüyor, dedi. Fakat beyhu -
de telaş ediyorsunuz. Çünkü bu ma
kinenin yaptığı kazalar sizin zama
ntnızdaki otobüslere nazaran ~k da
ha nadirdir. Çarpışmalarsa hemen hiç 
olmaz. Hava zabıtau pek mükemmel
dir. Hem, yanınızdakilere bakınız. 
Hiç endişe ediyorlar mı? 

Hakikaten aerobüsün diğer yolcu
ları, yerden ayaklarının kesildiğinin 
farkında değilmişler gibi, pek müste
rih görünüyorlardı. Kimisi gazete o
kuyor, kimileri konuşuyor, bazıları 
da, telaşll halleriyle bu neviden hava 
vasıtalarına alışkın olmadığını belli 
eden Selesten'e hayretle babyorlar
dr. 

Kler: 

Müfrit sağcıların devamh terakkiler 

elde ettiğiı açık bir hakikattir 

Lö Tan'da Maksirn 
Bof or yazıyor 

-· -
lıdır. Bu iki sahayı sırasiyle göz
den geçirelim . 
Macaristan'ın resmi dış politika

sı malfundur. Eski başvekil jül 
Karolyi, geçen h:tziranın 22 ı;inde, 
yüksek ınecli-ste onu şöyle kısaca 

izah etmişti: "B. Kanya'nm politi
kası, sulhçu yollard!ln metalibimi
zin tahakkukunu istihdaf etmekte
dir." Halbukı nasyonal - sosyalist
ler buna tarafdar değildirle.r. Bü
tün acı inkisarlarm menba, olan 
sulhçuluğa lanet ediyorlar l Maca
ristan'ın sabrı tükenmiş olduğunu 

ve adAleti elde etmek için yalnız 
kendi kuvetine güvenmesi ic4 p et
tiğini söylemektedirler. Mütekait 
yarbay Törek'in kanaatlarını nes
reden bir sürü müfrit risaleler eli
min altındadır: "Hayallere kapıl
madan, korkunç hakikate yak rndan 
bakmıya cesaret ede Hm; revizyo
nizm batıl itikatlarını red<!~lim. 

Yegane revizyon'umuzu yapacC\k o
lan biziz. Bunun için de bütün 
memleketi askerleştirmek katidir." 
Ve sonunda, kendi eseri olan "As
ker amentü"sünü okuyoruz: . 
Ananevi macar kılrcına inanıyorum 1 
Ebedi macar askerine inanıyorum! 
Macar ordusunun kudretine inanıyorum 1 
Parçalanmış Macaristan'ın dirileceğine 

inanıyorum! 
İnanıyorum l İnaniyorum ! İnanıyorum 1 

T asrih edlim. Dirilmekıc kas
dedilen, bütün ma::arları 

bir araya torlryacak o;urette h•ıdut
ların tashihi değildir. İstenilen 
Karpat'lardan Adiryatik'e kadar" , 
harpten evelki bütün Macaristan'
dır. Macaristan'da hiç bir akh ba
şında makul adamın bu nevicen ha-
yallere kapılmadığm söylemek lü

zumsuzdur. Fakat bu aşırı formul
ler tesirini yapıyor ve kiitlcleri tes
hir ediyor, Macarm c.skeri cesare

tine baş vurulması beyhude d1..ğil
dir. Cesur ve disiplıı'ıli bir asker o
lan macar, eğer kendisine enıredi
lirse, serabın peşinde ve memleke
tinden batkalarmm menfaatleri uğ

runda ölmesini bilecektir. )nun i · 
çindir ki müfrit sag cenah partile
rinin parolası artık pazarlıktan vaz
geçmek, hayali bir ı evizy->n Ji l ~n
meyi terketmek, fakat kuvet yo!iy
le tam bir kurtuluşu temin etmek i
çin hazulanmaktadır. Çekoslovak
ya hadiseleri bu harpçı hararete 
kıymetli bir gıda getirmiştir. "Çe
koslovakya'yı yıkınız" moda for
mül haline gelmi§tir. Bur.unla Lera-

devlet mahallesidir, dedi. 
Röne: 
- Bir haylı geniş yer kaplıyor, de

di. 
- Tabii, çünkü ferdi hayatın her 

safhasına hükümet müdahale etmek
tedir. Bu hayat kanunlar ve nizamna
melerle öyle sıkı bir şekilde tanzim 
edilmiştir ki ferdi hüriyet pek mah
dut kalmıştır. Siz de bunu farketmek· 
te gecikmiyeceksiniz. 

- Fransa'da da vaziyet aynı mı
dır? 

ber cesaret ihtiyatkarlığı eldt.n bı
raktırmadığı için, şim.dllik Yugos· 
lavya ve Romanya hakkında tek 
kelime 'söylenmemektedir. 

Kısacası, hükümetin politik::ısı, 

beceriksiz ihtiyarları:ı politikası, 
onun ihtiyatkarlığı ve tedbirıHıği 
de korkaklık dıye tasvir ediitnck
tedir. Artık inanmadrkları su lhçu 

• bir revizyonu beklemekten bıka· 

rak, sabırs.ız vatanperverlerin en 
cürctkar nazariyeler ve en macera
perest pro3elere kulak kabartma· 
larında şaşılacak bir şey yoktur. 
-P~1<at, hudt dışına çıkmadan da da
ha elle dokunulur realiteler, ve da
ha kolay fetihler vardır. 

S osyal reformların lüzumu 
Macaristan'da, bilhassa B. 

Gömböş'ün iktidar mevkiine geçti· 
ğindenberi herkesçe kabul edilmek
tedir. Entellektücl küçük burju
vazi, artizanlar, ziraat işçileri bü
yük bir sıkmtı içinde yaşamakta· 
dırlar. Bu sınıflardan her biri için 
hususi davalar mevcuttur. Şimdiye 
kadar teklif ve tatbik edilen çare
ler çok kifayetsiz olmuştur. Bil
hassa ziraat proletaryasnın vaziye
ti pek naziktir. ·"Sol" veya "sağ" 
sosyoloğları bu vazyetin pek açık~ 

lı tablolarını çizmişler ve bu yüz
den mahkemelerin • takibine uğra
mışlardır. En ciddi pôlitikacıların 
nutukları da bu acıklı realiteyi 
meydana koymaktadır . Fakat haki· 
ki reformların yapılması için, ik
tirhı~rlı h 11 l n n:;m a.l.:.o~=i~ kuv et
lerin (büyük feodaller, büyük en
düstriyeller, sermaye ) bir fedakar
lık zihniyeti taşrmaları icap 
eder ki buna rıza göstermemek
tedirler. Bu yüzden sosyal ihti
laf vahimleşmekte ve müfrit cere
yanların propagandalarına müsait 
bir zemin hazırlanmaktadır. Esa
sen, geniş bir zirai reforma kadar 
varacak olan bu fedakarlklar srkm
tıyı ancak kısmen izale ede-bile
cektir. Muhafazakarların başh<:a 
mazeretlerinden biri budur. Herke· 
se kafi gelecek kadar toprak yok
tur. Gene bir zirai proletarya faz
Jası kalacaktır ki, bunların hayat 
seviyelerini yükseltmek için topra
ğın verimini arttırmak ve ziraat 
vasıtalarını tekemmül ettirmek i
cap edecektir. Bu da uzun bir za
man işidir. Fakat ne de olsa, bu 
hoşnudsuzluk milfrit propaganda
nın istismar etmesini bildiği bir fa. 
aliyet zemini olmaktadır. 

H üliisa, resmen siyasi parti di
ye tanılmı~ olan ve kısmen 

(Sonu 8. inci sayfada) 

- - ·- .. 
Sclesten insafa geldi: 
- Bak işte bu, fena bir şey değil, 

hr~uma gitti. 
Aerobüs on defa kadar inmiş, yol

cu !(Ikarıp almış ve gene yoluna de
vam etmişti. 

Gabriyel Kler nihayet: 
- Geliyoruz, dedi. 
Aerobüse bindikleri sahaya benzer 

bir meydanda indiler, gene bir yeral· 
tr yolundan geçtiler ve üstünde "4 
üncü kısım polisi" ibaresi okunan bir 
parmaklık önüne geldiler. 

Gazeteci: 
- Eveıa buraya müracaat etmeniz 

lazım, dedi. Polis geldiğinizden ha
berdar edilmelidir. 

- Bu derece sıkı değildir, fakat 
biz de git gide ona yaklaşıyoruz. Şu 
boş sahalara bakınız: Bunlar spor sa· 
balandır; spor amerikalıların haya· 
tında büyük bir mevki işgal eder. 

Röne: 

- Bu hoşuma gitti, dedi. Ben es -
kiden sporları çok severdim, şimdi de 
memnuniyetle devam edebilirim. 

Seleaten bir şey söylemedi, fakat 
yüzü bu neviden eğlencelere karşı 
istihkannı ifado ediyordu. 

Gabriyel K.Ier onlara, hemen bütün 

Bir memur onların adlarını ve so

yadlarını notetti ve evlerinin anahta

rxnı teslim etti. Gabriyel Kler'le bir

likte, biribirine benziyen ağaçlar a

rasında yarı gizli bir srra evlerin Ö· 

nünden geçerek nihayet 237 numaralı 

binanın önünde durdula·r. 

binaların üstünde helikopterlerin i · 
nip çıkması için hazırlanmış terasla· 
rı gösterdi. Şehirde bir tek fabrika 
bacası görülmediğini işaret ederek: 

- Bütün fabrikalar, dedi, mesken
lerin dışında, denizden elli metre ka
dar uzakta kurulmuştur ... işte asıl şe· 
hir, nevyorkluların evleri. Yirmi kat
lı meşhur binalar ortadan kalktı: Her 

On ikinci fasıl 

- Bu, orta sınıf vatandaşlar için 
t\lzami modeldir. Cemiyetin bugün • it.. v •• 

u organizasyonunu öğreneceg~n~z 

vaşça ın~~· .. v • di Bu evel zam<1n
rniş bir duzlugcbın. ·y· ordu. Üstünde 

b .. slere enzı ki oto u 

~ Bütün bu gördüğüniiz binalar, ailenin bahçeli küçük bir evi var. 

Evin dıvarları çimentoya benziyen 

bir maddeden yapılmış kesme plak

larla örülmüştü. Kleı:, dıvarın iki sa

tıhtan mürekkep olduğunu, aradaki 
hava tabakasının içeriyi hava suhu

netinin ani tebeddüllerine karşı mu -

hafaza ettiğini izah etti. Mahallede-

~illlıan göreceksiniz ki insanlar, sızın 

-~-
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Zevk terbiyesi 
" Zevkler ve renklere dair müna

kata edilemez., denilmesine rağmen 
dostum ve meslekta§nn Yaşar Nabi, 
dün, kendi sühmunda, münevverin 
zevkinden bahsediyordu. Cesaret de 
diğer bir takım meziyet ve noksan
lar. gibi ııaridir. Bütün cüretimi bir 
araya tophyarak zevkten bahsede• 
mez miynn; herkes gibi? •.. 

Bana son günlerde zevkır.izlikten 
bahseden zatı, bir gün sonra, yeşil 

kas.keti, sırtında koyu s.an ceketi, 
bacağında kül reftıı:i golf pantalonu, 
ayaklarında kaim lastik altlı kun
duraları ve es.ki bekçileri hatırla
tan bastonu - ve bütün bunlardan 
başka bir de heybetli kadını - ile 
evimin önünden geçeTken gördüm. 
Alaturka musikinin aleyhinde bulu· 
nanlara aleyhtardı, ve teknik bilgi -
sine güvendiği için bestenigardan 
ve mahıirdan dem vurarak Dede E
fendinin eserlerini işhat ediyordu. 

Zevkin nasıl in<:elebileceği hak· 
kmda misaller getirerek görüşlerini 
anlatan bir başkası, masayı yumruk
layıp bağırıyordu: "Zevk, zevk! ah, 
o öyle bir şeydir ki..." Bu ince zevk· 
li zat bağırmadan ve masayı eski.bir 
davul gibi bağırtmadan da bizi ir
ıat edebilirdi. 

Zevk sahibi olduğunu her haliyle 
feryat eden birinin evinde kendimi 
bedestende sandım: On beşinci Lui, 
miny~türcü lran,rokobo, oamanlı 
konağı, burada yanyana ve kucak 
kucağa idi. 

Geçen aktam Süleyman Nazif'le 
Fikret araaında bir mukayeae dinle
dim. Mukayesenin mevzuu neydi~ 
bilir misiniz? lki edibin lisanların
da ki ahenk ve ahenksizlik! 

Edebiyatla meşgul bir genç ka· 
dm Moris dö Kobra'ya bayıhyor,An
dre Morua'yı tahammül edilmez bir 
''tıraşçı", evet, kullandığı kelime 
ile, tıratÇı aayıyordu. Vakıa bu genç 
bayanın ayağındaki sandaldan fır
lıyan tırnakları lail renginde idi. 

Vesile zuhur etmitken aorayıın: 
Siz şortlu, sandallı, renk renk bluz -
lu yarı çıplak kılıkları ve . güneşte 
yanmış tenleri nasıl buluyorsunuz? 
Sonra erkeklerde Duglasvari bı· 
yık] ara, dört köşe omuzlara ne der -
~ ...... 1 V..:.i.\.;J... -.\.""'"'"'· -?--~ " 4 ":f:&. 
püskürtme aıvalı dıvarlar hakkında 
ne düıünürsünüz? 

Harikulade hazırlanmış birkaç 
iürrü yemeği sahanda yemttk mi, 
itina ile süslenmİJ mevsim salatala • 
riyle bir tavuk kanadını, gümüt ta
kımlarla bezenmit bir sofra batında 
ve rahat koltuklarda yemek mi 
zevklidir? 

Fikir terbiyesi, ahlak terbiyesi, 
zevk terbiyesi! Fakat bazı şeyler 
vardır ki başla gözler veya kulaklar 
gibi, bir tanesi eksik olunca bir bü -
tünün ahengini bozar. - N. Baydar 

Sorgu hakimliği imtihanr 
Adliye Bakanlığı geçen yıl olduğu 

gibi bu yıl da sorgu haklın vekilleri 
için şehrimizde bir imtihan 1çacaktır. 
İmtihan günü henüz tesbit edilmemiş
tir. İmtihana bundan evelki imtihan -
lara girip ile muvaffak olaınıyan sor~ 
gu hakim vekilleri ile hiç imtihana 
girmemiş sorgu hakim vekilleri gire • 
cektir. İmtihanda muvaffak olanlar 
doğrudan doğruya sorgu hakimliğine 
tayin olunacaklardır. 

ki bütün evlerin seri halinde inşa e

dilmiş olduğu göze çarpıyordu, hep
si aynı tipdeydi ve evlere şahsi bir 

hüviyet veren, fakat fiyatla inşa 

müddetini arttıran süslerden Il!ah -
rumdu. · 

Gazeteci: 

- Böyle bir ev kolayca iki günde 

inşa edilir. Ve Birleşik devletler top
raklarında bunun yüz binlerce benze

ri vardır. Hem rahatlık itibariyle de 
fena de-ğiliirler ... 

Evin içerisi son derece sadeydi. O
dalar aydınlık ve beyai boyalıydı. Dı
varlarla aynı maddeden yapılmrş o -

lan zeminde fabrika malı halılar var

dı. Koltuklar rahat görünüyordu, fa

kat diğer möbleler ve bizzat evin 

kendisi gibi, seri halinde fabrikadan 
çıkmıştı. 

Röne: 

- ~endimi adeta otelde zannettim, 
dedi. 

Kler: 

- Hakkınız var, dedi. Komşu ev

lerden her hangi birine gitseniz aynı 
köşelere yerle§tirilmiş aynı möblele
ri görürsünüz. 

.:_ Bütün memleketlerde vaziyet 
aynı mıdır? 

(Sonu var) 
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Köylü kadınlar ve köylü çocuklar 

1 
Köyden resimler 

1 

Halkevi köycüleri 
Ankara köylerinde 

~r""'"'. 
,. . -.. - .ı;-:. .. • r • 

Halkevliler köylülere gazete okuyorlar 

H alkevi köycülük §UbC11ine 
m•~p- ~tli,._ a\Al21 P kt~ 

tecrübeli ve mütehassıs bir grup 
genç, hafta talilinden faydalana -
rak 2 gündüz ve 2 gece süren bir 
köy tetkiki gezisi yapmışlardır. 

Geziye bu cumartesi günü saat 
15 de çıkılmış evelki sabah saat 8 
de dönülmüştür. 

Çayırlı köylerine uğrayıp oralar.ıa 
da e:ec vakte kadar eski oroe:ramla

.rma göre çalışmışlar, köylüyü ya
tak hususunda sıkıntıya sokmamak 
ve kaymakamla parti ve belediye 
başkaıılarının ve halkın gösterdi
ği arzuyu karşılamak üzere Hay
mana kazas ına gitmişlerdir. Uğra

nılan köy ve nahiye merkezlerin· 
de mevcut hastalar muayene edile
rek ilaçları halkevi köycülük şube
sinin "sağlık yardım çantasından'" 
parasız olarak verilmiştir. 

- -~ ~~ ..... ~ ..... .... !' .. .. -, .. . .... ,.... .. 
~ 

' 
, ' ' 

Bir köylü kadını bir armonik 'Üzerinde tecrübeler yapıyor 

ren, kolaylıklar gösteren halkevli· 
!erin bu hizmetinden dolayı çok 
memnun olmuşlardır. 

Ralkevi heyeti, pazar gec:e.i 
Haymana ilk okulunun geniş salo
nunda toplanan yüzlerce köylü ve 
kasabalı dinleyici ile devrimsel, 
kültürel ve halkevlerinin ku.ruluf 
maksadı ve çalışmaları etrafında 

konuşmalar yapmışlar ve muhtelif 

-. 
-- - -

27. 7. 19 

Küçük köylü çocuklart 

_, ...... 

Köylüler Halkevlileri karıılıyorlar 

Köycü gençler, programları mu
cibince cumartesi günü "Yavru· 
cuk" ve "Höyük" köylerinde çalış
makla geçirip o gece "İkizce" na
hiyC11inde kalarak orada muhtelif 
bakımlardan etraflı tetkiklerde bu
lunmuşlardır. Nahiyenin geniş mey
danlığında toplanan yüzlerce köy
lü ve nahiyeli halk ile çeşitli mev· 
zularda faydalı hasbihaller yapıl
mış ve köylüyü alakalandıran bir 
çok filmler gösterilmiş ve bundan 
sonra halkevi gençlerinin ve köy
lü delikanlılarının müştereken ter
tip ettiği milli ve mahalli oyunlar 
oynanmış ve çalgılar çalınmış, eğ
lentiler yapılarak çok samimi ve sı
cak bir kaynaşma havası yaratıl

mı~tır. 

O kur yazar köylüye, köy ve o
kuma odalariyle okullar na

mına muhtelif mevzularda köylü ı· 
çin şubece hazırlanmış broşürler
den ve tablolardan dağıtılmıştır. 

dalı müteaddit filmler göet!>rmi9-
Jerdir. FAıki ve yeni Ankara ile 
yurdumuzda bayındırlık çalı91= 

ve ilerlemelerini gösteren filmle· 

rin seyri sırasında halk, cumhuri
yet ve cumhuriyet hükümeti lehi

ne çok canlı tezahüratta bulunmuş· 
tur. Halkevinin güzel sanatlar şu
besine mensup arkadaşlar tarafın· 
dan keman ile çalınan parçalar çok 
alaka uyandırmış ve halkevlileri-

mizin bu çalrşmaları takdirle kar· 

şılanmıştır. Köylüler ve şehirliler kaynQ§ırken Okumağa uzanan köylü elleri 

Sabahleyin gene bu köyde hugu. 
aiyet gösteren noktalarla, folklor 
bakrmından tetkikler yapılmış, ka
dın üyeler ev ev dolaşarak köy ka
dınlariyle kadınlık işleri, çocuk ba

kanı ve terbiyesi, sağlık ve temiz
lik etrafında konuşmalar yapmış

lar ve bunlara öğütler vermişler

dir. Bu köyden pazar günü saat (10) 
da ayrılan heyet Oyaca, Dere ve 

Yeni ziraat usulleri, hayvan bes
l~nmesi, kooperatifçilik ve sağlık 
hususlarında gösterilen filmlerden 
köylümüz çok faydalandırılmıştır. 
Köylünün dilekleri dinlenmiş şe
hirde yapılacak işleri, takip edile
rek sonu kendilerine bildirilmek 
üzere not edilmiştir. 

Ziraat işlerinde ve yeni aletlerin 
kullanılmasında uğradıkları güç
lükler ile yeni ziraat alet ve usul
lerinin faydaları hakkında köylü
ye izahat verilmiştir. 

Karlı ziraat sanatlarından arıcı
lık, tavukçuluk gibi hususlar etra
fında köylü teşvik edilmiş ve ay
dınlatılmıştır. 

Köylümüz ayaklarına kadar ge
lip bu suretle ev ev, tarıla, tarla do· 
!aşarak hallerini soran ve ilaç ve- Köylülere broıür dciğıtılıyor köylüler kapqıyor 

• ~ ... • ... <., ·-· 
.... 

Köy_lüler hem yün eğiriyorlar hem de Halkevlileri dinliy_orlar 

Halkevliler köylüler ara11nda 

H alkevliler. kö-y, lüler arasında 
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Birçok kadınların 
rüyasına giren güzel 

• • Amerikan artıstı: 

Robert T aylor 
Alnını ikiye bölen "öldürücü" bir 
perçem, dudaklarının kö~esinde 
belli belirsiz bir gülümıeyı§, ~-~k 
ve güzel bakıılı gözler ve bulun 

bunları tamam· 
lamak için de 
muntazam ve 
biçimli bir bu
run: lıte Robert 
Taylor'un por· 
tre•i.-

(.] [us 

1 Artistler, su, mayyo ve güneş 

Robert Tay- Paris'te Molidor yüzme havuzunda her sene yapılan "Su bayramı" bü-
lor, sahip oldu.- · ı · ı yük bir rağbet görür. Bu vesıle ile bir çok güze artıst er, en son mayyo 
ğu bir çok mezı- modellerini teJhir ederler. Bu vesile ile de en güzel mayyolar arasında bir 
yeller ıayeıind~ müsabaka tertip olunur. Bu seneki "Su bayramı" nda, yukarıda gördüğü
bülün amerı· nüz dört artistin giydikleri mayyolar jüri tarafından o kadar beğenilmiştir 
kan kadınları· ki, artistlerin dördü birden berabere kalarak birinci gelmişlerdir .. 
nın kalblerini •I ---------------------------
lethetm i f t i r • 
Belki lazım olur 
diye bu mezi· 
yellerin bir ka· 
çını sayalım: 
Y akı1ıklı o e 
sporcu olmak, 
i y i giyinmek, 
çapra1ık ifler-

den laoflanmıyan açık bir kalbe malik bulunmak. 

1937 senesinde 2267 
film İmôl olundu 

Filmcilik 

endüstrisine 

birbakış 

Ameril<a Gene 

En Başta Gelfyor 

l l "acemi" le re önce 
. . • . 'd d olduğu an a§ı an . . 

Film çevırmege ıılı a ~.b l'lmi çevirttirılır 
bir tecru e ı 

F'I 'l'k d" . • çok Aıneri· ı mcı ı en ustrısı en I 
k . . f · t" Her yı a'da ınkııa etnut ır. . .. 
film sayısı itibariyle Amerıkb~. ~'.'

. d ulun de gelir. 1937 senesın e 
dünyada 2267 fil'." l'.apılm~!!~ 
Bu adede her çetıt fı!m 

1 . 1 • d katı ır. propaganda fılm erı e I . 
. d flm erıne Bılha .. a propagan a 1 • 

1 aon zamanlarda verilen ehetn•Y.e. 
d . • ı t niıbenıtı geleck yıllar a ıma a 

pek çok artıracaktır. . d 
Ceçen seneki filmcilik faaliyeb~ e 

her yıl oduğu gibi baıta Amerika 
ondan sonra Japonya, Almanya, 

· ı Çeko•-Franıa, ltalya ve ıırasıy e 
• • A . . Mel<si'ca ve -~;ya, r Jd.r.tın, • • 
•Hindistan gelir. Japonya'da ~ınke: 

. il - ·ı . tır ı macı' .c o kadar erı gı m•.i. 
.. d 'kin· Pek aza zamanda dunya a 1 

ci mevkii ihraz etmittir. 
J "k • ra· llponya bu vaziyetle Amrı a ya 

Ç .. k"" 500 kabet etmiş oluyor. un u 
film yapmak suretiyle önde bu-
l 'd ve unuyor. Ancak Japonya a 
Mançuko' da ' gösterildiğinden ve 
Amerikan filmleri kadar fazla 
nıasrafla vücude getirilmediğin· 
den ıüphesiz ki Amerika'yı geçe• 

ınez. . • 
"k 'da her film için bızım pa· 

Amerı a bir buçuk milyonla üç 
ramızla d para har· •1 l'ra e.rasın a . 
mı yon 1 'da bu nıha· 

d • halde Avrupa 
can ıgı b. (' a arasında ka· 

00 150 ın ır 
yet 1 • d . ancak Avrupa 

J a' a ıse 
lır. aponY h tta onlardan 
filimleri kadarh caa narak filim 

h Para ar 
da a az .. 

1
. Geçen sene 

.. d getırı ıyor. 1 
vucu a . B" !etik Dev et· 

1 Amerıka ır d • 
ya nız b .. yiik filim yapıl ıgı 
!erinde 4 75 ~ bütün memle-
h ıd Avrupa nın . . 

a e. 743 filim çekilmıı~r. 
ketlerınde en çok fılm 

'd geçen &ene . 
Avrupa a eınl<'ket lngiltere'dır: 

yapan m tır Fransa 1l 1, 
225 film yaı;;ı;.~m 'yapınııtır. Av· 
Almanya ~? ı eınleketlerinden 

, dıger m !'-' rupa nın 'lik daha eve ,.. 
d filme• bazıların a en sene daha 

senelere nisbetle geç Mesela Rus • 
f ·ı yapılmııtır. • d h 

az ı m 1 ıttır kı a a 

Y
a' da 60 film yapı m la ölçüle -. ı rde bunun 

evelkı sene e f la film vücuda 
. ecek kadar az 

mıY .. 
getirilınııtır. ada'da film· 

·ıe çeı.oaJovak>'. 
1ta1ya ı 

ı 

Doroti Lamıır, "Kanrgtl' filminde 

(ıplakhğından ulanan ylldız 

Doroti Lanı ur 
Artık giyinmiş olarak film çevirecek! 

cilik oldukça bir inkif&f göster· 
mittir. Geçen sene Çekoslovakya
da 52, ltalya'da 37 film yapılmıı· 
tır. Diğer Avrupa memleketlerin· 
de Macaristan'da 34, laveç'te 25, 
Polonya'da 25, Avusturya'da 18. 
Finlandiya'da 14, Danimarka'da 
13, Belçika'da 6, Norveç'te 4, ls
viçre ile Felemenk'te 3 ve Türki· 
ye'de 2 film yapılmııtır. Am.erika 
Birletik devletlerinden baıka 
Mekaika'da 52 film yapılmııtır. 

Cenubi Amerika memleketlerinde 
Meksika da dahil olmak üzere 90 
film yapılmııtır. Bu memleketler 
arasında en çok film yapan mem
leket Arjantin'dir; 30 film yap
mııtır. Brezilya 4, Peru 2 film 
çevirmittir. Mek&ika ve Arjantin 
filmleri cenubi Amerika'da bü
yük rağbetler kazanmııtır. 

Japonya ile Rusya'dan batka Uzak 
ıarıkta büyük bir filmcilik inkita· 
fı göze çarpmaktadır. Geç.en sene 
Hindistan'd11 325 ve Çin'de 252 
film çevrilmittir. Bu suretle Hin· 
distan ve Çin dünya filmcilik sa • 
nayiinde büyük bir mevki tut
maktadır. Bundan bafka Mısır'da 
da geçen sene 19 film vücuda ge
tirilmiıtir. 

Acaba bu yıl ne kadar film çevri· 

lecek? Bunu timdiden tahmine ve 
geçen sene ile mukayeseye imkan 
yoktur, Fakat 1938 filmciliğinin 
en büyük karakteristik noktası 

televizyon &letinin tekimüle er " 

ıneai olacaktır, Üzerinde müte
madiyen uğraıılmakta olan bu 
yeni ve akıllara hayret verici ci
haz eğer istenen ayarı ve berrak
lığı bulursa herhalde bu yılki 
filmcilik geçen seneye göre bü
)'Ük bir fark •Ö6ter~tir. 

HDişi Tarzan" gibi filmlerinde be .. 
men hemen çıplak olarak seyrettiği

miz Doroti Lam.ur giyiniyormuş. 

Vahşi ormanların, çıplak melikesi 
Doroti artık utanmağa başlamıştır. 

Senelerce filmlerinde bütün arkadaş
larından ayrı mevzularda film çevire .. 
rek vücuduna bakmağa alışını~ seyir· 
cilerin gözlerinden ipek tüller arkası· 
na kaçması kendi hayranlarını her 
halde müteessir edecektir. 

Fakat son zamanlarda kendi çıplak
lığından sıkılmağa başlıyan artisti 
bir düşüncedir almış: Acaba benim 
yakın ceddimde vahşi varını idi? Bu
nu aramış fakat bir türlü bulamamış· 
tır. Fakat Doroti vücudunun bazı yer

lerini değil hemen her yerini örtmeğe 
karar vermiştir. Bu karara sebep ola .. 

rak annesinin tavsiyesini ileri sürü· 
yor. 

250 Milyon dolar 
değerinde bir 

mücevher 
"rol yaptı,, 

Holivud'da çevrilmekte olan bir fi
lmde 250 milyon dolar kıymetinde 
hakiki bir mücevher kullanılmakta· 
dır. 

Rol icabı hakiki mücevher bulun
ması mecburi olduğundan bu kadar 
kıymetli bir mücevher Loı Anjeles 
şehrinin en büyük kuyumcularından 
birinden kiralanmış ve 30 silahlı ve 
motosikletli poli6in nezaret ve hima .. 
yesinde Stüdyoya götürülmüştür. Fil· 
min çevrildiği ve mücevheratın kul
lanıldığı müddet zarfında stüdyonun 
etrafında yüzlerce sivil P.olis nöbet 
beklemiştir. 

, 7 -

--1 Artistlerin başlarına gelenler 

Süzi Vernon Nası 1 dayak yedi? 
Danyel Parola Nası 1 soyuldu? 
Sinema artist

lerinden mahke

meye v..-ilenler 

de olur. Rollerin

de dünyanın en a

dil hakimleri, en 

belağatli ve ma· 

hir avukatlan, en 
masum veya en 

kanlı suçlulan, 

muannit davacı

lan olarak mu

vaffak olan sine

ma artistlerinin 

sahiden mah

kemelerle ne ala

kası olabilir? 

Fakat şnuu söy

liyeyim ki ameri· 

kan mahkemeleri 

dünyanın en ga

rip davaları ile 

meşgul olur. Bu 

garip davala- Zavallı Danyel Parola geçenlerde çok 
rın davacı ve suç- kıymetli mücevherlerini çaldırmqtır 
luları ekseriya artistlerdir. Rol ica- Vernon uşağından dayak yemiş ılı!.. 
hı bir genç artist bir yıldızı öpmüş- seler inanır mısınız? Halbuki An· 
tür. Fakat kız derhal mahkemeye namlı bir uşak beni niçin evden ko
beni sahiden öptü diye müracaat vuyor, diye eline geçirdiği sağlaım
etmiş. Fakat müdafaa kolaydır: ca bir şemsiye ile Süzi'yi yatak oda
rol demek en tabii taklit demektir. sında yakalamış bir güzel ıslabru§
Ne kadar tabii ve candan öperse tır. 
genç o derece muvaffak olacaktır. Avrupa' da zenginlerin kokusuna 
Vukuf ehli gencin lehinde mütale- dolaşan ve oturdukları otellere müt
ada bulunmuştur. teri gibi girip yükte hafif pahada a· 

Artistlerin film kumpAnyalann- ğır eşya ile çıkmak istiyen hırsızla
dan tutunuz da, hizmetçilerine va- ra "otel faresi" derler. 
rıncıya kadar aralarında olan an- işte fransız artistlerinden Danyel 
laşmazlık haftalarca gazeteleri işgal Parola Kan şehrinde istirahat et· 
eder. Başlarından geçen en küçük mekte iken bu otel farelerinden bi
vakalar büyük alakalarla karşıla- risi artistin yatak odasına girmi,, 

masanın üstünde duran pırlantalı 
nır, fakat bu güzel mahlukların baş- altın kol saati ile, çok kıymetli bir 

lanna ehemiyetli vakalar da gelmez podra kutusunu ve iki bin beş yüz 

değildir: Bakın işte şu dilber Süzi ;rank parasını aşırmıştır. 

ZARAH LEANDER 
Sinema arfisfliğine nasll baıladı! 

, .. • 
' 

İskandinavya memleketleri sinema alemine iki büyük yıldız 
hediye ettiler. Bunlardan birisi İsveçli Greta Garbo, öteki de 
Norveçli Zarah Leander'dir. Bu sonuncu artist f(>hretini bir ı
düfe borçludur. Hikayesini dinleyin: 

Zaralı Leander zamanımızın en bil· söyledi ve bir ufak rol yaptı. Çok 
yük artistlerinden biri oldu. Fakat o, geçmeden memleketinin en meşhur 
hayatında ilk ve son defa karşısına artistleri arasına girdi. Bundan aon. 
çrkan fırsattan iıtifade etmeseydi, ra da merhale merhale yükselmiye 
Norveç'teki küçük köyünde unutulup başladı: Viyana'da, sahnede kazandı
kalacaktı: Bir aralık bu köye, Nor- ğı muvaffakiyetlerden sonra, "Birin
veç'in en meşhur rövü truplarından ci" adında bir film çevirdi (manalı bir 
biri gelmişti. Zaralı, yağmura, kara isim, değil mi?). Ufa tarafından an• 
bakmadan, sabahtan akşama kadar gaje edilen artistin son muvaffakıyet. 
trupun direktörünü bekledi ve niha • !erinden biri Le Habanera' dır. Gele. 
yet bu mühim §ahsiyetin huzuruna cek mevsimde de, Zaralı Leander'in 
kabul olundu. Tecrübe için bir şarkı "Ana vatan" adlı filmini göreceğiz. 
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• 
lngiliz hükümdarları, lransız cumhur reisiyle birlikte 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

iW . \ 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralr ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağr
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 H 500 u 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 .. 

40 .. 100 .. 4.000 .. 
100 .. 50 .. 5.000 .. 
120 .. 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aıağı düfmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/c20 
lazlaaiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, ı Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

KÜÇÜK 
Satılık : 

Satdrk - Ankara'run her tarafında 
imarca parıellenmit inşaata elverişli 

arsalar. Tel. 2406 Neıet Şeren. 4170 

Sablık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton ahıap apartrman ve 
evler. Tel. 2406 Neıet Şeren 4171 

Acele Sablık - Kavaklıdere Güven 
kooperatifi evleri bitişiğinde bir arsa 
ucuz fiyatla. Tel: 3420 da 28 numara-
va ınll.r:ar~ ~ .. A.?1? 

Satılık ev araa aparbnan - Ankara
nın her ııemtinde irat getirir ev apart

İLANLAR 
ı.-~~~~~K7;~"·~::;·~~:-
i Dört satırlık küçük il1nlardan: 

Bir defa için 30 Kuru~ 

1 
İki defa için SO Kuruş 
Uç defa için 70 Kuruş 

.f
• Dört defa için 8-0 Kuruş ı 

Devamlı küçük ilanların her defası 
için 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, 
her satır, kelime aralarındaki boşiuk
lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. ,' 
Bir küçük ilin 120 harften ibaret ol
malıdır. 
__..., •• -oı;aauau ...... -.. ....... ıoa.ua •'ır•-.U ·~••-

Ca 10 kuruş alınır • ................................ _... ............. . 
Hükümdarlar Viktarya garında kendilerini µğurlamağa gelenlerle vediilCl§lyorlar, 

• 

man ve küçük çapta arsalar Tel 2487 Cad. 40 Ataç sokağr No: 15 her gün 
Vahdi Doğruer 4904 15-18 arası görülebilir. 4837 

Bı!zatet bahçelerinde verilen bir gardenpartide kıraliçe 
·parmağı ağzında olduğu halde - bir lransızça kelimeyi 

• hatırlamağa çalıfıyor 

225 Gün süren uyku 

Satdı arsalar - İstasyon arkasında 
imllrca parıclleruniş arsalar Tel 2487 
Vahdi Doğruer 4905 

Spor otomobili aranıyor - İyi kul
lanılmış Opel veya mümasili bir oto
mobil müsait fiatla satın alınacaktır. 
1216 nrmaraya telefonla müracaat. 

4914 

Satılık - Alman sefarethanesi ar
kasında asfaltta mükemmel hava ve 

Kiralık dükkanlar Yenişehir 

Meşrutiyet caddesi köşebaşı Babao
ğulları apartmanı altında her şeye el
verişli. Kapıcıya müracaat. 4838 

Kiralık Bağ - İncesu'da 15 dönüm 
bağlı bahçeli 2 oda 1 sofa mutfaklı evi 
bulunan bir bağ meyvesiyle. Mukad
dem mahallesi istasyon cad. Şirin Ap. 
23 No: da bayan Zilihaya müracaat. 

4877 

Sofya şimendifer amelesinden 
IPavlov adında bir bulgar geç.en sene 
lilk kinun aıyınm ikinci günü evine 
ldönanüş, çok yorgun olduğunu söyli· 
lyere'k yatağa yatmış. Fakat adam o 
!kadar derin bir uykuya dalmış ki 
lkcı1disini uykudan uyandrrmak için 
ineler yaptılarsa boşa gitmiş. Bu a

ldam tam 225 gün delikl;iz bir uyku 
!uyumuş. Uyku esnasında kendisini 
lsuni olarak bcalemiıler. 

nazaretli arsa. Uygun fiyat. H. Dil- Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 
man Koç Ap. 4 Tel: 2181 4936 Cad. Türe S. No. 6 da 3 oda 1 hol ban-

1 Pavlov bu uzun' uykudan daha bir 
lkaç gün evıel uyanmrş, sanki hiç bir 
~ey yokmuş gibi işine gitmi§, kendi
isine bir 1JCyden habeıü olup olmsdı -
lğm~ sormuılar fakat o hiç bir şey 
lhissctmediğilni fakat pek tatlr bir 
.u.ykudan kalkmfl gibi olduğunu ıöy
~cmiştir. 

~· 111 Okuyacağınız kitablar ""~ - -

Sablık Ev - Cebeei asfalt üzerin
de dörder odalı üç katlı büyük bahçli 
uyğun fiyat H. Dilman Koç Ap. 4 
Tel: 2181. 4937 

Satılık arr.a - Çankaya caddesinin 
en güzel yerinde köşe başı. Fiyat mu
tedildir müracaat Havuzbaşı Karan -
fil sokak Adalar Ap. kapıcısına. 4980 

Acele satılık ıalon taknru - 5 par
ça temiz ve az kullanrlıruş çok müsait 
fiatla. İkinci Çankaya caddesi No. 3. 

5008 

Acele aatdık kadın biıikleti - Az 
kullanrlmıt Bot marka lambasile 3 5 
lira. İkiqci Çankaya caddesi N o. 3 

5009 
~ Nasuhi Baydar'ın = 

Satılık yeni Motosiklet - Triyomph 
:: marka 20 beygir kuvvetindedir. Mer -
- kez postane motorcusu Cevdet'e müra-

-
caat. 5059 

= ---
Kiralık : 

= ------- Bir Bay için - Möble, konforlu o
;: da. Yenişehir, Tuna Caddesi Yiğitko-
- şun sokağr, No. 15. 4237 -S Kiralık - Aşağı Ayrancr'da Ba-
: kanlıklara yakın 34 No: yeni bir ev. 
_ 6 oda, banyo elektrik ve su. Fiatı 35 
S lira Tel 2901 4777 

= 

yo elektrik balkon saire. Aynı evde 
çatr katta ev sahibine müracaat. 4880 

Kiralık - Kooperatif arkasr Ağaoğ
lu apartmanı üst kat, 4 oda mutfak 
banyo, icaı;ı ucuz. İçindekilere müra-
caat. 4891 

Kiralık - Havadar ve ucuz iki oda
lr daireler ve müstakil odalar. İtfaiye 
meydanı Hukuk fakültsi arkası Pa
mukçu apartrmanr. 4913 

Kiralık kaloriferli daire - 4 oda, 1 
hol, tam konforlu, Bakanlıklar Tem -
yiz karşısr Ersin apartımanr No. 4 

4978 

Kiralık - Kalöriferli, mobilyalı, gü
zel bir oda kiralıktır. Atatürk bulvarı 
57 Ali Nazmi Ap. daire No. 11 4979 

Kiralık daireler - Havuzbaşr Ka
ranfil sokak Adalar Ap. 4 oda, bir hol, 
5 oda, 6 odalı daireler kiralıktır. Fiyat 
mutedildir, her konforu haizdir. Kapı-
cıya miiracaat. 4981 

Kiarlık oda - Konforlu, balkonu 
vardır. itfaiye meydanı Ordu sokak 
Kurtuluş Ap. dördüncü kat No. 8 

5011 

Kiralık - Ycnisehir Özenli sokak 
Ugur Ap. No. 2 de üç oda, bir hol, 
müstemilat ile hütlin konfora haiz, ka
lori'erli bir daire kiralıktır. Kanıcıya 

müracaat. 5029 

\ranıvor : 

27 - 7 - 1'938 

GÜNÜN POLİTİK 
MESELELERİ 

. (Başı 5 inci say! ada) 
aleni olarak çalışan macar na•yo
nal - sosyalizmi süratle inkişaf et
mektedir. Şimdiden mecliste, bazı
ları pek faal olan on iki kadar me
bus tarafından temsil edilmekte o
lan bu cereyan bir kuvettir. Macar 
parlamentosu, daima, hükümetlerin 
istedikleri gibi yoğurdukları bir 
hamur olmuştur. B. Daranyi'nin se
çim reformu bu vaziyeti değiıjtir
mek tehlikesini arzetmektedir, Es
ki kan un, geçen ilk baharda B. Sa
lasi'nin muavini B. Hubay'ın bil· 
yük bir ekseriyetle &cçilmcsinc ma• 
ni olamamıştı. İntihap gizli yapıl
dığı zaman vaziyet ne olacaktır? 
Gerçi, gelecek seçim ancak iki se
ne sonra yapılacağına göre, henüz 
vaktimiz vardır. O zamana kadar 
da başka çareler bulunabilir. 

İktidarda bulunanlar tehlikeyi 
sarahatle görmektedirler. Ciddi su
rette mukavemet edecekler mi, yok· 
sa başka yerlerde görüldüğü gibi, 
elden geldiği kadarını kurtarmak 
maksadiyle tavizden tavize mi gi
deceklerdir? Bugün sırf şahsi se
bepler ve führer narrızctlerinin 
çokluğu dolayısiyle dağmık bulu
nan mütearrızlar müşterek bir ku
manda altında toplanırlarsa, hükü
metin mevkii büyük bfr tehlikeye 
girecektir. Bu da merkezi Avrupa'
daki karışıklığı büsbütün arttıra
caktır. 

M üfrit sağ cenahın süratli te
rakkisine açrk bir delil de 

bu temmuzun 10 nunoo Abadsalok'· 
ta yapılan seçimdir. Geçen umumi 
seçimde mağlup olan nasyonal -
sosyalist B. Zoltan Mesko namzet
liğini koymuştu. Ona bütün faşist 
teşekkülleri değil, yalnız kendi 
grupu müzaharet ediyordu. Müf
rit sağ cenahın bütün nüansları o
nun etrafında birleşmiş değildi. 
Resmi namzet de milli müdafaa ba
kanı general Ratz'dr ki hükii.mct 
partisinin en meşhur hatipleri ta
rafından müdafaa ediliyordu ve 
hatta bizzat başvekil bile gelip bir 
nutuk söylemişti. Seçim aleni rey
le yapılmı~tı. Generalin ezici bir 
ekseriyet kazanacağı sanılıyordu. 

Halbuki netice şu oldu: 'General 
Ratz: 4467 rey, Zoltan Mesko: 3357 
rey. 

Zafer parlak olmamıştır ve li
beraller in organr "Esti Kurir"in 
dediiğ gibi "hakikatte bu hükü
met politikasının bir mağlubiyeti
dir." 

İzmir Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eyli.il 

1938 3-7041 

Kiralık aranıyor - Y enişehirde beş 
oda hizmetçi odası ve bütün müştemi -
litı ile kaloriferli ev veya apartıman 

1-9-938 tarihinden itibaren aranıyor. 

Garajlr olanlar tercih olunur. Teklifler 
Prof. Egli, Dikmen caddesi No. 1 re 
gönderilmelidir. 5030 

Aranıyor - Bahçeli Evler Koope
ratifinde B 4 tipi ev satmak istiyenle
rin Ulus'ta fransızca Ankara gazetesi 
Müdürlüğüne 17 den 20 ye kadar mü-
racaatlarr. 4932 

Is arayanlar: 

İt Aranıyor - Sanatlar mektebi me
zunu T sene doğrama kereste fabrika
sı idare etmiş ayrıca müteahhit yanın
da çalışmış her yere gider. Ulus'da 
F.K. 4820 

fş verenler : 

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

Tezgahtar aranıyor - Kırtasiyeci· 
tikten anlaması liizımdır. Yeni hal 
No: 1 de M. Nedim lrcngün'e müraca
at, 4889 

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

Kiralık Küçük Daireler - Krzılay 
civarı Çankaya kaymakamlrğı arkasr 

- Çelikkale sokag"ı No 3 de 2,3,4, odalı ::: 

Veznedar alınacak - Yüniş Fabri· 
kasına tecrübeli bir veznedar alınacak· 

Aranıyor - Ev, apartıman. arsa a· tır. Taliplerin müracaatları. 5012 
ranıyor. Satmak istiyenler müracaat --

- -
~Akba'dan ve her kilabcı'dan ~ 

tam tertibatlr. Alt kata müracaat. 
4818 

/Ural, lransız meçhul askerinin mezarına çelenk koyarken arayınız 
1111111111r Kiralık ev - 4 odalı büyük bahçe 

içinde mü,stakil, Yenişehir Yüksel 
.., 1111111111 

Tel. 2406 Neşet Şeren 41 72 

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

Kurslar : 

Daktilo Kursu - 49 uncu devresine 
ağustos ilk haftasında başlıyor. 2 Ay
da diploma verilir. Yenihal arkası Ye
nihamam apart. Tel: 3714 482Z 
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ve gerek.e mikdar itibariyle piyasa-

Kömür 
natlı bir i§9ilik ve istihsa~ ~~atı ol· 

Avam kamarasında d ğ . . kömür f&ıl!ilerımızın he • ya sev.kinde rolü olan belli haflı aer
v.islerden biri de yükleme ıe-rvis'idir. 

)• 

t-
I • 

t• 
!
r 
n 
r 
~· 

ma ı ı ıçın n' k . 
1 havzasında 

. .. (Ba~ı 1. ı'nci saylarla) 
ğı olçüden uzaktır; çünkü kömür iti 
n~ kadar vatanıeverlikle hareket e • 
'Clilirae edilsin, ufak sermayenin, :ıa -
Yıf tekniğin ba§aracağı bir aay ve ti
caret şubesi olmaktan çıkmıştır, biz
de de ve bütün dünyada da ... 

men hepıi Jroylerinde bizz~t to~ra 
müs.tahsilidirler de... Topragı sürme 
•"'manı orak zamanı, harman zamanı 
- • tk" aydan onları köylerine çeıker. ı 
fazla köyüne gidip gelmede.n çalı~an· 
tarın nadir olduğu söylen~ı. Ocakla~ 
rın istihsal ibresi, köylünün topkra 

Kozlu tesisatı iptidaidir, ihtiyaca 
yetmez bir haldedfr; i•kele Karade
niz'in sert dalgalarına daima a~ıktır. 
Yılın ancak 240 gününde bu iskele
den bir güçlükle mavnalar Va.&Ita

siyle kömur yükletilebilir. 

B. Çemberlayn İngiliz dış 

Sovyet - Mançu 
sınırında çarpışma 

(Başı ı. inci sayfa,Ja) 

1 k diriyor: Harbin'den gelen haberlere PO l·tı• asının tahıı·ı.·nı· yapt göre, japon polisinin kanunsuz hare • · çı ar çalıf111alarına baflıdır, ıner, .. d • 
Zaman olur ki bu dalgalanma yuz e 
elliyi bulur. 

D • 'crı'ye burada çalışma ve yaava 13~ •
1
. _. 

dirmeık ve madencı ıgı 
şamayı sev . 

1 

Zonguldak limanındaki yükleme 
tesisatı da küçüktür; mendireğe an· 
cak iki vapur arka arkaya yanaJabi
lir, iki sabit buhar vinçi, oraya kadar 
vagonlarla gelen ıkömürü vapurlara 

1 ketleri yüzıiııden Sovyetler birliği va • 
Umumi h d k" . ]"k .1 ] llu"kı'ı' _ tan<laşları arasında nefret ve endişe ile 
----·-· _a_v_a_a_ı_~l;!..;,.c_rı::gı::.::..:.:n..:.1::..:.;..;:za;::.::;1:._;o~n.:.::ı..:.u~ş..:.h.:.::1.::..r.:...... ·~.::.:.::..:.:... heyecan artmaktadır. 

A , Son zamanlarda, Sovyet vatanda§ -met, vrupa ya itim at ve cmni)·cti )'eniden 1!Clire-_ 
••• meslek edindirmektır. Bunun yo ~ 

kömür istihsalatımızın bugünkü . . . . ıanca ya9atmak, onları sıhı 
ıfçıyı ın lllikdarı ne milli ihtiyaçlarımıza ve 

1 
'r-inde rahftırmaktır. Cumhu-

ne d şart ar I~ 3 b'' .. d . e dış ticaretimizin taleblerine . et kanunları bu yolda utun 1-

Yetecek bir ölçüdedir. Akdeniz hav- rı~tifleri vermiş ve hükümler koy
zasında taşkömürU ticaretini tama· re t r Bir taraftan biribirine kom-

boşaltır. Bir elevatör de ayrıca kara
dan aldığı kömürü yükler. Bugün bu 
üç vasıta 3.500 ton kömür :--erebilir. 
Bu tesisatın Zonguldak hmanında. 

c _ larını Sovyet vatandaşlığını terk için 
c<'ğirıe cn ..... ıirı olduğu poliıikasma dc,·am edecektir." açık surette icbara teşebbüsleri çok 

-- fazlalaşmış ve halen fazlalaşmakta bu· 
Londra, 26 a.a. - Bugün öğleden 

sonra avam kamarasında liberallerin 
teşcbbüsiyle dış politika hakkında bir 
müzakere açılmıştır. 

dilmesi suretiyle B. Runsiman'm bu lunmuştur. Aynı zamanda muhakkak 
vazifeyi kabul eylemiş olmasından do- / olarak, Sovyet vatandaşları hakkında 
layı çok memnunum. umumi bir katliam haroketi hazırlan

nı . . i muı u • . . 
en avucumuzun ıçıne almak, yen .. e .. eıelcrin işçıyı kandırma yo-

lturulacaklarla beraber bütUn fabri - ru mugirmoııine mani olunurken, di
~alarımızm ve geni~liy~~ ~emir!ol . w:~~araftan da geniş bir ölçüde işçi 
arı.mızı? ~e .y~ka~agı komüre dönen g uvaları, yemek servisleri, yıkanma 

daha fazla büyütülmesi imkanı gö
rülmcrnı:9tir. İki vinç daha ilave im
kanı kömür yükleme işlerimizde an- B. R·unsiman hakem vazifesi göre- makta ve sovyet .vatandaşlarmın o

cek değildir. Kendisi, bir tetkikçi ve turduğu evlere polısler tarafmdan hu· 
aracı olacaktır. Maamafi sudet almarı- susi işaretler konulmaktadır. Beyu 
larının cevabı henUz daha gelmemis . rus gazeteleri açık surette bu itaretle· 
tir.,, · rin düşmanları tanmuya yardım edcce

cak cüzi bir nisbette fayda verebilir. Liberal muhalefet partisinin lideri 
Sinkler, söylediği nutukta, Amerika 
Birleşik Devletleriyle ticaret anlaş
ması yapılmasını, harp borçları mese
lesinin halledilmesini ve Çin'e bi"r is
tikrazda bulunulmaaını talep etmiştir. 

Liman 

?c_hırJerımızın ıhtıyacınr kartılamak: ~e çamaşır daireleri, dispanserler, 
ıçın istihsali arttırmak mecburiyetı 

1 
açmak ve aileleriyle bir-

ita d B d .. yapılan hastane er ~ .. rşısın ayız. un an once . klara evler yapmak la. 
lcomür programı 1939 için 1.900.000 lıkte yaşıyaca 
ton k" .. ·· • h 1 nmı-+ı Bu 7>undır. 

. omur uzerıne ea.ap a ': · . . · 20 ooo kol kuvetinden 
lllıkdarın yeti§miyeceği daha f1?1dı • !!avu. 

1~.1: ~unların &ekiz bini 
den göze çarpıyor Karabilk'un ıtle • ba etmıf ı . . . . 1. d 
lllı'y b 1 it' k" ür aarfiyatı kazmacı olmalıdır. B.ırıncı p an a 

e :u:. aması e om . . . . .db' ı 1 dır ufak b' ~ dört bını ıçın te ır a ma ı , ırden artacaktır. . . . r k 
1939 da 2 200 000 1940 ela 2.450.000 bahçeli evlerde aılelerıyle bır 1 ~c 

• · ' k " ·· sekız ton kömür çıkarmahyı.z ve 1941 den daimi işçi barındırma , gunun . . 
•onra yılda üç yüz bin ton arttırıl • saatini toprak altında geçiren b~~ ı7-
lll4lk suretiyle en kısa bir zamanda çi ve aile!lli için açI'k hav~da guneş 
beş milyon ton kömür çıkarmanın altında bir bahçe meşgalesı yaratmak 
>'olunu bulmalıyız. • için hesaplar yapılmıştır, dört bin ev 

Türkiye için yem bir k'ömilr lima
nı yapmak ihtiyacı hasıl olmuştur. 
Bugun bu havzadaki KaraJeniz'in 
tabu koyları böyle lı.r limanın yapıl
ması içın istenılen şartları haiz de -
ığildir. Mütehassısların yaptığr tet
ıkikler Çatalağzı denen sahil nokta
sında bu imkanı vermiştir. Zongul • 
.dak'ın 13 kilometre doğusunda, iki 
ı,iay mahfuz bir sahada aktıktan son
ıra birleşmekte ve oradan Karade
ııiz'e akmakta-dır. Şimc!Ji bu ağız ve 

İngiliz hükümdarlarının, Paris se. 
yahatleriyle sulh eserine yaptıkları 
hizmetten büyük bir sitayişle bahse
den B. Sinkler demi§tir ki : 

"- Sulhun Avrupa'da en sağlam 
desteklerinden biri, bugün Fransa ve 
İngiltere arasındaki saglam ve dürüst 
dostluktur.,, 

B. Çemberlayn ayrıca şu sözleri ita- ğini bildirmekten çekinmemektedir. 
ve etmiştir: Bu hareketlerin japon - Mançu ma -

''- Almanya'dan ııulh yolu ile bir 1 kamlarının yalnız malfunatı tahtında 
hal çare&ine varmak arzusunun ye - değil faka t aynı zamanda milzaharet vo 
niden bir kere daha teyit edilen tc • teşviki ile yapılmakta olduğu muhak
minatını almakla meııut olduk. kaktır. Fakat japon - Mançu makamla

Bu vaziyette b. Hitler, aulhun n , vatandaşlann karşılıklı vaziyetleri -
idamesi yolunda kayda değer ve çok nin mütekabiliyet esasına göre tanzim 
pratik bir jest ya.pm[ftır. Bugünkü edildiğini her halde nazan dikkate al
meaelelere sulh yolu ile bir hal ça • mamış olsa gerektir. 
resine varılıraa, umumi aükun yolun- • 

lktisat vekili yükaek mütehassıs • Jçin bin beJer yüz liradan altı milyon 
ların da ittirakiylc bu rakamlar ~tr~- Jira harcanması zaruretiyle karJılaşıl
f~nda toplanan ihtiyacım~zı temın ı· mıttır. Kömütiş, Kozlu mıntakasında 
S~n istihaali raayonellettırmek ted • bu neviden itçi yuvaları yapmıya baş-
bırlerini tetkik et'ti. Jıyarak bu yolda öncülük etm~kt~dir. 

çaylardan birisi taranacak ve bir 
.kilometre uzunluğunda, iki tarafı 
,yüksek kayalıklarla örtülü bir Hm.an 
meydana getirilecektir. Böyle bir li
manın 12 milyon liraya çıkacağı gö
.rülmüş. K.aradeniz'ıin dalgalarına ve 
hariçten vukubulacak tecavüzlere 
karşı mahfuz bir iç limanda vapurla
ra en modern tesisatla kömür yükle· 
necek ve liman icabında yirmi·den 
fa~la vapuru barındırabileccktir. 

• • • Bu nevi işçidir ki ,.ailesi ile bırltkt~ 
İstihsaJi rasyone11eıtirmek denin- havzaya yerleşecek ve havzanın daı· 

Ce, fenni eleman, i§çi, taııma, yükle· mi ve mütehassıs müstahsiJ kadrosu. 
llle, yıkama, direk ve liman tesisatı nu tetkil edecektir. 
\le bunlarla birlikte maliyet fiyatının Bundan bafka köylerden gelece.k 
İndirilmesi noktasından itletme itle- iıçi için bUyilk kıflalar yapıl?.1as.ı .~
tinin tek bir idare-de toplanmasr itle- tine yer yer bqlanmıttır. Turkış ın 

Çatalagzı limanının ilk projeleri 
yapılm~tır. İnşa kararı bugün veril
se işletmeye açılması üç buçuk yıllık' 
bir iştir. Onun için bir yandan Zon -
guldak limanından daha fazla randı
man almak için tedbirler aranmah • 
.dır. İki müteharrik vinç yüz bin li
.ralrk bir masraf istilzam etse bile. 
böyle bir masrafın ihtiyarı her zaman 
için yerinde olacak ve belki de böyle 
ıbir tesis ilç buçuk yıl iıçinde kendi 
.kendini ödiyecektir. 

ri göz önüne geJiyor. i'lci bilyilk İKİ yuvası, Etiban'k'ın b~ 
Fenni eleman yıl yaptınnıya karar ~erdiği 1.5?0 kı-

şilik kıJla ve di~e~ müesse~el.erı.n ~u 
Böyle büyük bir davaya ka~kıf!Da~ neviden inşaatı IŞ!fl meselesının ıskan 

İçin en lüzumlu malzeme kıfayetlı safhasının halli yolunda başlıca hare
bir fen kadrosudur. Kömür hav.zaam· ketlerdir. 
da bilyü.k iatilcbalin büyük teminatı İpçinin ikameti işinin yanında yi
olarak genç fen ve i.dare ka~r~i'yle yip içmeai meaeleıi vardır. Her işçi 
~nı,tık. Hepai Atat'Urk devrının ev- topluluğunun bulunduğu yerde pey· 
Mtları, hepsi mesleklerine en yüksek da olan veya kurulan "bakkaliye"ler 
bir eevgi ve heyecanla bağlı, gününü her zaman için işçinin iyi ve kafü gı
iCSirmeyi değil, yapmayı ve yarat • 'da almasına im'k~n vermemişlerdir. 
!nayı kendisıne şiar eaınmı9, ınanıı, Zonguldak'ta bırkercoaha goraüK 
netel.i ve sıhatl~ bir k~~r~... 'ki, itçi, karnına sıcak yemek sdkan 

103 maden mUhendı•ımuı: var; bun- •f nlerinden memnundur. Yedi bu -
!ardan 78 i va!Gtiyle Z~dak'ta a. ·çuk kuru,. Uç kap, 12.S kurup bet 
Sılnııı olan maden mühendıe mekte • 'kap yemek veren aşevine işçi daha 
~nden çıkmı9la:, 25 i de.''Y~ncı ~· 'ziyade bağlanmIJtır. Yalnız sabah 
lıın ınüet11eselerınde yetıymıf. Kö- çorbuiyle öğle ycme~ni alanların 
lllür havzuı bizim ~den mühendiı: bu meylinin daha çok beş on para ta-

Dcmiryolıı şebekesinin 

u:;atılnwsı 

İktisat vekili, Kozlu'yu da Zon
guldak.'a baclama1c v.e.....ızcnis hallı o
cakların ağzına ikadar götürmek ih -
. t'iyacını duymuftur. 18 ay içinde ba
prılmaeı imkanı olan 1.400 metrelik 
bir tunetıe diğer bir tuınel Kozlu ile 
Zonguldak'ı biribirine bağhyacak: ve 
Kozlu sahasının, bugünkü iptidai is
IC'elenin ihraç kabiliyeti ile ıınırh o
lan iıtihsalitı arttırılacaktır. 

da yeni bir gayret için yolun açılını§ }<ıpmı nıcnıurları tlifo'düler 
olduğu kanaatine varacağım.,, 

lngiltere ve Amerilm 

B. Sinkler, B. Runsiman'ın Prag 
hükümeti nezdine müşavir olarak ta -
yi.n edilmeBinden memnuniyetini be -
ya.n etmiı ve B. Vidman'ın Londra'. 
daki vazifesi hakkında da tafsil1t is. 
temiıtir. 

Bunu mUteakip söz alan başvekil 
Çemberlayn, evela İngiliz hükümdar. 
!arının Paris seyahatinden bahsetmiş 
ve bu seyahatin havasından ve netice. 
}erinden duyduğu memnuniyeti teba. 
rüz ettirdikten sonra sözlerine şöyle 
devam etmiştir: 

B. Çember1ayn, İngiliz • Amerikan 
münasebetleri hakkında da şunları 
söylemiştir : 

Tokyo, 26 a. a. - Japonlar tarafın
dan Sovyet memurlan nezdine gönd~ 
rilmiş olan iki mükaleme memuru, öğ. 
le vakti Çanglin'e dönmüşlerdir. 

Dömei ajansının bildirdiğine göre, 
Çanglinste'den dönen japon müzakere
cileri, Movokicvski Sovyet lruvetlerl 
kumandanından hiç bir cevap getirme
mişlerdir. 

lngiliz - fransız birliği 
"- İngiltere ile Fransa arasındaki 

birlik, umumi olarak kabul edildiği 
gibi herh -ngi bir millete ve yahut 
milJctler grupuna müteveccih bulun
madığından dolayı, bilhassa mesut bir 
keyfiyettir. Bu birlik, haddi zatında 
sulhun da sağlam bir desteğidir. 

Lort Halifaks'ın bu seyahat müna -
sebetiyle fransız naiırlariyle yaptığı 
görüşmelerin hiç bir gizli tarafı yok • 
tur. Ne bir taraftan ne öbür taraftan 
yeni herhangi bir taahhüt alınmış de -
sildir. ~ .... ~ ~......,u ... .,u.,,;. ... 'bv.

lunan bütün meseleler, bu görüşmeler 
uoaauıda, umumi ıurette müzakere e
dilmit ve bu meselelerin her biri üze. 
rinde tam bir mutabakat müşahede o
lunmuıtur.,, 

ispanya meselesi 

"- İngiliz - Amerikan münasebet· 
leri, hiç bir zaman bugünkünden daha 
iyi olmamıştır. Bugünkü görüşmeler
de bahis mevzuu edilen şey, basit bir 
ticaret anlaşması değildir. Borçlar 
meselesinin halli, tek taraflı olarak 
yapılamaz. Ticaret müzakereleri, çe
tin bazı teferrüat üzerindeki görüşme
ler sebebiyle biraz yavaşlamıştır. Ma • 
amafi, kati bir anlaşmanın ilanını da -
ha çok zaman beklemiyeceğimizi ümit 
ederim.,, 

Çin' deld İngiliz numfa<ltleri 

B. Çemberlayn, bundan sonra, Çin 
meselesine de temas etmiş ve demiştir 
ki : . 

"- Hükümet, Çin'e bir istikrazda 
bulurnunamışsa da, Çin'e başka bir s u
rette mali bir yardımda bulunmıya ça· 
:h~·\.,....\nıı . 'I.Ar .. a ..... , \ıt.\,...,. ~ 7.ı.ı-

bazı teklifleri tetkik etmektedir . 
İngiltere, Uzak Şark'tan alakasını 

katiyen keımit değildir. Japonya ıu
raeını kabul etmelidir ki lngiltere'nin 
Çin'de menfaatleri vardır ve İngilte
re bunlara dokunulmasına milıaade 
eylemiyecektir." 

Eminönündeki 

istimlôk işleri 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Emin8. 

nü meydanında istimlak edilen ve e -
dilecek binaların yıkılması itinin top
lu olarak bir müteahhide verilmeaine 
karar verildi. Nafıa VekiJeti istimlak 
işlerine karşılık olarak §imdiye kadar 
belediyeye 450.000 Hra göndemıiftir. 
Evkafı mazbutaya ait arsaların bele. 
diyeye ait olmaları ve yalnız üzerle. 
r indeki binalar için para verilmeai 
hakkında belediye ile vakıflar umum 
müdürlüğü arasındaki ihtilcif Vekil-
ı ... u .. 7 .. "-~ .... \.t\. .a.~.~-· .. ,._ı.:.:ı.'L.,. 

Heyetinin kararından ıonra Emioö
nü'ndeki i•timlik itleri daha ıeri yi1 • 
ıiiyebileccktir. Ayrıca belediye ietim. 
lak kanununda yapılmuı icabeden 
değişiklikler haıkkmda bir proje ha
zırlamış ve V ekiletc göndermi,ıir. 

lerirnizin hepsi için geni9 bir ıtaJ ıarruf etmek zaruretinden doğduğu-
&ahası ve hakiki yetiştirici bir mek- nu öğrendik. . 
tep \'azifeıi de görmüftür. İtçinin kolundan daha ço'k ış çıkar-
. En ünlUsünden en gencine kadar mak yolunu arıyacak olan miltehas • 
~tün mühenlislerimiz havuyı ken- ııalaranıza, bütür.. i~iyj paras!z ola
dı servetleri gibi ıbenimsemiıler ve ra~ doyurdukları takdirde ihtıyar e~ 
0
?un ilerlemesi için m~ddi ve mane· decckleri maarafla, temin edeceklerı 

•ı varlıklarını hasretmıflerdfr. i farilunı bir kere hesaplamala:ını 

Direk meselesi 
Kömürün fiyatı üzerinde müessir 

olan maddelerin biri de maden gale
rilerinde kullanılan direklerdir. Biz
de kereste pahalıdır, diğer memle -
ketlerin madencilerinin 800 kuruşa 
kadar temin ettikleri direkleri biz 
on on bir liraya kadar tedarik ede
biliyoruz. 

B. Çembcrlayn, bunu müteakip, İs
panyol meselesine temas ederek bu 
anla§m&Zhğın u~ayıp gitmeeinden do
layı teeasUrünil bildinniş ve hükilme. 
tin bir uzlaştırmıya fun§.de olduğunu 
yeniden hatırlatmıştır. 

Milletler Cemiyeıi 
Milletler Cemiyetinden bahseden 

başvekil, şunları söylemiştir: 

"- Milletler Cemiyetinin bugünkü 
vaziyeti, muvakkat ve geçicidir. Mil
letler Cemiyetinin yapacağı daha bir
çok büyük işler vardır. Fakat buna 
intizaren, aynı zamanda, diplomasinin 
mutad usullerine de müracaat edilme
lidir." 

I KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Belgrad - Amiral Rikardi'niıı 

kumandası altında bulunan altıncı ital
yan filosu, Kotor'dan Şibenik'e gel
miştir. Halihazırda Şibenik limanında 
İngiltere'niıı Akeniz donanmasının bil: 
kısmı da bulunmaktadır. 

ller biriyle ayrı ayrı kon~ıt~fu· ı!.tırlatmak kömür havzasmda.kı e
lllu2, geniş izahlannı dinledifımı~ ~u tiltlerinıiz Hnasında hatıra gcldı. Be· 
genç heyetin k8mUr mHelemızın deni faaliyetin en ağırını yapan bu 
halli yolunda hemen m09terek dene· . 

1 
almaları lhım geldiği as

CcJc bir tedbir zinciri etrafında top- ına~nk 81~~n. . vermek işçi meselesinin 
lu bu 1 k tar n iu garı a orıyı . lunmaları a rnan arar ı . • belll ba lı bir maddeaini teşkıl etme· 
beti bakımından ayrıca bir temın.ıt 'd' u' kı' 'ı.ciyi doyurma mas-
~ ada 1 nacak Iı ır. marız , y:r 

~İıl etmiştir. Havz a 
1

• artacak i farkiyle telafi et-
t~dbirlerin başında ifÇİ meseleat ge- rafk.111ı,.. olmıya:aktır. Türkiş'in aş-
lıy me ıuç .. 

or. evleri açıldıktan aonra daha ıyı gı· 
işçi meseled . 'h 

. Bugün havzanın 20.000 iıçıye 1 • 

tı>'acı var. Bu kadar itçiyi maden sa· 
~sında barındıracak tesisat yoktu. 
tçi en sefil şartlar içinde bir kaç 

harta çalışır, k8yUne dönerdi. Bu 
~l12den bizim günlerimize kadar her 
tUr1u s~syal tesislerden mahrum ola
taır çalıştırılanlAr, ancak e1lerine bir 
l>arça nakit geçirmek zaruretini duy· 
~Ulcları zaman maden ltçiliğine ge
:1rlerdi; maden işçiliğinin ağır f&rt· 
ht·r~ inzimam eden bu bakıımızlrk, 

da alan amelenin veriminde haylı 
f.ark ha&Jl oldueunu bize bu işlerle 
meşeul olanlar temin ettiler. 

18 yaşından küçük olanları ma~~n 
i le<tıaıelerinde çalıttrrm~mak ıç.ın 1 Imilel anlatmalara bız de gır-
beyne K" .. h asın · . bulunuyoruz. omur a~~ 
mıt tan küçük olanlar ıç.ın açı-
da ~u Y:Jııarda mUtehassıs işçi yetiş· 
laca 

0 
lan Wi bil&i ile teçhi z 

tinnek ve on ı k 
. nra meslek adamı o ara 

cttıkten .a k ,.0 k faydalı bir yol o
bayata verme s 

dacaktır. 1 tıi tirmek maksa-

Havzaya direk veren sahalar, o
caklardan haylı uzaklaşmıştır. Bu 
böyle giderse direk işi haylı güçlUk
lere maruz kalacaktır. Dire'lc işinde 
istikbale ait tedbirler almak lüzumu
nu duyan müesseseler ve madenciler 
müşterek bir teşekkül kurarak buna 
çare bulmak istemişler ve 300.000 li
ra sermayeli bir limitet şirketi mey· 
dana getirmişlerdir. 

işletmenin bir idarede 
toplcmnuısı 

İstihsalin rasyoneıteştirilmesi 
şartlarının arasında yep yeni bir 
mevzu · olarak havzadaki bütün iş

letmenin bir idarede toplanması ih -
tiyacının duyuldufunu söylemiştim. 
Hakikaten Zonguldak ve civarını 
gezdikten ve havzanın jeolojik va
ziyetini ve işletme haklarının bugün
kü girift şeklini gördükten sonra bu. 
lüzuma kani olmamak imkanı yoktur. 

Ba§vekil, gönüllillerin geri ~ekil
mesiyle yalnız İspanyol antaımazlığı
nm hakiki surette bir yere inhisar et
tirilmekle kalmayıp aynı zamanda İn. 
giliz - İtalyan anlaşmalarının tam o· 
larak meriyet mevkiine gireceğine işa
ret eylemi§tir. 

I t.alya' nın vaziyeti 

Baıvekil, italyan hükümetinin va -
dini tutarak Libya'daki garnizonları 
miktarını azalttığını, ingiliz aleyhtarı 
propagandasına nihayet verdiğini ve 
karışmazlık komite-sinde işbirliğinde 
bulunduğunu ilave etmiş ve demiştir 
ki : 
"- Hilkümet, gönülüeriln geri 

çekimesini çabuklaştırmıya gayret e
decektir. Fakat, ispanyol meselesinin 
sulh için artık bir tehlike teşkil etme
diğine kani oluncıya kadar vaziyet, ol
duğu yerde bırakılacaktır.,, 

Çekoılouakya ekalliyctleri 

Nihayet başvekil ÇemberJayn nut
kunu, aşağıdaki cümlelerle bitirmiş
tir: 

X San-jan-dö-ter-növ - Merldlrl 
tayyaresi, saat 20.28 de Botuvd'a gel· 
miş ve saat 8.52 de hare.ket etmiftir. 

X Bern - Sen - Gotar mıntakaaın • 
da "Gros - Vindgael" üzerine çrlcmak. 
ta olan üç alpinist, fena havaya tutul -
muşlar ve her üçü de soğuktan ve ta
ka tlan tükenme yUzünden telef olmuı
lardır. 

"- Umumi havada bugün gerginlik 
zail olmu§tur. İngiliz hükümeti, Av
rupa'ya itimat ve emniyeti yeniden 
getireceğine emin olduğum politika
sına devama karar vermiş bulunmak
tadır." X Tokyo - Aralarında 37 ıi gene. 

ral olmak üzere l 05 japon zabiti tekaBaşvckilin bu nutkunu müteakip li- ı.ide sevkedilmiştir. 
berallerin hariciye büdcesini indir-

mek için vererek bugünkü müzakere
ye yol açan takririni, Avam Kamara

sı 128 reye karşı 275 reyle reddetmiş
tir. 

ıKISA İSTANBUL HABERLERİ' 

X Vaduz - Lihtenştayn prensi bi
r.inci Fransuva, dün gece Çekoslovak • 

ya'da kain Fcldsberg şatosunda 85 ya

şında olduğu halde vefat etmiıtir. Ha· 
lihazırda prensliğin naibi olan Fran. 
suva Jozef hükilmetin idaresini deruh· 
te etmiştir. · 

iitUn ömrünü bu ıanata bafhyan 
~Utehaıuı i!Çilerin yetipneaine ma-

1 olmuştur. 
ller itte, her i,çinin verimi sa• 

~tındaki iatidat ve devamı ile ölçü· 
tldUr. Meseli, alman madenlerinde 

Poligon •e:~e~.:aeki §maden rnühen
diylc Zoni~ . ~ a etmek fikri de 
<lis mektebını ıhy . cıemanlarn. 
madenlerimizin bu ,:e;~ece ktir. 
olan ihtiyacını tem 

Havzanın pek dalgalı ve arızalı o
lan tabii vaziyetinin yarattığı istih
sal faaliyetinin çetinliği karşısında 
ikti'Sadi işletmiye aykırı duran karr
şık YC dağınık hukuki vaziyet ve 
güçlüklerin halli, yiıksek teknik, ti
caret ve ıoııyal biır görüşle bütün iş
letmeyi eline alacak bir tetckkülün 
kurulmaaı lüzumunu yaratmıştır. 

Nutkunda Çekoslovakya meselesi . 
ne de temas eden başvekil Çekoslo· 
vakya'nın vaziyeti dolayısiyle mevcut 
tehlikeleri tebarüz ettiroikten sonra 
bu bahiste ezcümle şu beyanatta bu
lunmuştur: 

[lstanbul, 26 (Telefonla] 

X Barl>aroı türbesi - ı ağustos • 
ta Barbaros t ü rbesi için hanrlan:ın 
mevzii projenin tatbikına başlanacak -
tır. 

X Roma - 5 sene müddetle Fran
sa sefareti ataşemiliterliğinde bulun • 

muş olan ceneral Parizo, Fransa'ya 

dönmek Uzere Roma'dan ayrdmıştır. 
Hareketi esnasında generale büyük 
dostluk tezahürleri yapılmıştır. 

~1~fan bir işçinıin günlük ortal.a~.a 
rt~~al rnikdarı 1.600 kilo ta~ k"omu
tı ı.ı Uzerinden ayarlanırken, bı.zde bu· 
ı u ancak 500 - 700 arasında toplamak 
llılr&n1 hasıl olmaktadır. 
~ . .au 700 kiloluk istihsal mikdarının 
1 örrıur yıkandıktan ıonra bet yüz ki
do;-~ düşebileceğini heaaplama'k ~ ~·: 
~~ltı farkın ne kadar bilyUdilgunü 
t'

08
terir; çünkü bir çok yerlerde ye

~1.f?ıit İlÇi, damarı öyle i9lemektedir 
~.,1Sinoe yabancı madde olmıyan k!'· 

llr Yıkanmadan piyHaya ıürUlebıl
lctc ve ayrıca lavuar maerafı ihti. 

ar olunmamaktadır. 
llugün kömür iJÇileri araaında ek· 
ti Yeti tC§kil eden kıernm eline, ma· 

tıı &ahasında yiyip içtikten ıon.ra 
~da nihayet on on iki lira kalıyor. 
1
" insan bu para ile ıeri kalan Uç 

. lllifuı aiJcsini be&liyemez. Bunun 
ltt ve havzada buıüne kadar temi. 

yükleme iıleri 
TCJfınma ve aleriler açmak, 
Toprak altında g · 1 nıi yer 

1 · )emele, Jf ene 
damarı bu up ıı . lerindc bugün 
yüzüne çıkarm;l~u~~ı.ı:ı vasıtalar 
kullanma~ n kuvetidir. Bu vasıta
daba çok ınıa . . makineye v.er
lardan bir çoğu yerını 

melidir. İh ·ye ocağında rast-. .. '<ı'in sanı 
Komurıs . 'nde bu mın-

- bir akıp aayesı 
Jadıgımı~ kabi)iyeti saatte 120 
takanın ~h~~ç de (madenlerde normal 
tona yanı ~·~~eti olarak 16 aaat işlen· 
çalıflda ~ 1600 ve yılda 775.0?0 
diği takdırde) k'. Böyle bır akıp 

• .lıkıelecc tır. 
tona 1-. ıkarılmıştır. . 
1so.OOO hraya ç d ha bir çok cı-

benzer a . 
V c buna havzasını teçhız et-

hazlarla maden. . de elektrik kuve
ınek ve işlctın~ ıfın vıerınek .ihtiyacı 
t'ine daha iC'l'l 1 ~ ~e~ c;.termektedir · 
tiındiden kendı•~:!liyet fiyatında 
Köaıiirün gere 

Bugün havzanın en büyük sosyal 
yardım mücıosesesi olan amele birli· 
ğinin 80 yaıtakh hastanesi, büyük can 
kurtaran istasyonu hep müşte~k bir 
hareketin eseri olarak ortadadır. 

Amele meselesinin hallinin birinci 
planda altı milyon liraya ihtiya~ his· 
settirdiğini hatırlarsak havzanın 
parça parça idareıiyle bu ifin bile 
,bir hamlede ba§arılamıyacağını ko· 
,laylıkla görürüz. Kömür havzası, ah
nıacak bu ~dbirler ve yapılacak bü -
yük tesislerden sonra hakiln verimi
ni verscek, böyle bir hazinenin sahi
bi olmanın ne demek olduğunu an
cak bundan sonra anlıvabileceğiz. 

N"fiJ ULUG 

··- Fransa iJe tam bir mutabakat 
halinde, anlaşmazlığın sulh yolu ile 

hallini kolaylqtımııya gayret ettik. 
Son defa, Prag hükümetinin bir talebi
ne cevaben, Londra hükümeti, mahal. 
linde meseleyi tetkik etmek ve mü
zakerderi neticelendirmek için lüzu
mu takdirinde yollar gösterecek tec
rübeli ve Hyakatli bh zatın tayin edil. 
mesini de kabul ctmiıtir, Bu aracı, 
gerek İngiliz hükümetinden gerek 
herhangi bir diğer hükümettcn tama
miyle müetalı:il olaca.ık ve yalnız kendi 
namına hareket eyliyecektir. Vazife -
si, meselenin esasından efkArı umumi
yeyi malCunattar ederek işin aydınla • 
tılmasma ve hal suretinin bulunması
na yardım etmektir. 

R. Runıiman'ın vazifesi 

Sudet almanlarının itimadının ve 
PJ'ai hükümetinin yardımının elde e-

X Muallimlerin nakli - İlk okul 

muallimlerinden sıhi sebeplerle bulun -

dukları vilayetleri değiştirmek istiyen

ler en geç bu ay sonuna kadar Veka -
lete müracaat edebileceklerdir. 

X Yeni nizamname - Yapak ihra -
catına aid hükümleri tesbit eden ni
zamname bitirildi. 

X Fındık itleri - İç ticaret umum 
müdürü Mümtaz, fındık tacirleriyle 

göriifmek üzere çarşamba günü Gire
sun'a gidecektir. 

X Eğitmen kur•lan - Köy Eğit. 
men kurslarından müsbet neticeler a
lmdığı için Maarif Vek:ileti kursları 
genişletmiey ve sayıJaruu arttırmıya 
karar verıni§tir. 

X Brüksel - Nazırlar, bir istima 
ak1etmişlerdir. B. Spak, arkadaılarma 
beynelmilel vaziyet ile Kopenhağ kon

feransının netayici hakkında malumat 
vermiştir. 

X Graz - B. Hitler, Graz ıehri • 
ne "milli kıyam belde.si" unvanını ver

miştir. Bu unvanın bu ıehrc verilme • 

sinin sebebi, Graz'ın ve Stirya'nın A

vusturya'daki nazi hareketine vbi 

mikyasta iştirak etmiş olmalarıdır. 

X Belgrad - Kıraliçe Mari'nin Ce• 
naze töreninde bulunmuı olan Naip 

Prens Pol ve prenses Olga ile dük ve 

düşes dö Kent Yugoslavya'ya dönmüt
lcr ~e Brdo • Kranj şatosuna gitmit • 
lerdır. 
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RESMİ İ ·LANLAR 
Bayındırlık Bakanlıoı 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekilletinden 

1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara'. 
da devlet mahallesinde yapılacak 
Gümrük ve inhisarlar vekaletı ikinci 
kısım inşaatidir. 

Keşif bedeli: 720.996 lira 15 kuruş· 
tur. 

2. Eksiltme 8. 8. 938 pazartesi günü 
ı;.aat 10 da naha vekaleti yapı işleri 
eksiltme komisyonu odasında kapah 
zarf usulıyle yapıiacaktır. 

3. Eksıltmeye gırcbilmek için is· 
teklilerın 32.589 !ıra 85 kuruşluk m'l· 
vak kat teminat vermeleri ve nafıa ve· 
kaletinden 1938 senosinde alınmış 

müteahhidlik vesıkası ibraz etme5i 
ve bir defada yapmış olduğu buna 
benzer en büyük iş bedelinin 400.000 
liradan az olmaması ve müteahhidin 
bizzat diplomalı mühendis veya mı
mar olması veya bu şartları haiz mil· 
hendis veya cr.ımarlardan biriyle 
müştereken teklit ya?ması ve muka· 
veleyi birlıkte imza etmesi ıazımdır. 

4. Eksiltme şartnamesi ve buna mü· 
teferri evrak 36 lira 5 kuruş bedel 
mukabilinde yapı işıeri umum mü~ 
dürlüğünden alınabilir. 

5. steklilerin tekli! mektuplarım 

2 inci maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar kom~syon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri li
zımdır. 

Postada olacak gedkmeler kabul e· 
dilmez. (2573) 4961 

. . 
içme suyu tesısatı 

Nafia Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Trab
zon içme su tesisatı, keşif bedeli 
(517.999) lira (83) kuruştur. 

2 - Eksiltme 1. 8. 938 tarihine rast· 
lıyan pazartesi günü saat 12 de Nafıa 
vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - istekliler: Eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık iş· 

leri genel şartnamesi, fenni şartname 
yç y.ı.v)"':'"'"'" <.•,.....1 '"·- <,••> .__ - ~ 

kabilinde sular umum müdürlüğün
'den alabilirler. Eksiltmeye girebil
mek için isteklilerin (24470) liralık 
muvakkat teminat vermesi, (200) bin 
liralık içme su işlerini taahhüt edip 
muvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabil 
su işlerini başarmakta fenni kabiliye

ti olduğuna dair Nafıa Vek~letinden 
alınacak fennt ehliyet ve müteahhit
lik vesikası ibraz etmesi, 

4 - isteklilerin teklif mektupları· 
n• ikinci maddede yazılı saatten bir 

saat evetine kadar sular umum mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (2287) 4547 

Baraj inşa ettirilecek 

Nafia Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Niğde
de Gebere barajı inşaatı, keşif bede· 
li (401.324) lira (92) kuruştur. 

2 - Eksiltme 2. 8. 938 tarih- ···-
lıyan salı günü saat 12 de Nafıa Ve
kaleti sular umum müdürlüğü su ek
siltme komisyonu odasında kapah 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - istekliler, eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık işle
ri genel şartnamesi ve projeleri (20) 
lira (10) kuruş mukabilinde sular u
mum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
isteklilerin (19.803) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve (200) bin liralık 
Nafıa su işlerini veya mümasil inşa
atı taahhüt edip muvaffakiyetle bitir
diğine ve bu kabil işleri başarmakta 
kabiliyeti olduğuna dair Nafıe " ::a
letinden alınmış müteahhitlik vesiltaı 
ibraz etmesi, isteklilerin teklif mek
tuplarını ikinci maddede yazılı saat
ten bir saat eveline kadar sular umum 
müdürlüğüne makbuz mukalıilinde 
vermeleri lS.zımdır. 

Pootada olan gecikmoler kabul e-
dilmez. (2359) 4555 

Benzin alınacak 

Nafıa Vekaletinden : 

12. ağustos 938 cuma günü saat 11 
de Ankarada nafıa vekaleti binasın • 
oda malzeme müdürlüğü odasında 

toplanan malzeme eksiltme komisyo· 
nunda ceman 4500 lira muhammen 
bedelli vokale! binasında peraken<le 
tesli:n şartiyle 25.000 litre benzinin 
talihi çıkmaması yüzünden yeniden 
eçık eksil'tmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 337,50 liradır. 
Eksiltme şartnJ.mesi ve teferruatı 

Ankarada nafıa vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alı
nabilir. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve 

şartnamesinde yazılı vesaikle birlik
te .aynr gün saat 11 de komisyonda 
hazır bulunmaları 13..zımdır, 

(2644) 5044 

· Toze Bakanlıoı 

Kiralık mahal 
Adliye Vekaletinden : 
Yenişehirde Temyiz mahkemesiyle 

vekS.let memurlarına resmi mesai sa· 
atleri haricinde şartnamesi mucibince 
kahve, çay, ve limonata gibi meşrubat 
yapılıp satmak üzere binanın bodrum 
katında bir oda bir sene müddetle ve 
artırma usulile kiraya verilecektir. 

Arttırma 29 temmuz 1938 cuma gü
nü saat 10 dadır. 

Bir senelik bedeli icarı 60 lira tah
min olunmuştur. 

Muvakkat teminat 4 lira 50 kuruş
tur. İsteklilerin bu işe aid şartn~mc
yi görmek üzere her gün temyiz bi
nasında levazım ve daire müdürlüğü· 
ne ve arttırma günü 4 lira 50 kuruş
luk muvakkat teminatın yatırıldığına 
dair vezne makbuzu ile birlikte leva
zım ve daire müdürlüğü odasında 

müteşekkil komisyona müracaat et-
meleri (2458) 4665 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Elbise yaptırılacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1 -İdare müstahdemini için (2561) 
takım maa kasket polis grisi elbise 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhamen bedel (48659) lira, 
muvakkat teminat (3649,43) lira olup 
eksiltmesi, 4 ağustos 938 parşembe 

günü saat 12 de Ankara'da P. T. T. 
umumi müdürlük binasındaki satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu, kanu
ni vesaikle beraber müteahhitlik vesi
kasını ve teklif mektubunu muhtevi 
1--w-1- ,., __ - 0 •• (••). -

kadar mezkQr komisyona verecekler· 
dir. 

4 - Şartnameler, (243) kuruş bedel 
mukabilinde Ankara'da P. T. T. Le
vazım, İstanbul Beyoğlu'nda P. T. T. 
ayniyat şube müdürlüğünden verile-
cektir. (2508) 4764 

Gıımrıık ve inhisarlar BakanlıOı 

Baş müdürlük binası 
yaptırılacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - Şartname ve projesi mucibin

ce yaptırılacak Diyarbakır Başmü
dürlük binası inşaatı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 
II - Keşif bedeli "36.119,, lira "62,, 

kuruş ve muvakkat teminatı .. 2709" 
liradır. 

III - Eksiltme 3-Vlll-938 tarihi
ne rastlayan çarşamba günü saat 10 
da Kabataşta Levazım ve Mübayaat 
şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler "180" 
kuruş bedel mukabilinde inhisarlar 
levazım ve mübayaat şubesiyle Diyar
bakır ve Ankara Başmüdürlüklerin · 
den alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin fenni evrak ve vesaikini ek
siltme gününden 3 gün evveline ka • 
dar inhisarlar İnşaat şubesine ibraz 
ederek, münakasaya iştirak vesikası 
almaları ıazımdır. 

Vl - Mühürlü teklif mektubunu 
ve kanunt vesaik ile inşaat şubesin
den alınacak eksiltmeye iştirak vesi
kası ve % 7,5 güvenme parası mak
buzu veya banka mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların münaka
sa günü en geç saat 9 a kadar yukar
da adı geçen alım komisyon başkan
lığına makbuz mukabilinde verilmiş 
olması .lazımdır. (2541-4563) 4786 

· Koltor Bakanlıoı 

Kapalı zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Kül tür Bakanlığından : 

1 - Eksiltmiye konulan iş: Anka
ra'da inşa edilmekte olan Tarih, Dil, 
Coğrafya Fakültesi kalorifer, elektrik 
ve fenni tesisatıdır. Keşif bedeli 138 
bin 996 lira 78 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır : 

a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 

c) Kalorifer ve sıhi tesisat proje. 
!erinin nasıl tanzim edileceğine dair 
talimat 

d) Sıht tesisata ait umumi ve fenni 
şartname 

e) Sıcak sulu kalorifer tesisatı için 
umumi ve fenni şartname 

f) Hülasa keşif cetveli, kalorifer 
tesisat hülasası, kalorifer tesisat ke§· 
fi, sıhi tesisat hulasa cetveli, sıhi tesi. 
sat keşfi, yağmur dereleri ve boruları 
hulasa keşif cetveli ve keşfi, havagazı 
tesisat keşfi ve hulasa keşfi, elektrik 
tesisatı keşfi, hususi ve fenni şartna .. 
me, dahili elektrik tesisatı hakkında 
umumi ve fenni şartname, tesisat izah 
raporu, sıcak su ile teshin hesabı hu
lasa cetveli. 

g) Projeler, 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra. 

kı 6 lira 95 kuruş mukabilinde Anka'· 
ra'da Kültür Bakanlığı yüksek öğre. 
tim dairesinden, lstanbul'da Güzel 
Sanatlar Akademisi direktörlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 4. 8. 1938 tarihinde 
perşembe günü saat 11 de Kültür Ba. 
kanlığı yuksek öğretim dairesinde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmiye girebilmek için is. 
teklilerin 8.199 lira 84 kuruş muvak
kat teminat vermesi, bundan ba_şka a. 
şağıdaki vesikaları haiz olup getirme
si lazımdır: Bayındırlık Bakanlığın -
dan alınmış 1938 senesi tesisat müte. 
ahhitlik vesikasını ibraz edecektir. 
Bu vesikada bir defada bu işe benzer 
50.000 liralık tesisatı ikmal etmiş oldu
ğu yazılı olması şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar yüksek öğretim dairesi. 
ne getirilerek eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mek .. 
tupların nihayet 3. üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olması şarttır. Postada olacak ge. 
cikmeler kabul edilmez, (2544) 

4788 

Talebe alınacak 
Kültür Bakanlığından : 

ra, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, 
İstanbul, İzmir, Kastamonu, Konya 
bölge sanat okullarına talebe alına
cakttr. 

1. - Parasız yatılı olarak girmek 
istiyenler bulundukları vilayet mer
kezlerinde açılacak müsabaka imtı 

hanında kazanacaklar arasından seçi· 
lecektir. 

2. - Paralı yatılı veya yatısız gir
mek istiyenler için imtihan yoktur 
Parasız yatılı girmek istiyenlerin 

en çok ıs. ağustos. 1938 akşamına ka
dar bulundukları yerlerin kültür di· 
rektörlüklerine müracaat etmeleri !a· 
zımdır. 

Paralı yatılı veya yatısız girecekler 
yukarıda adları yazılı okul direktör
lüklerine 1. teşrinievel tarihine kadar 
müracaat edebilirler. (2654) 4959 

Askeri Fabrikalar 

S Ton yaylık ~elik alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun • 
dan: 

Tahmin edilen bedeli (4750) lira 
olan 5 ton yaylık çelik askeri fabrı· 
kalar umum müdürlüğü merkez sa· 
tın alma komisyonunca 12.9.938 tari· 
hinde pazartesi günü saat 10 da açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (356) lira (25) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddele· 
Tin'deki vesaikle mezkfır gün ve sa· 
at'te komisyona müracaatları. 

(2676) 5046 

İ lôn yanlışlığı 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komiıyonundan : 

Ulus gazetesiyle 10, 12, 14 ve 16 
temmuz 938 tarihlerinde ilan edilen 
30 kalem resim malzemesinin ihalesi 
29.7.938 cuma günü saat 10 olacağı 

yerde gazetece 29.8.938 cuma günü 
saat 10 olarak iliin edilmiş olduğun· 
dan mezkfır ilS.nlar hükümsüzdür. 

(2596) 4922 

3 adet kamyon ve bir 
adet otobüs alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Satın Alma Komiıyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (12100) lira 
olan yukarıda yazılı otobüs ve kam
yonlar asker! fabrikalar umum mü· 
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 17.8.938 çarşamba günü saat 11 

de kapalı zarf ile ibale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (907) lira (50) kuruşu ha
vi teklif mektuplarını mezkur günde 
saat 10 na kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2583) 4920 

30 kalem resim malzemesi 

alınacak 
Askeri Fabrıkaıar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komiıyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (2860) lira 

olan otuz kalem resim malzemesi as· 
keri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 
17.8.938 çarşamba günü saat 10 da a
çık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(214) lira (50) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (2584) 4921 

Ankara Levazım Amirligi 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Pınarhisar civarında bulunan 

lkrtaatın ihtiyacı için 667 .000 kilo o
ldun kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Eksiltmesi Vizede askeri sa
ltın alma komisyonunda yapılacalotır. 
!Şartnamesini görmek istiyen.ler her 
'gün komisyona müracaat edebilirler. 
!Eksiltmesi 13.8.938 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 11 de yapılacak
tır. 

ı 2 - Muhammen fiyatı 5356 lira 
tnuvakkat teminatı 400 lira 20 kuruş
~ur. Münakasaya iştirak edeceklerin 
!bildirilen günde vıe tayin edilen ek
siltme saatinden bir saat evel teminat 
've teklif melotuplariyle icap eden sa
tir vesai1kin JQomisy<>na tevdii. 

(2692) 5050 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Pınarhisar garnizonu birljk

leri hayvanatı ihtiyacına sadedi! -
mek üzıere 972 ton yulaf kapalı zarf
la eksitlmeye konulmustur. 
~ - .Munammen beC1l!Jı .,o.,,.tu ııra 

muvakkat teminatı 4374 liradır. Ek
siltmesi 18.8.938 tarihine müsadif 
peqıembe günü saaıt 15 de yapılacak
tır. 

3 - Münakasaya iştirak edecekle· 
rin bildirilen gün ve tıayin edilen ek· 
&iltme saatından lıir saat evci tem.i
nat ve teklif m.:k'tuplariyle icap e -
den vıesaikin komisyona verilmesi. 

(2690) 5048 

Muhtelif inşaat 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kolordu mıntakasında göste

.-ilecek yerlerde cephanelik, garaj, 
ıve hangar gibi inşaat yaptırılacaktır. 

2 - Bu inşaatın tediyeleri 940 ve 
941 senelerinde bonolar mukabilin:le 
ıyapılacaktır. 

3 - Bu şartlara göre inşaata talip 
olanlar varsa 1 ağustos 938 günü .ak
şamına kadar Eskişehir levazım a
mirliğinde satın alma komisyonuna 
müracaat etmelerıi. (2649) 5045 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Edremit garnızonu ıçin 1090 

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

radır. Şartnamesini görmek istiyenler 
her gün komisyona mıiracaat edebi
lirler. 

3 - Eksiltmesi 28.7.938 perşembe 
günü saat 10 dadır. İştirak etmek is· 
tiyenlerin 654 lira teminat mektupla
riyle birlikte teklif mektuplarını mu
ayyen saatten bir saat eve! Edremit 
tüm SA. AL. KO, na vermi~ olmala-
rı. (2400) 4579 

Odun alınacak 
Ankara Levaz•m Amirliği Satın Al

ma Komiıyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri ihtiyacı olan 880.000 kilo 
gürgen odunu kapalı zarfla eksiltme
si 3 ağustos 938 saat 12 de Ankara 
LV. amirligi SA. AL. KO. da yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19800 lira 
ilk teminatı 1485 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesikalarda bulunan teklif mek
tuplarını saat 11 e kadar komisyona 
vermeleri. (2498) 4727 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazrm Amirliği Saim 

Alma Komisyonundan : 
1 - İhale günü tal>p çıkmıyJn İs

tanbul Komutanlığ;na bağlı 1 '•lik· 

!erin ihtiyacı olan 60,000 kilo koyun 
etinin kapalı zarfla ınaleii 19 t~m 
muz 938 cuma günü saat 11 de yapı· 
Jacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 2.i40'i ıjra 

ilk teminatı 1755 liradır. Şartname•i 

her gün komisyonda görülebilir. t.
teklilerin 2490 sayılı ltanı..nun 2, 3 
maddelerindeki yazılı vesikalariyle 
ihale günü ihale saatinden bir saat 
evveline kadar teklif mektupların. 

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

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 

1 - 220.000 kilo keçi veya sığır e
ti alınacağından kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedii 55.000 lira ilk 
teminatı 4.000 liradır. Eksiltmesi 6.8. 
938 cumartesi günü saat 12 de Erzin
can tümen karargahında asker! SA. 
AL. KO. da yapılacaktır. Şartnamesi
ni görmek istiyenler adedini 275 ku
ruş bedelle alıp görebilirler. 

3 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale saatından bir saat evetine ka -
dar 2490 sayılı kanunun 432 madde· 
sine uygun olmak şartiyle komisyo
numuza vermiş veya posta ile gönder-
miş olacaktır. (2462) 4716 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Tümen merkez kıtaat ve mües
sesatının senelik ih,tiyacı olan üç bu· 
çuk milyon kilo odun kapalı zarfla i
haleye konulmuştur. !hale 8 ağustos 
938 pazartesi günü saat 16 da Sarıka
mışta tümen SA. AL. KO. da yapıla
caktır. Zarfları ihale saatından bir 
saat eveline kadar kabul edilecektir. 

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

Et alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - lzmir müstahkem mevki kıta
atının 68750 kilo ayaktan sığır veya
hut lcnvun f"tİ v~v~ hur,ulmus keci eti 
kapalı zarf usulıyle .münakasaya kon-
muştur. ihalesi 12 ağustos 938 cuma 
günü saat 12 de İzmir levazım amir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Tahmin edilen mecmu tutarı 

17875 liradır. Teminatı muvakkate 
akçesi 1340 lira 63 kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonda görülebilir. 
İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı 
olduklarına dair vesika göstermek 
mecburiyetindedir. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerin
de ve şartnamesinde yazılı vesikala
riyle teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatından en az bir saat eve! ko-
misyona vermeleri. (2709) 5055 

Et ve un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Saim 

Alma Komisyonundan : 

1 - Denizli garnizonunun kilosu 
25 kuruştan keçi eti 36 kuruştan ko
yun eti 63500 er kilo olarak ve beher 
kilosu 10,25 kuruştan 272,100 kilo un 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keçi etinin teminatı 1191 lira 
koyun etinin 1715 lira unun 2092 li
radır. İhalesi 12 ağustos 938 cuma gü
nü saat 11 - 14 ve 15 dedir. 

(2708) (5054) 

Harita Umum Direktörlügıı 

Odun ve tuz alınacak 
Harta Genel Direktörlüğiinden: 

1 - Harta Gn. Drk. Kıt'ası için 
10000 kilo kuru gürgen odunu ve 1000 
kilo tuz eksiltme ile alınacaktır. 

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

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

4 - İsteklilerin yukarda yazılı gür 
ve saatte komisyona gelmeleri. 

(2404) 459: 

Fotin ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 

1 - Harta Gn. Drk. Kıt'a•• eratı 

için 1030 çift Fotin eksiltnıe:v< koJn
ulmuştur. 

2 - Eksiltme 5 ağustos ,933 cuma 
günü saat 11.30 da Cebecide Harta 
Gn. Drk. binasında Sa. Al. Komisyo
nunda yapılacaktır. 

.... 
. - --

27 - 7 - 1938 

3 - Muhammen bedeli 4944 lir 
muvakkat teminatı 370 lira 80 k>ll' 
tur. Muvakkat teminat olarak Mal 
ye makbuzu veya banka mektubu k 
bul olunur. 

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

Millt Müdafaa Bakanlıgı 

26 kalem veterner 
alatı alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komi 
yonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 
2200 lira olan 26 kalem veteriner a-i 
lat ve malzemesi açık eksiltme ile sa 
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 5 ağustos 938 c 
günü saat 10 da M. M. V. satın al 
KO. da yapılacaktır. 

3- tık teminat 165 liradır. Şart• 
name ve liste KO. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir• 
likte eksiltme gün ve saatıında KO.da 
bulunmaları. (2496) 2726 

39 Kalem bakteryoloji 
alôt alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komiı· 
yonundan : 

1 - Hepsine tahmin <:dilen fiyatı 
2400 lira olan 39 kalem bakteryoloji 
alat ve malzemesi açık eksiltme il• 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 5 ağustos 938 cuma 
günü saat 9.30 da M. M. V. satın al• 
ma KO. da yapılacaktır. 

3 - tık teminat 180 lira olup şart• 
name ve listesi KO. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgeleri• 
birlikte eksiltme gün ve saatında M 0 

M. V. satın alma KO. da bulunmala• 
rı. (2495) 4725 

7 kalem veteriner ecza 
M. M. V ekilleti Satın Alma Komiı· 

yonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
4800 lira olan yedi kalem veteriner 
ecza açık eksiltme ile satın alınacak• 
tır. 

2 - Eksiltme 5 ağustos 938 cuml 
ı?Ünü saat 9 da M. M. V. satın al 
A.u. cıa yapııacaktrr. 

3 - İlk teminat 380 lira olup şart 
name ve listesi KO. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanun 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
üncü maddelerinde yazılı belgelerll 
birlikte eksiltme gün ve saatında ~ 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları 

(2494) 4724 

6 adet depo yaptırılacak 
M.M. Vekaleti Satın Alma Komi• 

yonundan : 
1 - Hepsinin keşif bedeli on yed 

bin iki yüz elli iki lira on altı kurtı 
olan Yahşıhan'da yaptırılacak altı • 
det depo inşaatı kapalı zarfla eksilt 
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 29 temmuz 938 cu~ 
günü saat 10 da M. M. V. satın alnı 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 1293 lira olup k• 
şif ve şartnameler seksen yedi kurıf 
şa komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanu~ 
teminat ve 2490 sayılı kanunun i 
ve 3. maddelerindeki vesikalarla 19 
yılı müteahhitlik vesikaları ile bir' 
likte teklif mektuplarını eksiltme si 
atından behemehal bir saat evelin 
kadar M. M. V. satın alma Ko. na ve 
meleri. (2338) 455 

Bir inşaat ressamı alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Müstep.rV 

ğından : 1 
Ankara M.M. Vekaleti hava müstf. il 

-şarlığı inşaat şubesinde istihdam r 'ı 
dilmek üzere bir inşaat ressamı aV , 

nacaktır. 
ıı 

Taliplerin ellerindeki vesikalari 
le hava müsteşarlığı Zat işleri şubeSı 
ne müracaat etmeleri ilin olunur. 

(2620) 4989 

Gliserin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Koaıİ' 

yonundan : 

1 - Beher kilosuna tahmin edilt. 
fiyatı 115 kuruş olan 8695 ila 6955 ~ 
lo gliserin kapalı zarfla eksiltm•l 
konulmuştur. 

2- Eksiltme 8 ağustos 938 pat$ 
tesi günü saat 10 da M.M. V. satın •1 

ma KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 750 liradır. şar 
namesi parasız olarak KO. dan alın' 

4 - Eksiltmeye girecekler kan~~ 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ,,e 
cü maddelerinde yazılı belgeler 
birlikte teklif mektuplarını eksilt;~ 
saatından behemehal bir saat evelı 
kadara M. M. V. satın alma kof11İ 

yonuna vermeleri. (2493) 41 
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3 
_ İstekliler evra~ı fenniyesini muştur. 15.8.938 tarihine rastlıyan E - Keıif cetveli, silsilei fiat cet-

An~ara Belediyesi 

Kiralrk odun ve kömür 
depo yerleri 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Hapisane civarındaki 8, 9, 10 

numaralı odun ve kömür depo yerine 
istekli çıkmadığından açık arttırmala
rı on gün uzatılmştr. 

2 - Muhammen bedelleri (180) 1i • 
radır. 

3 - Muvakkat teminatları (13,5) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen · 
lerin her glin yazı işleri kalemine ve 
işteklilerin de 2 ağustos 938 salı günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (2664) 4968 

Kiralık mağazalar ve depo 
,.Ankara Belediyesinden : 
Hükümet caddesinde 2,4 numaralı 

mağazalarla 5 numaralı depo 19. - a
gustos _ 938 cuma gününe kadar ~ır ay 
içinde pazarlıkla icara verilece~~nde~ 
isteklilerin her cuma ve sa'ı gunl~rı 
saat on buçukta belediye encümenıne 
müracaatları. (2615) 4900 

Parmaklık yaptınlacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 _ Fişekhane civarında yaptml.~

cak hudut parınakhgı on beş gun 
ınıiddetle açık eksiltmeye konulmuş· 
tµr. 

2 _Keşif bedeli (410,20) liradır .. 
3 _ Muvakkat teminatı (36,75) h-

radır. 

4 _ Keşifname ve şartnamesını 

görmek istiyenlerin hergün Yazı İş· 
leri kalemine ve isteklilerin de 5 a· 
gustos 1938 cuma günü saat on buçuk
ta belediye encümenine müracaatları 

(2526) 4779 

Muhtelif fidanlar ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 _ Bahçeler için alınac~k ser ne:· 

batı, gül ve büyiık amba~aJlı .~am fı
danları ve saire on beş gun muddetle 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş· 

tur. . 75) r 
2 _ Muhammen bedelı (57 ıra-

dır. ı· 3 _ Muvakkat teminatı (433) ıra-

dır. 
4 - Liste ve şartnamesini görmek 

iı:tiycınlcırin hcırgün y~:u i lcri kale
mine müracaatları ve ihale 5 ağustos 
938 cuma günü saat on birde Belediye 
encümeninde yapılacağından istekli
lerin o gün teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını saat ona kadar be 
lediye encümenine vermeleri. 

(2527) 4780 

Umumi lôğm mecrası 
Ankara Belediye5inden : 
Samanpazarı - Mukaddem istasyo

nu yolunun Yıenişehir sokağına ka -
dar olan kısma umumi lağım mecra-
11 yapıldığından bu yol üzerinde bu
lunan bina sahiplerinin şimdiden hu
ıusui mecralarını umumi mecraya 
bağlamaları, aksi takdirde asfalt ya
Pıldıktan abnra hiç bir suretle asfal
tın açılmasına vıe umumi. ~ecraya 
başlanmasına milsaade edılmıyecek-
tıir. (2695) 5049 

. Vilayetler 
Elektrik tesisatı 
Kırıehir Belediyesinden : d 

I _ Nafıa Vekaletinden musa -
d k . . 'b' ELEKTRİK a pro1elerı mucı ınce 
°l'EStSATI (45) gün müddetle ve ka-
Palı zarfla münakasaya konmuştur. 

lI - Bu işe ait münakasa şartna· 
ltıesi projeler ve evrakı sair~ Kırşe • 
hir belediyesinde görülecektır. Mu· 
"akkat teminat birinci kısım için 2932 
lira 50 kuruştur. !kinci kısım için 191 
liradır. 

• lII - Eksiltme 7-7-938 tarihinden 
19.8-938 tarihine müsadif cuma günü 
'8at 12 de Kırşehir belediye encüme· 
ilinde yapılacaktır. 

lV - Birinci kısmını teşkil eden 
ltıakina ve elektrik kısmı (39096 lira 
32 kuruştur.) 
. İkinci kısmını teşkil eden santral 
1ntaat kısmı ise (2547 lira 50 kuruş· 
tur.) 

V - Eksiltmeye girecekler 2490 
•ayılı kanunun tayin ettiği ve m~na: 
lcaıa şartnamesinin altı ve yedıncı 
lltaddlerdeki vesaiki haiz olmaları 
krttır. 4575 

Okul binası yaptınla~ak 
Erzurum Valiliğinden : 

~~zurumda yeniden yapılma~ta o
le tik okul binasının 22998 hra _68 
ı.ıruş bedeli keşifli kargir aksamı ık· 
~li inşaatı kapalı zarf usuliyle ek· 
•itmeye konulmutşur. 

l - Eksiltme ıı ağustos 938 per
!ttrıbe günü saat 16 da vilayet daimi 
tıtc·· Urneninde yapılacaktır. 
9
3
2 - Muvakkat teminatı 1724 lira 
kuruıtur. 

vilayet daimi encümenınde ve Nafıa pazartesi günü saat 11 de Ereğli hu- veli, Metraj cetveli. 
b·1· ı susi muh.aı;ebesinde te~kkül eden F - Yapı işleri genel şartnamesi. 

müdürlüğünde okuya 1 ır er. . 

3 kôtip ahnacok 

4 
_ İstekliler resmi gazetenın 7:5· komisyon mahsusunda ihale yapıla - İsteyenler bu şartnameyi ve evra-

936 gün ve 3297 sayılı nüshas~~da ın- caktır. kı 1.60 lira mukabilinde Tunceli Na-

Şurayıdevlet Umumi Katipliğin

den : 

l
. t eye gore 938 4 - Yapılacak inşaatın keşif hede- fıa müdürlilğünden satın alabilirler. 

tişar eden ta ,ıma nam . . 
takvim yılına mahsus ehlıyet ve~ıka- li 19230 lira 79 kuruştur. Muvakkat 3 - Eksiltme temmuzun 28 inci 

Dairemizde 17 buçuk lira asli ma
aşlı üç katiplik münhal olup bir ta
nesine orta mektepten ve daktilo kur
sundan ve diğer ikisine orta mektep
ten mezun olanlar alınacaktır. 

.
1 

birlikte ticaret odası vesık~sı teminalt olan mikdarı 1442 lira 31 ku- günü saat 12 de Pertek hükümet ko-
sı 1 c ··h" mumu ıle rU'•tur. nağı malmüdürlüğü dairesinde yapı-
ve sair evraklarını mu ur . . s 
i ice kapatılmış ve mühürlenmış bır 5 - 1stektilerin muvakkat temi- lacaktır. 
z~rfa koyup birinci ~a?dede yazı~ı natlariyle, müteahhidlik vesikası ve 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
saatten bir saat evve.Iısın~. kadar vı- şimdiye kadar bu işleri yapını' oldu- olacaktır. 4 ağustos perşembe günü saat 10 

da dairede müsabakıa yapılacaktır. Hlyet daimi encümenıne gondermele- ğuna dair nafıaca musaddak vesika- 5 - Eksiltmeye girebilmek için is-
yı muhtevi zarflarını ihaleden bir sa- teklilerin 2386.32 lira muvakkat temi-

ri mecburidir. . 
Postada gecikmeler kabul edılmez. at evetine kadar kaza hususi muha- nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları 

(2598) 4892 sebe memurluğuna tevdi eylemeleri haiz olup göstermesi Hizımdır. 

Daireye kabul edileceklerin hiç bir 
veçhile ali veya diğer bir tahsil için 
daireden infik1kine izin verilmiye
cektir. Parke yol inşası 

Diyarbakır Nafıa Müdürlüğün-

den: . 
1 _ İhaleye konulan ı§: 
Eksiltmeye konulup talibi çıkmı

yan Urfa kapı lzzetpaşa caddesi Par
ke yolunun 26109.96 liralık inşaatı ka
palı zarfla ihaleye konmuştur. 

2 _Bu ise ait evrak şunlardır: 
A) Eksilhne şartnamesi 
B) Mukavele projesi . 
C) Hususi, fenni ve. bay~ndırlık ış-

Jeri genel şartnamelerı . . .. 
D) Bu evrak nafıa daıresınde go· 

rülebilir ve istenebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 12 ağustos 938 

cuma günü saat 11 de kapalı zarf usu
liyle nafıa müdürlüğünde yapılacak-

tır. . . . . 
4 - Eksiltmeye gırebılmek ıçın 

1958.25 liralık muvakkat cari sene Ti
caret Odası vesikası, Nafıa vekale
tinden alınmış 10.000 liralıktan yuka
rı ehliyet vesikası. 

5 - Taliplerin zarfları cuma günü 
ihale saatından bir saat evet komis
yon reisliğine makbuz mukabili v~r
meleri. Posta gecikmeleri kabul edıl-
mez. (4813/2721) 5056 

Ekmeklik un alınacak 
Yozgat Jandarma Erat Okulu 

Komutanlığından : 
Yozgat jandarma o'kul eratının 1.9. 

938 tarihinden 31.8.939 tarihine kadar 
bic senelik ekmeklik unu 6.8.938 ta
rihinden itibaren on beş gün müddet
le ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuş ve 22.8.938 pazartesi günü 
ihalei katiyesi icra edileceginden ta· 
liplerin sözü ıgcçoo günde pey akıça
ları ile birlikte Yozgat'ta jandarma 
okul satm alma 1wmisyonuıra müra-
caat eylemeleri. 5052 

Kapah zarf usuli le 
eksiltme ilônı 

Bingöl Vilayeti Defterdarlıfm
dan : : 

1 - Eksiltmeye konan iş: Bingöl 
ili Kiği ilçesinde. yapılacak hükümet 
konagının bir kısım malzemesiyle ta
mamının işçiliği olup 12788,~8 lira ke· 
şif bedelle 15.7.1938 tarihinden itiba
ren 20 gün müddetle ve kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 _ Bu işe ait şartname ve evrak 

şı.nlardır: . 
A) Kapalı eksiltme l}artnamesı. 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartna· 

mcsı 

D) Fenni ve hususi şa~tna~e .. 
E) Silsilei fiat, metraJ, hulasaı ke-

şif ve i>rojeler. 
3 _ İstekliler bu evrakı Elazığ .v~ 

Bingöl Nafıa müdürlükleriyle Kıgı 
malmUdürlüğünde görebilirler. . 

4 - Eksiltme 30.7.1938 cumarte~ı 
.. aat 11 de il merkezi olan Çapakçur • 
da defterdarlık odasında yapılacak· 
tır. . . . 

5 _ Eksiltmeye girebilmek ıçın ı~-
teklilerin 959,15 lira muvakkat te~ı
nat vermeleri ve bundan başka ap.gı
daki vesikaları haiz olmaları lizım-

dır. . N f k.l A) 1938 senesine aıt a ı~ v~ a e-
. 1 nmış en aşağı on bın lıralık 
tınden a ı . . ·· 1 
• y a dair yapı ışlerı mutea 1-
ış yaptıgın 

hitlik vesikası. · · odası 
B) 1938 senesine aıt tıcaret 

vesikası. kl'f mektuplarının 2490 sa-
6 - Te ı d . d 

31 inci mad eıın e ya· 
yılı kanu.n~n ha~ırlandıktan sonra 4. 
zıldığı gııbı d ılı saatten bir saat 
üncü madde e yaz . on reisliğine 

1. kadar komısy . 
eve ıne mukabilinde vermelerı ta
makbuz 
zımdır. k' ecikmeler kabul 

7 _ Postada va ı g 
. 4945 

ed.ılemez. 

Mektep binası yapf mla~k 
. E Yl' l{avwnakanılıgın· 

Konya • reg ı ;,-

dan : Eksiltmeye konulan i.ş: Ko~-
1 - - . kaULSI dahilinde ,şımendu· 

ya ~reglı na iki lkiloınetre mesa -
fer ıstasyonu ah'yesinde yapıla

. Ayraıu:ı n ı 
fıedeıkı · atı· 
cak olan ıne.ıctcp "tın!:rak. (Eksiltme 

2 ;su ışe aı • .) (h• 
- · Mukavele pro1esı :.ı-

şartnamesı) ( ( . ) (hüıasai keşif) 
• şartname) pro1e 

susı 1') 
(tahlili fjat ce~e·~,Pat .30.7.938 tari-

3 - Yapılaca ı be• gür\ müddett.c 
· 'baren on :r 

hinden ıtı U le eksiltmeye koınul-
kapalı zarf uıu y 

lazımdır. Bu zarflar 2490 sayılı ka _ A - Nafıa Vekaletinden· alınmış 
nunun 32 inıci maddesinde yazrlı §e· 938 senesine ait müteahhitlik ehliyet 
'kilde hazırlanmış olacaktır. Postada vesikası ve bir teahhüde en az 20.000 
vuku bulacak teahhürden dolayı ma- liralık lira ve teferruatı inşaatı yap
zere• ve mesutiyclt kabul edilemez. mış olduğuna dair vesika. 

6 _ Keşifname ve diğer evrak E- B - Ticaret odasından alınmış si-

Memurin kanununun 4 ve 5 inci 
maddelerindeki ,artları haiz olanla -
rın gerekli evrakı müsbiteleriyle bir
likte arzuhal ile Şilrayıdevlet reisliği-

reğli hususi muhasebesinden alın.a - cil vesikası. 
bilece'ktir. 5051 6 - Teklif mektupları yukarıda 

ne müracaat etmeleri. 2652) 4958 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Tirebolu kaymakamlığmdan : 

1 - Tirebolu (Ortacami) Karakaya 
yatılı ilk okulunun bir yıllık yiyece
ği ( 40) çeşitten ibaret olup (182070) 
kuruş muhammen kıymetindedir. 

2 - Bu yiyecekler 1 ağustos 1938 
gününden itibaren bir ay milddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

3 - Şartnameyi görmek ve almak 
istiyenlerin kaymakamlıktaki müte
şekkil komisyona ve Giresun kültür 
direktörlüğüne müracaatları ve istek
lilerin (13655) kuru§ depozito akçe
lerinin Bankaya yatrrılmıt makbuzla
riyle ı eylGl per§embe günü saat 15 
de eksiltmeye iştirakleri ilan olunur. 

5060 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Tirebolu kaymakamlığmdan : 

ı - Tirebolu Espiye yatılı ilk oku
lunun bir yıllık yiyeceği (40) çeşit
ten ibaret olup (125795) kuruş tnu
hammen kıymetindedir. 

2 - Bu yiyecekler 1 ağustos 1938 
gününden itibaren bir ay müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

3 - Şartnameyi görmek ve almak 
istiyenlerin kaymakamlıktaki müte
şekkil komisyona ve Giresun kültür 
direktörlüğüne müracaatları ve is
teklilerin (9435) kuruş depozito ak
çelerinin Bankaya yatırılmış makbuz
lariyle 1 eylfıl perşembe günü saat 16 
da eksiltmeye iştirakleri ilin olunur. 

5061 

Kooy. Ereili Beledi,. ..... ~ 
1 - Ereğli çarıı yollarına parke ta

şı fertiyatı on beı gUn milddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (4656) lira (76) 
kuruştur. 

3 - Ekıiltmeye iıtirik için {349) 
lira (25) kuru9 teminat akçesinin ya
tırılması lazımdır. 

4 - Arzu eden fennt prtname ve 
.sair evrakı Ereili belediyesi yazı iş
lerinden meccanen alabilirler. 

5 - İhalesi 1-8-938 pazartesi günü 
Ereğli belediyeıinde belediye endi· 
meni muvacehesinde icra kılınacak • 
tır. 4797 

Kaza merkezinin 
halihazır hartası 

alınacak 
Bulancak Belediyesinden 
1 - 30.6.1938 tarihinde ihalesi ya

pılmak üzere on beş giin müddetle 
uzatılan kaza merkezinin hali hazır 
haritasının alınmasına istekli çıkma· 
dığmdan 30.7.1938 günü ihalesi yapıl· 
mak üzere bir ay müddetle pazarlığa 
bırakılmıştır. 

2 - Tahminen 50 hektar meıkün, 

55 hektar gayri meskündan ibaret o
lan Bulancak kaza merkezinin 1.1000 
1.500 ı.2000 mikyasında haritasının 
alınmasıdır. 

3 - Meskun kısmının hektarı 24, 
gayri meskQn kısmının hektarı 10 li
radr. 

4 - Muhammen bedeli 1750 liraı 
muvakkat teminatı 132 lira 25 kuruş· 
tur. 

5 - Buna aid şartname ve diğer ev
rak Bulancık belediyesinde görülur. 

6 - Pazarlığa iştirak etmek isti
yenlerin bu işi yapabileceklerine da
ir Nafıa Vekaleti'nden alrnmş ehli
yetname ve diğer bclgelerile birlikte 
Bulancak belediyesine müracaatları. 
2465) 4670 

Kapalı zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Pertek Malmüdürlüğünden : 
1 - Ekıiltmeye konulan iş (Pertek 

kazası hükümet konağı inşaatıdır. 
Bu işin keşif bedeli 31817.55 lira· 

dır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
raklar şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 

C -. Bayındırlık işleri genel şart 
ıamesı. 

D - Huauıt tartname. 

3 üncU maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar Pertek malmüdür
lüğ dairesinde eksiltme komisyonu 
riesliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet 3 üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumla eyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. 4678 

Orman Koruma 

Ambar yaptırılacak 
Orman Koruma Genel Komutan -

lığından : 
1 - Orman koruma genel komu

tanlığı için İstanbul<la - Sirkecide 
yaptırılacak anbar binasının inşaatı 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 
nulmuftur. 

2 - Keşif bedeli (22.209 yirmi iki 
bin iki yüz dokuz) lira (71) kuruş, 
ilk teminatı (1665 bin altı yüz altmış 
beş) lira (73) kuruştur. 

3 - İhalesi 4. ağustos 938 perşem
be günü saat onda Ankarada komu
tanlık satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

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

(2507) 4755 

Tapu ve Kadastro 

Ankara Merkez Tapu Sicilli Mu
hafızlığından : 

Solfasol köyünde çevlik mevkiinde 
şarkan Boz Ali varisleri garben Kez
ban kadın şimalen Boz Ali varisleri 
ve Çankırı caddesi cenuben lstamcı 
oğlu Bekir varisleri ve Kezban kadın 
ile çevrili bağ vergice lslamcı oğlu 
Abdullahın uhdesinde iken {305) ıc
sesinde vefatiyle veraseti evladları 

Bekir ve Seyit Mehmet ve Salih Mua
tafaya münhasır olup babalarının ve
fatından evel (6) dönümlük olan a
raziyi aralarında taksim edip bu kere 
yukarıda tarafları yazılı bağın vere
seden lsHimcı oğlu Salih namına se
netsizdcn tapuya tescili talep edil
mekte olduğundan yapılan ara tırma
larda bu eşhas namına tapu kaydı bu-
1 unamadığından 1515 No.lu kanun hü
kümlerine göre tasarruf hakkının 
tesbiti için 19. 8. 938 cuma günü öğ
leden evet mahalline tahkikat memu
ru gönderilecektir. Bu yer için tasar
ruf iddiasında bulunanların ve her 
hangi bir hak iddia edenlerin vesaik 
tasarrufiyeleri ile idareye veya tah
kikat günü mahallinde tahkik memu
runa müracaatlarr ilan olunur. 

5053 

Muhtelif yaı sebze ahnacak 
İstanbul Belediyesinden : 

Kilosu 
580 Demet 

4100 .. 
ll30 .. 

22700 Kilo 
19230 ,, 
8300 ,, 

10330 ,, 
20530 .. 
9730 •• 

21600 
1450 ,. 

100 " 
2200 " 

12900 ,. 
7025 
5355 ,, 

14850 
2700 .. 

107500 Adet 
15050 Kilo 
6000 Adet 
8400 Kilo 

Nane 
Maydono:z 
Dereotu 
Ispanak 
Pırasa 

Cinsi 

Kök kereviz 
Barbunya fasulyası 

A. Kadın fasulyası 
Çalı fasulyası 
Sakız kabağı 

Kestane kabağı 
Asma kabağı 

Bezelye 
Bakla 
Bamya 
Havuç 
Kır domatesi 
Sırık domatesi 
Patlıcan 
Llihna 
Karnıbahar 
Semizotu 

Muhammen bedeli 
1 
1 
1 
8 
5 

11 
13 
12 
11 

8 
6 
4 

12 
7 

18 
10 
7 
8 
3,50 
6 

15 
4 

680 Demet Sarımsak 1,75 
2950 ,, Soğan 1,50 

14600 Adet Enginar 7 
5300 ,, Marul 3 
7700 ,, Yeşil salata 1,50 

13650 Kilo Pancar 5 
2750 ,, Dolmalık biber 10 

150 ,, Sivri biber 7 
345 ,, Taze yaprak 15 

5500 Adet Hıyar 2 
l 150 Kilo Ebegümeci 6 

Belediye hastaneleriyle diğer müesseselere lüzumu olan yukaı ıda mik
darlariyle cinsleri yazılı sebze kapalı zarfla eksiltmeye konulmu§tur. Ek
siltme 8. 8. 938 pazartesi günü saaat 11 de daimi encümende yapılacaktır. 

Listesiyle şartnamesi levazım müdıirlilğünde görülebilir. !stekliler 2490 
Nolu kanunda yazılı vesika ve 1703 lira 99 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mcktubiyle beraber tektif mektuplarını havi kapalı zarflarını yuka
rıda yazılı günde saat 10 na kadar daimi encümene vermelidirler. Bu saat-
ten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (4766/2681) 5047 

Satıhk yapağılar . 
Karacabey Merinos Yetİ§tİrme Çiftliği Müdürlüğünden : 

Cinsi 

Safkan Merinos koyun yapağısı 
Yarım kan 
Safkan Meri;os ku;u yünü .. 
Yarımkan " ,, ,, 
Uyluk, Karmaltı, bacak merinos 

Beher kilosunun muhammen 
Kilo fiatı kuruş 

9917 
12780 

1824 
2734 

110 
100 
80 
70 

ylin ve yapağısı 1793 30 

1 -:- Merinos yetiştirme çiftliğinin 938 senesi hasıliitından yukarıda cins 
ve mıktan ve muhammen fiatı yazılı yapağılar kapalı zarf usulile arttır
maya konmu§tur. 

3 - Arttırma günü 30 temmuz 938 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
on birdir. • 

3 - Hepsi için 2070 iki bin yctmiı lira muvakkat teminat alınacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin tatil gilnlerinden maada her gün Bur

sa'da Merinos müfetti§liğine ve çiftlik müdürlüğüne müracaatları. 
4 - İsteklilerin Karacabey Merinos yetiştirme çiftliği müdürlüğüne iha

le gUnUnde ve 2490 sayılı kanun hükiimleri dahilinde teminat ve teklif 
mektu,eları ile birlikte mUracaatları ilan olunur. (4422) 4669 

Devlet Demiryolları ve Limanları 

Eski_şehir'de inşaat 
D. D. Yolları Satm Alma Kom 

yonundan: 
Eskişehirde inşa edilecek leyli ç 

rak mektebi ile tuccari eşya amb 
kapalı ıarf usuliylc eksiltmeye ko 
muştur. 

ı - Bu işlerin muhammen bede 
ceman 260.000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait ,artnam 
ve sair ev~kı devlet demiryollarını 
Ankara. Eskişehir ve Sirkeci vezne 
!erinden 13 lira mukabilinde alabilir 
ter. 

3 - Eksiltme 15.VIII.938 tarihin 
de pazartesi günü saat 12 de An.kar 
da devlet demiryolları yol dairesind 
merkez birinci komisyonunca yapıla 
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için i 
teklilerin teklif mektubiyle birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ay 
nı gün saat 1 ı re kadar komisyon rc
isligine tevdi etmiş olmaları lizım
dır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkfunına uy
gun 14150 liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

c) Bu giib inşaat işlerinden en az 
5().000 lira kıymetinde bir inşaat yap
mış olduğuna dair nafıa vekaletin 
den musaddak ehliyet vesikası. 

(2586) 4883 

Vagon muıambası ahnacak 
D. D.-Yolları Satın Alma KCJIDİl.o 

yonundan : 
Muhammen bedeli 20.000 lira olan 

200 adet vagon m~ambası 8.9.1938 
perşembe günü saat 11 de kapalı zarf 
usulü ile Ankara'da ldare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu i'e girmek istiyenlerin 1500 li
ralık muvak'kat teminatla kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü
teahhitlik vesikası ve tekliflerini ay
nı gün saat 10 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler paraıız olarak Anka

rada malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (2592) 4985 

fevkani ge~if köprü yapflnlacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komie.. 

yonundan :. 
Haydarpaşada yapılacak kısmı aza

ın~ ıl mh 1'.cv\..cuıi. ~c'!wh :kı.\>,tııU'bUnUU 

inşası kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konmuıtur. 

ı - Bu inşaatın ketif bedeli 461.000 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait prtname 
ve sair evrakı devlet demir yollaruım 
Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci vezne • 
lerinden 23 lira mukabilinde .ı.bilir· 
ler. 

3 - Elaıiltme 10.9.938 tarihinde cu
martesi günü saat 12 de Ankaracı. 
devlet demir yolları :yol dairesinde 
merkez birinci komisyonunca yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektuplariyle birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
aynı gün saat 11 re kadar komisyon 
reiıligine tevdi etrnit olmaları li
zımdır. 

A) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 22190 liralık muvakkat teminat, 

B) Bu kanunun tayin ettiği vesıka
lar, 

C) Nafıa vekaletinden musaddak 
müteahhidlik vesikas:, 

5 - Fazla tafsilat almak istiyenle
rin devlet demıryolları yol dairesine 
müracaat etmeleri. (2593) 4884 

Diplomah mimar ahnacak 
D. D. Yolları Umum Müdürlüğün

den : 
1 - Devlet demiryolları yol daire

sinde çalışmak üzer· 7 in.ci dereceden 
208 lira ücretle bir dıplomalı mimar 
alınacaktır. 

2 - Ankarada istıh:!am edileceğin
den 15 lira mesken t.:!ı-.:.isatı ve harice 
yapılacak vazife se} .ıhatleri isin de 
ayrıca harcirah verılir. 

3 - Yüksek mimar diplomasını ha
iz olması tarttır. 

4 - Talipierın evrakı müsbitele
riyle şahsan veya y.ızı ile yol daire
sine müraca:ıtları ılan olunur. 4964 

Diplomalı orman mühendisi 
ah nacak 

D. D. Yolları Umum Müdürlüğün
den: 

. l - Devlet dcmiryolları yol dairc
sındc çah§mak üze., 7 inci derece
den 208 lira ücretle bir diplomalı or • 
man mühendısı alınacaktır. 

2 - Ankarada istihdam edileceğin
den (15) lira mesken tahsisatı ve hari
ce yapılacak vazıfe seyahatleri için 
de ayrıca harcirah ·ıerılir. 

3 - Yüksek orman mühendis dip
lomasını haız olması şarttır. 

4 - Travers işlerinde bulu:ımuı o
lanlar tercih olunur. 

5 - Tliplerin evraKı müsb'telerly-
le .. ,ahsen veya yazı ile 1 r sine 
muracaatları ilan olunur. 4963 
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Hastahk, ölüm ve pislik getiren f ar~ler 

HASAN 
FARE 

ZEHlRl 

lle öldürünüz 
Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük he.r nevi fa. 

releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarmı yağlı bir ek· 

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuru~tur. 4409 

Armutlu kaplıcası 
• en yenı 

Mudanya 
o ıd 

karşısında 
Radyo aktivitesi en çok olan Kaplıcadır. Romatizmalara, Nikrise 

Asabi hastalıklara, tenasül soğukluğuna ilL çok eyi gelir. Daha etraflı 

bilgiler edinmek isteyenler doktor Mustafa Hakkı'nın 

(Kaplıcalar hakkında genel bilgiler ve Armutlu kaplıcası hak. 
kında ilmi tetkikler) isimli kitapçığını (Tarık Edip) Kitap evin
den tedarik edebilirler. 44 sayfa 10 kurut. 

Kaplıca'da yatak ücreti yevmiye 2 liradır. Bir haftadan fazla kalanlara 
% lS aile ile olursa % 20 tenzilat bir banyo 50 kuru§ 10 banyoluk karnede 
% 20 tenzilat. Trak vapuru ile !stanbul'dan 2 •aatte gidilir. Sahilden oto· 
büa servisi vardır. 4842 

OLUC 1 OCUKLAR~ 
Gıdalarını solucanlara verirler. Bunun için en birinci deva 

ismet Santonin Bisküvididir. 
Solucanları düşürür, çocuğu cılızlıktan kurtarır. Eczahanelerde 

KUTUSU 20 KURUŞTUR. 4S74 

Sayın Ankaralılara 
Ucuzluğu ile az zamanda muhterem Ankara halkının rağbetini kazanan 

SAKARYA ECZANESİ 
İş Bankası karşısında Vehbi Koç müessesesi ittisalinde 

Meydan Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir . 4363 

Bundan sonra kadınlar İçin 
Ayın her günü birbirinden farksızdır 

F EMİL 
F EMİL 
F EM i L 
F EMİL 
F EM i L 

İcat edildikt•n sonra birçok üzü
cü meşakkatler ortadan kalkmıştır. 

Kadınlara (aylık temizliklerinde) 
kullandıkları bez ve pamuk tam. 
ponların feliikct yuvası olduğunu 

öğretmiştir. 

Ve bağı kullanan her kadın lastik 
top gibi çevik ve serbest bir hareke
te kavuşmuştur. 

Bilgili bayanları rahim ve tena. 
sül hastalıklarından kurtarmıştır. 

En ince elbiseler altında ve dar 
mayolar içinde bile sezilmiyen ga
yet ufak, sıhi, yumuşak, mikropsuz, 
el çantalarında taşınması kolaydır. 

ve BAGI 
48SO 

' . -~----- --
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Cümh'uriyet MerlCez Bankasının 23. 7. 1938 vaziyeti 
AKTiF: 

Kasa: 
Altın: Safi kilogram 17.155.859 
Banknot 
Ufaklık 4" 

Dahildeki Muhabirler : , 
Türk Lirası 1 

Hariçteki Muhabirler t 
Alun: Safi kilogram 9.054,814 
Altına tahvili kabil ıerbelt dövizler 
Diğer dövizler ve Borçla. 
ldiring bakiyeleri i ;&' 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karsılıfı 
Kanunun 6 .. 8 inci maddelerine tevfl.ı 
kan hazine tarafından vaki tecliyat 

Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonolan 
Ticari aenedat 

Esham ve Tahvilit Cüzdanı f 
Deruhte edilen evrakı nakdlyeııbı 

A - karşılığı esham ve tabvilit (iti· 
ba ri kıymetle) _ .. .., 

B - Serbest esham ve tabvillt 

Avanslar: 
Altın ve Döviz Ozerine 
Tabvili t üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif 

. . 
' 

24.131.088,25 
19.025.658,-

1.391.806,52 

45&.377,60 

12.736.038,33 
13.385,74 

8.910.611,51 

158.748.563,-

15.057.949,-

4.200.000,-
53.148.059,12 

39.468.268,48 
6.905.158,48 

!>6.040,56 
8.822.762,89 

Yekun 

Lira 

44.548.552,77 

4S8.377,60 

21.660.035,58 

143.690.614,-

57 .348.059,12 

46.373.426,96 

8.918.803,45 

4.500.000,-

12.351.570,53 

339.849.440,01 

PAS 1 F .: 
Sermaye 
ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 2.712.234,11 
Husu'5i 6.000.000,-

Tedavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen cvrob nakdiye 158.748.563,-
Kanunun 6 - 8 inc-i maddelerine tevfi· 
kan hazine tarahndan "aki tediyat 15.057.949,-

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 143.690.614,-
Karşıbğı tamamen altın olarak iliveten 
tedavüle vazedilen 19.000.000,-
Reeskont mukabili il&veten ted. vu:d. 13.000.000,-

Türk Lira11 Mevduatı : 

Döviz taahhüdab: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif 

653,71 

35.809.351,17 

Yekun 

Lira 

1 s.000.000.-

8.712.234,ll 

. . 
175.690.614,-

22.~92.953,2$ 

35.810.004,88 
112.343.633,71 

339.849.440,01 

..,,,ıA"t! ı'· ' 1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi o/o 4 Altın üzerine avans% 3. 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor. 

NEV~O:ZiN 
VarlCen ıstırap 

çekilir mi? 

Da,, CU, atnJan 
Ve Ü§Ütmekten müt-ellid bil· 
tün ağrı, aızı, aancılarla nezle· 

ye, romatizmaya kal'fl 

NEV OZIN 
Katelerini almu: 

icabında günde üç 
kaşe alınabilir 

4648 

Kiralık oda 
ikinci Anafartalar caddesinde 

Ateı hanının ikinci kabnda cad
deye nazır ve yazıhaneye elverit· 
li iki oda kiralrktır. 

Taliplerin Vehbi Koç Ticaret 
Evinde Osman Aslan'a müraca· 
atları. 494 7 

. ~~~~~~~ .......... 
1 Dr. M. Şerif Korkut 
1 Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 
• Her gün saat üçten sonra evinde 

hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres : Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No.9 D.S. 4321 

Zayi - 1937 yılrrun 10 uncu ayın
da askerlik tezkeremi Erzurum'da kay
bettim. Yeni sini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. Sürmene 
321 doğumlu Ali Osman Çalak S062 

ULUS- 19. uncu yıl. -No.: 6103 
lmtıyaz Sahibi 

t"urettin Kimil SUNER 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı işleri Müdürü 
Mümtaz Fallı FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

Cebeci Hastahanesi ağız, çene 
yüz hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını pazardan maada 

her gün ıs den itibaren Atatürk 
Bulvan Foto Cemal apartımanı 
No: 6 da kabul eder. 4422 

Müsabaka günü tebdili 
ŞUr&yıdevlet Umumi Katipliğinden : 

30 temmuzda yapılacağı ilan edilen 
daktilo ve katiplik musabaka imtiha· 
nı 4 ağustos pergembe gününe talik 
edilmiştir. (272S) SOSS 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. - -= -= ---------= -

r Bası 
-

Ürek ; 
= Cebeci Merkez Hastanesi : 

iç Hastalıklan mütehassısı : -- -: Her ,Un hastalarmı Y cnişehir : 
: Meşrutiyet caddesi Urck apartı· : 
: manrnda saat 15 ten sonra kabul : 
- eder. Tel: 1694 : - -.,,,,,,,,,, ............................• ,. 

EMLAK Y EYTAM BANKASI 

MERKEZİ· ANKARA 
Şubeleri - İstanbul, İzmir 

Ajanları: Bursa -İzmit-Adana 

Yapılacak ve yapı•ına başlanmış meskenler için vatan· 
datlara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

Mevcut gayri menkuller 
karşılığında ikrazat yapar 

ra1z ıeneae /c o-r s cıur. 

Ayrıca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti (I.000) liraya kadar 
istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni kartılığın
da Banka muameleleri yapar. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

Müdüriyet ve merkez bürolannın nakli 
Ticaret Türk Anonim şirketinden: 

Şirketimiz, Işıklar Caddesi, Saylavlar Sokağı, Hakkı Gül apar
tımanındaki MÜDÜRİYET ve MERKEZ bürolarını; ULUS MEY
DANI, KOÇAK HANI, ÜST KAT dairelerine nakletmiştir. 4933 

Ekmek, et ve 
.., yag alınacak 

Kütahya 6 Sayılı Jandarma Okulu Komutanlığmdan : 
Tahmin edilen % 7,5 muvakkat 

Tutarı 

Lira Kr. 
24975 
20000 

Alınacak crzakın mikdarı 

Çoğu kilo Azı kilo 
270000 200000 
80000 soooo 

bedel kilosu teminat 
Ku. Sa. Lira Kr. 

9 25 1873 12 
25 1500 

İhalenin 
Günü Sa. 

19. 8. 938 11 
19. 8. 938 11,30 

Erzakrn cinsi 

Cuma Ekmek 1.ncvi .. Sığır eti veya 
keçi eti 

8400 8000 6000 105 630 19. 8. 938 16,40 ,. Sade yağı 
Cins ve mikdarı ve ilk teminatı yukarıda Jandarma okulunun 1 cylUI 938 den 1 cylUI 939 gününe kadar bir 

yıllık ihtiyacı kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. lhale gün ve saati cetvelde yazılıdır. İsteklilerin 
eksiltmeden evci Kütahya malsandığına yatıracakları ilk teminat makbuzlariyle 938 yılı Ticaret Odası vesikası 
ve 2490 sayılı eksiltme kanununun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat 
eve! komisyon başkanlığına makbuzla verilmesi evsaf ve şartnameleri belli gün ve saatten eve! görüp öğren· 

mclcri ilan olunur. (4806/ 2719) S057 

YENİ SİNEMALAR 
BU GECE 

BOMBALAR YACARKEN 
Gündüz iki film birden 

1 - SEVGİNİN SES! 
2 - BOMBALAR YAGARKEN 

Seanslar 
2.30 - S.4S Gece 21 de 

Fiatlar: Balkon 35 Salon 15 

.ııııııı.. 

--
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= 
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HALK 

F.,vkaladc hc)"Ocanlı maceralarla 

dolu emsalsiz film 

GÖRÜNMİYEN SÜVARİ 

30 kısım birden 

Fiatlar : Balkon 35 Salon 15 
Halk matinesi 12.IS de 

HUDUT KAHVESl 

BU GÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MATlNESl 
DUHULiYE 5 KURUŞ 

Ankara Palas'la Şehir Bahçesi arasında 
Açık Hava Sinemasında Gece 21 de 

ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 
(Türkçe Sözlü) 1-S91 

d 
il 
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