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' . 
ilk müfrezelerimiz dün akşam, asıl 

kuvetler de bu sabah girdiler 
Resmi Tebliğ 

Türk · Fransız dostluk muahedesi ve 
merbutları ve müşterek beyannameler 

dün Hariciye V ekaleti'nde İmzalandı 
Ankara, 4. a. a. - ''Resmi tebliğ'' 
1. - Bugiin ısaat 18 de Hariciye Vekale

tinde Hariciye Vekili Doktor Aras ile fran
sız Biiyiik Elçisi !Uö yö Henri Pon ot ara-

sında rliin ''3 temmuz 1938" üzerinde 
mutabakat ha ı) olan vcsikJıln- ıuızalan
mıştır. t~--•- ·•o.4&1 outiin ve ikaların : 
IJo tluk muahedesi, mii -:ı: terck beyanname 
ve merbut protokolun derhal neşri karar
la tınlmıştır. 

2. -Antakya'da 3 temmuz tarihimle im
za f'dilen p;encl kurmaylar anlaşmalarına 

te,•fikan Sancak'ta fransız ku,·etleriyle 
te~riki mesai edecek olan tiirk kuYctlci-:i-

.,;_ ı.. ..... ,.ıııcrıne tahsis edilen menatıkta 

konu~ yerlerini intihap etmek iizere ko -
nuş rniifrczelcri hu ak anı "4 temmuz 

1938" de Hatay'a gireceklerdir. Tiirk 
kuYetlcri yarın "5 temmuz 1938" de 
güncli.iz gireceklerdir. 

l 

~ 

Bugün Hatay'a gıren kahraman türk tUkerlcrinden bir parfa gefit resminde 

Türk 
Fransız 
dostluğu 

Nasuhi BAYDAR 

1 
_D~n. akfaln üatü, Hariciye Veka

~h. toren salonunda Hariciye Veki-
hmız Doktor Araa'la F s·· '"k El . . ransa uyu 

çı&ı Bay Ponr.o araaında imzala-
nan Türkiye - Fransa dostluk mua
hedeai ve 1926 tarihli İyi koıtl§uluk 
m~kavelesinin temdidi hakkındaki 
~lkU§lerck beyanname ile merbutları 
ı se • · 
A 

meresını vernıİ§ ve Orgeneral 
aım G" d "" 'I un uz e Orgeneral Hutzin-

ger ar aında evelk' .. . l 
ıtilaf mucibince, Ha~:y~ınımdzah~ı-~n 
• · · . a ı ı a-

sayışıdru ~e umumi masuniyetini Fran-
a or usıylc müıtereken garanti al -
tı~da bulundurmak vazifesini bu-
gunden itibaren fili surette u·· . 1 zerıne 
a acak olan türk kıtalarından bir 
kı&ın d"' d b • 1 un en eri Hatay'a ginni§-
tır. Gerek bu İmza keyfiyetini ve ge. 
r7k ~nu takip eden bu hndiaeyi haki. 
k~ bır memnuniyetle telakki etmcli
yız. 

Dı"' s' t' • • 
1
• :r ıyase ımızın ayırıcı V03lı ma-
umdur: Beynelmilel münasebet-

lerdeki daimi d v • 'kl"kl ~ men . egı§ı ı ere rag-
sulh' bız ~u karıııklığın ortasında, 

severlıkle duygulu olarak k 
lıklı d ar§ı· 

ostluklarımı.za riayet ediyo- ' 
ruz; onların m h. 
gcni"l t . a ıyet ve dairelerim 1 

l :r e mı~e müsait zihniJ1ctle arsı 
u usal ua.zı;yct 11 •1 . . 

- d c va.z:ı clerunızi göz. 
onun. c tutarak falışı;yoru.z:. 

latıhaal edilen t' . h • 1 ne ıce, bu &ıyaactin 
ası ası olduğu kadar t k. d" l k 

debn k I" , a ır c o.y-
e nzundır ki Dalad' h .. k .. 

meti h · · · ' ıye u u
h kk ~rıcıyesı de anla§maların ta-

eta . ut" unT~a hayırlı gayretler sarf 
mıı ır · k" . • ur ıyc ve Fransa arasın-

da~ı ananevi dostluğun bu suretle 
leyıt edilmiı olmasını iki memleket 
~~asında karıılıklı atimada müstenit 
ır e!~irliği zihniyctinın kati surette 

tcessuıı ctın" ld • 1 b 'I •§ 0 uguna ve kar§ıla§ı. 
a ı ecek herhnng' .. 1- ~ .. b 

zihni eti h . ı guç ugun u 
d l'I Y e, emen ızale edileceğine ı 

e 1 add tmek İsteriz. 
Bu temennilerd b ı k 

t t .. k''" c u unur en A-
a ur un ik'ın ' t . d k' ' cı e§rın nutukların-
a,, 1 §U nokta da hatırımızdadır: 

Y arr?~i türk - lransı:r. müna-
sebctlerının dilecl' v • • ld . k" ıgımı:r. yo a 
ın ışalına Hatay · · · .• b' .. •. • t§ının ıyı ır 

yonde yurümcsi, esaslı bir ölçü 

(Sonu S. inci sayfada) 

Mjjfrezeler girerken Dün jmzalanan vesikalar Türl< - Fırdnsız Hatay' da bayram 
Payas, 4 (Hususi muhabirimizden telı:raf
la) - Yarın Hatay'a girecek askerlerimizin 
konak yerlerini teabit edecek olan ilk müf· 
rezeler bu gece saat 24 de Payas'tan İıkcn-
derun'a ginniGtir. Gece olmasına rağmen 
muazzam tezahürat yapılıyor, On binlerce 
Hataylı kadın, erkek, çocuk sokaklarda al
kış tufanı koparıyor. • Nihad Tangüner 

münasebetlerinde yeni 

sinin hareket noktasını 

bir dostluk devre-

teşki 1 eyi iyecekti r 

Payas, 4 (Husuıi muhabirimizden telı:raf· 
la) - Yarın Turk kuvetleri gi.ıneşle beraber 
Hatay'a girecektir. Butün Hatay ba!itaD 
balia bayraklarla, dallarla ve resimlerle do
nanmıştır .Bu gece Hatay'da herkes Türlı: 
askerini ka!"lılamak sevincinden dolayı ldo
ta uyku uyumamı:stır. Askerlerimiz yann 
hem İskenderun, hem de Hassa istikame
tinden gireceklerdır. - Nihad Tançüner 

Dün yapdan imza 
töreninin laf silatı 

Fransız büyük elçisi de elde edilen anlaşmaları 
imza edebildiğinden dolayı derin sevinç 

duyduğunu söyliyor 
Ankara, 4 a.a. - Bugün Hariciye Vekaletinde, türk - franaız 

dostluk muahedesiyle merbutatı olan mütterek beyannameler ve 
protokolun imzaaı merasiminde Hariciye Vekili ve fransız Bü
yük Elçisinden maada Hariciye Genel Sekreter muavini Nebil 
Batı, Orta Elçi Cevad Açıkalrn ve diğer hariciye erkanı ile fran
aız Büyük Elçiliği atatemiliteri Albay de Courson ve Büyük El
çilik Sekreteri B. Roux ve gazeteciler bulunmuttur.lmzada, Suri
ye mümessili Emir Arsla·n da hazır bulunmuflur. 

11 addye V eki· ı 
Jımiz Dr. Aras 
muahedeyi ve 

\vesikaları imza. 
«!erken 

Vesikaların imzasından sonra, 
doktor Tevfik Rüttü Aras fran
sız Büyük Elçisine hitaben, bu 
mühim vesikaların mesud bir su
rette aktedilmit olmaıından do
layı memnuniyetini bildirmİ§ ve 

Fransız Büyük 

Elçisi muahede-
yi ve vesikaları 
imza Merken 

------.--
1 (Sonu 3. üncü sayfada) 1 

Makineye verirken: -f:;;Tm;;:a:-- Balkan 
ı ı 1111111111111111111111111ıı111111111111111111111111111111111111111111111111111 anlaıma ve profokolun 

Anlanh askeri 
heyetleri ıehrimizde 

Payas, 5 (Hu:;u..,i surette fl'ÖndcrdiP.imiz arkadaı:-ımızdan ' mefnı' 3 ncu .. sayfada "' ~ • Balkan Antantı Kurmay heyetle· 
ı;ahaha karşı ~aat 4 de yıldırım telgrafla) - A~ker hududu rince tesbit edilen esaslar dahilinde 
geçiyor. Biitiin gece uyumıyan on binlerce halk hudud boyun- 'filJlbOL'$QOIOliRljS)S JJ1S o JRs 

5 
COW Balkan antantı devletlerinin askeri he-

ca aı-;kerlerimizc muazzam lezahiirat yapıyorlar. Sanca~ı öpii- Cela" 1 Baya r'ı n yetleri dün §ehrimize gelmiş ve garda 

1 k 1 
karşılanarak Ankara Palas'ta misafir 

yor ar• aı-. -er eri kucakh)·orlar .• Alkı ''e ya a ! sesleri her ta- edilmişler ve kendilerine mihmandar -
rafı çmlatıyor. Atoıkerimiz artık Hatay' dadır. - Sal/et Gürol teşekkü rlerİ lar tayin edilmiştir. 

Payaa, S (Saat 5, yıldırım telgrafla) - Saat dört: Hazrrol boruları Heyet, Romen erkanıharb yarbayı 
çalıyor. Ortalık ağarmak Üzere .. Kamyon, otomobil, at aealeri geliyor.. Istanbul, 4 a.a. - Kabotajın yıldö- Aldea Romulus, romen ataşemilite-
Hudud karakolu önünde Hatay'dan gelenler birikmitler Pay..lıLar da uümü münasebetiyle çekilen telgraf- ri yarbay Teoderesko Trayan, Yugos-
askeri uğurlamıya hazırlanıyorlar. Vaziyet ,.,..k mehaL-,.'ıı·.. lara Başvekilimiz tarafından aşağıda- lavya erkanıharb binbaşısı Lazoiç, Yu-

~ ocn; ki cevabla mukabele edilmiştir: 
Sant dört buçuk: Hazırlıklar tamam .• Ortalık aydınlandı. Yanm aa- "Kabotajın yıldönümü münasebe. nanistan istihkam albayı Yannakopu -

ati bekliyemiyoruz. . · 1 los Panayuti, deniz albayı Tezepulos 
tıy e ızhar olunan d"erin duygulara Kirk06 istihkam albayı Val' · 

Saat bet: Hareket emri verildi. Türk askeri Hatay'dal muhabbetle teşekkür ederim.,. Konsta' t' d . .. .. b Kınıus 
Alay m k • B 1 ı -·'- K k n ın, enız onyuz aşısı arne-cr czı ey an o aca.x. ona yerleri hazırlandı. Fransız kı· ı 

talan askerlerimizi aeliunlır.acaklar •• SAflet Gürol Başvekil ı lia Jorj'dan müteşekkildir. 
CELAL BAY AR Görii§melcrc bugün ba§lanacaktır. 

Orgeneral Asım 
Gündüz ıehrimizde 
Antakya'da Fransız askeri heyetiy

le müzakerelerde bulunan Orgeneral 
Asım Gündüz'ün reisli ğindeki askeri 
heyetimiz d ün saat 12.39 da gelen hu
susi bir trenle şehrimize dönmüştür. 
Heyetimiz, başta mızıka olmak üzere 

bir askeri müfrezemiz tarafından kar
şılanmıştır. Orgeneral Asım Günduz 
müfrezemizi teftiş etmiş ve gardan çı· 
karken halk tarafından hararetle al
kışlanmıştır. 

Heyetimizi garda karşılıyanlar ara· 
sında Genel Kurmay ve Milli Müda· 
faa bakanlığı ileri gelenleri, Başba· 
kanlık müsteşarı B. Kemal Gedcleç, 
Dahiliy e Müsteşarı B. Sabri Çıtak da 
bulunmuştur. 



_,, ................•..................•••....•.......•.. .•.•.. ....•........••....• __ 

- . . . 
~ GÜNÜN iÇiNDE N j - . 
....................................... ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f' 

Hapisane - Ceza evi 
Ceza evleri Umum Müdürlüğü'nün vazife ve teşkilat kanunu çıktı. 

Bu kanun dolayısile mahkeme kararlarını tatbik eden ceza müessesele
rimiz hakkında bir iki satır yazmayı faydalı buluyoruz. 

Bir takım müesseselerini imparatorluktan devir alan cumhuriyet, 
ceza evlerini devir almış değildir. Osmanlı padişahlığının ceza evi yok
tu: hapisanesi vardı. Osmanlı hapisanesi dıvarlan içine aldığı masu
mu, yıllardan sonra, yarı - miitereddi, yarı - mü tereddiyi tam mütered
di olarak cemiyetin içerisine kusardı. Orası biribirine bakarak daha kara
ran üzümlerin bir nevi seri gibiydi. Halbuki bu kadar masraf yiyen, bu 
kadar muhafız ve memur işliyen bir miiessesenin cemiyet için faydalı ve 
verimli olmasını düşünmeli değil miydi? Cumhuriyetçi kafasına gayet 
basit gibi görünen bir çok şeyleri olduğu gibi bu~u da imparatorluk dü
şünememiş, kavrıyamamış, yahud da böyle bir lüzum duymamıştı. Os
manlı imparatorluğunun hapisanesi, cumhuriyetin elinde ceza evi ol
muştur. 

Amerika 'da seyrüsefer suçları işli yenleri, önce hapisaneye değil, 
yollarda nasıl gidilip gelineceğini, sefer kazalarından nasıl kaçınılaca
ğını öğreten bir mektebe koyuyorlar. Suçlu orada muayyen dersleri o· 
kuyup muayyen bir sömestr sonunda bunlardan imtihan vermek mec
buriyetindedir. Eğer bu imtihanda muvaffak olursa o zaman serbest 
bırakılıyor; veremezse bu sefer, hapisanenin yolunu tutuyor. 

Biz de her müessesemizi hayat ve cemiyet için verimli ve faydalr bir 
hale koymak azmindeyiz. lşte yeni kanun, ceza evlerimizin istediğimiz 
gibi faydalı, verimli bir mekteb haline gelmesini sağlamaktadır. 

Osmanlı hapisanesinden çıkanlar, birer sabıkalı olurlardı; yeni 
Türk ceza evinden çıkanlar, bir mektepten ayrılır gibi ayrılacaklar, bu 
ıslah ve öğretim müessesesi yabani idris fidanını aşılıyarak onu bir ye
miş ağacı yapar gibi, eski suçluları suçsuz·ve faydalı bir halde hayata 
hediye edecektir. - N. ART AM 

Tayyareci B. Kosf İsfanbul'da 
Istanbul, 4 ~elefonla) - Atlas 

Okyanosu'nu geçen fransız tayyare -
cisi B. Kost bu sabahki ekspresle ls
tanbula gelmiştir. Kendisiyle konu
şan gazeteciler memleketimize sade 
bir gezinti yapmak maksadiyle gel -
diğini söylemiş, türk tayyareciliği 

hakkındaki kanaatlerini de şu sözler
le anlatmıştır: 
"- Tayyarecilik her şeyden evet 

:üret ve cesarete dayanan bir iştir. 
Türklerin cesareti tarihe ve ata söz
lerine geçmiş bir şöhrete maliktir. 
Tayyareciliğin ilk şartını fıtri bir su
rette kendilerinde bulan türklerin bu 
işte çok ileri gideceklerine şahsen 
kaniim.,, 

B. Kost lstanbul'da birkaç gün kal
dıktan sonra belki de Ankara'ya gi
dece~tir. 

lraıı'dan Avrupa'ya giden 
ıalcheJcr 

İstanbul, 4 (Telefonla) - lran hü
.<Ümetinin Avrupa ve Amerika'ya 
:ahsile göndereceği on beşer kişilik 

üç talebe kafilesinden birincisi bugün 
lstanbul'a gelmiştir. Diğer iki kafile 
de bir iki güne kadar geleceklerdir. 

İzmirlilerin şiikran telgrafları 
İzmir turistik yolları hakkındaki 

kanunun kamutayca kabulü üzerine 
İzmir ve mülhakatındaki bütün ka
zalardan hükilmete şükran telgrafları 
gelmiştir. 

Yeni E kişehir vali i 
Eskişehir valiliğine tayin edilen 

mülkiye müfettişi B. Yahya Sezai 
Uzay yeni vazifesine başlamak üzere 
dün akşam Eskişehire hareket etmig
tir. 

1~ckirclağ valisi 
Tekirdağ valisi B. Sakıb Beygo, vi

layetine aid igler etrafında bakanlık
larla temas etmek üzere mezuniyet 
almıştır. Bugünlerde şehrimize gele· 
cektir. 

Dünkü yangın 

Ü( dükan yıkılmak 
suretiyle söndürüldü 

Dün şehrimizin Samanpazarı cadde
si üzerinde bir yangın çrkmış ve yan
gın Uç dükanın yıkılması suretile ön
lenebilmiştir. Tafsiliitını yazıyoruz: 

Saat 13-14 arasında Samanpazarm· 
da yangın çıktığı itfaiyeye haber ve
rilmiştir. İtfaiyemiz başta kıymetli 
kumandan muavini B. Sabri Ten~iz 
olduğu halde beş dakika sonra Saman
pazarına yetiflllittir. Yangının çıktığı 
bina bir çatı altında berber, kundura
cı ve fotoğrafçı olmak üzere üç dü
kandan ibarettir. Fotoğrafçı dükanın
da bazı eczaların bulunması yangının 
birden bire parlamasına ve alevler 
binanın çatısı ile beraber, civar bina
ların çatılarının da tutuşmasına sebeb 
olmuştur. İtfaiye baştan yangının çık· 
tığı binayı dört taraftan abloka etmek 
ve lüzumlu tedbirleri almak suretile 
diğer binalardan tecrid etmiştir. İtfa
iye bir taraftan tutuşan diğer binala
rın çatılarını söndürürken, diğer ta
raf tan da yanan binanın hedmine baş
lamıştır. Bu suretle arkadaki binalara 
doğru sarkmak tehlikesini gösteren 
yangın söndUrülmüştür. 

Arka kısmında iki katlı olan bina, 
Samanpaazrında bir katlı görUndiiğU 
için Samanpazarı kısmındaki birinci 
kat hedmedilmiş, arka kısımda kalan 
zemin kat ise kurtarılmıştır. İtfaiye 
bu yangını söndürerek avdet edeceği 
sırada yangının çıktığı binanın karşı
sındaki sokakta yangın var sadaları i
le imdad işareti verilmiştir. İtfaiye bu 
sefer de yangın ihbar edilen sokağa 
koşmuştur, Fakat bunun bir yangın 

değil, çamaşır yıkanması yüzünden 
çıkan fazla duman üzerine yangın var 
zannedilmesinden ileri geldiği anla
§ılmıştır. Çok kısa bir zamanda yangı
nı büyUk tehlikelere göğüs gererek 
söndüren itfaiyemizi bu defa da teb
rik ederiz. 

dCUS 

914 seneai temmuzunda harp okulundan yaraubay olarak çıkmıt 

olan (330 - C) sınıfı, her seneki mutadları veçhile bu sene de okuldan 
çıktıklarmm 24 üncü yıldönümünü kutlamak için Ankara'da bulunan 
nrkada§larile Çiftlik par:kmda toplanmı§lar ve okul hatıraların·ı taze • 
liyerek çok sa~imi ve ne§eli bir gün geçirmiılerdir, 

Çoban - T ekirdağh 
maçı yapılmıyacak 

Güreı Federasyonundan tebliğ 
Gazetelerde Tekirdağlı Hüseyin i

le Çoban Mehmed'in karşılaşmasına 

Giireş Federasyonunun müsaade etti
ğini bildiren ve alak~darlarm böyle 
bir müsabaka için mütalaalarını ihti
va eden yazılar çıkmaktadır. Birsok 
dedikodulara mevzu olan bu mesele
nin tavzih ve efkarı umumiyeye ila
nına lilzum görülmüştür. 

1 - Türkiye ağır siklet amatör 
şampiyonu, Çoban Mehmed'dir. Ge
rek amatör gerekse profesyonel Tür
kiye'de başka ağır sıklet şampiyonu 
yoktur. Tekirdağlı Hüseyin gayri 
resmi profesyonel müsabakalarda şöh
ret kazanmakla beraber resmi Türki
ye profesyonel şampiyonu unvanını 

almış değildir. Böyle de olsa ancak 
profesyonel şampiyonu diye anılması 
lazımdır. Türkiye başpehlivanı unva
nı hiç kimseye ver"lmemiştir. 

2 - Amatörlerle profesyonellerın 
müsabaka yapması teamüllere ve bey
nelmilel usullere muvafık olmadığın
dan böyle bir müsabaka ne mevzuu
bahs olınuş ne de federasyonumuz 
müsaade vermiştir. 

İstanbuldaki güreş 
müsabakaları 

Türkiye serbest güreş milli takımına 
terfi müsabakaları yapılacaktır. Gü
reş federasyonu Türkiye birincilikle
rinde gördüğü istidatlı gençler ara
sında serbest güreşe ait malfunat nok
sanr yüzünden kilolarını indiremiyen 
ve bu yüzden derece alamıyan bazı gü
reşçilerin milli takım ihtiyatlarile 
karşılaşmasını, bu suretle ileride ya -
pılacak beynelmilel temaslar için ka
biliyetli elemanların yeni bir tecrübe
den ges;irilmesini faydalı bulmuş ve 
milli takım için evelden ayrılan ihti
yatlar ile serbest güreş birincilikle
rinde kıymetleri üzerinde durulan 
yeni istidatları bu müsabakalara gir-

Üniversitede 

İmtihanla rı n 
neticesi 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Üniver
site imtihanları bitmiş, neticeler ta
lebeye tebliğ olunmuştur. Tıb fakül
tesi son sınıfında imtihana giren 90 
talebeden 56 sı muvaffak olmuştur. 

Edebiyat fakültesi bu yıl hiç me -
zun vermemiştir. Hukuk ve İktısad 
fakültelerinde ikmale kalmadan mu
vaffak olan talebe sayısı da yüzde 
nisbetle geçen senelerden azdır. 

Almanya' da yaphrdığım11 

yeni denizalfl gemileri 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Verilen 

haberlere göre Almanya'da yaptırıl
maı..._ ""ı'"' iki denizaltı gemimiz 23 
temmuzda denize ınon ıh ... -• ...:_ r.,. • 
milerimizin denize indirilmesi töre
ninde hazır bulunmak üzere hafta i
çinde sekiz deniz subayı ile on bir 
gediklideh mürekkeb bir deniz heye
ti Almanya'ya gidecektir. Subaylar 
gemiler teslim alınrncıya kadar ora
da kalacak, bir sene sonra denizaltı 
gemilerini İstanbul'a getireceklerdir. 

Toptancılar (la cumartc~i giinii 
tatil ) apmak için m üracaat 

ettiler 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Toptan 

mal satan tacirlerden bir kısmı ara
larında bir mazbata yaparak toptan
cıların de diğer müesseseler ve yazı
haneler gibi cumartesi günleri saat 
13 de kapatılmalarını istemişlerdir. 
Belediye esas itibariyle bu talebi tas
vib etmiş, fakat kanunun teşmilini 
kendi salahiyeti dahilinde bulmadığı 
için alakadarlara Ticaret Odası va
sıtasiyle 1ktısad Vekaletine müracaat 
etmelerini bildirmiştir. 

mek üzere getirtmiştir. f 
Bu ayın dokuzunda ve onunda ya. 939 yılında lanbul ilk okul-

pılacak müsabakalar eyllılde memle • larma alınacak talebeler 
ketimize gelecek olan Finlandiya mil-, İstanbul 4 (Telefonla) _ ! t b 1 
l• k k k k •. ·1 i ' s an u ı ta ımına arşı s;ı aca gureşçı er - . 

· · d · h" t" d 1 k 
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ılk okullarının muallimleri bugün 
mızın e ses;mesı ma ıye ın e o aca -
tır. kültür direktörlüğünde toplanmışlar 

Pazar giinii Florya' da 70.000 
bilet kc ildi 

, lstanbul, 4 (Telefonla) - İstanbul 
belediyesince yaptırılan tedkiklere 
göre bu pazar Florya plajlarında yet
miş bin duhuliye bileti kesilmiştir. 

ve önümüzdeki tedris yılında ilk o
kullara alınacak talebe mikdarı ve 

yeni açılacak şubeler hakkında konuş 
muşlardır, Bu sene ilk okullara yal

nız 931 doğumlular alınacak, kadro
larda boş yer kalırsa 932 yılının ilk 
üç ayında doğan gürbüz yavrular da 
alınabilecektir. 

1 

..................................................................................................... ... 
Mahkeme Röportajları ......................................................................................................... 

Böyle borçlu gördünüz mü 

Borcunu vermemek i~in gıyaben 

aile efradını teker teker gömmüı ! 
Adliye Sarayının uzun ve loş kori

dorunda dolaşırken dikkatli bir göz 
kimin kiminle davalı olduğunu, ta
raflar daha salonda yerlerini alma
dan, kestirebilirler. Ben de, bir sarı
şın delikanlı ile, zayıf bir genç yaka
ladım. Epiyce yorulduğumu -inkar e
demem. Nihayet mübaşirin: 

- Bay Cemil.. 
- Bay Turhan .. 
Diye bağırması beni de, sarışın de

likanlı ile şapkasını hala kulaklarının 
üstünden ayırmıyan zayıf genci de bu 
sıkıcı yorgunluktan ve intizardan 
kurtardı. Tahminimde gayet isabetli 
davranmışım. o bakışların bir manası 
varmış. 

Şimdi, bu iki genç hakimin karşısın
dadırlar. Sarışın müddei, öbürü müd
deialeyh sandalyalarında, hakimin ilk 
sözünü bekliyorlar. 

- Siz Bay Cemil, diye başladı ha
kim, Bay Turhandan davacı imişsiniz. 
Anlatın şikayetinizi.. 
Meğer sarışın davacı, kurulu biı 

makine halinde bu sözü bekliyormu'
Bir gramofonun zembereği nasıl bir
den bire boşanır, bir yay yatağından 
kopunca nasıl birden bire fırlarsa sa
rışın delikanlının kafasında biriktir
diği laflar da sanki bir hamlede orta
ya dökülüyordu. O kadar ki zaptede
miyordum. Ya o zabıt katibinin çekti
ği? .. 

Ben ancak hulasasını söyliyebilece
ğim: 

- Efendim Hakim Bey, dedi. Biz 
bu zatla bir yerde çalışırız (B. Cemil 
dairenin de adını söyledi ama, ben ne
me gerek gizliyorum) Eh .. Bir daire
~. ilci arkadas sayılırız. Vaktile ken
disini severuıu •• _ R k t d"" ·t·· .. • d" a a uş u go-
zümden şım ı .. Sebebi şu: 

Bir gün bu zat dertli dertli yanıma 
yaklaştı: 

- Cemil sıkışık vaziyetteyim. Kim
seye halimi açamıyorum. Sen yabancı 
değilsin. Şuradan bana bir yirmi beş 
lira veriverir misin? Önümüzdeki a
yın birinci gUnü para elindedir. 
Maaşı yeni almıştım. Hiç tereddüd 

etmedim: 
- Başımla beraber iki gözüm, de

dim, sana vermeyip de kime verece
ğim? Ve ıened sepet almayı dü,ünme
den çıkardım, tıkır tıkır yirmi beşi 
saydım. 

Ayın birinci günü oldu. Ben hesab
larımı 25 lirayı da alacağıma göre 
yapmı§tım. Maaşları aldık. "Yirmi beş 
ha geldi, ha gelecek,, diye bekliyor
dum. Ne gezer, boşuna beklemişim. O 
gün bu zat gözüme görünmedi. Ertesi 
gün de daireye uğramadı. lki gün son
ra yanıma geldi: 

- Unutmadım Cemilciğim, dedi, ıa

kın unuttu zannetmiyesin. Velakin 
halimi anlatsam sana yüreğin parça 
parça olur. Sana parayı ancak ayın on 
beşinde takdim edebileceğim. Kusura 
bakmazsın değil mi? 

Ne diye kusura bakacaktım. Böyle 
iyi bir arkadafın eli darda kalır da 
yardım etmezsem yarın r(tzi mahşer
de iki eli yakamdan ayrılmaz, diye 
düşündüm. 

- Peki §eker kardeşim· dedim, öy
le olsun. Tek sen üzülme, sıkışma .. 

Uzatmıyayım, ayın on beşi oldu. 
Buna benzer bir terane daha dinle
dim. Ay başı yaklaşıyordu. Bir gün bu 
zat büzülerek yanıma geldi: 

- Sorma Cemil, dedi, valide me 
lekette sizlere ömür. 

- Vah vah, dedim, başın sağ ols 
ve saatlerce teselli ettim. O teessür 
çinde"beni dinliyordu. Bu vaziyet 
tabii iki gün sonra hulul eden ay b 
şında ne ondan para bekledim, ne 
gidip istemeyi aklımdan geçirdim. 

Bu tarihten itibaren uzatma mü 
detleri birer ay oldu. Ay başından a 
başına atılıyorduk. Ay ortalarında 
artık seyrek buluşur olmuştuk. 
Ayın son günleri bu yanıma gelir: 
- Hani bir hemşirem vardı beni 

Balı kesirde.. Sana bahsetmiştim y 
Valideden (iki ay evel vefat eden v 
lideden olmalı) mektup aldım. Zava 
lı kızcağız üç gün içinde sönmüş, gi 
miş .. 

Teselli etmiye o kadar alışmıştı 

ki, artık: 
- Başın sağ olsun kardeşim, diyo 

ve, efendilik bende kalım diye,: 
- O halde bana ıbu ay da verme pa 

rayı, gelecek ayın maaşından verirsi 
diyordum. 

Derken Hakim bey bizim arkad 
dört beş ay içinde bütün efradı ailey 
gömdü. Fakat bazen kimleri öldürdü 
ğünü, kimlerin hali sağ olduğunu u 
nutur, üç ay evci vefat(?) eden hem 
şiresi hakkında: 

-Bizimki evlenecekmiş, paraya ih· 
tiyaçları varmış, diye başka bir kapı 
yapardı. Bunların hepsini ben unut
muş olacaktım. Bir hadise olmasaydı: 

Bu parayı aldıktan tam beş ay son
ra .idi. Bir akşam beni yemeğe davet 
etti. 'Gittim; oturduk. O rakı içti: 

- Çok efkarlıyım cfa, dedi. Kusura 
bakma, defi gam maksadilc_ 

Ne kadar içti bilmiyorum. Dereten 
tepeden konuşuyordum. Bir aralık: 

k [•mil, dedi, sen benim en yakın 
ar a aşımsm, ""•··- . ,_; -~lldeo . zli 
hiç bir şeyim yoktur. Bana ıoır ag~, 
lik yap, akıl öğret. Benim borçların 
çok, ne yapayım, bunları nasıl öde· 
yim? 

Ben de, bu sözleri samimi söylüyor, 
derdine ortak olayım, dedim. 

- Kimlere, ne kadar borcun var di
ye sordum. Bir cebinden bir k&ğıd çı
kardı. Başladı üstüne yazmıya.. Ben 
kendi aklımca en başta bana olan bor· 
cunu yazar diye düşünüyordum. Öyle 
ya şunun şurasında tam beş ay geçti • 
Kağıdı sonuna kadar yaz<lı. Sonra ba
na uzattı: 

- Bak, dedi, tam 158 lira .. 
Elinden aldım. Okumıya başladım: 
Nuriye 43 lira, bakkala 27 lira, lo

kantacı ya 7 5 lira. 
Ve ondan sonra kolacıya, ayak ka

bıcıya, hatta şekerciye küçük büyill 
borçlar .. Hepsi kuruşuna kadar yazıl· 
mış .. Fakat hayret! .. İ<iinde benim 2S 
liradan eser yok. 

Bir münasibine getirip onu hatır
lattım: 

- Canım, dedi, sen yabancı mısın? 
Nasıl olsa seninkini öderim. 

Bu llfın üstüne, niye yalan söyli
yeyim iyice sıtkım kırıldı bu çocuk
tan .. Ben "ha bugün verir ha yarın,, 
diye kendimi avutup dururken meğer 
bizimki o taraflı bile değilmi~ .. O ak
şam bir az daha oturduktan sonra ay
rıldık. 
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Ben bu Mdiseyi de unutmıya hazır
lanıyordum. Fakat bir yenisi çıkma
saydı .. Bir gün bana da 40 lira kadar 
bir para lazım oldu. Üç dört giln için
de ödiyebilecektim. Dairede nazımın 
geçtiği bir arkadaş vardır, Mustafa .. 
Ona gittim: 

w:m 
Yurtta hava vaziyeti 
Dün şehrimizde hava az bulutlu 

,eçmiş, rüzgar şimal istikametinden 
,;aniyede 3 metre hızla esmiştir. En 
düşük ısı 17, en yüksek suhunet de 

3 Ölgede 33 derecedi~ 
Yurdda doğu ve cenubun doğu kıs

mında hava çok bulutlu ve yer yer 
ağışlı Karadeniz'in şark taraflariy-
e, orta Anadolu' da bulutlu, Trakya, 

Kocaeli ve Ege bölgelerinde açık geç
iştir. 

Son 24 saat içinde yurdun doğu, 

orta ve cenub bölgeleriyle Kara
eniz'in şark köşesindeki yağışların 

:netre murabbaına bıraktıkları su 
ikdarı Hmıs'ta 21, Aksaray'da 8, 
akkftri'de 6, Tokad'da 4, Erzurum'

a 3, Sıvas ve Er;incan'da 2 kilogram
ır. Ankara'daki yağış yarım kilo
ramdan azdır. 
Yurdda en yüksek ısılar Trabzon

a 28, Antalya'da 29, Konya'da 30, A-
ana'da 31, Eskişehir, Diyarbakır'da 

• :: "aeli'de 34, Çanakkale'de 36, 
E ltı... Balıkesir'de 37 derecedir. 

~ ı 1111111. 

Sıcak ve .caket Define lıa11talığı ! 

Bir öğretmen anlatıyordu : 
- Sınıfta derse !.aldırdığım ço

cuklar, ellerıni ya namaz kılar gibi, 
önlerine bağlıyorlar, ya parmakla
riyle oynuyorlar, yahut da caketleri
nin ucunu kıvırıyorlardı. Bu suret• 
le benim de, kendilerinin de, sınıf
taki öteki çocukların da dikkatleri
ni ellerinin hareketine çekiyorlar-
dı. 

Ben, bunun önüne geçebilmek 
için onlara ecnebi mekteplerinde ol
duğu gibi, derse kalkınca ellerini 
arkalarına bağlamalarını tavsiye et
tim. Bu suretle hem daha dik dura
caklar~ hem miskin bir tavır takın
mıyacaklar, hem de lüzumsuz hare
ketlerde bulunmıyacaklardı. Çocuk
lar, yava~ yavaı1', bunu adet edinir
lerken başka bir öğretmenin derse 
kalkınca ellerini arkalarına bağlıyan 
talebeyi küstahlık ve saygısızlıkla 
itham ettiğini öğrendim. Dünkü te
lakki ile böyle duruş, belki, bir say
gısızlıktı. Çünkü dünküler saygıyı 
bir takım zahiri şcklllere bağlarlar, 
o yüzden saygınrn esası, özü ihmal 
edilir giderdi... ... 

Yızrn, havanın P,.ek fazla ısrndı-

ğı saatlerde çalışmanın verimli ol
mamakla beraber sıhate de zarar ve
receğini düşünen hükümetimiz, üç 
ay için çalışma saatlerini 8 ile 14 a
rasına hasretmiş bulunuyor. Buka
rar, çalışma esnasrnda9 muhit §art
/arının, havanrn ve insan sıhatinin 
ne dereceye kadar göz önünde bu
lundurulduğunu gostermektedir. Bu 
saatler içinde de çalışanlarrn sıca

ğa kaqı daha mukavemetli olması, 
onun iş verimi bakımrndan lüzumlu 
olmak gerektir. Mesela eski telakki 
ile caketsiz çalışmak bir ayıptı. Ye-
ni telakkiye göre bu sıcak havada 
muntazam bir gömlekle, sıcaktan 
daha az müteessir olarak çalışabil-

mek daha doğru sayılmak lazım. 
Bu fıkrayı, eğer doğru ise, bir da

ire müdürünün sıcaklarda memurla
rrna caketsiz çalışmayı yasak etti
ğini öğrenerek yazıyorum. - T. 1. 

Londra b elediye meclisi aza

ıundan birisi, posta, te lgraf ve tel e

fon tirketi müdür üne : 
- Telefon çıngırakları, insAnm 

uykusunu be rba t ed iyor; gecele
yin evde bütün uyuyanları uyan

dırıyor; bunu deği§tirmek lazım! 
demi§. 
Şirket müdürü de bu f ikirdey

mit; musikitinasları toplayıp bu 

çıngıraık yerine dah a ahenkli ses

ler konulması için gÖrÜ§Üyormu§. 
Hiç de fena bir fikir değil! fa

kat eğer bu zilin yerine geçecek o

lan ahenkli nağmeler pek hoıa gi

derse o zaman keyif ehli, reseptö

rü b irkaç dakika sonra kaldınnı

)'.apacaklar mıdır? Ne dersin iz ? 
• • 

Defin e aram ak, bizd e b ir ne vi 
hastalıktır. Eline kazmayı a la n 
bir b a hçeyi, bir tarlayı, bir yol ke
narını kazar. Çok defa h iç b ir fey 
bulamaz. Mudanya'd a d a geçen 
lerde b ir köyÜ k azarak define arı
yan lar, bennuta d , e lleri boı dön
müıler. 
Toprağın al tında defineler var

dır; yok değildir, fak a t bu d efine
lerin yerin i kuruntu, r üya fi lan gi
bi ıeyler değil, arkeoloji de nilen 
ilim gösterir ve o zaman &arfedi
len em ek de bota gitmez. 

Zorlıı bir &ofu / 

htanbul' da balıkçı Hüseyin, zil 
zuma aarhot olduğu halde Süm
bülefen di cam iin den içeri &'İrmi

ye kalkıtmı§, girmesin e manı o
lan hademelerden birisine : 

-Aç kapryı, burası Tanrı'nın e
vidir; ona aecde etmiye geldim ! 
dem i§; hademe gene m ani olma k
ta devam ed ince yerden bir odun 

kapıp kafasına vunmqtur. 
Sofunun bu kadar zorluaunu 

duymU§ m u yd unu z ? 

• 

- Mustafa, dedim. Bugün ayın 26 
sı .. Maaştan vermek üzere bir 40 lira 
verebilir misin bana? 

Çocuk çok üzülerek af diledi ben
den: 

- Vallahi, dedi, şu dakikada elim
de olsa sana 40 değil, 400 veririm .. Fa
kat vallahi ve billahi cebimde 108 ku
ruş para var .. Fakat istersen sana bir 
arkadaştan bulayım. Yalnız o bir kaç 
kuruş da faiz ist.er, ne yapalım onu da 
verirsin .. 

- Kimden bulacaksın? dedim. Pek 
yabancıdan olmasın .. 

- Yok canım, dedi, yabancı değil, 
bizim Turhandan .. O faizle her isti
yene veriyor. 

Buna ne buyurulur efendim? Buna 
artık dayanamadım. Gittim kendisi
ne .. Doğrusu biraz sert konuştum ve 
mahkemeye verdim. 

Hakim müddei aleyhe miidafaasını 
yapmasını söyledi, o, pek vurdum 
duymaz bir tavırla: 

- Benim borcum filan yok, efen
dim, dedi, kestirmeden çıktı işin için
den .. Fakat, dava "benim borcum yok
tur,, demekle bitmiyeceği için kurtu
lamadı tabii. Müddei delillerini ika -
me etmek üzere duruşmanın talikini 
istedi. Davaya başka gün bakıla-
cak. - Kazeze • 
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Nazi Avusturyo'da 
Avusturya, müstnkil bir devlet ol
lktan çıkarak tarihe intikal ettikten 
nra, Avrupa basınının ba§ka bir aa -
da dedikodu mevzuunu tqkil etıni

ı başlamı§tır : Gün geçmez ki Avnı
ı gazeteleri, naz.i idareainin tazyila 
tında inli yen Avusturya' dan bnhset-
eıinler. Bu haberlerin kıamen uy-

• ınna, k11men de mübalağalı olduğu -
ı şüphe yoktur. Esasen Avrupa'nın 

11 i memleketi hakkında verilen haber· 
ı· r, daima ihtiyatla telakki edilmelidir. 
e u iki memleketin biri Almanya, di
• eri de Sovyet Rusya' dır. 
e Üç aydan beri, Avusturya'dan dı

ll'ı aksettirilen haberler, bu merrllcke
: , fc~ih ve istila edilmiı bir koloni va· 
Y yetinde göstermektedir: Yahudilerin 
t nhası için alınan şiddetli tedbirler. 

lazi olnuyan almanlara karşı nazile -
ın muamelesi. Alman nazi partisi 

' nsuplariyle Avusturya nazileri ara
.. ında geçimsizlik. Bazı gazeteler, bu 
• aziyeti düzeltmek için Hitler'in biz -
• at Viyana'ya geldiğini yazdıktan &i· 
• ıi, bazı gazeteler de yüksek Avuıtur -

•a nazilerinin Hitler'e şikayetlerini 
. etmek Üzere Almanya'ya gittikleri -

11 Yazmışlardır. Acaba bu haberlerin 
' 1 derecesi doğrudur: 

. Avusturya'nın malum olan şartlar 
çınde Almanya'ya iltihakından sonra, 
)\!. memleket, 1933 senesinden beri en 
ttlmullü bir inkılap hayatı yaııyan Al· 
ııanya'nın bünyesi içinde hazmedilir -
iten bir takım sarsıntıların vukuu esa· 

n beklenmekte idi. Bu hazım ameli-
vesinin ıstırabları §Öyle hulasa edile -
bilir : 

1 - Evela yahudilerin vaziyeti var· 
dır. Almanya'nın yahudiler hakkında 
1933 aeneııinden beri takib ettiği ıiya· 
~e~ m_alum olduğuna göre, Viyana'nın 
~ki ~iyon nüfusundan üç yüz binini 
. ıkil eden yahudiler hakkında da çok 

ııd~ct~i bir ıiyaset tnkib edeceği ıüp • 
~~ıız~ı: Bu §iddetli siyaset, yahudili -
gın lıkıdasyonu sözleriyle hulasa edi· 
lebilir. Yahudiliğin ta fiyesi için aJı. 
nan tedbirler o derece ıiddetlidir ki 
Berlin, Viyana yahudilcri ir:- • '- • ...:,: 
,. .. :-' • •. :-· • "uıK Yahudilere kartı 
.ınhpatisı ıle ıöhret ı______ B li v· ıu:uanan er n, 
ıyana Yahudileri için bir melce olur -

~~ Avusturya'da yahudiliğin taıfiyesi 
ıçı~ alman tedbirlerin pek şiddetli ol -
dugu kabul edilebilir. 

2 - Nazi olmıyan avusturyalılann 
d.a rejim deiiırnesinden zarar gönnele
n de tabii •ayılmak gerektir. Bunlar 
asında nazi rejimi aleyhine vaziyet 
anlann bir kısmı, tevkif edilerek 

Dach.an hnpisanesinc tıkılmıılardır. 
Şuınıg ve Dolfüs hükümetinin bazı 
rükünleri de hapiıanede ölmüılerdir. 
Sabık başvekilin nezaret altında bu
l~n~~ğu bildirilmektedir. Milli soıya
lıstlıge karıı faaliyette bulunmadıkları 
halde sırf nazi olmadıklan için zarar 
görenler de vardır. Bunlarm zararlan 
bankalarda ve hükümet idaresindekl 
vaz.ifelerinin nazi olan avusturyalılara 
vcrılrnesinden ibarettir. 

da3 - Fakat n~ olan nvu.sturyalıların 
ayrı dcrdlen vardır: Bır defa nazi 

01
?11Yan avusturyalalar hesabına tat

~·~ ntndiyesindc kafi derecede ileri 
f~11~~iğinden şikayet ediyorlar. 

~cı hır ıikayet mevzuu da alman 
nazı arti · •

1
P . 11 mensuplarının Avullurya 

nazı erıne ta.hakkü" 'b" - .. ha rek I . . m gı ı goruncn • 
. et endır. On bir mart darbcai üze· 

rıne pi b" • · • e ısılı yapmak üzere Burkel 
~ı~da bir alman nazisi plcbiıit ko
~se~ sıfatiyle Viyana'ya gönderil· 
nuıtı. Plebisit"ın Al · · b '" ··k ın aff . manya ıçan uyu 

d 
uv akiyeUe neticelendiği malum· 
ur. Bu nef d 1 " • l"k k . .•ce en sonra Burke , hır-
~ .k?nııserı" tayin edilmiıtir. Vazife-

sı, ı ı ınemlek ti' • • 
1 e n parb organızaıyon· 
an ve h .. kü. 

- 'L k u met idaresi arasında bir 
<lllen t • 
b" . cmın etmektir. Bunun kolay 
~r ış olmıyacağı aşikardır. Çünkü 

vusturya dil h . "b • 1 1 1 • ve ara ılı any e a man 
o makla beraber, Prusya'nın hegemon
Y:1s1. altında yuğrulan Almanya'dan 
~~h~ıyel itibariyle ayrıdır. Malumdur 

1 vuıturya, on dokuzuncu asrın or· 
taıın.dan ıonralarına kadar Almanya'
nın lıderi vaziyetinde idi B l"d ı·-· 
.,0 il . . . u ı er ıgın 
.. n yı arı ıçınde A 
·ı . . vuıturya Prusya 
ı c daımı r~knbet halinde idi. Nihayet 
1866 senesınde yapılan Sad ha 

L_ • • ova mu -
regçsıyledır ki Avusturya al • ı . . . , rnan a e-
~nın lıdcrliğini Pruıya'ya lerketmiı· 
lır. Avusturya'nın elinden çıkarak 
Pnısya' h nın cgemonyaıı albna geçen 
Al.?18-n~a. bundan böyle Pruaya'nm 
~na;~ıne uygun tekilde inkişaf etmiş
- ~· d 66 senesini takibeden yanm aıır 
ıçın c Almanya' b"' •. k k d r b" d nın uyu ve u ret-
1 ır evlet olmasından bu inkitafm 

alman halk · · 
1 

1 ıçın hayırlı olduğu anla· 
şı nuştır Bir tft-tt AI b"' .. 

k 
· urıu an manya uyur 

ve uvetle•. rk d" A :r1 en, ığer taraf tan da 

1 ;a•tu~ ~erme çatma bir irgparator
hu Vl\2.ıyetıne düıtü ve nihayet büyük 

arbda dağıldıktan sonra da yalnız al
ınan olarak kalan kısmı Almanya tara· 
frndan Yutuldu. 1938 martında Avuı -
turya'nın Almanyn'ya iltihakından 
sonra ıu ııual sorulmuıtu : 

- Avusturya PrU6ya'dan daha eıki 

Falih Rıfkı Atay 

Zeylin Dağı 
.. - Yeni baaıhf -

Çıktı 

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 100 kuruş 

Felôket.e 
uğrıyanlara 

yard ım 

: .................................................... ! 

ı TÜRKİYE BASINI İ .................................................... 
İnsanhk hesabma zaferimiz 

TAN'da, B. Ahmed Emin Yalman, 
Hatay .ı:aferinden hahııeden m;ıkn
leaindc diyor ki : 

Hatay iti çok §Ükür kati surette 
halledilmiş bulunuyor. Müdafaa et
tiğimiz tez, zafer kazanmıştır. Milli 
Misaka taalli'ık eden itlerimizin ye -
gane muallakta kalan kısmı, pren
ıiplerimize ve arzularımıza uygun 
bir tekilde düzt"lmittir. 

Dakikalar oldu ki, bizim barışa 
ait prensiplerimizi feda. ederek bir 
toprak ittihaaiyle uğrattığnnızı zan 
edenler görüldü. Bu gibi dar görüt
lüler, cenup hududumuzu bir Make
donya'ya çevirecek ve huzurumuzu 
kaçıracak bir mahiyette bulunan ce· 
reyanların manasını ve tümulünü 
kavramıynnlardı. 

Hududa a•kerlerimizi karıılamağa giden hataylı izciler 
Tiirkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumi 'Merkezinden : 

Türk aakeııinin Hatay'da vazife 
almaaından dolayı da ayrıca iftihar 
duyuyoruz. Bunun saiki, askeri öl
çülerle bir zafer kazanımı olmak 
değildir. Türk askeri Hatay'a sırf 
türklüğe ait menfaatleri korumak i
çin gitmiyor. Orada aynı zamanda 
insanlık hesabına, barı§ hesabına 
da asil ve medeni bir vazife görü
yor. Anarşi içinde bulunan bir yerele 
otorite ve emniyet kuruyor. Yakın 
§arkın istikrarını bozabilecek bir 
kördüğümünü çözüyor. Fransa ile i -
kilik ve düşmanlık yaratabilecek bir 
vaziyeti sonuna getirıiyor. Cenup hu
dudumuzda ihtiyaç gördüğümüz is
tikrar ve asayişi hazırlıyor. 

Türkiye 1 F d 6. - !ki hükümet, Suriye hüküme· i e ransa a ras 1 n a ti yapabilecek mevkide olunca, işbu Yer sarsıntııınden felakete uğrıyan va
tandaşlarımıza yardım yapılmak üzere aşa· 
ğıda isim ve adresleri yazılı zevat ve mti· 
essesat taraflarından hizalarında yazılı pa
ralar veznemize yatırılmıştır. Bu hayır se
ver zevat ve müessesata gerek Cemiyeti· 
miz ve gerek fellketzedclcr namına tc15ek· 
kürlerimizi sunarız. Dostluk muahedesi 

müşterek beyanname 
ve protokolun metni 

Ankara, 4 a.a. - Bugün Hariciye 1 ~usi bir hal sureti tesbit eden ahkam 
Vekaletinde Hariciye Vekili doktor ıle tearuz etmez. 
Tevfik Rüştü Aras ile Fransa Büyük Madde : 6 
Elçisi B. Ponsot arasında imza edilen İşbu muahede Milletler Cemiyeti'ne 
metinler şunlardır: düşen vazifeyi tahdit veya Milletler 

Türkiye ile Fransa arasmda 
dostluk muahedesi 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi ve 
Fransa Cumhuriyeti Reisi, 

Iki memleketin müşterek menf~at
leri uğrunda sami""~ uır dostlugun 
h:ııı;.1---·· saglamlaştırmak ar~usun.u 
güderek, bir dostluk muahedesı akdı
ne karar vermifler ve murahhas ola
rak, 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi, 
İzmir Mebusu Hariciye Vekili dok

tor Tevfik Rüştü Aras'r, 
Fransa Cumhuriyeti Reisi, 
Türkiye'deki Fransa Büyük Elçisi 

B. Henri Ponsot'yu murahhas tayin 
etmişlerdir. 

Bu murahhaslar usul ve nizama uy
gun görülmü1 olan aelahiyetnameleri
ni yekdiğerine tevdi ettikten sonra a
şağıdaki hususları kararlaştırmışlar -
dır: 

!tladde : 1 
Yüksek akid taraflar içlerinden bi

rine karşı müteveccih siyasi veya ik
tıııadi bir anlaşmaya ve hiç bir kom
binezona dahil olmamayı teahttüt e· 
derler. 

Madde: 2 
Yüksek akid taraflardan biri, mü

salemetkarane vaziyetine rağmen bir 
veya müteaddit devlet tarafından ta· 
arruza uğrana diğer taraf, ihtilafın 
devamı müddetince, mütecavize veya 
miltecavizlere ne mahiyette olursa ol
sun hiç bir yardım ve muavenette bu· 
lunmıyacaktır. 

Madde: 3 
Umumi sulhun ve p.rki Akdeniz'de 

emniyetin muhafazasına aynı derece
de merbut bulunan yüksek Akid ta
raflar, inkişafı, 29 mayıs 1937 tarih
li Sancağın tamamiyeti mülkiyesini 
tekeffül muahedesinden kendilerine 
terettüp eden garanti teahhüdünün 
tatbikini icabettirebilecek mahiyette 
her vaziyet karşısında teahhüdleri • 
nin ifasını temin ve bu hususta müte· 
kabilen birbirlerine muktazi kolay -
Irkları bahşeylemek için istişarede 
bulunacaklardır. 

Madde : 4 
Umumi tahkim senedi, itbu muahe

dcnin imzası anında ,iki yüksek aıkid 
taraf arasında meri olduğu nisbette 
ve bu muahede meriyette bulunduğu 
müddetçe aralarınd~ki ihtilafat ve an
laşamamazlıkların halli usullerini 
tesbitte devam edecektir. 

Madde: 5 
İşbu muahede, iki yüksek akid taraf 

arasında, bazı ihtilaflar hakkında, hu-

ani.ne a.ahibi olduğuna göre, acaba 
müıtakbel Almanya'nın b ünyesi üze· 
rinde izlerini bırakmıyaca.k mı? Yani 
acaba Avusturya pruıyalıla,acağı yer-

de Pnııya avuıturyalılaımıyacak mı? 
Galiba bugün Avuıturya'daki an • 

latmazlığın iç yüzü de budur. Fakat 
bu noktada tereddüde mahal yoktur. 
Pruıya'da ve 1866 senesinden beri 
ona tabi olan Almanya'da Avuaturya'
nın mukavemet ini kıracak bir dina· 
mizm vardır. Binaenaleyh dünya, Al~ 
manya'ya benzer bir Avuıturya gör· 
miye şimdiden hazırlanmalıdır. 

A. Ş. ESMER 

Cemiyeti paktı dolayısi1c yüksek akid 
taraflara terettüp eden vecaibe halel 
verecek §ekilde tefsir edilemiyecek· 
tir. 

Madde: 7 
İşbu ınu::ıh,.dc ldt>dlk edılecek ve tas

dıknameler mümkün olan süratle tea· 
ti olunacak, tasdiknamelerin teatisi 
anından itibaren rneriyete girecektir. 
Müddeti on sene olacak ve müddetin 
hitamından altı ay evel fesholunma· 
dığı takdirde her defasında 5 senelik 
yeni bir müddet için kendiliğinden 

yenilenmiş addolunacaktır. 
Ta&diken bilmakal yukarıda isim· 

leri geçen murahhaslar işbu muahede
yi imza ve mühürleri ile tahtim eyle
mişlerdir. 

Ankara'da, iki nüsha olarak 4 tem
muz 1938 de tanzim kılınmıştır. 

Müşterek beyannôme 
Türkiye ve Fransa hUkümetleri, 
Türkiye ile Fransa arasında mevcut 

3 şubat 1930 tarihli dostluk, uzlaşma 
ve hakem muahedesinin yerine kaim 
olmak üzere, bugün imza olunan dost
luk muahedesini nazarı itibare alarak, 

İşbu mÜ\lterek beyanname ile aşa
ğıdaki hususat hakkında mutabakat
lerini müşahede etmişlerdir: 

1. - 29 mayıs 1937 tarihinde Millet· 
ler Cemiyeti konseyi tarafından ka· 
bul edilmiş olan İskenderun sancağı 
statü ve anayasasının meriyete vazı 
ve tatbikine, Sancak'ta türk elemanı
nın tefevvukunu tanımak suretile 
Türkiye hükümetine kendi tarafından 
Sancak meselesinin Türkiye için bir 
erazi meselesi olmadığını teyide sev· 
ketmiş olan 20 ilkteşrin 1921 tarihli 
Ankara itilafnamesi mefhumu daire· 
sinde devam etmek 

2. - Manda rejimi altında 30 ma· 
yıs 1936 tarihli Ankara mukavelena· 
mesiyle Türkiye ile Suriye ve Lüb
nan arasında teessüs etmiş dostluk ve 
iyi komşuluk münasebetlerini muha
faza etmek, 

Ve bu mukavelenin ve onu tamam· 
lıyan itilafnamelerin wdelerinin ka· 
bulü dolayısiyle bu münasebetlerde 
vukua gelebilecek her türlü i_nkı~~ 
mani olmak için, bunların merıyetını 
bir senelik bir müddet için temdit et
mek, 
Şu kadar ki bu anlaşmaların otlak 

ve mera haklarına müteallik ahkamı 
bugünden itibaren mülgadır. . 

3. - Türkiye ile Fransa arasındakı 
3 şubat 1930 tarihli dostluk, uzlaşma 
ve hakem muahedesine merbut proto· 
kol ile müesses Türkiye ile Fransa 
cumhuriyeti otoritesi altına konul -
muş olan memleketler arasındaki uz· 
laşma ve hakem usullerini aynı müd· 
det için meriyette bırakmak, 

4. - Türkiye Hariciye Vekili ile 
Fransa Büyük Elçisi arasında 29 ma· 
yıs 1937 tarihinde teati olunan mek
tupların birinci fıkrası yerine kaim 
olacak bir yeni protokol ile optanıa: 
meselesinin halli için son usullerı 
tesbit etmek, işbu beyannamenin im
zası gününden itibaren buna merbut 
olan bu protokolun meriyete girmesi 
mukarrerdir. 

5. - Türk teoaaaını Suriye ve Lüb· 
nan'da, Suriye ve Lübnan tebaasını 

Türkiye'de ikamet hukuk ve teraiti 
ve bilhassa adli selahiyet hususunda 
en ziyade müsaadeye mazhar millet 
muamelesinden istifade ettirmek, 

beyannamenin ikinci fıkrasında tas
rih edilmiş olan §erait dairesinde me· 
riyette ipka edilmiş olan bugünkü iyi 
komşuluk mukavelesini, Manda'nın 
inkişafının yeni şeraitine uydurarak 
Türkiye Suriye ve Fransa arası~da 
üç taraflı bir dostluk muahedesıne 
kalb ve itmam etmcği kararlaştırmış· 
tır. 

7. - 30 mayıs 1926 tarihli dostluk 
ve iyi komşuluk mukavelesi Türkiye 
hükümeti ile Suriye ve Lübnan üze· 
rinde beynelmilel senedlerle kendisi
ne tanınmt§ olan selfi.hiyetlere tevfi· 
kan hareket eden Fransa cumhuriye· 
ti hükümeti arasında aktedilmi§ ol
duğundan, ahkamının Lübnan·~~~la -
kadar edenlerinin zamanı geldıgınde 
hususi bir anlaşma mevzuunu te§kil 
edeceği mukarrerdir. 
Dıger taraftan u da mukarrerdir 

ki: 
lmkan hasıl olunca Türkiye Suri-

ye ve Lübnan aralarındaki ticari mü -
nasebetlerin inkişafını teminen müza
kerat açılacaktır. 

8. - Nihayet türk ve fransız bükü 
metleri, türklerin Fransa'da ve fran -
sızların Türkiye'deki vaziyetini tesbit 
için bir ikamet mukavelesini yakm bir 
zamanda müzakere etmek hususunda 
mutabık kalmışlardır. 

İki nüsha olarak Ankara'da 4 tem· 
muz 1938 de yapılmı§tır. 

Oplanlara mütedair protokol 
Lozan muahedesinin 31 inc.i mad

desinin tatbiki dolayısiyle Türkiye le
hine hakkı hıyarlarını istimal etmiş o
lan kimseler ile 30 mayııı 1926 tarihli 
Ankara mukavelenamesinin 3 üncü 
maddesi ahkamına tevfikan Suriye 
ve Lübnan lehine hakkı hıyarlarını is
timal eden kimselerden bir taraftan 
Türkiye'ye diğer taraftan Suriye ve 
Lübnan'a ikametgahlarını henüz nak • 
]etmemiş olanlar aşağıda mezkur şera
it dairesinde hakkı hiyarlarının isti· 
malinin temin ettiği menafii kati su
rette kaybedecekler ve resen bir taraf
tan Suriye veya Lübnan tabiiyetini 
diğer taraftan Türkiye tabiiyetini ik
tisap edeceklerdir. 

1 - Eğer gelecek ağustosun 5 inden 
cvel, salahiyettar makamat nezdinde 
evclce yapmış oldukları hiyar beyan -
larını teyit etmezlerse , 

2 - Veya eğer, derpiş edilen müh -
let zarfında hiyar beyanlarını usulen 
teyit ettikleri halde, ikametgahlarını 
15 kanunusani 1939 tarihinden evel hi
yarlarını lehine kullandıkları memle -
kete nakletmezlerse, 
İkametgah nakli şartile hiyarın te -

min ettiği menafii muhafaza edebil
mek için muktazi beyanlar türk optan· 
ları için Suriye ile LUbnan'daki Tür -
kiye konsolosluk makama.tı nezdinde 
Suriye ve Lübnan optanlan için Tür· 
kiye'de fransız konsolosluk makama· 
tı nezdinde yapılacaktır. 
~lecek ıs ağustos tarihinde kapa -

nacak olan listeler diğer tarafa 1 ey
lUlden evcl bildirilecektir. 

Lehine hakkı hiyarlarım istimal et
tikleri memlekete ikametgahlarını 

nakledecek olan optanlara emval ve 
emlakine nihayet gelecek eylfılün bi
rinci gününden itibaren serbestçe ta -
sarruf edelıilmeleri için idari ve niza
mi kafi tedabir ittihaz olunacaktır. 

Bu eşhas Türkiye veya Suriye veya 
Lübnan arazisinde mutasarrıf olduk -
ları emvali gayri menkuleyi muhafa
zada serbest olacaklardır. 

Bunlar her türlü emvali menkulele
rini beraber götürebilecekler ve bun -
dan dolayı kendilerine giriş veya çı
kışları için bir guna vergi ve resim 
tahmil edilmiyecektir. 

Marüzzikir ahkamın tatbikine mü -
tedair kaff ei hususata evli kadınlar 
kocalarının ve 18 yaşından küçük ço
cuklar ebeveynlerinin tfıbi oldukları 
şeraite tabidir. 

İki nüsha olarak Ankara'da 4 tem
muz 1938 de yapılmıştır. 

Lira Kr. 

24 50 Milas Kızılay şubesinden 
3 Ankara Tapu Fen memuru B. 

Şinaısl'dcn 
60 38 Rize Kızılay merkezinden 
70 88 Çemişgezek Kızılay i§Ubesinden 
76 25 Yıldız eli kaymakamlığından 

9 86 'Maraş kültür dircktörlügunden 
108 12 Malazgird kaymakamlığından 

42 95 Yalvaç Kızılay şubesinden 
86 33 Beykoz Kızılay şubesinden 
22 73 Borçka Kızılay ııubesindcn 

610 .Kocaeli Kızılay merkezinden 
Z50 İskilip Kızılay şubesinden 

26 35 Bayındır Kızılay şubesinden 
116 10 Bitliı Kızılay şubesinden 

Türk askerinin Hatay'da vazife 
almaaı iki şeyi gösteriyor: Birincisi 
türk milletinin yalmz haklı gayeler 
için mücadele ettiği, fa.kat böyle bir 
haklı gayeye neticede mutlaka var -
dığıdır. 

20 Avanos belediyesinden 
1246 Samsun Kızılay merkezinden 
2384 92 Posta, Telgraf Umum 'Mudür

lügü teşkilatından 
309 15 Golbaşı nahiyesine bağlı 13 köy

14 
den 
Orman Umum müdürlüğii tara
fından Avrupa'ya gönderilen ta-
lebeler 11amına B. Muttalib'den 

5 60 Mimar Kemal ilk okulu sınıf: 
beşten 

5486 62 
305190 73 Evelki listelerden 

310677 35 

İm%a töreni 
tafsi latı 

(Başı 1. inci sayfada) 
bu vesikaların, fransız - türk mü
nasebetlerinde yeni bir dostluk 
devresi·ne hareket noktası te§kil 
eylediğini ilave eylmiştir. 

Dr. Tevfik Rü§tü Aras, bilahare 
Emir Arslan'a dönerek, bu münase -
betle, memleketinin Suriye hakkında
ki sempatisini beyan etmiştir. 
Fransız Büyük Elçisi, B. Ponsot 

da birkaç söz söyliyerek elde edilen 
anlaşmaları imza edebildiğinden do
layı derin bir sevinç duyduğunu kay
dettikten sonra, Dr. Aras'ın imzası 

yanına üçilncil defadır ki imza koy
mak bahtiyarlığına nail bulunduğu -
nu ve bunların Montrö Boğazlar mu
kavelesi 1937 Cenevre anlaşmaları ve 
nihayet bugUn imzalanan vesikalar 
olduğunu söylemiştir. 

B. Ponsot, bugün imza edilen ve· 
sikalar münasebetiyle, Montrö Bo -
ğazlar mukavelesinin Akdeniz hav -
zasında emniyet hissinin :husul bul· 
masına müessir bir tarzda hizmet ey· 
lediğini hatırlatmış ve bugün imza 
edilen mukavelelerin Türkiye Fran
sa ve Suriye arasında itimada müste· 
nit dostluk münasebetleri tesis ede
ceği hususundaki ümid ve kanaatini 
ızhar eylemiştir. 

Şuınig' in akibeli 
Londra, 4 a a. - Deyli Herald ga -

zetesi eski Avusturya başvekili Kurt 
fon Şuşnig'in biraderi Arthur fon 
Şuşnig tarafından Holanda'da bulunan 
bir akrabasına Viyana'dan 15 haziran
da yazılan bir mektubun metnini derç 
etmektedir. Mektupta eski başvekilin 
vekaleten Kontes Vera Fugger ile ev· 
lendiği teyid edilmektedir. Arthur 
mektubunda ~u satırları yazmaktadır: 

'' 1 haziranda Kurt'un izdivacında 
vekaleten onun yerinde bulundum. 
Bununla beraber evi birdenbire kapa· 
trldıktan sonra Kurt'un akibeti hak -
kında endişe ediyoruz.'' 

1 KÜÇÜK Dl~ HABERLER 1 
X Karaıi - Royter ajansının mu -

habiri bildiriyor: Veziristan ahalisinin 
yardımı ile Afgan hanedanını devir • 
meyi tasmim ederken geçenlerde tes -
lim olmıya mecbur kalan suriyeli es -
rarengiz tahrikçi Şamipir, hava yolu 
ile Suriye'ye gitmiştir. 

X Meksiko - Litopia ismindeki İn
giliz petrol gemisi, meçhul bir mahal -
le nakletmek için 100.000 fıçı petrol 
yüklemek üzere Minatitlan limanma 
gelmiştir. 

!kincisi de Atatü11k'ün verdiği her 
sözü tuttuğudur. 1921 senesi sonun
da Adana'run kurtuluşu kutlanırken 
!<ara bayraklarla matenı eden ha· 
taylılara Atatürk kurtuluş vadet·
mişti. Hatay'ın türk çokluğuna ve bu 
çokluğun kültürüne dayanan istik -
lalini ve istikrar ve emniyetiıtl 
kökle§tirmek vazifesiyle Hntny'a gi
recek türk askerleri, sevgili Önderi
mizin hataylılara olan aözünün ta
ma.mı tamamına yerine getirilmiı 

bulunduğuna çanlı §ahit ve alamet -
lerdir. 

1ZMIR'DE MODREN 
BELEDlYEClLlK 

SON POSTA'da Muhittin ~en, 
bu ba§lıklı yazısmda dİY.or ki .:. 

Hiç tüphe yok ki Jzmir belediye 
reisi, lzmir'de bir belediye inkclit.bı 
:yapmııtır. Derin değil, belediyecili -
ğİn bütün §UbeJerine hakim Ve naf.iz 
bir inkılap değil, bilakis sathi ve ha-

rici bir inkılap, fakat, doktor reisin 
adrnr İzmir şehrinin şeref levhasına 
kaydeltinniye kifayet edecek bir 
inkılap; bir görüş, anlayı§, yap!§ iıı
kıliıbı, zihniyet inkılabı ! 

Belediye reisinin yaptıklarını be • 
ğenmiyenler yok değildir; bunlara 
göre, belediye reisi, ıehrin yainız 

göze görünen taraflarını Jalah ve 
imar ve bu uğurda da bir hayli para 

israf ediyor. Şehr.in eski kısnnlan, 
kenarları gene eskisi gibidir; o ta· 
raflar gene umransız, gene pia, ge· 
ne berbattır. Bu gÖriİ§ yanlış olmıya· 
bilir; fakat, eski harabenin ve köy -
fehrin çöplüğü içinden yeni bir §eh· 
rjn ilk çizgileri belirmekte olduğun
da fÜphe yoktur. Bu da lzmir bele
diye reisinin cesaretle atıldığı iJler • 
den muvaffakiyetle çıknuya batla -
dığını göatermiye kafidiT. lzmir be -
lediyeıinin, şehrin umumi hizmetle • 
Tine kar§ı gösterdiği alaka, bu hu· 
auııta yaptığı fili teşebbüsler her 
halde ~ür.kiye'de ilk defa görülmüı 
hareketlerdir. Türkiryc bdediyecili -
ğinin ilk merkezi olan latanbul'un 
bu sahadaki geriliğine bakılırsa, lz. 
mir'in attığı ileri adımlan memnuni
yetle görmemek kabil değildir. 

Ekonomi bakammll geldi 
Birkaç gün kalmak üzere lstan -

bul'a gitmiş olan Ekonomi Bakanı B. 
Şakir Kesebir dünkü Anadolu eks -
presiyle şehrimize dönmüş ve garda 
karşılanmıştır. 

Sokol cnliklerine i tirnk 
edecek Romenler 

Prag, 4 a .a. - Büyük Sokol şenlik· 
}erine iştirak etmiş olan Romanya 
vatanperverlik teşekküllerinin mu
rahhasları olan "memleket muhafız -
larını,, karşılamak üzere dün ögleden 
sonra Vilson istasyonunun civarına 

binlerce kişi birikmiştir. Orijinal mu 
siki iletleriyle mücehhtz bulunan 
bandolarının arkasından "memleket 
muhafızları,. kollarını ufki şekilde 
uzatmış oldukları halde, Romanya 
ve Kiiçük İtilafa uzun ömür ve kuvet 
temenni eden halkın şiddetli alkış

ları arasında üç kilometre uzunluğun· 
da bir sahadan geçmişlerdir. 
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En yorgun kıtaları taarruza kaldır
manın sırrını bulmu§tur.. En can a
lacak noktayı kestirmi§tir. Taarruz 
zamanlarını birbiri ardmca ve dÜ§· 
mana aman vermiyecek tarzda intİ· 
hap etmİ§tir. Zaferi tesadüf veya ku· 
vet çokluğu ile değil yorgun ve az
lık kıtalarla ve fakat kendi iradeai· 
nin ve yerinde r.evk ve idaresinin te
min ettiği üstünlükle kazanmııtır. 
Bunu ne dü§man ne de Liman inkar 
etmediğine göre burada tezimizi is· 
bat çok daha kolay olmuıtur, zan
nındaynn. 

Oç defa tehlikeye giren Boğaz'ı 
Atatürk kurtarmı§tır. Yalnız Liman 
bir §eyle iftihar edebilir: Mustafa 
Kemal'i takdir ebnit ve it batına 
getirmit olmakla. Bu, aynı zaman
da müteakıp Çanakkale harekatının 
ve mukadderahnm giditi Üzerine 
tesir etmek demektir ki bir komis· 
yoncunun asıl iti yapan kendi fabri
kası mamulatiyle ne kadar iftihar 
etmiye hakkı varaa Liman da bu za
ferlerde ve ıereflerde o kadar hak 
iddia edebilir. Fazlasını asla. O, 
Türkün ve onun en büyÜk çocuğu 

(Atatürk)' Ün Öz malıdır. 

İstikrar devresi 
lngilizlerin 6 ağustostan 15 ağus

toaa kadar devam eden kutabna te· 
tebbüslerinin iflasından yarımadayı 
tamamen terkettikleri 9 kanunusani 
1916 tarihine kadar takriben 5 ay 

süren bir istikrar devresi vardır. Bu 
devrede muharebe veya hücum olmu
yor aanrlmasın. Bilakis hazan en 
ıiddetli taarruz günlerini hatırlata· 

cak kadar çarpıtmalar ve saldırma
lar olmut,en nkin geçen günlerde 

bile binlerce zayiat verildiği kayde
dilmiıtir. Yalnız hemen de bütün 

hareketler oldukları yerde kaldığı 

ve daha bidayetten itibaren &aldı

ranların ilerliyeceğine de ihtimal 
verilmediğinden tetebbüsler daima 
mahdut tutulduğu için istikrar dev

resi diyoruz. Bunu daha iyi ifade e • 
debilmek için eski bir hikayeyi an
latayım: 

Yazan : M. Şevki Yazman 

1 ·-· 

Çanakkale yolunda: Uzun bir yürüyü1ten aonra yeni yol için 
iatirahate geçmiı bir bölüğün •ilah çatkııı 

büyütüyor, her top patlayıp mermi 
kendi civarlarma dü§tükçe heyeca
na kapılıyor ve nazarmda en müt
hi§ bir muharebe aahneıini yafattr· 
ğmı zannettiği için müteakip gün
lerde bu muharebe hakkmda çıka
cak tafaili.tı ve tebliğleri dört göz
le bekliyor. Nihayet gazetede §U 
tebliği okuyor. '' ... cephesinde fası
lalı ve hafif topçu aleti teati edil
mİ§tir.'' 

Çanakkale'de de bu istikrar dev
re&inde hep böyle olmuttur. Günler 
vardır ki durup dururken Anibal'in 
muazzam meydan muharebeleri 
kadar zayiat veriliyordu da tebliğ
ler bunu kısaca ''Çanakkale cephe
sinde süki'ınet vardır'' diye ifade e· 
derlerdi. 

Meaela ağustosun ikinci yarısın· 
da Anafartalar'da verilen mütead • 
dit muharebeler bu ıafhaya dahil· 
dir. lngilizler artık büyiik emeller
le geni§ taarruzlar yapıyorlar ama 
ihtiyar "Stopford" un yerine gelea 
Delisl de bir türlü mağlubiyetini ta
mamen kabul edemiyor. Evela 21 
ağustosta gene Anafartalar mmta· 
kaaında taarruza geçiyor. Uzun çar· 
pıpnalardan aonı-a olduğu yerde ka· 
hyor. 

Bugünün meraklı bir hi.di&eai ol
mak üzere bizim bir aüvari tuga· 
yınm İımailoğlu tepesine hücumu 
vardlt'. Grup kwnandanı Mustafa 
Kemal ihtiyatlarını ileri aürerken 
zaman kazanmak zaruretini duyu
yor ve aklına emrindeki süvari tu
gayı geliyor. Çanakkale mevzi har
binde ve burada atlmm pek iti ol
mamaaı hatıra gelirse de grup ku
mandanı bunun aksine ıahittir. 

cesaret ve fedakarlık levhası yara
tıyorl arc!ı." 

Tür:k süvarisinin bu levhayı yara
tamıyacağr akla gelmez. Nitekim la· 
mailoğlu tepesine saldıran bizim 
süvarilerden bir çoğu da İngiliz pi
yade makinelilerinin biçici ateşi al· 
tında kahramanca can verdiler fa
kat grup kumandanının istediği za
manı kazandılar ve cepheyi kurtar
dılar. 

28 ağuatosta İngilizler Anafarta
lardaki taarruzlarını gene yeniliyor
lar. Hatta bizim siperlerin bir kıı
mmı da iıgal ediyorlar. Bizim bu kı· 
sandaki kuvetlerde karıııklıklar o
luyor. Oradaki tümen siperlerini ge
ri alamıyor. Grup kumandanı iae aa
a t 18.15 de ön siperlerini düşmana 
kaptıran tümen komutanına kısaca 
ıu emri gönderiyor ''ben ıu habere 

intizar ediyorum: Siperlerimize gi· 
ren düıman mahvedilmiı, düım:ın 
ppcrlerine askerimiz girmi§tİr. Bun
dan baıka hiç bir haber bence haizi 
ehemiyet değildir." Biraz aonra bu 
emir yer.ine getiriliyor. 

Anburnu ve Seddülbahir'de de bu 
kadar tiddetli olmama.kla beraber 
taarTUz ve mukabil taarruz ekaik 
deiildi. Bu bet aylak zaman zarfm
daki bu sonsuz ve üzücü ça.rpıpna· 
larm tafsili.tmı vermek imkinı yok· 
tur. Y alnrz bu devre emasmda mu-

harebenin giditini ve çehreaiııi bir 
kaç çizgi ile hulasa etmemek de 

doiru olmaz. Çünkü Çanakkaleyi 
diğer harb sahnelerinden ayırd e
den bu nir.beten sükun ve istikrar 
devreaidir. 

(Sonu var) 

Hatay mektubları 

Heyetimiz Hatay' dan 
ayrılırken yapılan 
büyük tezahürler 

(Hnsu!"İ surette gönderdiğimiz arkadaşımız S. Giirol yazıyor) 

İskenderun, 3 - Antakya'da üç haf- , larla hükümler veren Hatay halkı çok 
tadanberi devam eden kurmay müza- coşkundu. Bu coşkunluğunu Orgene
kcreleri, dünkü telgrafımda bildirdi- ralin evinden her çıkışında şimdiye ka
gim gibi sona erdi. Akşam üzeri iki ta· dar görülmemiş tezahürlerle meydana 
rafın parafe ettiği anlaşma bugün sa- koydu. Türk askerini bekliyen Hatay, 
bah saat sekizde imzalandı. Dört pro- onun yüksek kumandasına mensup Or
tokoldan ibaret bulunan ve Hatay'ın generalin şahsına en büyük saygı ve 
dahili ve harici emniyetinin müsavi sevgiyi gösterdi. Bugünkü teşyi mera
mikdarda türk ve fransız kuvetleri ta- simi de fevkalade oldu. Ve hatta teşyi, 
rafından teminini istihdaf eden bu an- istikbalden daha olgun ve daha orga -
!aşmanın imzalanması, Hatay'da bü- nize idi. Çünkü halk artık hareketleri
yük bir sevinç uyandırmıştır. Müzake ni serbestçe izhar hürriyetine malikti. 
relerin bittiği haberini alan Antakya- Orgeneral ve arkadaşları 9 dan itiha -
lılar dün öğleden sonra Orgeneral ren vali, kaymakam, belediye reisi, 
Asım Gündüz ve arkadaşlarının ika· halkevi ve diğer cemaatler mümessil -
met ettikleri ev ile müzakerelerin ya • lerinin ziyaretlerini kabul ettiler. Bu 
pıldığı lise binası civarından hiç ayrıl- veda, resmi formalitelerin dısmda kal
mamışlardı. dı .. Çok samimi bir aile ayrılışının rni • 

Tam bir ketumluk içinde geçen ve salini verdi. 
hiç bir safhasında ufak bir malumat Bundan sonra anlaşmanın akdimle 
bile verilmiyen anlaşmanın bittiği ha • hüsnüniyetimize ve banşseverlıeirr:izc 
beri de dün ancak hadiseleri takib su- mukabeleden geri kalmıyan Or~eneral 

Ankara : 

Öğle Neşriyatı: 
12

•
30 

neşriyatı - 12.50 Plilk: Turk 
halk şarkıları - 13.15 Dahili v 
beri er. 
Akşam Neşriyatı: 

18.30 
lan - 19.15 Türk musikisi (M 
20 Saat ayarı ve arapça neşrı 

Türk musikisi (Güler) - 20.-45 
lo (N. Remzi Atak) - 21 Konf 
Vefik Vassaf)) - 21.15 Study 
kestrası: 1- Micheli: Sercnata 
2- Waldemar Gibish: İch hab ci 
ps. 3- Hans Busch: Ein Gruss 
4. Kalman: Die Faschingsfee 
haberleri ve son 

Jstanhul : 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 

musikisi - 12.50 Havadis - 1 
türk musikisi - 13.30 Muhteli 
riyatı - 14 Son. 
Akşam Neşriyatı: 

18.3 
belediye bahçesinden nakil: Hafı 
19.15 Konferans: Fatih halkevi 
Selim Nuzhet (Kitap mevzuu) -
sa haberleri - 20 Grenviç rasat 
naklen saat ayarı: Vedia Rıza ve 
rı; N ehavent, hicazkar ve halk t 
20.45 Hava raporu - 20.48 Ömer 
rul tarafından arabca söylev - 21 
KESTRA: 1- Veber: Oberon u 
Guno: Romeo e Jüliyet. 3- Vols 
juvayyö vals. - 21.30 Cemal Ki 
kadaşları: Hı.izam ve halk şarkı la 
Tepebaşı bahçesinden nakil - va 
zik - 22.50 Son haberler ve erte 
programı - 23 Saat ayarı, son. 

retiyle öğrenilebilmiştir. Anlaşmanın Hutzinger'e veda ~den Cr.nel :°'urmay Avrupa : 
imza edileceğini haber alan gazeteciler ikinci reisimiz mumaileyhin verla zi}·a
çok merak içinde idiler. retini de kabul ettikten sonra 10.30 da 

Geç vakit vaziyet biraz aydınlan • otomobillerine binerek Antakya'dan 
dı. Alakalılara dağıtılan bir program hareket ettiler. 
meseleyi kökünden halletti. Anlaşma Günün çok erken saatlerinden iti
bugün sabah sekizde imzalanacak ve haren sokaklar adam almıyacak şekil
Orgeneral de 10.30 da Antakya'dan, de dolmuştu. İzci, sporcu, ve mektep· 
15 de İskenderun'dan hareket edecek· lilerin sıralandığı caddelerde halk, türk 
ti. Generalini ve arkadaşlarını görmek ve 

Sabah saat 7.30 a doğru Orgeneral uğurlamak için sabırsızlanıyordu. Ve
Asım Gündüz, orta elçi B. Cevad Açık dalar için gidiş ve gelişlerde ve hare -
alın, Albay Feyzi Mengüç ve yüzbaşı ket esnasında kopan alkış sesleri An
B. Nureddin Alpkartal ikamet ettikle- takya ufuklarında akisler yapıyordu. 

OPERA VE OPERETLER: 
penhag - 20.30 Paris, Ştrazburg 
lano, Roma. 
SENFONİ VE ORKESTR 

Doyçlandzendcr - 18.20 Laypsig 
Bcrlin - 19.20 Laypsig - 19.30 
20 Doyçlandzender - 20.15 Ko 
Stokholm - 20 Oslo - 22.05 Liı 
-24 Viyana 

SOLO KONSERLERİ: 8.30 B 
Stokholrn - 15 Frankfurt - 15.2 
burg - 15.30 Viyana - 16 Paris 
Milano - 17.15 Roma - 17.30 Ko 
18.10 Hilvenurn - 18.25 Breslav 
Münib - 21 Berlin - 21.45 Bresla\' 
Doyç landzender. 

ri evden mihmandarlariyle birlikte lise "Yaşa, varol, Atatürk!" diye bağır- darmalarla birlikte heyeti sela 
binasına gittiler. Bu esnada sokaklara maktan krsılan sesler tekrar bağırmak- lar, halk coşkun tezahürlerle 
Dım ..... 1J .. ı.. .. gl:ımıı; olan halk, türk tan, yırtınmaktan &"eri kalmıyordu. lerini uğurluyorlardı. Beylan'd 
kuvvetlerinin Hatay'a geımeı;ı ~:r- :... Antakya'nın 21 günlük misafirinin, ' l b ra 14 kı ometrelik yol çok çabu 
başlangıcı olan bu merasime giden he- uraaa 11

" - •·«.ı sevgi anlatılamıyacak İskenderunlular Genel Kur 
yetimizi coşkunca alkışlıyorlardı. kadar geniştir. Orgeın ..... • • ...., Gün • 

d .. k d ı b · · ·· t r kinci reisimizi ve arkadaşlarını Orgeneralden biraz evci de fransız uz ve ar a aş arı u sevgıyı gos e cı. u 
''il'·· • ·-·arl:ıdılar. Temiz cad 

Şark Orduları komutanı Orgeneral teazhürlerle Antakya'dan ayrıldılar. kaldınmlan halkTa. aıJJu •"·· • 
Hutzinger lise binasına gelmiş bulu • Evin önünde faslı askerlerden mürek • ler, izciler cemaat mümessilleri. 
nuyordu. İki askeri heyet çok kısa bir keb bir müfreze, jandarma ve polis se- darma ve polisler heyeti selamiı 
törenle bir anl&§ma ve mütemmimi o - lam resmini ifa ettiler. Orgeneral kıta· dı. Orgeneral otomobilinden 
lan protokollan imzaladılar, ve bütün lan selamladıktan ve kumandanların kendisini karşılıyanlarla konu 
müazkereleri:ı icrası sırasında gösteri- ellerini srktrktan sonra otomobillerine tekrar otomobile binerek İske 
len karşılıklı hüsnüniyet ve samimi- bindiler. Yolun iki tarafında genç spor konsolosluğuna geldi. 
yetten dolayı teıekkür ve tebriklerini kulübü, kız ve erkek izciler, sporcular, Orgeneral öğle yemeğini ko 
bildirdiler. erkek ve kız liseleri, ilk mekteb tale- lukta yedi ve saat 14.45 de 

Genel Kurmayımızm ikinci reisi- heleri ve yolun iki tarafını · dolduran gitmek üzere istasyona geldi. 
nin Hatay'a gelişi yıllardan beri çok halk tarafından alkışlarla, "yap, var- heyetimiz İskenderun garında 
sıkıntılı günler geçiren hataylrlar için ol, askeri bekliyoruz!" diye uğurları - simle teşyi edildi. Hemen hemen 
yaklaşan istiklalin bir müjdesi olmuş- dı. Evlerde, dükkanlarda, halkın elin • İskenderun orada idi. Orgeneral 
tu. Hatay Orgeneral ve arkadaJlarını de birçok bayraklar dalgalanıyordu. Gündüz ve arkadaşları hükürn 
bağrına basmış ve bu suretle ana yur- Orgeneralin otomobilini takib eden ka- Halkevi erkanı, cemaat ve ce · 
da olan hasretini tadile çalışmıştı. O- file ile şehirden 11.30 da ayrıldık, ya- mümessilleri ve gazetecilere v 
lup bitenleri daima dikkatle takib eden rım saatlik bir yolculuktan aonra, tikten sonra tren saat 15 de h 
ve günlük hareketlerden aldığı ilham- Topağzı mevkiine geldik. Askeri he - etti. 

yetimizin Türkiye'ye döneceğini haber Antakya başkoeolosu B. Celal Seddülbahirde fransızlar ilk za. 
manlarda bizim mevzilere doğru 
ilerlerken geriden gelen piyadeleri- ~ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lll l l lll l il lll il il lll il!:, alan bütün köylüler yollara dökülmüı- rasaban, İskenderun konsolosu 8-

lerdi. hi Denli, Ajans muhabiri B. 1h5'1 
Topağzı'nda otomobillerinden inen mal Karapurçak, ben ve fotoğraf 

Orgeneral ve refakatinde bulunanlar habirimiz Payas'a kadar berabct' 
: bir süvari kıtası tarafından selarr.lan - dik. Koloncl Kole ve heyetimiz 1, 

ni himaye için buraya ihraç edilmit : Yazan: Alexiı Tolıtoi No: 140 : 
&Üvarilerini ileri aürmüılerdi. Yakı· : --a mevzi harbi ea.nasmda bu aüvari 
hücumu franıızlara pek pahalıya = 
mal olmuş, süvarinin büyük bir kıs- _ 

mı &aftan hariç kalmııtı. Fakat : 
grup kwnandanı ''bu hareketi cid- E 

~l~1~~~''lll• : dı ve Antakya'dan gelenlerle vedala- mandan da Payas'a gelenlerin a 
- şarak yollarına devam ettiler. Beylan, da idiler. 
.: bayram günlerine mahsus rengiyle ge· İskenderun - Payas yolculuğ 1 

Genç ve acemi bir aaker cephe· 
ye geliyor, sipere giriyor. Tabii mü
tecessis ve meraktadır. Geceleyin 
tam kendisi nöbet beklerken bir 

-den ıövalöre&k bulmuıtu. Süvariler : 
piyadenin önünde bir perde yapı- : 

: ne bayraklara sanlmıştı. Yüksek dağ - şen ve tatlı geçti. Orgeneral bizt 
L_..iiıııd51W~~;;.:ı.:..u_al.!...ı:.=~:!i!!!!JW ~ ların yamaçlarına birer kartal yuvası laşmanın telgrafla bildirdiğim eJ. 

-yorlar, ve ötesi yok, ölüme kucak -
açıyorlardı. Arkalarındaki piyade- : 

topçu ate§i ba§lıyor. Aaker kendi yi korumak için kendilerini feda e- : 
acemi gözüyle bu ateıi büyütüyor, diyorlardı. Tasvir edilemiyecek bir ı ~ 

-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 
"- İn Gottes Nahme, Majeste Çar, 

pek büyük ehemiyeti olan işler için 
Novgorod'a gitmekte oldugundan kı
.aları Altes dük dö Kroy'a, şu suretle 
~evdi ediyoruz .... (Masaya dayanmış 

,1an dükün kalçası titredi. Petro, be
•az deriden bir külotun iyice sardığı 
•U kalçaya ve kılıcının kabzesini tu
an kuru ellere baktı.) 
l ·Altes başkumandan tayirı olun· 

.ıuştur; 

2- Dük, Majestenin bizzat kendisi 
imiş gibi, bütün generaller, subaylar 
ve erler onun emrine girecektir; 

J • (Sesini yükselterek) Ona, Narva 
ile lvarıgoroa u muhasaraya almasını; 

4- Generaller, subaylar ve erler ta
rafrndan kendisine itaatsizlik göste
rildiği takdirde bunlar sanki k(!ndı te· 
beasr imiş/ercesine adaletin icabını 
derhal ıfa ve lazun gelırse olum cezası 
tatbik etmesıni emrediyoruz .. ,, 

Petro, gözlerini Dük'ten ayırıp ge
nerallere dikti: Vayd, tasvib maka
mında başını sallıyordu. Prens Tru· 
beçkoy'un yüzünden ter akıyordu. 

Buturlin'in kısa kesilmiş beyaz saç
ları dar alnı üzerinde titriyordu. Ar· 
t.amon Golovin, sanki utanç ve şeref· 
sizlik altında daha şimdiden omuzları 
bükülmüş gibi başını yerlere kadar e
ğiyordu. 

''- Bu sebeple Altes/eri lsveç im -
dad kıta/arının gelişine karşı müte
yakkiz olmak gerektir. Kıra/ Karolü
s'ün geldiğitıoe emniyet getirdikten 
sonra bahse konan kıra/ taarruza ge-

-çecek olursa onun Narva şehrine gir- : 
mesine mani olarak Allahrn inayetine : 
sıgrnarak onunla barba tutuşmalrdır. : 
Şayed kabil olursa Repnin ile kazak- : 

--

Jarile birlikte gelecek olan batmanı ve : 
herhangi bir tarafta yürüyüş halinde : 
bulunan topçu kıtalarının imdadına : 
yetişmesini beklemelidir. (Golovin'e -
dönerek:) Otur, bunu temize çek .. 

İzbanın kapısına vuruldu. Menşi- _ 
kof, kaygılı bir vaziyette, mutfağa : 
girdi. Methalde biri göründü. Aralık : 
kapıdan, rüzgarın uğultusu arasında, : 
bir çok seslerin uzak akisleri işitildi . -
Petro diğerlerini kenara çekerek mu~
faga doğru bir adım attı. 

Korkunç bir sesle bağırdı: 
- Ne var? 
Karşısında bir delikanlı duruyordu. 

Zayıflamış, bir genç kızınki gibi ince 
ve pembe bir yüz, kalkık bir burun, sa
mimi bir bakış, kulağın arkasına kan 
pıhtılarile yapışmış sarı saçlar .. 
Menşikof hemen: 
-Pavel Jagujinski, Boris Şereme 

tef'in yaveri, dedi. 
- Peki? 
Delikanlının yüzü buruştu . Burnu

nu Petroya doğru kaldırarak haber 
verdi: 

- Beni, Majeste, Boris Petroviç 
gönderiyor ve alaylarını nereye yer
leştireceğini soruyor. 

Petro sustu. Ödleri kopan General· 
ler sığınağın eşiğine üşüştü. Çabucak 
kiil'künü giyen Menşikof: 

- Pegayy-0ki'den rezilce kaçtılar 

Yolda kalpaklarını kaybederek .. A· 
sillcr .. 

17 ikinci teşrin sabahı, İsveç müfre· 
zelerinin geceleyin boğazları geçip 
Revel yolu üzerinde sahil boyunca i
lerliyerek arkalarına düşmek istedik
lerini ileri karakollar vasıtasile öğre· 
nen asiller milisinin başıbozuk kıtala
rı ürktüler ve Boris Şeremetefin istir· 
hamlarrna kulak bile asmıyarak ordu· 
nun ana kuvetlerinden ayrı düşmek 

korkusu ile Pigayyoki'yi boşaltmıya 

onu zorladılar. Boris Petroviç karma 
karışık kaçan kıtaların yanına koştu. 

Atları dizginlerinden yakalayıp erle· 
re ve hayvanlara elindeki magaykası 

ile vura vura ve çatlak bir sesle bağıra 
bağıra yollarından alıkoymak istedi. 
Onu tartaklıyorlar, arka sıralar önde· 
kileri itiyor, atı bu selin içinde fırıl 

fırıl dönü}ordu. Bununla bere1J ... ı gc 

: gibi sığınmış olan evlerin pencerelerin- rı etrafında malUmat verdiler. 
: den al renkli bayraklar sarkıyor, yeşil güzel netice karsısında hepimiz 
: yaprakların arasından şen yüzlü ka - nun ve sevinçli idik. 
_ dmlar görünüyordu. Beylan izcileri Payas'ta bir askeri kıtamız O'v § ı yolun iki tarafına sıralanmışlar. Jan • neralı karşılıyordu.Sal/et GÜ~ 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-
E kaldırılmış olan köprüler önünde 
_ bekliyorlardı. Siperlerden onlara ba
: ğırıyorlardı: "Hey çiftlik sahipleri, 
: neden böyle ~bucak geri geldiniz? .. -_ Yalnız başınıza canınız mı sıkılıyor-

: du, zavallılar?,, Bütün ordug3.hta 
: trampete sesleri işitiliyor her tarafta 
: ateşler bir araya geliyor, süvariler el
: !erinde fenerlerle dört nala at sürü
: yorlardı. Alaylarda, sotinalarda impa
: ratorluk dükü muzaffer ve mağlübiyet 
: bilmez dük dö Kroy'un başkumandan
: lığa tayin edildiğine dair olan ukaz o
: kunuyordu. Kıtalar, şaşkınlık ve kor

ne bir kaç sotinayı bir araya getirerek 
ve medar teşkiline ve bu suretle de -
sabahleyin güneş çıkar çıkmaz bütün 
civardaki kayalıklar üzerinde demir 
zırhları ve kulaklı müfrezelerile zu
hur eden - İsveçlilerin iz'acından bü
yük ağırlığın bir kısmını kurtarmıya 
muvaffak oldu. İsveçliler takibe gi
rişmediler. Asil alayları dört nala çe
kiliyorlardı. Gece vakti Narva ordu
gahının siperleri önüne vardılar İs
tihkam üzerindeki nöbetçiler bunları 
düşman sanarak Üzerlerine ateş etti· 
ler. "Bunlar bizimkilerdir. Ateş et
meyiniz!,, Bütün ordugah uğuldıya

rak uyandı. 
Pavel Jagujinski'nin siperler beri

sine geçmesine müsaade edildi. Deli
kanlı Çarın bulunduğu tarafa atını 

dört nala sürdü. Buz gibi bir rüzgar 
fırtına halinde esiyordu. Atlarından 

inen milisler hendeğin öte tarafında, 

ku içinde, susuyorlardı. Bir az sonra 
ordugahta yıldırım gibi bir haber do
laştı: Çar burada degildi, ve bütiın İs· 
veç kuvetleri beş fersah ötede idi. 

Aleksandr Brovkin, aç, rüzgardan 
donmuş, bölüğünün filaması yanında 

üç adım ileri, üç adım geri giderek 
istihkam üzerinde dolaşıyordu. İs· 
tihkam yedi fersah mesafeye kadar 
devam ediyor ve asker de bu mesafe· 
ye dağılmış bulunuyordu. Toplar, tü
fekler doldurulmuştu. Fitiller yanı

yordu. Rüzgar sancakları tabyalara 
doğru çekerek uçuruyor. Sabahın saat 
on biri idi. 

Aleksei bütün kuvetile kemerini 
çekti. Yeni başkumandan her şe

yi düşünüyordu, askeri doyur
mak hariç .. Kaç gündenberi askerler 
- ve bu arada kıta subayları - küf
lenmiş kuru ekmek kemiriyor ve çan
talarının dibindeki son kırıntıları yi-

yorlardı. Erler korkuluk çehresi 
ya başlamışlardı. (Brovkin bölü& 
ancak seksen kişi kalmıştı). :ES1'1 
Aleksei Brovkin böliıgıinün haf 
top dumanları arasında düşmaJI 

cagını ele geçirmeyi düşünU 
("Bravo, Aleksei.. Albay oJdıl 
Fakat bugün, yalnız bir arzusu '{İ 
Bir sığınağın iğrenç kokulu hatf 
içinde uğuş.mak, ve bir kaç lokıı" 
şa ile gırtlağını yakmak. .Rüzgİ 
dolayı gözlerini kapıyarak ya1' 
daki ere bağırdı: 

-'Golikof, neye öyle ağzın açı• 
kınıyorsun? Doğru dur .. 

Golikof bu sözleri işitmedi. l7~ 
ralar içindeki omuzlarını kaldır-' 
sanki şimdiden ölümü karşısınd• 
rüyormuş gibi çekik burunlu yii1 

ileri doğru uzatıyordu ... Diğer~ 
de, tüyleri diken diken olmuş k 
ler gibi, gözlerini Hermansberg ~ 
sine çevirmişlerdi. Bu tepe üzet'1 

alçakta hızla ilerliyen bulutlar 
sında güneş bir görünüyor, bir ~ııtJ 
luyordu. Ağaç kütüklerile yapra 
dökülmüş kayınlar arasında, ağır 
lü bir takım adamlar rüzgar alt 
eğilerek kımıldaşıyorlar, orman le 
rında sayıları durmadan fazlalaŞ~ 
du. Altı at koşulmuş toplardan 
ları doğruca merkez rödutuna. ô' 
bazıları da çayı tırısla geçip var, 
sıra sıra istihkamlarına, ve niha}'e 
nuncularında dört nalla sağa, ot 
doğru ilerliyorlardı. 

(Sonu var) 



Filistin'de kanii çarpışmalar 

Telaviv ve Yafa ·halkı 
birbirlerine girdiler 

BU SATIRLARI . OIUYAMIYACAI OLAN BiR 

SANATKAR FLOTONO (AllYOR, ANLAllYOR: 
- Temmuz ! 

düs, 4 a.a. - KudGı'ün yahudi mahalleleriidn Wriade Wr anp otıo
bamba ablauttır. Dört kiti ölmüt, 10 kiti ,. ............ 

11 Ankara çok gOzelmiı ! Görmedim, göremiyorum. ,, 
11 GeçtiOim yollar asfaltmıı, kenar 1 a r1 n da büyük 11 

Pi,_ Bönua'am Allaatitl'W ....... 
nuzaa temmuz ucatmm, hepimizi Wr 
W• dıa lııeft-. ........ a.u. pli-
,.. ......_ ._....... ... Hıımi 

aktam timal mmtüauncla araplara Jı.rp ltir9ok taamaslar 
lautm Bu nunt&kada aillhh çeteler ldiçik sruplar halin•• fu.11-

-~· Mı clwam etmektedirler. Dün, :reeli kitinin yarala...,. ...._ 
• 

" Gölgeli ağaçlar varmıı yazık ki göremiyorum. ,, 
11 Fakat hissediyorum ki çok güzel bir yerdeyim ! ,, 

......... lrıorkufWr .... .... 

........... -ım.. .. .... 

..... lııabnalsa • •n-111 i H ..... 
-ı~- , ........... 
lark ...,....._ -.z••H• • 7a-... 

el • AYi•, 4 a.a. - Birkaç aiind- Hrl ..... -- ........ 
a hemhadat olan Yafa .. Tel. Am ............ laalkı telav Wri-

-i·wı .. rinnitlwdir. Arapların inriae a.., ...m.u., pkaa .-"IDilw-
Wr kiti obnüt " iki kiti aflr surette ~· lnfilllc ecl• 6ç 

dan döe1 kiti alır aantte pral-11bl'. llıııl ...... an...U ..... 
t keailmiftir. 

Bir flütüm, bir anam var! 
Birile ötekini besleyeceğim 

.__..,.,. .... itte~ ......... 
Wr ...... ..... • .... •ne- ... 
,_.. .. - iAT Y-.. ..... ... 
...... ., ... Wta ......... - .. 
........................ ? 71-...._._md·•• ......... ........... , .... ..., .... 

Bir doda ...... _ ı *Halli .... be
.. Ama',.. sidtadılia!" 
-Adam....,_....,_.._~ .. Japon sarayında 

yapllan tasarruf 
okyo, 4 a.a. - Prenı Konoye ve 
ıye Nuın tarafından imparator· 
n lktıaacH nzlyeti hakkında ve

n malOmattan ıiddetle miıtee•ir 
bnpaıator, bir mini tetkil etmek 

rı aara1 maaraflarında taaarruf 
ılmuı için tedbırler almıya karar 

ttlr 

mparatorun ma1Uında ecnebi 
. eketlerden ithal edilen içkilerin 
ıne m.,rubat.olarak miııt lake kul
lacak, M•ır tütünleri yerine N· 

da Formoe aduında yeti9tirilen 
tinler içilecektlr. Nihayet Nray na· 
ı taralmdan •erilen talimat muci
ce Nraydan ,,.,. Nraya nrilecek 

hediyeler bundan aonıa kıymetli 
denden olmıyacaktır. 

-

Türk 
Fransız 
dostluğu 

Dart bet cUn evel 
bir kaç hukuklu 
gen~ paetembe 
ıeldller. Yanla· 
nnda k11a boylu, 
sayıf •e ılyah 
ıazHlklU blr ço
cuk ftfdL Onun 
elinden tutuyor. 
yUrilmeaine yar. <•• l. lacl uylad•) dun ediyorlardı. 

oe amil olaaılıtır leanaatİnfl• Gençler, bu meç 
7İJIL,, hul arkada9ı bi

HataF dl•umm •GtiadifGmb se: 
tekil .. halledU•it ol•utun• sörm• - lanir taiır 
mise milait f&l't)arm t..-ı. •tmit dilıb n kffrler 
balqmna11 bu cloetlutua eMri olduiu mektebinden ı•· 
kaclar onan claha aiyacle taniaiae sen aene birinci 
ele aebep olacaktır. ilkle mesun olan 

lmsalanan muahede ile komtul1* Şahin l9lner, dl
mualae ... inia t...ticli haJdnpcWd ye tanıttırdılar. 
mit.__ beyan•me ltillim '-clar Ve ilin ettiler: 
Mitla .na ........... " la....Ue - Din ıece birinin JUClq:ni1le 
--.-- kaNet s-IFe'J'i ...mctı- bblm yemekhaneye ıeldi. yardım 
..._. Mnr .....-. Zira ~·il• lttedL Bb bu yardımı, çok kere kar-
.......... wak clolllü " kan .. • plaplan ilç bet kurut toplama ıure 

Alı 1 lllr "Pli' lik lüal.ı cali w-ak lhmMID'. tinde anlaınqtık. Fakat o 
• fmd Y~m F•pmlf olan ... lt1mclan turih etti ki bizden beklediii yar· 
•IJI O 1 böyle yanyana yqıyaUk olan i1ri clun para değil, kendiıini çahpbi-

ebek. 4 a.a. - Aac:.ania iamindeki llJİl)etİll biribirin,. .l.ı.ha çok 7aklq- leceği bir yere yerlettirmek veya 
'lb posta V'&puru Kebek'in tima- ,.... ••. ~ •• xı :rakm tarkta ıulhan elM- böyle hayırlı bir ite vuıta olmak-
prbialnde B1,·{r,1an.rf · · ... uıaa di olmaımı temine .. kuvetli zmıa- tır. Size getirdik. Sanatını ıize göı-
·- .... LU • apurun 360 yol· nı tefkil eder. termek, dinletmek iıtiyor. 

u karaya çıkarılmııtır. Vapur ez. 
le iiç milyon dolar kıymetinde al· Hidiae... iyi ltir tekilde inkitaf Şahin ltlner kördü. Siya ıizlil· 
külçeler tagımakta idi. aıt:nııiftir. B•claa itiyle M aym tan- iü bu kuurunu ertmek isin tercih 

· ... _ da )'iiriiyerek mukMldw n müaltet •tJJıiıtl n ~lllffln ara ııra burnu-apur ıemı,,acld tulumbalar saye • 
de tekrar JU.smeie batlamıttn va. iauı.;a riad oı.aı.m t;ıMt .... llUll U.tUne dtttlllııall bl111t1nc. 

bir romorkCSr tarafından Kebek'e lb...-. iri .ı,wtl••.-.ı,. lıiiMbır k8rllllatl lllıpalNk, .,_., iner 
üriılecektir. olanı meydana gelin.fittir; gene ay- gibi de!'hal dUzeltiyor, kuıurlu göz

ıu iy~ niyetler bundan sonraki •azi. leııini siyah camların arkasına giz-İtalya erlinıharblye reisi 
Berlin'e "tti 

rlbı, 4 LL - ı:.f,. erklnıharbi
reial ......-.J Pariani Almanya er

biye nW Von Brantlç tara
"Nku bulaa dl,,.t berine dün 
Berlin'e citmlttir. General 

lln ciY&rındaJd muhtelif aıkerl 
latı teftlt edecektir. 

n memurlarmm ıeee 
meealal ücretleri 

....... __ ,_ heyeti, liman memurları· 

lha f ln&n1 yılı ıece meaaial ile· 
tüliaatnu:n tnzl teklini telbit ·•ua ıare; 

1llıe lmirlltlle İatanbul n lrınir 
t llehıerıne Ye vekillerine her 

~ S1 ~dıiz ıeee için 100, inzibatı 
•• &Olltroıa ınemur olanlarla fen 
rlarına •• DıUlbakat Uman reiı· 

• •• ••killerine 75, mU.tıakll U
lllelnurlarına ve •ekl11erine 50, 11· 
~.rlarına •e maklniadere •• 

'"111S 40 .tayfa ve odacılara ao ar 
'ftrilecıekttr. 

• tefrikaımz --
uyuyıı 

fea.riiııl ae •·• ,.,_.._ .......... u~du. 
edecektir. -·-,- Verdllfaü MlelltJdBlil Mr k8-

N_,. BAYDAR 111ine, yavqça iliıti. KoJtupncla

Bokr11 ciyarmcla 
feci bir infilclk 

BUkreı, 4 a. L - Din itle smnanı 
payitahtın dftnndald depolardan bl • 
rinde bir infiWr bud olmuftur. Bu • 
nun aebebl on ab4•nblrl Romanya. 
da hüktlm süren tidclttli 11cülarcbr. 
Us piyade cephane ~u harap ol· 
mu9tur. Facia kurbulanmn adedi he· 
ntız malQm dtllldlr. 

Bajdid, 4 a. a. - Geçen cuma cünii 
aileai efradından bet kiti ile birlikte 
araba ile Baldad'a panekte olan Ra· 
madi ıeluinin MJdmi, çölde kaJbol-

muıtu. HWınln arabalı bucUn bulun· 
muıtur. içinde bulunanlardan UçU ıu • 
ıuzluktan ö1mUf1erdlr. 

(omk Eslrı• .... (a 
hkKI ..... 111111 Slrlllri 
Çocuk S.Uıeme Kurumunun An· 

kara'dakl Çocuk Bakacı okuluna ı 
temmuz 911 dea ltlbareıı talebe kay· 
dına ba~. Kqıt mU81DC1eaine 
teınmu 038 nihayetinde IOD verile· 
cektlr. Okul yatıh •• paqaqdır. Ttd· 
rlat lkl ıenıdit. Denhr nuart n 
pratiktir. Okulu mumfaldyetle bitl
rerelt diploma alan bayanlar Çocuk 
Bllrpme KutmliUnun g61terecetl yer 
lerde iki MM maq1ı olarak çalıımayı 
clenahte ıdeceJderdir. 

Okul, yalnrs Bayanlar içindir. 
Çocuk Bakıcı okuluna yuılma n 

almma tartları fUDlardır. 
1 - 11 yqından qatz o1m1mak 
2 - bk mektepten ctiplcaa abq 

om.ıs (Orta mektıb ile U.. talebe
leri tercih eclilirltr. 

3 - lrllllatl yerinde ahllkı iyi ol-
-ır. • 

4 - Okııla ,aııJmak i8ttyenler 
(Anbnp Çocuk ....... ICaraatu 
Merkni B8fbnlılma) --~· ini· 
da ile mtırac:aat etmelidirler. 

5 - Kayıt isin ıerekll olan nnk: 
llakWa ctiplcımuı, Nefua UYiyet 

cW•..,,, $lhbat n qı raporu, HU.· 
nibal ilmühaberi, lls fotolraf. 

• 
• 

kl aiyah, unn kutuyu dblerlnln 
Uatllne koydu. a.a kutunun ~iade 
~'in bUtllt Mrvetf. ft ~ 
unatı lakhdır: P'ltltL. 

Beldedlll himayeye bir an arel 
bV'UflD&k llmldlyle çırpmıyordu. 
Etraf mcla kendlalyle allbdar olan
Jann mevcudiyeti ona, uzun nman 
mahrum bldıiı belli olan ttfbt 
ve Umid veriyordu. Boyundan ve 
yqından beklenmiyen tok bir .... 

le ve tamb bir pve ile konuıuyordu. 
Biz tormadan 18ylemlye batlacb: 

- Driim. dedi, lımirde'ki 1dSr· 
Jer mektebini çok iyi bitirelim. ,_. 
ra cebinden çılrardılı plaadıtu
anelıini blu usattı " aalatmap de
nm etti: 

- Şimdi onbet yaflftdayım. Jılek. 
tebe 7 )'atında clnllm. Ve lir~ 
elen biraz monra nute bqlada. ' 
aenedenberl bu demir çubuk lae
rlnde ça119ıyorum. Mektepte nmrt
ma notalar CStretlyorlardı. Oftlarla 
çahttlln ve daha ilk aenelercle ken
dimi hocalarıma belenclirdim. Hat· 
ta öyle ld IOD MDelerbnde hem ta• 
lebelifimi mubafua ediyor. lı
de kllçllk auuflara bocalık JaPIJOIP 
dam. 

Mektepte Olen ...ı,.- tok i7' 
idi. Meırt.p benim ber Jtylml • 
mln ecHyonta. anem ele cbpnda 
evlere yardım ediyor, hayatmt ita
.sanıyordu. l'akat bir sGa blllle ı 
- Artık mmm oldun, dediler', 
iıte fellketll ıtınlerlm o nmaa .... 
ladı. Ne yapacaktım. Nerede sab
pp, kanunu DO ile doyuracak ye 
avalb annecillmi nuıl belliyecek· 
tim. Anlrara'ya plmeji dutUndllk. 
Çiıılril bea Çubuk'ta dolmtııl. An· 
kara'cla b6J8mlltum Bablm bir bila· 
bap imlı ,,. harpten • ...,, •• 
Yol paramuı temin eder etme& An· 
kara treaiae bindik. Bir aenedall· 
beri ....... ,,... Aw8I pı ,,, YJ• 

ıa,_, w t1m•sli1or n laem ~ 
•ine lama dt M,uk mnemle bula 
lıüıyor. hllat ben aaumin eJaM.. 
iW yerllla Sok •ta1UJ'Or11& Btm 
ele lllmd• it pllrken-

Benl bu W.,. kurtarın, Jll
YWU'118 ttlse.. 

B u ton ca.ıetten ldıiı'a 191r 
mlddet 4urclu: lçbıden de

rin bir t~ dUJduta beüelllJ,Cll 
fakat ~,. çalqiyordu. 
Hatta o bc1ar ki b~ ele mUte-

... ır ettiiinl anladı. Derbal mev
zuu dellttfrdl: 

T! Ankara Sok CUS•lmlt. dedi, c...._ ..,_.,..._.Fakat an· 
n .. uilatıJor. O onblt tene nelr ::-:=Si! ba -

Zttlfini ıayiUyor. Her akpm o
nu dinliyorum. Geçtiğim yollar as
f • kpularında ~ 19l· 
geU alaçlar ftl'mlf. Garemiyorum, 
fakat hiaaediyorum ki çok ,UZel 
bir yerdeyim. ır.ndbıie bir de it 
bulunam dflnyanın en blhtl)'H ia
sanlarmdan biri olacapa. Kat bir 
blhtiyar 
Şahin !tiner 8yle içten, 8yle •

mimi •e 8y1e güzel lronuıuyordu 
ki ... Yat~ iiınid edilaılyen hal
au bit lll wrdı. 'Sltrı-.m taldı ol
duiu yetde heyecanlar tqıyordu. 
T~dıP. atbelliklerl anlatır, o. 

- Benim, dedi, 
fllbt bunu ılde 
ıd.lncl19 bıds 
da çok • .,. 

çeıkıtfm. ·-lsmk'cle flit bo-
am B. 1..mt -
dlr, auart bo • 
um daalmm 
Yepr'cll. Onun 
Oltlnde pı..
d-. aı.ettm. 
Plltıllnl ...., ' 
t• bırabm ...,. .. 
iyi bir .....,..ı: 
bıraktı. O flOtle 
bir ci1n Elhamra 
a1nemumda blr 
kamer verdim. 
O smman lmılr 
ftli91 oıası Kasan. 

paşa da (General Kbım Dirik) 
konıerdeymif. Beni beienmif. Kon
ıerden aonra çaiırttı. Gittim elini 
öptüm. Bana dedi ki: 

- Oğlum Şahin, terdG fnkall
de iıtidadın Yal'. Çalıtınan mum· 
vak olacabın. Bir 11ye ihtlyacm 
var mı, benden bir fe)' lılter miain. 
dedi. 

- Elimdeki fllttl l8tedm. BaPa 
bir teY iatllllelD ,.._., decllm. 
Fakat IOQ.ra ~lrendim ld elimdeld 
flütün bana verilmellu lmJrla yok· 
mu1o Çünldl mektebin ~ 
idi. Bunun ilnrine H_,.. .,._ 
ı. ·= yel Etfal bu flUtll aldı bana.. Ha,a-
tımda ıevdiğim iki ıey var benim: 
Biri amıcm, öbürü flüt. .• Benim p· 

Anlan'mn 11.a. .....,_, ..._ ................................ 
....... ipek eu.n.. -- .... ................ •'*ı ........ 
o ..... 1Mtt.7'9 ......... .......... ~ ...... , .. 
Pi ......... "lflına ltıaılll 
..... lllJ'W, ~ taplllll ..... ............ 

Eftlld _.....,..._.. • • ._ 
.. --........... ..,,el. .... ... rqe..,. ,..,.,. .. ..-n .... .... 
tm lfaiım. •e ..... ..... aöncl• .. 
Yoba Rhatm 7eN lnmlt .......... • 
.... bphym ......... ......,_ 
:rüluelm hannt -....-... M r* 
Calilt Dede'llİn ölmes ............. .. 
mlnua~t 

Giydikleri lfitabı temmuz, 
tçtlkled tul• cihaneOs ... 

Din, ............ slnllllm ıc..-. 
ör-. urdan sene laıharlıma Urlta ... 
zuh11 ile terwim "'7or ... Ha .. ,,,. 

Wb; ..... ki fw WB --- ol
ımkllm lllllmhmt. .... 1aildillaııis 
t n ollnutta. T..._ Anlmra'
..na sınlsıine lamlttai••pıa.. tlo..,. .........._ 

Dikkat ediaiss ........... ...., 
............................ y .. ........................... .,. .... 
~ ...... ı Tı ...... .., ....... 
...... t-••··· 7'•--...... 
ria. Bizlere ,.....mü lmWl ... 
dir? - N. Baydar 

Jeme geJlaee. ._.. ... ltlrlyle, 1- ~ııl. •---n-~ atıJa 
biirilnli geçindirmek... ~-~ 

He yapüllirdiW Nwl himaye binalar 
edilirdi bu çocukP Bllml,oru. fa- Emaram&ln dGn plen maJtmatıa 
kat,, bu aanatktr tlrk çocupın. bi- alre ltey ~ Umumi llBfettlf B. 
_,.. ..... .._ bir , ...... ,. -- 'hmiil. u~ hmuriyle &Aramda 
C1lf •- de memleket..,_ oıctutu- ıoo.ooo Ura,. Na:luak yeni dol:mD 
na baUs. 

Sanatlrh tahin lflner'ln rlcala- eftnha temel atma amnaimi ttinole 
nna 1readl ricalartmlSı da btıyo- yapılmlttır. Br,arumda 130.000 Ura,. 
ruz. AWrablartn lıllm,.ıat bek· yapılacak yeni ilk me~ biDHmm 
liyonız. temelleri de ıen.e atey cOn B. Tahlia. 

nu ı&rmek sevkinden mahrumluiu· .------------ Uzer'ln huzuıiyle atılmıttır. Aldda 
ela cene 8tey cGıı 44.000 liraya ihale e
ctilen ildncl bir ilk mektebin temelle-

n" yanıkırken içimizde U.ZUcU bir 
Grperme hiuettik. 
~r bir bahtiyar .. " diye blr da

ha tektarladı Ve gene ıuıtu. Biz de 
.. 11}'0r4uk. Bis, k6r Şahin'in kar
flllllda eailamhjımısdan utanıyor, 
o bislm Jrarırmısda tUrhl hWerin 
tuyilri altmda mahcup, duruyordu. 

- Beni biraz dinlemek ltter ml
atnlz, diye tordu. 

- Çok memnun olurua, dedik. 
• Dldnin OıtUne yerlqtirdili ıf· 

yah uzun kutusunu açtı. içinden 
fttı'tUnO çıkardı. Parçalarını birbi· 
rlııe ekledi ve : 

- Şubert'ten bir parça, diyerek 
s-Jmaja bqladı. 

Biz onu hayret ve takdir bialeri 
İfİDde durıwı dinliyorduk: o, Jril. 
siilı cii~lerinin blltUn kuvetiyle 
flütibaü tıflUJW, çok teri el hareket· 
Jeriyle 111lmtden napye atlıyor
du. 

lubert'ten, Betboveıa'dea parça
lar çaldı. Sonra dedi ki: 

- later milim &ise bir de kendi 
nerbni, kendi beateml dinleteyim. 
Bir tiirk IDU'fl yaptım ben, dedi, 
notasını da ben yudım. 

Fltitilntı cludaklarma sltllrclll. 
Heyecmıla '"Türk marpu" plclr. 

Onu dinlerken uap duJD1ıor, fa,. 
kat tanatını takdir edlfClldak. O· 
na el~ uap .. .- luJIDÜ 
için, dilllemek de talrdlr itin ,._ 
terdi. 

- Yonalchm Şahla. ~ Mru 
dinlen.. O yorulmayı ..._. etme
di: 

- Hayır, dedi, ben net • ..._.. 
iken yorulmak nedir hı.etmiyo
rum, bot dururken yotuluyorum. 
Bir it bulunam hiç yorulmi,aca· 
lım. Hele anneme de btbrlam. .. 

Ve tonra ann11lnin ayda verdlll 
bir kaç kurup abrkeıı i'inbl nuıl 
burkqJdufunu anJattL 

- iu ellnclekl flit Hlüiı mi diye 
sorduk. 

lnslllyı'• PllıQl'yı 
• 
yllllllll lktlı 

VU)OV'&, 4 L L - Stanta - La.oy 
ve Yukarı Silezya'dald Polonya • -
kamları AV'Ulturya•dan etlen )'lıbati 
alanına niha,.ı vermek ipil 12 ..._ 
da Polonya • Çe~ hududun
da tatil edilen aeyyah aıı0n•ka1ltmı 
tekrar teaia etmlflercllr. 

ri atzbmttır • .Afkale U...mda llfat 
iatalyonunwı. Ajrı'da ayczt depom· 
'nun de temelleri 6tey aUn atılmıtttt 

lstaabul muWmlerlnia 
pslntiai 

latanbul, 4 (Telefonla) - Kemle • 
keti tanımak Ye tldkiklerde bulunmak 
ınahadlyle ilkokul mıftHmJeri u. 
ıında tertib edilen gezintilere buaBn 

İstanbul' da ilk okul kamplan baf)anmqtır. llk gezintiler tinler tah-
lıtanbul. 4 (Telefonla)_ hk mek- ılıl edilmlttir. Oedntllere 200 mual

teb talebell için tahlil edilen bet Hm ittlrlk etmektedir. 

kamp blılln ~ılmıttır. Bu Jramplara -
yuaJa ta1eM .. ,.. 400 ctar. iinlftıtllltellllerl 

Darü afakaya 
talebe at.naca 

Titr 
kuaaı 

e. - MU..babyı bAMnllır ......_ tır: B 
da çekilecek kurayı bot se....... nedarlı 

3 - ilk anUraaatta ..Ufuf lalTlyet B. 
chdaıu, mekteJ» ımme.ı, sltek qı kl· dırım 
ğrdL Sıhllat rapon ft Mr MDra fo- Ye41e 
tojrafı ptirileeektlr. BB. 

4 - Kayıt &«inleri: Puartni, ç~r tafac:ık 
tamba, cuma, .,.t 17 7• kadar, 
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T rakya'da arıcılık Karataı orla okulu 
Bu sene 1 Ol mezun verdi 

Arıcılık tahsili İçin Peşte'ye 
ikinci bir kafile daha gitti 

İzmir, (Hususi) - Şehrimizin mü
him bir kültür merkezi olan Karataş 
orta okulundan bu sene 103 talebeme
zun olmuştur. Son sınıflarda talebe 
mevcudu 129 idi. Bunlardan 25 genç 
ikmale kalmıştır. Mezun talebeler as-·n ... ~ 

keri liselere, ticaret ve erkek lisesine 
girmek için teşebbüslerde bulunmu9-
lardır. 

İzmirin bu seneki 
üzüm rekoltesi 

İzmir, (Hususi) - Rekolte tahmin 
heyeti, üzüm mıntakalarında yirmi 
gün süren tetkiklerden sonra üzüm 
rekoltesini şimdiden tesbit etmiştir. 
Bu tetkikler neticesinde rekoltenin 
73500 ton olacağı anlaşılmıştır. 

Mahsulün doğuş vaziyetine nazaran 
rekoltenin 100,000 tona yaklaşacağı 
tahmin edilmiıti. Fakat bağ mıntaka
larında esen şiddetli rüzgarlar ve ·ya
ğan yağmurlar, hatta bazı yerlere dü
şen dolular, kısmen ve münferit ola
rak epey tahribat yapmış, bu ıuretle 
rekolte, vasati olarak 73500 tona düş
müştür. 

Bu seneki üzüm mahsulü çok nefis 
ve iri taneli olacaktır, hiç bir yerde 
hastalık görülmemiıtir. Havalar, §İm
dilik mahsul için müsait devam et
mektedir. 

Kadınhamnda mezbaha 

Yukarda Macar devlet çiftliğinde kurulmu§ olan arıcılık mekte- Konya, (Hususi) - Kadınhanında 
bi. Altta, Peıte'ye ~iden trakyalı muallimler istasyon caddesine müvazi bir şekil-

de ve kasabaya 270 metre uzakta dere 
Edirne (Hususi) - Petteye arıcılık kursuna gidecek olan ikin- kenarında bir fenni mezbaha yaptırı-

ci heyeti teşkil eden 7 kültür ve ziraat muallimi de Edirne iıtas- ı lacaktır. Mezbaha 3651 liraya çıkacak-
yonundan uğurlandı. tır. 

Peşte'de macar hükümeti erkanı 1 
huzurunda türk ve ecnebi arıcılarının 
şehadetnamelerinin verilmiş olduğu 
oradan bildirilmiştir. 

Kursu bitirmiş olan birinci posta ci
var köylerin köycülük işlerini, koope
ratiflerini, hayvancılık ve ziraat hare
ketlerini görecek ve bir hafta sonra 
yurdumuz;ı dönmüş bulunacaklardır. 

Kursa devam eden muallimlerimi
zin Macaristan'da büyük kolaylıklar 

ve kardeşçe hislerle karşılandıklan ve 
çok faydalandıkları gelen mektuplar
dan anlaşılmaktadır. Muallimlerimiz 
tatbikat gördükleri günlerde bazı çif
liklerle büyük ziraat müzesini av hay 
vanları milzesini, tavukçuluk mekte
bini de ziyaret ederek incelemelerde 
bulunmuşlardır. 
Yalnız Peşte civarındaki arıcılık 

çiftilk mektebinde (71) bin fenni ko· 
van, 31 bin sepet kovan bulunması ve 
937 de Macaristan'ın bal mahsulünün 
30.651 kental olup 74 vagon bal ihraç 
edilmiş olması bu memleke,tte arıcılı
ğa verilen önemi belirtmeğc kafidir. 
Bazı verimsiz yıllar kovan başına 

ortalama 10 - 15 kiJo düştüğü ve bazı 
yıllarda da mesela 1937 senesinde ko
van başına 50 kilo isabet ettiği gelen 
salahiyetli bir mektuptan anlaşılmak
tadır. Bu büyük hareketi Trakya'mı
za ve memleketimizin arıcılık mınta
kalarına geçirmek ideal bir emeldir. 
Trakya köylüsü ve onun muallimleri 
bu yolu tamamiyle tutmuşlardır. 

Malatya'da Bayındırl.ık çallşmaları 

Şehir yakında iyi ve 
temiz suya kavuşuyor 

Malatya (Hususi) - Şehrimizde bayındırhk faaliyeti günden 
güne inkişaf etmektedir. Son aylar içinde birçok güzel binalar 
yapılmış, caddeler genitletiliniş ve ağaçlandırılmıştır. istasyonu 
şehre bağlıyan yolun mükemmel bir hale getirilmesi ve istasyon 
meydanının güzelleştirilmesi için geceli gündüzlü çalışılmaktadır. 

Af yon halk evinin J 
Bir yandan, bayındırlık planına gö

re istimlaki icap eden yerlerin istim-
•. • lak muamelesi diğer tarafdan yıktırı-k oy gezılerı lan kısımlar üzerinde hummalı bir fa

aliyet sarfedilmektedir. 

Çok fay dalı oluyor 
, . 

Bundan başka Malatya'nın esaı;en 

zef'\gin olan suyundan en iyi şekılde 
istifade imkanlarını verecek irva ve 
iska kanalları yapılmaktadır. Eski-
denberi bereketli mahsulü ve bilhassa 

ı gerek keyfiyet gerekse kemmiyet ba
kımından zengin olan mcyvasiyle şöh
ret bulmuş Malatya, muntazam su 
yollariyle bu vadide daha büyük bir 
inkişafa kavuşacaktır. 

Gönderdiğim resimlerden biri ~eh
rimizde vakıf Muratpaşa arazisinde 
yeni açılmakta olan sulama kanc;lla
rından birini, diğeri de Muratpaşa 

arazisinck romalılar tarafından yapı
lan yekpare taş köprüyü göstermekte-

Konya' da 
Türkkuşu 

çalışmaları 
Konya, (Hususi) - Konya'da bir 

Türkkuşu okulu açılması için yapı -
lan teşebbüsler müsbet netice verince 
Türk Hava Kurumu Türkkuşuna Ü· 

ye kayôına başlandığını ilan etmişti. 
Bunun üzerine kız öğretmen okulun
dan 15, liseden 67 ve orta okulu ikmal 
edip tahsili bırakanlardan 5 kişi ki 
ceman 87 talebe üye kaydolmak için 
müracaat etmişti. Sıhi muayene neti
cesinde bunlardan beşi kız ve yirmi 
sekizi erkek olmak üzere 33 kişi 
Türkkuşuna kabul edilmişti. Bunla -
ra, geçen sene Adana Türkkuşuna iş
tirak edip A ve B brövesini almış o
lan Konya kız muallim mektebi tale
belerinden Bn. Edibe'nin de iltihakile 
talebe mevcudu otuz dördü bulmuş
tur. 
Türkkuşu genel direktörlüğünün 

yaptığı bir tamime göre, talebeler
den lise 10 ve 11 inci sınıflarda bu
lunanların Türkkuşu kampına gönde
rilmeleri icab etmiş, bu şeraiti haiz 
altı kız ve dokuz erkek olmak üzere 
ıs kişi İnönü kampına hareket et
miştir. Türkkuşu talebeleri istasyon
da uğurlanmışlardır. 
Aldığımız bir habere göre bütün 

Türkkuşu üyeleri cumhuriyet bayra
mında Ankara'da resmi geçide işti
rak ettirileceklerdir. Hava Kurumu 
Konya şubesi de bu hususta hazırlık
larına başlamış ve üyelerine beyaz 
kombinezon, beyaz çorap, lastik ayak
kabı, tulum yaptırmıştır. 

Önümüzdeki tahsil devresinde Kon 
ya'da da bir Türkkuşu mektebi açıl
ması için hazırlıklar ilerlemiştir. Ha
va Kurumu Konya şubesi kendi otur
duğu binanın tamamını mekteb için 
kiralamıştır. Türkkuşu umum mü -
düdüğü mektep için egreken tahsisa
tı Konya Hava Kurumu emrine gön
dermiştir. Mekteb açılınca tatbikat 
için şehrimize tayyare ve planörler 
de gönderilecektir. 

Samsun'da mahsul 
Samsun (Hususi) - Vilayetçe alı

nan ciddi tedbirler son bir iki yıl i-
,,,, çinde Samsun ve çevresinin ziraat iş

lerinin çok inkişaf etmesini sağla-

Halkevliler köylüler arasında 

Afyon, (Hususi) -· Halkevi köy gezilerine ehemiyet vermek
te ve sık sık seyahatlar tertip etmektedir. içinde her mesleğe men
sup çeşidli münevveri bulunan 70 halkevli, bu hafta da Ağzıkara, 

Anayurd, Atlıhisar, Balçıkhisar, Buralarda köylerin dikkate değer 
Bedeş, Çakırözü köylerini zıya- tarafları gezilmiş, köylü ile hasbihal
ret ebniştir. ler yaP.ılmıştır, bilhassa köylüye sıh-

mııtır. Bundan ötürü köylü de bü
hi tavsiyelerde bulun••lmuş, köylünün yük bir sevinç içindedir. 
dilekleri teabit edilerek temin olun- Bu yıl mahsul durumu çok iyidir. 
m~ştur. Gezideki doktorlar köylerin denilebilir. Yağmursuzluktan korku -
hastalarını mua;.•ene etmişler verdik- luyordu. Son haftalar bol yağmur 

teri ilaçlar Halkevi tarafından yaptı- yağması bu tehlikeyi de ortadan kal
rılmıştır. Köylü bu candan alaka kar- dırmış ve çiftçinin yüzünü güldür
şısında çok sevinmiş ve en samimi SÖ7 l müştür. Köylünün ziraat sahasında 
lerle memnuniyetini ifade etmiştir. fenni bilgilerle aydınlatılması için 

Tekirdagı \uup··~ları 

DİYARBAKIR'DA SPOR 

Tenis kortlarında sabah ve 
akşam maçları zevkli oluyor 

Diyarbakır, {Hususi) - Şehrimızin 
çalışan spor müeeseseselerinden biri 
de Bozkurt tenis kulUbüdür. Halkevi 
parkı içinde kulübün güzel iki tane 
tenis kortu vardır. Her iki kort da te
nisçiler tarafından ıpor saatlerinde 
hemen boş bırakılmamaktadır. Diyar
bakır'da yazın tenis çok erken ve ak
şam da ancak saat beşten sonra oyna
nabilir. Bu maçlar gençliğin ve mu
hitin yegane zevk ve eğlencesini teş
kil etmektedir. 

Tenis kortlarının bu yıl, mahalli i
caplar düşünülerek betondan yapıl
ması kararlaştırılmıştır. Kulüp azala
rı günden güne çoğalmaktadır. 

Bakırspor kulübü 
Diyarbakır'daki Ay, Yıldız ve Boz

kurt tenis spor kulüblerine ilave olu
narak (Bakırspor) adlı dördüncü bir 
kulüp kurulmaktadır. Bakırspor di
ğer spor faaliyetleriyle beraber daha 
ziyade güreş sahasında çalışacaktır. 

N ümune hastahaneıi 
Geçen sene kışın biıdenbire yanan 

Diyarbakır nümune hastahanesinin 1 
büyük pavyonu inşaatı bitmek üzere
dir. Dicle'ye bakan bir set üzerinde 
yapılan yeni bina çok modern tesısa· 
tı havi olacaktır. Bu pavyon ikmal e
dilince Diyarbakır nümune hastaha· 
nesi, doğu'nun en büyük ve en mo
dern bir sağlık yuvası haline gelecek-
tir. Usman Eti 

elden gelen yapılmaktadır. 

Diyarbakır tenisçileri ve 
kulübün en küçük oyuncusu 

Burnovada zeytincilik 
İzmir (Hususi) - Burnova zeytitt' 

cilik istasyonunda verimli şekilde 
çalışılmaktadır. Aşılanan zeytin kll' 

lemleri yükselmiştir. önümüzdeki yıl 
istasyondan müstahsillere mühim nıi1' 
tarda zeytin çubuğu dağıtılacaktı1" 
İstasyonda modern bir zeytinya~1 

fabrikası ve bir laboratuvar tesisi ı· 
çin Ziraat Vekaleti nezdinde teşeb • 
büste bulunulmuştur. 

Bafra taraflarında bazı ziraat mın
takaları ani bir çekirge hücumuna 
maruz kalmışsa da vilayetçe hemen 
alınan kati tedbirler bu afetin tahri
bat yapmasına meydan bırakmamıştır. 
Son hafta esnasında yapılan mücade
lede çok mikdarda çekirge öldürül
müştür. 

Vekaletin, bu teklifi kabul edecdi 
ümid olunmaktadır. Çünkü buracJ• 
zeytin mahsulünün toplanmasıncJafl 
itibaren taktirine kadar her şey, rno· 
dem bir şekilde müstahsile gösterile' 
cektir. 
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Ulus fotoğrafçısı Hat~y' da 

lzcjlr geçerken çarşı bu hale gelmişti .. Altta, 
s enderun'lular partinin öğle yemeğinde •. 

Yukarıda ve aşr:ığıda balıı .y~ 
elbisesi giymiş genç kızlar 

ve izciler .. 

.;.!·· 

~· .. 

.. 

. . 

1-!alk bayram yapıyor, altta bayr!lkla:·J'l. gençler selô.mlanıyor · 

Sağda, Hamidiye'nin ziyareti esnasında bahri
ye şapkası giyen genç kızlar, yukarda lskende

run' dan bir görünüş, altta izciler bir 
kamyonun üstünde 



A. Levazım Amirliği 

Srğır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çanakkale Mıt. Mv. birlikleri 

ihtiyacı için 100.000 kilo ıığır eti ka
palı zarf uıulile satın alınacaktır. Sı
ğır etinin beher kilosu 28 kuruttan 28 
bin lira biçilmittir. 

2 - İhalesi 6 temmuz 938 çarpmba 
günü saat 16 da Çanakkale Müstahkem 
mevki satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - İ•tekliler ,artnamesini 140 ku
t mukabilinde Çanakkale Mst. Mv. 

satın alma komisyonu, lıtanbul leva
zım amirliği satın alma komisyonu, 
Ankara levazım amirliği satın alma ko
misyonu, ve İzmir levazım amirliği sa
tın alma komisyonlarından görebilir
ler. 

4 - Taliplerin ihaleden bir saat evet 
teminat akçeleri olan 2100 lirayı ve 
ihale kanununun 2-3 Uncu maddele
rinde vesaik ile bir saat evet komis
yona müracaat etmeleri. (1970) 3890 

Bir elektrik ustası ahna<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 

1 - Harp okulu için 60, 70 lira ile 
retle bir elektrik ustası müsabaka ile 
alınacaktır. İsteklilerin 10. 7. 938 tari-
hinde imtihan olmak üzere okulda bu· 
lunmaları. (2132) 4140 

Bir etü memuru bir 
Baş hemşire ahnacak 

Ankara Levazım Amirliii Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Harp okulu hastanesi için 60, 
70 lira ücretle ve imtihanla bir etü 
memuru ile 60 lira ücretle ve mektep 
mezunu bir bat hemıire alınacaktır. 
Şeraiti haiz olanların vesikalarile bir· 
likte h~stane baıtabibliğine müracaat 
etmeleri. (2133) 4141 

Sığır. veya keçi 
eti alınacak 

Ankara Levazun Amirliii Satm 
Alına Komisyonundan : 

1-Ankara garnizon müeueleri ih· 
tiyacı olan 300.000 kilo sığır veyı& keçi 
e:linin pazarlıiında teklif eodilen fiat 
pahalı görüldüğünden pazarlıkla ek
ıiltmesi 6 temmuz 938 saat 11 de An
lrara lovaznn &mirliği satın alma ko
misyonunda yapdacaktlll'. 

2 - Muhammen bedeli 120.000 lira 
ilk teminatı 7250 liradır. Şartnamesı 

600 kunıt mukabilinde komisyondan 
1aluıır. Kanuni ticaret odası ve bu it· 
lerle ufartıp teahhüdünll ifa ettifinc 
dair reemi makamlardan alınacak ve
aikalarla belli saatte komieyonda bu· 
lunmaları. (2217) 4281 

İmtihanla makinist ahnacak 
Anbra Levazım Amirliii Saıua Al· 

ma Ko.: 
1 - Asker! motorlu birliklerde ça

lıf!llBk üzere imtihanla ücretli maki
nist alınacak ve gösterecekleri ehliyet 
derecelerine göre altmıı liradan baı
lamak Uzere doksan sekiz liraya kadar 
Ucret verilecektir. Giri' prtlarını gör
mek için taliplerin acele Ankara As
kerlik ıubeıine müracaatları (2216) 

4270 

Koyun eti ahnacak 
AnkM'a Le•az- Amirliti Satm 

Alma Kmniayonandan ı 
1 - lstanbul komutanlığına bağlı 

birliklerin ihtiyacı olan 60000 kilo ko
yun etinin kapalı zarfla ihale9i 8 tem
muz 1938 cuma gUnU saat 16.30 da yapı
lacaktır. 

2-Muhaınmen bedeli 23400 liradır. 
İlk teminatı 17 55 liradır. Şartnamesi 
hergUn öğleden evel komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanu· 
nun 2·3 maddelerinde yazılı vesikalar
la ihale gün ve saatinden bir saat eve
tine kadar teklif mektuplarını Fındık· 
lıda komutanlık satın alma komisyo-
nuna vermeleri. (1967) 3888 

Sığ1r weyı . k~i eli •ahnacık 
Ankara l.e•aznn Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

birlikler ihtiyacı olan 180000 kilo sığır 
veya keçi etlerinden fiatı ucuz olan 
satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 
8 temmuz 1938 cuma günü saat 16 da 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ıığır etinin 
59400 ve keçi etinin 37800 liradır. İlk 
teminatı sığır etinin 4220 ve keçi eti· 
nin 2835 liradır. Şartnamesi 297 kuru, 
mukabilinde verilebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz voya mektuplarile 
2490 sayılı kanunun 2·3 ci maddelerin· 
de yazılı vesikalarile ihale gün ve na· 
tinden en az bir saat eevline kadar tek· 
lif mektuplarını Fındıklıda komutan
lık satın alma komisyonuna vermeleri 

(1968) 3889 

Muhtelif reçel ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Sabnal

ma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri i· 

çin 9800 kilo kayır, 9800 kilo vitne, 
4400 kilo ayva ki ceman 24000 kilo re
çelin kapalı zarfla eksiltmesi 11 tem· 
muz 1938 saat 12 de Ankara levazım 
amirliği Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 10320 
lira, ilk teminatı 774 liradır. Şartname
si hergUn komisyonda görülür .. Kanu
ni vesikalarda bulunan teklif mektup· 
larını saat 14 de kadar komisyona ver-
melri (2053) 4021 

Et ve un ah111<ak 
Ankara Le•azan Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - Safranbolu piyade alayı ihti· 

yatı için beher kilosuna tahmin edi
len 25 kuru' fiat olan 63000 kilo et ile 
beher kilosuna tahmin edilen f iatı 12 
kurut olan 254000 kilo un °kapah zarf· 
la ayrı ayrı alınacaktır. 

2 - Et ıartnamesini parasız ve un 
fBrtnamesini 152 kuruJ& almak isti· 
yenlerin her giln alay satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

3 - Etin ilk teminatı 1181 Ura 2S 
kuru' ve unun ilk teminatı 2286 lira
dır. 

4 - Unun ihalesi 16.7.938 cumartesi 
günü saat 11 de ve etin ihalni aynı 
ıUnün saat 12 dedir. Ekıiltnielere gi
receklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 Un
cil maddelerinde yazılı vesikalariyle 
beraber teklif mektuplarını ihale sa
atlarmdan en az bir saat evci Safran· 
bolu belediye binasında toplanacak a
lay satın alma komisyonuna vermele· 
ri. (2134) 4160 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Pınarh~sar ıami~onuna ait 18 

Muhtelif erzak ve yem ahnacak 
Ankara Le•aznn Amirliii SatmAlma Komis1onunclaa ı 

Cinai 
Miktarı 

Kilo 
Fiatı teminatı 

K§. Lira Eksiltme tekli 

511,88 Kapalı zarf 
115 Açık eksilt. 
142, 5 .. .. 
206,25 .. " 90,75 .. " 110,75 .. " 166 

" .. 

Tarih 

5 kalem yulaf C,hnacak 
Ankara Le.azım Amirliii Satm Alma Komiayonandan : 

Cinsi Miktarı M. Bedeli 1. teminat Ek. Şekli Ek. tarihi 

Yulaf 360 18000 1350 Kapalı. z. 7/Tem./938 

• 360 18000 1350 " 8/ .. / .. .. 480 26400 1980 .. 8/ • / • .. 480 24000 1800 • 9/ .. / • .. 720 36000 2700 .. 11/ .. I • 

Saat 

Saat 

16 
11 
16 
11 
16 

1 - Tümen birliklerinin senelik ihtiyacı olan yukarda yuılı bet kalem 
ulaf ayrı ayrı ihale edilecektir. Şartnameyi okumak isteyenler her giln 

:nünakasaya ittirlk edeceklerin 1938 senesine aid ticaret odası vesikalari
le birlikte ihaleden bir saat evvel Lllleburıu TUm satınalma komlıyonu· 
na müfacaat etmeleri. (1971) 3891 

bin kilo sade yağı kaplı zarfla eksilt -
miye konulmuşsa da teklif edilen fi. 
Mlar Vekaletçe pahalı görüldüğünden 
yeniden açıık eksiltmiye konulmuş

tur. 
2 - Muhammen bedeli 17100 liradır. 

Muvakkat teminatı 1283 liradır. Ex· 
siltmesi 29 temmuz 938 tarihine mUsa
dif cuma günü saat 11 de yapılacaık· 
tır. İtaya talip olacakların tayin kılı
nan gün ve bildirilen saatte Vize'deki 
satın alma komisyonuna müracaatları. 

(2258) 4351 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul Lv. amirliğine bağlı 

müessesat hayvanatı ıçın 838 
ton kuru ot 21 temmuz 938 perşembe 

günü saat 11,30 da Tophanede Lv. A. 
satın alma komisyonunda kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin bedeli 20112 
lira ilk teminatı 1508 lira 40 kuruıtur. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
lsteklilerin kanuni vesikalarile bera
ber teklif mektuplarını ihale saatin· 
den bir saat evci komisyona vermele-
ri. (2.259) 4352 

K~i, koyun, sığu ve 
kuzu eti ahna<ak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Edremit ve Ayvalık garnizon
larının bir senlik ihtiyacı olan 74500 
kilo keçi, sığır, koyun, kuzu eti kapa· 
lı zarfla alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 18625 lira
dır. 

3 - Şartnamesini görmek iatiyen • 
terin her gün komisyona müracaat e • 
de bilirler. 

4 - Eksiltme 25. 7. 938 pazartesi 
günü saat ıs tedir. İştirak etmek isti
yenlerin 1396 lira 90 kuruş teminat 
mektuplariyle birlikte teklif mektup· 
tarını muayyen saatten bir saat evel 
Edremit tüm Sa. Al. Ko. ya vermeleri. 

(2257) 4350 

Odun ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

·Alma Koıniayonundan : 
ı - Babaeski civarındaıki kıtaatın 

ihtiyacı olan 474.000 kilo odun kapalı 
tarının bir senelik ihtiyacı olan 74500 
zarfla eksiltmiye konulmuştur. Elk· 
siltme Vize'de askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi· 
ni görmek istiyenler her gün komis· 
yona müracaat edebilirler. Ekıiltmeai 
25. 7. 938 tarihine müudif ~i 
günü saat 15 te yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiatı 9480 lira mu
vakkat teminatı 681 liradır. Münakua 
ya ittirak edeceklerin bildirilen gün· 
de ve tayin edilen eksiltme saatinden 
bir aut evel teminat ve teklif mek
tuplarile icabeden sair veaaikin komis· 
yona vermeleri. (2256) 4349 

ldrofil pamuk ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - On bin kilo idrofil pamuğuna 

verilen fiat pahalı görüldüğünden 8 
temmuz 938 cuma günü saat 11,30 da 
Tophanede levazım amirliği satın al
ma komisyonunda pazarlıkla eksiltmi
ye konulmuıtur. 

2 - Tahmin bedeli 16500 lira ilk te
minatı 1237 buçuk liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İateklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(2230) 4332 

Benzin ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye ve fUbelerinin ihtiya
cı olan 900-1120 ton benzin on bet gün 
müddetle kapalı zarfla eksiltmiye ko· 
nulmuıtur . 

2 - Muhammen bedeli (253.000) li
radır. 

3-Muvakkat teminatı (18975) lira· 
dır. 

4 - Şartname ve evsafını görmek is· 
tiyenlerin her gün yazı itleri kalemi
ne müracaatları ve ihale 8 temmuz 938 
cuma günü saat on birde belediye en-
cümeninde yapılacağından isteklile· 
rin teminatlariyle birlikte teklif mek· 
tuplarını saat ona kadar belediye en· 
cümenine vermeleri. (2087) 4059 

Kanepe boyaH1ralacak 
Ankara Belediyesinden : 
195,22 lira bedeli ketifli tehir bah

çesindeki 88 kanapenin boyanması iti 
5 temmuz 1938 sah günü saat on bu· 
çukta Belediye encümeninde ·pazar· 
lıkla verileceğinden isteklilerin mU
racaatları ilin olunur. (2235) 4290 

Sıhat bakanhğı 

Leyli lıb talebe ymd111a 
talebe kabul · 11rtl•ı 

Sıhhat ve içtimai Muavenet V eki • 
Jetinden : 

Bu yıl, leyli tıp talebe yurduna alı
nacak talebenin kabul prtları ıunlar
dır : 

1 - a) F. K. B. sınrfı için: Tam dev
reli liselerden veya lise derecesinde 
olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik e -
dilmiş mekteplerden pek iyi ve iyi de
recede mezun olmuş, olgunluk imti • 
hanlarını vermiş olmak, 

b) Diğer sınıflar için: Bulunduğu 

sınıfı iyi derce ile geçmi§, yabancı dil 
ve askerlik imtihanlarını vermiş olmak, 

2 - İsteklilerin 30 eyHil 1938 tari· 
hine kadar doğrudan doğruya Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Vekaletine mü -
racaat eylemeleri ve dilekçeleriyle bir
likte aşağıdaki evrakı tamamen gön • 
dermeleri lazımdır : 

A - Türkiye Cumhuriyeti tebaasın
dan olduğunu bildiren Nüfus hüviyet 
cüzdanı aslı, 

B - Mekteb şehadetnamesinin aslı 
(imtihanlarını tamamen bitirdikleri 
halde şehadetnamelerinin tasdik mu
amelesi gecikmit olanlar mekteb mü
dürlüğünün - aynı zamanda mezuniyet 
derecesini de gösteren • fotoğraflı ve 
resmi mühürlü bir vesikasını göndere
ceklerdir.) 

C - Okuduklan mekteplerden alm
mıt hüsnühal varakası. 

D - MUtehaasııları tam bir hastane 
heyetinden, basılmış örneğine uygun 
ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan 
bir sıhhat raporu. (Bu raporu Hutane 
Baştabiplikleri zarfhyarak üstünü mü
hürliyecek ve istekli tarafından mü
hürlü zarf halinde olarak gönderile -
cektir.) 

İşbu muayeneler Ankara, Sivas, 
Erzurum, Diya1bakır, Haydarpaşa nü· 
mune hastaneleri; İstanbul Çocuk hu
tanesi; İzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun memleket hastanelerinde yapı· 
lacak ve buralarda muayene olunmak 
için bu hastanelerin bulunduğu vila
yetlerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
müdürlüklerine istikliler bizzat müra
caat edeceklerdir. 

E - Örneli apğıda gösterilen, no -
terlikçe tasdikli bir taahhüt aenedi (bu 
senet istekli tarafından aynen tanzim 
ve imza edilecek ve altı, örneğinde gö
rüldüğü veçhile kefili tarafından keza 
aynen ve tamamen yazılarak imzala· 
n-=aktır.) 

F) 4.5 X 6 boyunda altı tane fotoğ· 
raf. 

3 - Yqlan 22 yi ıeç.kin bulunan • 
lar, yurtta okumaya ve ileride mecbu
ri hizmetlerini yapmaya engel olacak 
bir hastalığı veya arızası olanlar kabul 
edilemezler. 

4 - İsteklilerin ıönderdiği dilekçe 
ve vesikaların Vekiletçe alındığı ad 
reslerine bildirileceği gibi bunlara ıö
re kabul edilip edilmedikleri de gene 
adreslerine ayrıca bildirilecektir. 

Taahhüt senedi örneti 
Leylt tıp talebe yurduna kabul e • 

dilerek her hangi bir tıp fakültesinden 
tabib olarak çıktığında, 2.000 sayılı 
kanun mucibince, yurtta geçirdiğim 
zamanın (tatiller de dahil) üçte ikisi 
kadar bir müddetle Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletinin lüzum görece • 
ği mahallerde hizmet ifasını kabul et
mediğim veya muayyen müddeti bitir
meden hizmeti terkeylcdiğim takdirde 
yurtta benim için sarfolunan paranın 

iki katını ödemeği ve tıp tahsilini ter
kettiğim veya sıhhi sebepler dıtında 
fakülteden daimi olarak çıkarddıfım 
veyahut yurtta bir seneden az bir mUd 
det kalarak terkeylediğim tak?irde be
nim için sarfedilmiı olan parayı tama
men ödemeği ve bu taahhüt senedi mu 
cibince benden istenilecek paralar için 
ödemek mecburiyetinde olduğum ta
rihten itibaren o/o 9 faiz yürütülmesini 
ve 2.000 sayılı kanunun diğer cezai 
hükümlerinin de hakkımda tatbiki • 
nı kabul ve taahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yukarda adres ve hüviyeti yazılı

olan ••••• ın bu teahhütname muci
bince ödemek mecburiyetinde bulun
dufu her ders yılı için Uç yUz lira ol 
mak üzere bütün tahsil müddeti için 
ceman 1.800 liraya ve iki katını öde -
mek mecburiyeti haaıl olduğu takdirde 
3.600 liraya kadar parayı, faizile bera
ber, borçlu •••••• ile birlikte mUte • 
selsil kefil ve müıterek müteselsil borç 
lu sıfatiyle ödeyecefim. 

(2240) 
Kefilin adreli 

4335 

Küpik sıhlt memurlır1 
mekteplerine ıh•ı 11rt11rı 
Sıhhat 'H içtimai Muav-t Veki. 

letinclen ı 
Çorum leyU, ve lıtanbul nehari 

..ılllllllllllllllllllllllllllllllllllllfa. küçük aıhhat memurlar mekteplerine 
: E alınma prtlan tunlarchr : 
5 TAYYAREDE NiKAH 5 1 _ Türkiye Cumhuriyeti tebaasın· -- elan olmak ve ya§ı 18 den a,ağı ve 26 
.,llllllllllllllllllllllllllllllllllllt. dan yukan bulunmamak _(yirmiden 

yukan olapların askerlikle ilipği kal • 
manuı olacaktır.) 

2 - Orta mektepten pek iyi ve iyi 
derecede mezun olmak (J.iae unıflann
da bir veya iki sene fazla okum\!! o
lanlar tercih edilecektir. Bunlarla kad· 
ro dolmadığı takdirde orta dereceliler 
de alınır.), 

3 - İstekliler dilekçelerini aıağı -
daki vesikaları ile birlikte 1 eylul 938 
tarihine kadar Çorum mektebi için 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekileti
ne, İstanbul mektebi için İstanbul Sıh
hat ve İçtimai Muavenet müdürliiğil 
vasıtasiyle mektep mülürlüğilne gön -
derecklerdir. 

A) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 
B) Orta mektep ıehadetnamesi aslı, 

(daha fazla okumuı olanlann ıehadet
name ile birlikte tahsil müddetlerini 
tasdik eden resmi vesika), 

C - Mütehassısları tam bir hastane 
heyetinden, basılmış örneğine uygun 
ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan 
bir sıhhat raporu. (Bu raporu haatane 
başkatiplikleri zarflıyarak üstünü mü 
hürliyecek ve istekli tarafından mil • 
hürlü zarf halinde olarak gönderile • 
cektir.) 

İşbu muayeneler Ankara, Sivas, 
Erzurum, Diyarbakır, Haydarp&§8 nu
mune hastaneleri; latanbul Çocuk 
hastanesi; İzmir, Bursa, Konya, Ada· 
na, Samsun memleket hastanelerinde 
yapılacak ve istekliler bu hutanelerin 
bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve İçti
mai Muavenet müdürlüklerine bizzat 
müracaat edeceklerdir. 

D) Çıktıktan mektepten veya ma
halli polisinden alınnuı hüsnühal ka • 
ğıdı, 

E) 4.5 X6 boyunda Uç tane fotoğraf 
4 ~ Çorumdaki leyli mektebe gir -

mek istiyenler bu vesikalardan baıka 
bir de &§ağıda örneği yazılı, noterlik· 
ten tasdikli taahhüt senedi verecekler
dir. 

Taahhüt senedi ömeii 
Çorumdaki leyli küçük Sıhhat me

murları mektebine alınarak tahsil edip 
mezun olduğunda, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Veki.letinin tayin edeceği 
vazifede bet yıl hizmet etmeği ve bu 
hizmeti kabul etmediğim veya kabul 
edip de muayyen müddeti bitirmeden 
bıraktığım ve sıhhi sebebler dıpnda 

mektepten daimi olarak çıl&ar.ıldıiım 
takdirde benim için sarfedilmiı •olan 
p•rayı tamamen ödemeli ve bu taah -
hilt senedi mucibince benden istenecek 
para için, ödemek mecburiyetinde ol -
duğum tarihten itibaren % 9 faiz yü -
rütülmesini kabul ve taahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yukarda adres ve hüviyeti yuıh 

olan •••••• m bu taahhütname mud· 
hince ödemek mecburiyetinde bulun -
duğu her ders yrlı için iki yüz lira ol
mak üzere bütün tahsil müddeti için 
ceman dört yüz liraya kadar parayı 

faiziyle birlikte borçlu • • •• ile bir
likte müteselsil kefil ve mUıterek 
müteselsil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

Kefilin adresi 
(2239) 4334 

Matbwat U. M. 

Matbaacılara 

1 - Matbuat umum müdUrlüğüa ·· 
kapah zarfla eksiltmiye koyduğu 
yın Tarihi adlı mecmualarla altı 
kitabı için 4. VII. 938 tarih ve saat o 
buçukta münakasuın& giren talip 
lerin verdiği fiat layık hadde görü 
mediğinden eksiltme pazarlık suretil 
7. VII. 938 tarihinde aaat 12 de yen· 
den yapılacaktır. 

2 - Mecmuaların her biri bin yü 
zer, kitaplar ikitcr bin tane baaılKak 
tır. 

3 - Kitap ve mecmuaların tahm" 
bedeli 12804 ve muvakkat teminat 96 
liradır. 

4 - Şartname Ankua'da matbuat 
mum müdürlüiünde paraaız olarak 
rilir. 

5 - Taliplerin 7. VII. 938 tarihind 
süt 12 de An.karada Dahiliye Vekile 
ti binasındaki ma'tbuat umum müıdlk 
lüğünde komieyona müracaat etmeler 
ilin olunur. (2277) 4358 

DeHerdarlık 

K•acllleyden bakkal 
ekrem hakkında 

Ankara Defterdarhimclan ı 
Mülga Karacabey ıubeei 933 yılı ka

zanç vergisi mükelleflerinden bakkal 
Ekrem ha.kkında 1 nurparah temyiz 
komisyonunca ittihaz edilmit olan 5. 
5. 937 tarih 2764 sayılı karardan dola· 
yı hazineye izafetle açılan idari dlva
ya ait diva arzuhali müddeialeyhin 
bili hazır ikametgahı meçhul oldu
ğundan hukuk usulU muba.kemeleri 
kanununun 141 inci maddeai mucibin
ce illnen tebliğ olunm. (2204) 4327 
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Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Haatan•i CerrMıi Şefi 
Her gün saat üçten sonra evinde 
Ha..ıu.uu kabul eder. Tel: 1499 
Adres : Koopeilıttf- ------ :.:Ali • 
Nazmi Apartımanı No.9 D.5. 4321 f 

Tamirat yapt1ralacak 
Çaınlcap Malmüdürlüiünden: 
Keşif bedeli 496 lira olan Çankaya 

malmüdUrlüğU binumda yapılacak 

tamirat açık eksiltmeye konulmuıtur. 
İhalea 16 temmuz 938 cumartesi gü
nü saat ondadır. Keıif ve prtnameyi 
istekliler her giln öğleden evet göre
bilirler. Taliplerin malmüdUrlUğüne 

milracaatlan. (2183) 4229 

26 kalem evrakı matbua 
Sahat •• içtimai Mua••et Veka Jetinden : 

1 - Sıtma mücadele itlerinde kullanılmak üzere qafıda cin• ve mUfre· 
datı yazılı (26) kalem evrakı matbuanın tabettirilme.i ve ciltlenmeai ~ · 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu işler için tahmin edilen fiat (5400) beş bin dört yüz liradır. 
3 - Şartname ve nilmuneler Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

klleti binasında sıtma mücadele muhasebeciliğinde ve İatanbulda Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Müdürlüğünd~ görülebilir. 

4 - Eksiltme, Sıhhat ve İçtima! Muavenet Veldleti binaaında teıekkDl 
eden hususi komisyon marifetile 20-7-1938 çarpmba ıünU 13 de yapılacak· 
tır. 

5 - Zarfların saat 12 de behemelial komisyona tevdi edilmiı buluDmMı 
ve dıı zarfların mühür mumu ile mühürlenmesi iktiza eder. 

6 - Muvakkat teminat (405) liradır. Komisyonca Nakid ve bu mahiyet· 
teki tahvillt kabul edilebilecefinden bu ıekilde muvakkat teminat vermel· 
isteyenlerin nakid veya tahvillerini daha evvel vezneye yatırmrı olmalar
ve makbuzlarını zarfa koymaları lbımdır. 

7 - Talihler ıirket ise bu takdirde 2490 sayılı kanunda yuıh vesalkir 
da zarf içerisine konulması lbnndır. (2224) 
Sira No: Miktarı Cinsi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

500 Adet 
15000 
7500 
750 
500 
750 

.. 

.. 
" .. .. 

25000 Cilt 
7500 Adet 

10 
30000 
15000 

11 1,000000 

12 200000 
13 7500 
14 3000 
15 2 

16 3 
17 g 

18 35 
19 35 
20 3 
21 3 
22 3 
23 3 
24 
25 
26 

3 
3 
3 

.. 
" 
" .. 
" .. 
" 

" 
" 

" 
H 

" 
" 
" 
" .. 
" .. 

Laboratuvar kan muayene def teri 
(3) yapraklı kinin dalıtma defteri 

(6) .. " .. " 
(63) yapraklı tesbit muayene defteri 
(200) yapraklı tesbit muayene defteri 
doğum ölüm defteri (50) yapraklı 

Laboratuvar kan muayene makbuzu 
Mıntaka altı aylık istatistik cetveli 
Mıntaka on be§ günlük çalışma cetveli 
Kinin hesab hulasa cetveli 
Şafi kinin tedavi kartı 

Vaki kinin tedavi kartı 
Dofum ölUm cetveli 
Tabib teftiı cetveli 
On bet günlük mesai kaydına mahsus çahı· 
ma defteri 
Masraf milf redat defteri 
Senet kaydına mahıua irnlAt ve• mahsubat 
defteri . 
Mıntakalarda tutulan banka defteri 

" ,, Masraf defteri 
Emaneti adiye defteri 
Bütçe emaneti defteri 
İcra borçları kaydına mahsua defter 
İta emri defteri 
Sarfiyatı muvakkata defteri 
Eflıu zimemi defteri 
Varidat defteri 43M 



H i K A y E 
Kader 

Hikmet Tuna 

"Mını mini yavrum .. lşte sana dört memnunduk; bu dünyada birbirimiz 
)'aşı~da iken böyle hitap ediyorum. için J aşadığımızdan son derece mesud 
Hatta biıyüdükten sonra da, benim idik. Tecrübesizdim; babanın yardım
lçin sen mini mini yavru olarak kala- cısr ve mesnedi olmaktan başka bir 
taksın. Çünkiı, bir ananın gözünde gayem yoktu. 
kendi evladı, insan olarak yetiştirdiği Sevgili yavrum, bir ilkbahar sabahı 
Ufak tefek ve aciz bir varlıktan baş- sen dünyaya geldin. Artık üç kişi 
ka bir şey değildir. Bugün, içi bir idik. Ben gene, tıpkı önceden olduğu 
ıürü beyaz yaprak dolu bir defter sa- gibi, baban için yaşıyordum. Sen ba
tın aldım. Bu deftere, mukadderatın na vakit kaybettiriyordun, yalnız 
beni nasıl hırpaladığını, hayatın bana günler bir parça uzun gclmeğe başla
karşı ne kadar merhametsiz davran- mıştı. Senin nasıl büyüdüğüne bakı
dıgını yazmak istiyorum. yorduk. İlk gülümsemene ikimiz de 

Yavrum, büyüdükten sonra, günün hayran olduk; evimizde doğan saadet 
birinde alıp okuyasın diye bu dfteri güneşinde ısınıyorduk. 
•ana vereceğim. İster kadın, ister er- Bir gün, baban eve geldiği zaman, 
kek olsun, hiç kimsenin kendi haya- birdenbire ona koşmuş ve muvazene
bndan kayıdsız ve şartsız olarak ni muhafaza etmek için kollarını ha
memnun olmadığını da, ihtimal ki bu vaya kaldırmış, sağa sola sallamıştın. 
defterdeki sayfalardan öğreneceksin. Babanı o günkü kadar sevinçli ve me
llepimiz unutmıyalım ve bütün insan- sud görmemiştim. Acaba bu, senin o
lar unutmamalıdırlar ki, hayat bir nu karşılamağa koştuğundan mı, yok
mücaaelc ve miıtemadi bir ilerleyiş, sa cebinden çıkardığı tezkereden mi 
bir sürükleniştir. Bu defterin sayfa- ileri geliyordu? Baban, büyük bir sa
larında hiç kimseyi ittiharn etmek is- bır ve sükunetle beklediğimiz habere, 
temiyorum. Kötü bir söz de yazrnrya- hükümetin tebliğine kavuşmuştu. 
cağım ; kalemim bunların hiç birine Kendisine yeni teşkil edilmiş 
dokunmıyacaktır. olan bir enstitünün baş kimyagerliği 
. Bugün artık kendisi için her hangi teklif edilmişti. Her ikimizin de bü

b~r kadından başka bir şey olmadığım yük bir hasretle gözetlediğimiz gün 
kımse, senin, büyük adam diye tanın- artık gelmişti. Çocuğumuz da o gün 
mış olan babandır. Yavrum, o senin yürümeğe başlamış, binlerce gizli ar
gözünde gene büyük adam diye kal- zu ve ümidimizin saati çalmıştı. 
malıdır. Bir kadının aşkı ile tek ba- Altr yıl geçmiş, hiç bir darlık his
ıına kalması, meğer çok acı imiş! setmemiştik; çünkü önümüzde daima 
Burada, yani Mısır'da üzerime aldı- aydın bir ati duruyordu; nihayet ona 
~1 vazifeleri başarabilmek ve sana iyi kavuşmuştuk. 
hır ana olmak için içimdeki bütün a- Ah 0 günü asla unutamıyorum. Ba
cıları bu kağıtlara döküp kuvet ve ban ~kadar mesud ve bahtiyardı ki... 
dennan kazanmak istiyorum. Bütün o gün benimle beraber geçmiş gün
düşünccm, yurduma döndüğüm zaman lere doğru dönerek, sükun içinde ge
sana acısız, sızısız, hatta tasasız bir çirdiğimiz hayata tekrar bakmıştı. O 
g~~çlik geçirtecek kadar beş on para gün her şeyin birdenbire bambaşka ol
bırıktirmektir. duğunu bugün bile hala bir tUrlü 

Annen babanla evlendiği zaman on kavrıyamıyorum. 
sekiz yaşında idi. Baban kendini ilme Hasretle beklenen mevki ve kabili
vermiş, İstanbul'un belli başlı mek- yetinin takdirle karşılanmış olması 
!_;Plerinden birinde hocalık ediyordu. babanı bir hamlede değiştirdi. Bende 
.r.ıocalık ett'-· k k 
d " ıgı me tebe yakın olsun bir şey değişmemişti. Aynı aş , aynı 
ıye Bebck'de üç odalı ufak bir eve bağhlık ve itimat bende yaşıyordu. 

taşındık Bı'rb"ı · · · 1 'k" 1 · k 11 h aynı · rırnızı tanıya ı ı ı yı Varlığımın, bır ço yı ar ep 
~:u~~~· . Çıldırasıya sevişiyorduk. nokta etrafında dönmüş olduğunu, 

d ~ı ımız de, bugün yanlarında ya- ancak bugün anlıyorum. 
şa ıgın b" "kb l'k · . uyu aba ve annenin Boğaz- Ben kendimi evlenme ve evli ı va-
ıçındeki köyünde doğmuştuk. Yanı- zifelerinin akıntısına bırakmıştım. 
nızdan ayrılalı bir yıl oluyor. Büyük- Uzun uzadıya isteklerle ortaya çık
ba~anı~. aldığı tekaüt maaşiyle geçin - madan, daima babanın arzularını y:
?'1~ n_ıumkün olmadığını bildiğim rine getiriyordum. Hayatım büyük bı.r 
ıçın, sızlere iki haftada bir bir Mısır bağlılık içinde hizmet etmekle geçtı. 
altunu gönderiyorum. Fakat bu hizmet ve vazifeleri yapar
manYa~rum, sen dünyaya geldiğin za- ken, zamanın hayat ve insanları de-

' ~ız evleneli beş yıl olmu~tu. ğiştirdiğini hiç düşünmeden yalnız Kendımde b' 't• h " . l' ır ı ımat ıssedıyor, ha- saadetimi görüyordum. 
ımd~n . memnun oluyordum. Dü§ün- Çok geçmeden, baban, bir yolculu-
~elerımın hepsi babanın üzerinde top- ğa çıktı. Yolculuk esnasında, gözleri 
anıyordu. O, benim her şeyim idi. neşe dolu, genç ve dinç bir sarışın 

Ben on~n, o da benim için yaşıyor- kadınla tanıştı. 
duk. Dunya yüzünde benim için on- Hayatı hemen pemen hiç tanımıyan 
dan ba"-ka "k' · · 

• :ı: ' 
1 •mızın malı olan saadeti- ve kendisini yalnız ilme vermiş olan 

mızden gayrı bir 'ey yoktu. Akşam- baban kin bu tip yepyeni bir şeydi. !arı baban de ı · · -:s 
rs erını hazırlarken ona Kahkahalariyle etrafı çınlatan genç 

~~.r~~m ediyordum. Zaten, bundan ta- kıza hayretle bakıyor, onun canlılr-
.ıı ır şey olamazdı. Tasarruf ve ne- ğından zevk alıyordu. Bu anda beni 

fıstcn feragatla hareket edi orduk. birdenbire unuttu. Ben onun ıçın, 
Bunları h "kAf y 
. . ep mu a atın geleceği gün kendisiyle birlikte tasarruf etmiş, o-
ıçın yapıyorduk. nunla beraber her şeye göğüs germiş, 
. ~ir cok saatlerimizi, babanın dahice ev işlerini görmüş, yemeğini kotarıp 
ıstıdatları anlaşılıp, büyükler tarafın- ağzına vermiş bir insandan başka hır 
dan. takdir edildiği mesud güne has· "'CY degvildim. Sakin ve ar.zusuz . bi.r redıyor B v · · d :ı: b 

. ' ogazıçın e yaptıracağımız kadındım. Halbuki, bu halım ta ıatı-koşkten k" .. "k 
" k . ' uçucu kotramızdan, bü- me tamamiyle aykırı idi; ama sevgili 

yu bır Avrı.ıpa turnesinden tatlı tat- kocamın yanında kendimi emin ve 
lı konuşuyorduk. 

korunmuş gördüğüm için memnun ve ~ündclik hayatta ne kadar çok gös- mesuddum. Bugün artık bir kadının terılere iht" 
. ıyaç var bilsen! Baban, kendini kocasına vermiş olmasının e-

mUsamaha nedir bilmiyen bir ilim a- hemiyetli ve fevkalade bir şey olma
damı, yalnız kendi davalarını düşü- dığını anladım. 
~en ve al~me yabancı duran biridir. Ben artık babana lazım değildim. 

• tıpkı bır çocuk gibi hulyalarla do- Onu bir başka kadın tatmin etmi§ti. 
ludur. VHocalıktan kazandığı para ile Baban o genç kızı, arzu ve talepleri, 
~apmaga kudretimiz olmaması yüzün- bütün huyları ile, hasılı gördüğü gibi, 
en, k~çırdığımız fırsatları tekrar e- her şeyi ile beraber istiyordu. 

le geçırmek için, projelerimize türlü Sevgili yavrum, babanı alel§de öl
:e!1kler veriyorduk. Büyük bir ümit \çillerle Clçmek doğru değildir. O hiç 
ıçınde seviniyorduk; halimizden çekinmeden bütün geçmişleri bir an-

ı=::::::::~::~::~::~::~:::::::::::::ı 
(HAVA SEFERLERİ) 

Ankara • lıtanbul arasında 
pazardan maada her ıün : 

Ye§ilköyden hareket 
Ankaradan hareket 
Ankaradan 

9.30 
15.3(1 

cumartesi (Ünleri : 14.30 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Pazartesi : Ege ve Çankaya ., 
Salı : Sebat ve Yeniıe~ir ., 
Çaraamba : İstanbul eczanesı 
Perşembe : Merkez .. 
Cuma : Ankara .. 
Cumartesi : Yeni ve Cebeci ecZıtneleri 

HALK ve YEN 1 
SİNEMALAR 

Seanı saatleri 
Her giin 

YENİ HALK 

14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Cumartesi günleri 
YENİ HALK 

13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18,45 18.30 

Pazar g!inlerl 
YENİ HALK 

11 11 
13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18,45 18.30 

Geceleri saat 21.de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yanım ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havaıazı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705), - Taksi Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa
rı: (2806, 3259). - Yeniıehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: {232~). - Ha.vuzbaşı: 
Güven taksi: (3848); Bırlık taksı: (2333) 
- Çankm caddesi, Ulus taksi: (1291). 
Otobüslerin ilk Vf' soD 

Seferleri 

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

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

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

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

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

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

Yenişehir'den Uluı M. na 
Ulus M. dan Yenİ§ehir'e 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 
Akköprü'den S. pazarı'na 

Sabah 
llk 
sefer 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 
7.00 
7.00 

7.00 -.-
7.00 
7.10 

6.15 
7.30 

Akpm 
Son 
sefer 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 
23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

~ U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
be~ dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler dalia sıktır. 

& U. Meydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasatı her beı dakika· 
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam ıeferlr.- vardır. 

~ Akşan1ları Ulus Meydanından saat 23 
deki ıon seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüşleri sinemaların dafılııı 
saatlerine tabidirler. 

Pos ta Saatleri 
Teahhütlü 18 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.SG 
de (Pazartesi, per· 
ıtembe, cumartesi 
Toros ıürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9,35 (Kayse
ri, Sıva&, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergiin 
Zonguldak hattı : 

9.35 
ıs.oo 
16.05 Kırıkkale'ye rayotobüa _ 

r.ONDELIK 

Hicri - 1357 
Cemazil'evel: 7 

S. D. 
Güne:ı 4 33 

Rum' - 1354 
Haziran: 22 

S. D. 
Ak~am 19 44 

da tutup attı. Zihninde, gözünde her 
gün yaşıyan ufukları yırtarak, bun
ların arkasında yeni bir istikbal ara
mağa, huyları, hayatta telakki tarzla
rı bana hiç benzemiyen başka bir ka
dınla bu istikbali yeniden kurmağa 
koyuldu. Beni bir an için bile aklına 
getiremiyordu. 

Dünyada yapayalnız kaldığımı an
ladım. Yeis beni yerden yere vurdu : 
azmimi pararrı parça etti. ıztırabın a
teşiyle kalbim yanıyordu. Onun ya
nında daha bir müddet yaşadrm. Fa· 
kat aşksız, bir hiç gibi yaşadım. Öbür 
kadın babanı yalnız kendine hasret· 1 

mek istiyordu. Halbuki benim onu ' 
artık zaptedecek kuvetim, dermanım j 
kalmamıştı. 

1 

Baban aramızdaki bağları koparma
ğa karar verdi. Baıka bir neslin kızı 
ve kadını olan anne annen, baban tek· 
rar geri gelinciye kadar, sabır ve meta
net göstermemi bana tavsiye ediyordu. 
Dediklerini dinliyerek her şeye kat
landım. Fakat günün birinde tama· 
miyle terkedildim. Almıya değil ok
şamıya alışmıı olan ellerim bomboş 
olduğu halde ortada kaldım. Kader 
yavrum, kader böyle imiş I" 

Cekoslovak mesel~si ~~~:~·akya'.•!•Süd.ılerle 
bugün ne haldedır ! diy~~E~::~::~:~::k:::::~nTk::. 
Ç ekoslovak meselesi, en kötü 

kaygıları uyandırdıktan son
ra, art plana bırakılmış görün~y?r. 
Evet, seçim mücadelesi bitmıştır; 
bu mücadelenin intaç ettiği hadi
seler kapanmıştır: Çekoslovakya, 
nizama hürmet ettirmek maksadiy
le silah altına davet etmiş olduğu 
ihtiyatları terhis etmiştir. Diğer ta
raftan alman matbuatının açmış ol
duğu kampanya da sükunet bul
muştur. Şu halde, gerginlik kalk
mıştır. Fakat meselenin aslı oldu
ğu gibi durmaktadJr ve bundan en 
çetin güçlüklerin zuhuru ihtimali 
daima mevcuddur. Bundan dolayı 
gözlerimizi açık tutmak gerektir. 

Biliyoruz ki Prag hükümeti, de
vam etmekte olan müzakerelere e
sas olarak Henlayn'ın muhtırası i
le kendi ıslahat projesini ele almış
tır. Geçen hafta müzakereler Sil· 
detlerin planı üzerinde cereyan et
mişti. Bu hafta da hükümetin pta
nı üzerinde cereyan edecektir. İki 
görüş arasında zaruri olarak fark -
lar vardır. Zannedildiğine göre bu 
farklar §unlardan ibarettir. 

H enlayn partisi: 1.) Alman e

kalliyetinin mutlak muhta
riyetini; 2.) Mahalli bir parlamen
to mahiyetini arzcdecek bir "diyet,. 
teşkilini; 3.) Çekler tarafından 
1918 den beri Almanlara ika edilen 
"zarar" larm tevziini istemektedir. 

Halbuki Çekoslovak hükümeti, 
hudud mıntakalarının inzibatını 
yalnız almanlara bırakmağr imkan
sız telakki etmektedir. Yalnız al
manlardan mürekkeb bir "diyet,, in 
Prag parlamentosu ile birlikte mev
cud olmasını tahakkuk ettirilmesi 
filen kabil olmıyan bir temenni 
saymaktadır. Ve nihayet, Südet al
manlarına "zarar ve ziyan,, tanımak 
da hükümetin haysiyeti ile telif 
olunmaz bir dilek mahiyetinde gö
rünıttektedir. 

Bu böyle olmakla beraber, Prag 
hükümeti müstakil idare, merkezi
yetsizlik, mahalli ve mıntakavi ser
bestiyetler, memurlar arasında nis
bet, iki dil ... ve saire hususunda 
kabil olduğu kadar ileri gitmeğe 
karar vermiş bulunmaktadır. 

Denildiğine göre Prag hüküme
ti öyle bir sistem telkin edecektir 
ki bu sayede halk mümessilleri, 
devlet memurlariyle birlikte kaza 
ve vilayetler başına intibah sure-

1 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 

1 2 3 4 
' 1 

6 
1 

' 2 
~ 

4' 
5 

' i 
8 

' 
Soldan sağa vl! yukarıdan aşağıya: 
1- İç giyecek 
ı. Ses, feryad - Adalar denizi 
3- Uzun bir koşu 
4- Bıiyüklük - Kırmızı 
5- Avunma 
6- Hanın moderni 
7- Almanyada bir nehir - Çalgı 
8· Bıiyük alim 
9- Malum - Çekiıtirme 

' 

Lö' Figaro'dan 

Yazan: 

dilerine vereceği imtiyazları tetkik 
etmektedirler. Artık Spcaker nazari
yesinden ve onun veto hakkından vaz 
geçmişlerdir. Südetler, çek meclisinin 
teklif edeceği bütün şekilleri redde-
debilecek kuvette bir veto hakkı bu-

vladml' r d' Ormess"n ıunduğunu iddia ettikleri şeflerine 
" Speaker ismini vermektedirler. Fakat 

tiyle gelebilecekler ve böylece "o · 
yet" fikri az çok tahakkuk ettiril 
miş ve bir uzlaşma husule gelmiş 
olacaktır. Südet alınanları da, diğer 
taraftan, dilekleri meyanında, Bay 
Henlayn'ın Karlovi Vari'de, geçen 
24 nisanda izah etmiş olduğu pren
sipi, yani Çekoslovakya'nın, her 
şeyden evel, dış politikasını de
ğiştirmesi prensipini artık ileri 
sürmemekte bulunmuşlardır. An
laşmazlığın bu mevzuu bertar~f 
eylediğine göre tezler arasında hır 
yakınlık husulü imkansız görülmi
yebilir. 

Ş ayet yalnız Çekoslovakya ~~
kümeti ile Henlayn partısı 

karşı karşıya bulun~u~ .olsala~dr 
hadiseleri az çok nıkbınlıkle dık
kate almak kabil olurdu. Bay Hen
layn'ın dört sene evci dedikleri 
hatırlandığı takdirde bu zat ha~.e
ketlerinde serbest olsaydı bugun 
Prag hükümeti ile anlaşmış. bul~
nacağına inanmak Hizımgelır. ~u
det alınanları partisi reisi, 21 ılk-

teşrin 1934 tarihinde Çeska - Lipa'

da şöyle diyordu: "Alman nasyonal 
sosyalizmi bakımından biz ihtiyati 
kayıdlar dermeyanında tereddüd 
etmiyoruz. Bugün iflas etmemiş o

lan liberal devre hakkındaki bazı 

ihtiyati kayıdlara rağmen şuna bil
hassa işaret etmeliyim: Biz liberal 
idealden, yani umumiyle insanlar 

ve hususiyle vatandaşlarla otorite 
arasındaki münasebetleri tayin eden 
ferdin hukukuna mutlak surette ri
ayetten katiyen vaz geçmiyeceğiz.,, 

Bay Henlayn, böyle bir lisan kul
lanmak hususunda ne dereceye ka
dar serbesttir? Südet alman lan mu
kadderlerini tayin hususunda ne 
dere<:eye kadar hürdürler? Asıl dava 
Çeklerle ekalliyetler arasında mı, 
yoksa Çekoslovakya ile Almanya 
arasında mıdır? 

Her tarafında müteyakkız bulun
mak gerektir. 

şimdi böyle bir şefin yerine bir reis 
ikame etmişlerdir. Ayni zamanda her 
türlü toprak tahdidi iddiasından da 
vaz geçmişlerdir. Bununla beraber re
islerinin Yüksek Milli müdafa mec
lisine dahil bulunmasını arzu etmek
te ve kendi diyetlerinin hususi ahka
ma tabi olmasını istemektedirler. Dip
lomatik mahfiller bu değişikliği İngi
lizlerin şimdi alınanlar üzerinde L-on
drada icra ettikleri tazyiklere atfet
mektedirler. İngilizler Avusturya 
borçları meselesinde alınanlara yap· 
tıklan kolaylıkların mukabilini bek
lemektedirler. Bu değişiklik ayni za
manda Almanyanın Çekoslovakyada 
vakit kazanmak hususunda gösterdiği 
arzuya atfedilmektedir. Almanyanın 

bunu istemesinden maksat, kendisi
nin Avrupada genişlemesini istemi
yenlerin bütün gayretleriyle bu ara
lık çek meselesiyle uğraşmakta olma
larından istifade ederek Dantzig ve 
Macaristan ile meşgul olmaktır. 

Çek hi~kiimeti miizakercerde 
niçin ağır cla\•raıııyor? 

Epok gazetesinde Donadieu, şöyle 

yazıyor: 

Prag hükümetinin müzakerelerde 
ağır davrandığından bazen şik~yet e
dilmektedir. Fakat şikayet edenler i
şin ehemiyetini, tesadüf edilen müş
kilat ve ekseriya Almanya tarafın
dan gösterilen suiniyeti hesaba kat
mamaktadırlar. Hodza, tamamile ken
disi tarafından hazırlanmış olan statü 
projesini parlamentoya tevdi etmek
tense kabul edilmesi ihtimali daha ku
vetli bir anlaşma elde etmek isin ala
kadar bütün gruplarla geniş bir istişa
rede bulunarak muhtelif milletlerin 
meşru emelleriyle devletin istiklalini 
telif etmeyi tercih etmektedir. Bu ha
reket tarzının iyi bir netice verip ver
miyeceği kimdiden kestirilemez. Fa
kat ne olursa olsun hükümet, her iki 
meclise de kendisi tarafından hazır· 
lanmış olan statüyü verecek ve bir an 
evel tatbikine geçilmesini istiyecek
tir. Bu pr-0je muvaffak olmazsa, bu
nun, hakiki mesullerinin kim olduğu 
o zaman anlaşılacaktır. 

Çocu k il ô vemizdeki 

Evelki hafta bilmecesini 
çözüp hediye kazana~lar .... 

Selma Uy~ç. Akhisar lnhısarlar mudun.: 
Boyama kartı kazananlar : oğlu Nevzat Alpay, Konya Şems mahal1~6 

No. S Rüknettin Öncy, Konya Akı;am ı.ı: 
Ankara Leblebici mahallesi Uçar sokak sanat okulu Neriman Esmer, Ankara Kızlı

Şemıi Yastıman, Ankara kız li.sesinden 3~ sesi sınıf ıo da Güner Lendey Zongul.dak 
Nebile Armaner, Ankara Attıla caddesı Namık Kemal okulu No. 302 Cumhurıyet 
151/ 4 Ayhan Turkoz, Adana Erkek ögret- Alparatan Ankara Selanik caddesi No. 17 
men okulu 943 Nafı Aykaç, Aı;tka_ra ~ecati Bay Atm~n, Çankırı Aşağı pazarda arzu
ilk okulundan 701 Çaycı, Egırdır Yuksek halci Hakkı vasıtasiyle Ethem Gerçek, İıı
Doğu talimgahı üst çavuş Burhan Yüce- parta Gazi Kemal paşa mahallesi 13 Erdo
doğ, Ankara Ulus. basımevi karşısında 34 ğan Aksoy, Ankara Gazi lisesi Bıilent Gıir
No. evde Nimet Oztunçay, İstanbul Çen- kan, Kutahya Lisesi No. 677 Ekrem Tun
gelkoy kuleli askeri lisesi 9-3 Hilmi Hak- cer, Samsun Tümen emir subayı binbaşı 
tanır, Ankara Cebeci İltekin ilk okulu 924 Hayri kızı Nuran, Ankara İstıklil ilk oku
Jale Kazan, Ankara birinci orta okuldan lu 155 1 rfan Arınç , Ankara Ulus ilk okulu 
365 Avni Guney, Ankara erkek lisesi 312 ?05 Aytekin Babacan, Al\\şchir ilk okul Sa
Semuhi Ar, Ankara Hacıbayram caddesi mim As, Çetinkaya İst. ş'cfi Reşat kızı Re· 
Oyuker sokak lZ Münire Ünal, Ankara A- ha Somunkıran, Ankara birinci orta okul s. 
tatürk kız ilk okulu 472 Nahide Soner, Kay- 3 de Nezihe Tunçel. Konya akşam kız sanat 
seri iskan müdürü Nasuhi Kılıç oilu İrfan okulundan Nadide Alan, Ankara Ankara o
Kılıç, lsparta Karaağaç mahallesi 23 de teli Neriman Gürsu, Ankara Leblebici ma
Huaeyin Başkaya, Beşikta3 yeni mahalle 6 hailesi Yenice sokak 69 Necla Gürle. Anka
da Basri Alev, Bor Karaköpriı başında ter- rıı Anıt sokak Koç apart. No. 14. Turhan 

1 
zi Mahmut eliyle Talat Atlı, Ankara Dum- Kazman, Ankara Atatürk uranı Ko~ apar!. 
lupınar ilk okulu 114 Hamiyet Tanmen, 7-8 Rahmi Koç. 
Zonguldak orta okuldan Erdem Akyay, An-
kara Gazi lisesi 956 Halil Makaracı, Anka
ra birinci orta okuldan Fikriye Koca, An· 
kara kız lisesinden 128 Sabiha Atagiın, 
Yozgat Tan evinde İnal Tanan, Beyşehir 
Manastır kamununda Konyah Yaşar Gök· 
çek, Denizli Kışla caddesi 122 Münevver 
Salkın, ÜskUdar 22 inci ilk okuldan 136 
Rahman, İzmir Karata~ caddesi Manav Sa· 
lih yanında Musa Engin, Çankırı Yeni ma
halle Hancı Emiroğlu sokak 9 da Şevki E
rince!, Afyon ilk okulundan 310 İzzet Yü
cel Adana birinci orta okulundan 219 Ah
met Talhan Doğoglu, Ankara Yenişehir 11-
kir sokak 8 de Hikmet İlkir, Ankara Erkek 
lisesi 973 Fikret Alı§, Ankara Ulus okulu 
417 Malik Ustündağ, Ankara İltekin _oku
lu 37 Ayhan Olguntürk, Ankara Fevzı P~-
1& mahallesi Bağıçdere sokak Nurettın 
Gürbüz, Ankara İnonü ilk okulu Faruk Ka
rataı, Keçiören ilk okulu No. 2 Celld~ Uy-
1\lÇ, Ankara Etlik ilk okulu 24-4 Hıkmet 
Makaracı Adana Naim Tekes, Büyük Yoz. 
ırat: Kös~ oğlu mahallesi 20 de Nizamettin 
Gündüz, Ankara Keçiören Kıı:lar pınarı 5 

Tenis ıampiyonu 

Süzan Langlen öldü 
Paris, 4 a.a. - Tenis oyuncusu Ba· 

yan Süzan Langlcn, vefat etmiştir. 
Süzan Langlen, bir zamanlar, dün

yanın en iyi kadın tenisçisi idi. Bu
nu da erkekler gibi tenis oynadığına 
borçlu olduğunu söylerdi. ÜslUbunu 
alan gençler yetiştikten sonra çekil
di ve tenis mualimliği etme~ başla
dı. Son zamanlarda Fransa'da teşkil 
edilen "Halk için tenis komitesi,, nin 
tasavvurlarına göre tenisi halk küt
lelerine maletmek için calışıyordu. 
Langlen'in ölümü tenis aleminde bil-
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RESMİ İLANLAR 
Fabrika lor. 

Muhtelif malzeme ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan: 

3000 Metre ince amerikan bezi. 
500 Metre kalın keten bezi. 
250 Metre salaşpur 
300 Me.re Kastamonu bezi. 

10000 Metre fitil kolan . 
1500 Metre pamuk kolan . 
1000 Metre kanaviçe • 
2500 Metre kalın amerikan bezi . 
Tahmin edilen bedeli (5285) lira o-

lan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü · 
dürlüğü merkez satın alma komisyo -
nunca 19. 7. 938 salı günü saat 11 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan ve
rilır. Talfolerin muvakkat teminat o -
lan (396) lira (38) kuruşu havi teklif 
mektupları:u mezkur gün saa: ona 
kadar komisyona verme\erı ve kcncH
lcrinin de (2490) numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte kom:syona mı.iraca: tla 
rı. (2150) 4247 

13 kalem zımpara tozu, 11mpara 
'.<ağıdı ve cam kağıdı alinacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (8018) lira 
(36) kuruş olan on üç kalem zımpara 
tozu, zımpara kağıdı ve cam kağıdı 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 16. 
8.1938 salı günü saat 11 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (601) li
ra (38) kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları (2149) 4216 

Muhtelif malzeme alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdurlü

iü Satm Alma Komisyonundan: 
8000 adet 40 No. siyah veya haki 

makara 
1500 adet 40 No. beyaz zincirli ma

kara (182 metrelik) 
200 metre kendir ipi 

50 kilo pamuk ipliği 
150 adet beyaz saram makarası 
300 paket üç katlı keten ipligi (12 

lik paket) 
500 paket iki katlı keten ipliği (12 

lik paket) 
700 adet 25 No. haki saraç ipliği 
500 adet 18 No. sarı saraç ipliği 

Tahmin edilen bedeli (3755) lira o· 
lan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo -
:ıunca 23.7 .1938 cumartesi günü saat 
11 de açık eksiltme ile ihale edilecek 
tir. Şartname parasız olarak komis· 
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(281) lira (63) kuruş ve 2490 sayılı 

kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkfır gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2151) 4217 

25 fon lüleci kili ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

.:ü Satın Alma Komiıyom.ından: 
Tahmin edilen bedeli (525) lira o

lan 25 ton lüleci kili askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 16.i.938 cumartesi gü
nü saat 10.30 da açık eksiltme ile iha
le edilecektir. 

Ş<trtname parasız olarak komisyon· 
dan verilir. Taliplerin muva~kat te
minat olan (39) lira (38) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle mezkur giin ve sa
atte komisyona müracaatları. r .H45) 

4212 

5000 kilo bir kaynamıı bezir 
1500 kilo çiğ bezir 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlu
~.ı Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli ( 4000) lira o
lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
malze~e Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo· 
nunca 25.7.1938 pazartesi günü saat 10 
da açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(300) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları . 

(2148) 4215 

Kimyager alınacaktır 
Aıkcri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğünden: 

Umum müdürlük teşkilatında istih· 

dam edilmek üzere kimyager alına
caktır. İsteklilerin bizzat ve Ankara 
haricindekiler istida ile müracaat e
derek şartları öğrenebilirler. (2081) 

4200 

1 adet aleminyumden mamul 
hamı11 azot deposu ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (1500) lira o
lan bir adet aleminyumdan mamul ha
mızı azot deposu Askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 

komisyonunca 16.8.1938 salı günü saat 
10.30 da açık eksiltme ile ihale edile

cektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak-
kat teminat olan (112) lira (50) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(2147) 4214 

5 ton neftyağı 

(Tere ben tin) ah nacak 

alma komisyonunca 19.7.938 salı günü 
saat 10 da açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (225) lira ve 2490 nu

maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (2115) 

4205 

10 ton gümüş kumu 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (800) lira :>· 

lan 10 ton gümüş kumu askeri fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 

alma komisyonunca 16.8.938 salı günu 
saat 10 da açık eksiltme ile ihale edi· 
lecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te· 
minat olan (60) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve· 
saikle mezkur gün ve saatte komisyo· 
na müracaatları. (2116) 4206 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Satın Alma Komiıyonundan: 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü- 600 kilo flatin vernik 
ğü Satın Alma Komiıyonundan: 300 kilo sikatif vernik 

Tahmin edilen bedeli (36~0) lira ô· 

lan 5 ton neftyağı askerı tabrıkalar 

umum müdürlüğü merkez satın alnıa 
komisyonunca 23.7.938 cüınJrtesi gü· 
nü saat 10 da açık eksiitme ile ihak 
edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verılir. Taliplerin 'l'luvakkat te
minat olan (273) lira (/5) kuruş vt: 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesaikle mczkür gün ve 
saatte komisyona müı·acaatları. (2144) 

4211 

1278 takım (ama~u 
(don, gömlek) ah nacak 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Satın Alma Komiıyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (1980) lira 
(90) kuru§ olan 1278 takım çamafır 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 16.7. 

938 cumartesi günü saat 10 da açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan veri
lir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(148) lira (57) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
iklc mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2114) 4204 

15 ton döküm kumu 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (3000) lira o· 

lan 75 ton döküm kumu askeri fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 

45 şişe siyah İspirto verniii (yanm
§8r kiloluk) 

200 kilo japon lak 

Tahmin edilen bedeli (2250) Ii"3 o
lan yukarıda mikdarı ve cinsı yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umı.ım .nü
dürlüğü merkez satın alma komisyo-

nunca 23.7.938 tarihinde cumartesi 

günü saat 10.30 da açık eksiltme il ... İ· 
hale edilecektir Şartname parasız o· 

!arak komisyondan verilir. Taiiı••e· 

rin muvakkat teminat olan (168) ııra 

(75) kuruş ve 2490 numaralı kan:.ınun 

2 ve 3. maddelerindeki vesaıkle mez

kur gün ve saatte komısyon-ı müraca-
atları. (2146) 4213 

2000 - 2250 ton demir 
hurdası ahnacak 

As.keri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satm Alma Komisyonundan: 

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

Şartnameler merkez satın alma ko
misyonundan bila bedel verilecektir. 

Taliplerin 25 temmuz 938 pazartesi 
günü akşamına kadar teklif edecekle
ri demir hurdası mikdarı kadar % 7,5 

nisbetinde teminatlariyle birlikte şart 
nameyi kabul ettiklerine dair kayıt ve 
sarahati havi fiat tekliflerini merkez 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2167) 4326 

r ANADOLUNUN HER VlLA YETiNDE __ .,, 

ACENTA ARANIYOR 
Fabrikamızın yeni çıkarını' olduğu son model 

Tekmil Emayeli Nikelli ve siyah 

S O B A LA R 1 N ve C İ H AZ LA R 1 N 
Monopol satı§ı için her vilayette acenta tayin edilecektir. 
Arzu edenler bir an evvel Şirketimizin merkezi olan Bey
oğlunda İstiklal caddesinde 69 numarada 

ATEŞ TÜRK ANTRASiT 
Direktörlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. Tel. 35.142 4325 

Esnafın öğle tatili 
Belediye reisliğinden : 

Hafta tatili kanunundan istifade eden esnaftan maada 
diğer bilumum esnafın 4 Temmuz 1938 tarihinden itiba
ren saat 12.30 dan 13.30 za kadar bir sa.at öğle tatili yap
maları Belediye tenbihleri arasına alınmı§tır. Bütün esnaf 
buna riayet edeceklerdir. Riayet etmiyenler cezalandırı-
lacaktır. (2253) 4347 

ihale saatleri tebdili 
İstanbul Sıhi Müesacseler Artırma ve Eksiltrn Komisyonundan: 

Umum Et ihtiyacı 6.7.938 Saat 10,30 Kapalı zarf 
Benzin petrol 6.7.938 Saat 11 ,. ,, 
Arpa Saman V. S. 6.7.938 Saat 11,30 Açık eksiltme 
Firenk gömleği pijama 13.7.938 Saat 10,30 Kapalı zarf 
Yün ve Fildekoı Fanila 13.7.938 Saat 11 ,, ,, 
Tereyağı 13.7.938 Saat 11,30 " ., 
Beyaz ve kaşar peyniri 13.7.938 Saat 12 " ., 
Havlular 13.7.938 Saat 12,30 Açık eksiltme 

Muhtelif tarihlerde eksiltmeye konulan Sıhhi Müesseselerin muhtelif 
ihtiyaçlarının ihaleleri mesai saatinin değişmesi dolayısiyle hizalarında 

gösterilen saatlerde yaP.ılacaktır. _( 4151-2267) 4354 

-• Gümrük ve inhisarlar 8. 

Eksiltme saatleri tebdili 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 
Yapılacağı ilan edilmiş olan eksilt

melerin, mesai saatlerinin değişmesi 
hasebile tatile tesadüf ettiği görüldü
ğünden bu saatler aşağrdaki şekil da
hilinde tadil olunmuştur. 

İsteklilerin, evclki ilanlarda yazılı 
saatleri nazarı itibara almıyarak ve 
tashihli saatler dahilinde eksiltmelere 
iştirak etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Saat 14 yerine saat 10 da 
Saat 15 yerine saat 11 de 
Saat 16 yerine saat 13 de 

(4093-2245) 4295 

Harita Umum Md. · 

10,000 kilo el ah nacak 
Harta Genci Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. kıtası eratının 

temmuz 939 sonuna kadar ihtiyacı 

için 10000 kilo et eksiltme surctile 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme 13 temmuz 938 çar
şamba günü saat 10 da Cebecide Harta 
Gn. Drk. binasında Sa. Al. komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmede koyun, keçi, sığır 
etlerinden hangisi daha ucuz olursa o 
et alınacaktır. 

4 - Eksiltmiye konulan etin mu
hammen bedeli 3000 lira, muvakkat 
teminatı 225 liradır. 

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

M. M. bakanhğı 

125 kalem alil ve sıhhi 
malzeme almacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

1) 125 kalem alat ve sıhi malzeme a
çık eksiltmiye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 1311 lira 45 
kuruş olup ilk teminat parası 98 lira 40 
kuruftur. 

3) !halesi 20 ağustos 938 cumartesi 
günü saat 10 dadır. 

4) Eksiltıniye gireceklerin 2490 sa· 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
iatenilen belgelerile ihale iÜn ve saa
tinde M. M. Vekaleti satın alma ko
misyonunda hazır bulunmaları 

(2252) 4346 

Komutanlık binası yaphrılacak 
M. M. V ek&leti Satın Alma Ko

misyonundan : · 
1 - Kütahya tayyare alayında yap

tırılacak komutanlık binası inşaatı 
kaplı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 22 temmuz 938 cuma 
günü sat 11 de M. M. V. Satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 4571 lira 61 kuruş -
tur. Keşif ve projclerile şartnamesı 
333 kuraşa Ko. dan alınır. 

4 - Bu inşaatın keşif bedeli altmış 
altı bin dört yüz otuz iki lira beş ku -
ruştur. 

5 - Eksiltmiye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
müteahhit vesikalarıyle bırlıkte tek
lif mektuplarını eksiltme saatinden 
behemehal bir saat eveline kadar An
karada M. M. V. satın alma Ko. reisli
ğine vermeleri. (2209) 4328 

Komulanhk binası yaplırilacak 
M. M. Vekabti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Eskişehir tayyare alayında 

yaptırılacak komutanlık binası kapalı 
zarfla eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (66450) lira (05) 
kuruştur. Keşif, proje ve şartnameler 
333 kuruşa M. M. V. satın alma Ko. 
dan alınır. 

3 - İlk teminat 4571 lira 51 kuruş· 
tur. 

4 - Eksiltme 22 temmuz 938 cuma 
günü saat 12 de Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

5 - Eksiltmiye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
müteahhitlik vesikaları ile birlikte 
teklif mektuplarını eksiltme saatin
den behemehal bir saat evelinc kadar 
Ankara'da M. M. V. satın alma Ko. 
reisliğine vermeleri. (2213) 4329 

Savaı sakallariyle ıehid 

öksüzlerinin ikramiyeleri 
M. M. Veki.letindeın : 
1485 sayılı kanuna göre sava§ sakat

lariyle şehit öksüzlerine ait 938 yılı 
ikramiyelerinin tevziine başlanmak 

üzere havaleleri ziraat bankasınca ik
ramiye tevzi komisyonları emrine 
gönderilmek üzeredir. 

Bu yıl savaş sakatlariyle şehit ök
süzlerine isabet eden para mikdarı a-

şağıda gösterilmiştir. 
Derece Subay Er 

Lira Kr. Lira Kr. 
1 204 50 102 25 
2 184 05 81 80 
3 143 15 61 35 
4 122 70 40 90 
5 102 25 20 45 
6 81 80 20 25 

19 81 bir şehidin 
öksüzlerine 

2221 4279 

2 nakliye koşum 
hayvanı alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

İki tane nakliye koşumu hayvanı 
pazarlıkla satın alınacaktır. Satılık 
hayvanı olanlar 15 temmuz 938 cuma 
gününe kadar hayvanları ile birlikte 
ve saat 9 dan 13 çe kadar her giın M. 
M. V. satın alma Ko. na müracaat d-

rneleri. (2208) 4278 

12 kalem ecza ahnacak 
M. M. V ekileti Satın Alma Ko.: 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyat: 
2600 lira olan on iki kaleım veteriner 
ecza açık eksiltme suretiyle satın a
lınacaktır. 

2 - Eksiltme 18 temmuz pazartesi 
günü saat 10 da Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 195 liradır. Şartna
mesi M. M. V. satın alma Ko. da gö
rülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminaıt ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir· 
likte eksiltme gün ve sa~tında M. M. 
V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(2126) 4210 

Tayyare benzini alınacak 
M. M. Vekaleti 

0

Satm Alma Ko.: 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyatı 27 kuruş olan 600 ton 87 oktan
lık tayyare benzini kap:ıh zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 18 temmuz 938 pazar
tesi günü saat 11 de Ankarada M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat (9350) lira olup 
şartnamesi 810 kuru~a M. M. V. satın 
alma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatından behemeıhal bir saat eve
line kadar M. M. V. satın alma Ko. na 
vermeleri. (2178) 4256 

Seyyar ecza sandığı ahnacak 
M. M. V ek.aleti Sabn Alma Ko.: 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
1350 lira olan otuz çift seyyar veteri· 
ner ecza sandığı açık eksiltme sureti· 
le satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 18 temmuz 938 pazar
tesi günü saat 10.30 da M. M. V. satın 
alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 87 lira 25 kuruştur. 
Şartname ve nümune komisyonda gö
rülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatında ko
misyonda bulunmaları. (2125) 4209 

~eza ambalaj sandığı ahnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko.: 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
3200 lira olan 400 adet demir çenberli 
veteriner ceza anbalaj sandığı açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 18 temmuz 938 pazar
tesi günü saat 11 de M. M. V. satın al
ma Ko. da yapılacaktır. 

3 - tık teminat 240 1İr3dır. Şartna
me ve nümunesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte eksiltme gün ve saatında komis· 
yonda bulunmaları. (2124) 4208 

Vazelin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

5080 lira olan sekiz bin ila on bin ki
lo vazelin kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 12 temmuz 1938 salı gü
nü saat 11 de M.M.V. satın alma Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 3Sl lira olup şartna
mesi bedelsiz olarak komisyondan alı
nır. 

4 • Eksiltmeye girecekler kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te teklif mektuplarını eksiltme saatin
den behemehal bir saat eveline kadar 
M.M.V. satın alma Ko. reisliğine ver-
meleri (2049) 4017 

Otomobil benzini ahnıcak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

1 • Yüz kırk iki ton otomobil benzi-

ni kapalı zarfla eksiltmcy 
2 - Beher kiloya tahmi 

del on dokuz kuruş olup 
bedeli iki bin yirmi üç lir 
tur. 

3 - Şartnamesi 135 ku 
linde M.M. V. satın alm 
nundan alınabilir. 

4 - İhalesi 13 temmuz 1 
ba günü saat 15 dedir. 

5 - Eksiltmeye girecek 
yılı kanunun 2, 3 üncü m 
istenilen belgelerile tekli 
rını kanunun tarifatı da 
geç ihale saatinden bir s 
kadar M.M.V. satın alma 
na vermeleri (2050) 4 

Yün fanila all 
M. M. Vekaleti Satın 

misyonundan : 

1 -Beher tanesine tahmi 
atı (188) yüz seksen sekiz 
12000 on iki bin tane yün f 
lı zarf usuliyle eksiltmeye 
tur. 

2 - İhalesi 14 temmuz 19 
be günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 1692 bi 
doksan iki liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi be 
rak hergün öğleden sonra 

tın alma ko;~s:onz alı 
5 - Eksilt · . ccekler 

yılı .~ ıkinci ve üçün 
lerinue gösterilen vesaikle t 
teklif mektuplarilc birlikt 
atinden en az bir saat evel 
tın alma komisyona müracaa 

(2025) 40 

Knıkkalede askeri Sf 
lisesine ücretle tabib v 

ah nacak 
MM. Vekaleti Satın A 

misyonundan : 

1 - Kırıkkale sanat lisesin 
aylık ücretle bir tabib ve 10 
lık ücretle bir eczacı almaca 

2 - Mecburi: hizmeti olmı 
kerlik vazifesini yapmış bu 
dan istekli olanların muvazz 
leri yazılmış dilekçeleriyle 
diploma, nüfus tezkeresi tas 
retleriyle fotoğraflı hal tere" 
Ankarada askeri liseler mü 
ne göndermeleri lazımdır. 

3 - Durumu uygun görüle 
lecek olanlardan ayrıca lüz 
rak istenecektir. (1939) 

Yüz havlusu ahn 
MM. Vekaleti Satın Al 

miayonundan : 

l - Her bir tanesine tahmi 
fiati (35) kuruş olan 14000 t 
havlusu açık eksiltme suretiyl 
kasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 8 temmuz 938 c 
nü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (367) lira 5 
tur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi be 
tarak her gün öğleden sonra 
satın alma komisyonundan alı 

5 - Eksiltmeye girecekler 
sayılı kanunun ikinci ve üçün 
delerinde gösterilen vesaikle 
natiyle birlikte ihale saatında 
V. satın alma komisyonuna ge 

(1935) 

Glisi rin alı naca 
M. M. Vekaleti Satın Al 

misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fi 
lira olan 650 ila 800 kilo gliser' 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 12 temmuz 19 
günü saat 10 da M.M.V. satın al 
da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 69 lira olup şar 
si bedelsiz olarak komisyondan 

4 - Eksiltmeye girecekler katı 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 
maddelerinde yazılı belgelerle 
te eksiltme saatinde M.M.V. s• 
ma Ko. da bulunmaları (2048) 

Bir çift hangar yaptml 
M. M. Vekaleti Satın Al 

misyonundan : 

1 - İzmir tayyare alayında yaP 
cak (F) tipi bir çift hangar in 
palı zarfla eksiltmeye konulnııl 

2 - Keşif bedeli (252.901 ,25) i 
elli iki bin dokuz yüz bir lira 
beş kuruştur. 

3 - Eksiltme 12 temmuz 1938 s 
nü saat 15 de Ankarada M.M·V· 
alma komisyonunda yapılacaktı! 

4 - İlk teminat 13866 lira 5 , 
tur. Keşif, proje ve şartname~ 
kuruşa M. M. V. satın alma 
alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler karı. 
'1'1 minat ve 2490 sayılı kanunun ı 

çüncü maddelerinde yazılı ı>el 
müteahhitlik vesikaları ile bl 
teklif mektuplarını eksilune 
den behemehal bir saat eveline 
Ankarada M.M.V. satın alnıa ~S 
liğine vermeleri. (2024) 4 



2 ev yapllnlacık 
akıflar Umum MüdürJüiünden: 

siltmeye konulan iJ: Manisa'da 
u bulvarı üzerinde ve halkevi ci
dalci vakıf arsalara yaptırılacak 

er daireli iki kira evinin inşaatı 
di fiyat üzerinden kapalı zarfla 
lecektir. 
cşif bedeli muhammeni: Her" iki 
keşif bedeli (22357) lira (96) 

!tur. 
uvakkat teminat: (1676) lir.a (85) 
ıtur. 

ıiltmenin yapılacağı yer: 20 tem· 
938 çarfamba günü saat (15) de 
isa vakıflar müdUrlUğU binaıın-

ır. Teklif mektupları mezkQr gU
saat (14) üne kadar verilmit bu
lıdır. 

u işe ait projeler, silsilei fiyat cet
' fenni '8rtname, eksiltme şartna
i vakıflar umum müdürlüğü inşa
üdürlüğünde ve Maniaa vakıflar 

diırliığünde görülebilir. 
ksiltmeye girecekler 938 yılına 
ticaret odası vesikası ve yaptıjı en 
ilk itin on bin liradan aşağı olma
ma dair nafıa veki.letinden alın
yapı müteahhidliği vesikalarım 

termeleri lizımdır. 
kıiltmeye gireceklerin yt "zzat 
sek mühendis veya mimar ala
e yahut bunlardan biriyle müşte
n teklif yapmaları lazımdır. 
pah zarfların ihzarında, teklif 

tubunun yazılmasında ve bu zarf
verilmesinde ve posta ile gön· 

itmesinde 2490 sayılı kanuna harfi· 
riayet edecektir. (2117) 4207 

ah nacak 
uhammen bedeli 2800 liradan 70 
klor maiyeti kinin komprimesi 

n alınacaktır. Şartnamesi Ankara 
İatanbul sıhat müdürlüklerine mil
atla görülebilir. İsteklilerin' ihale 
il olan 21. 7. 938 perıembe günü 

15 te vilayet daimi encümenine 
eteri (2263) 4353 

e dnarları yaplır1l1<1k 

- Ankara merkez İltekin okulu
bahçe dıvarı inşaatı 1816 lira 51 

Uf. İnönü okulunun bahçe dıvarı 
~tı 1960 lira 76 kuruı keıif bedeli 
rınde açık eksiltmeye konulmuş-

- Eksiltme 7 temmuz 938 pertem-
gilnü saat ıs de vilayet daimi encü

inde her okul için ayrı ayrı yapı
ktır. 

- Eksiltmeye gireceklerin '8rtna
yi görmek üzere her gün kültür D. 
ve ihale gilnü % 7.S teminat akçele
i hususi muhasebe veznesine yatıra. 
alacakları makbuzla vilayet dai

encümenine müracaatları. 
(1928) 3853 

ohl binası tamir eHirll•ık 
Aalsara Valiliğinden : 
- Aııkara merkez İnönü okulu
l taıniratı 949 lira 82 kuru9, lltekin 
i;nun ~iratı 749 lira 53 kuruş 

bedelı üzerinden açık eksiltme. 
konulmuttur. 

- Eksiltme 7 temmuz 938 perıem
lil~U aaat ıs de vilayet daimi en
•1ıtn.de her okul için ayrı ayrı ya-
taktır. 

3-- Eksittnıeye geleceklerin tart· 
Y1 &6rmk üzere her gün kültür 

i: :'~ ihale gilnU 3 7,5 teminat akçe
~ usuıı muhasebe veznesine yatı

a alacakları makbuzla vilayet dai
encUınenin.e müracaatları. (ı929) 

38S4 

Kültür bcakanhğı 
3 daktilo ahnacak 
Kültiir Bak--• • d ......... ~ 

Mtarif :Veldletl Arşiv direktörlüğü
' mdllık 17,S lira maatlı üç daktilo 
nacaktır. Orta okul mezunu olmak 
tır. Sınav ı4 temmuz 938 pertem. 
.la_at dokuzdadır. İmtihan te -

tını anl•-aJc . . 1 . • b -:" ıstıyen erın dıploma 
elgelerıle Arşiv direktörlüğüne 
racaatları. (2238) 4292 

Bir Çırak ahnacak 
Kültür B.lcanbimdan ı 
Bakanlık Yayın Direkts. l'" JWa f raf t• l ur u.... o-

h" a 0 Yeli için 30 lira aylık ücret
ır çırak alınacaktır. Bu çırak ilk 

ulu bitirmiı erkek çbcuklardan eli 
ve reınıe Yalan olanlar arasından 

b da imtihanla seçilecektir •• 
İıtiyenlerin 9 tenınıuz ı 938 cumar
gilnUne kadar okul fehadetname

yle birlikt• Yayın Direlctörlüiüne 
acaat etmeleri. (2ı88) 4232 

ODEON 
Delerli aan'atkir 

MÜNİR NUREDDİN'İN 
SON OKUDU(;U 

Nr. 270907 - Bir net'e yarat hasta gönül 
Bu sevda ne tatlı yalan 4324 

Pliğı piyasaya çıkarılmı!ltır. ••••••••I 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -~ Et fiyatlar1 ~ 
- -- -
~Belediye reisliğinden : ~ 
§ 5/7 / 938 tarihinden itibaren Ankarada perakende olarak §§ 
§ azami et fiyatları atağıdaki tekilde teabit olunmuttur. Sa- 5 
= yın halka ilin olunur. (2268) 5 
:= Yeni fiyat Eski fiyat 5 
:= Kurut Kurut 5 - -= ~ = Koyun eti 40 45 E: 
5 Kuzu eti 38 38 E: 
5 Sığır eti (Kemiksiz) 35 42 E: 
:= Sıjır eti (Kemikli) 30 35 =: 
:= Dana eti 35 40 :: = ~~ = 
~11111;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

olan bunlardan birisile müıtereken, 

Edremıt yolunun 700 + 86 - 400 + 
94 uncu kilometreleri arasındaki kıı
mın tamiratı esaaiyesinin yapılması i
çin ihale tarihinde isteklisi çıkmadı

gından gene ayni şerait dairesinde ya
pılmak üzere 28 temmuz 1938 tarihine 
'tesadüf eden perşembe günü saat 10 a 
kadar bir ay zarfında pazarlıkla veril
mesine karar verilmiştir. 

2 • Keşif bedeli 25534 lira 38 kuruş 
olan bu işe aid evrak şunlardır: 

A- Ketif hulasası, fiat bordrosu, 
metraj' cetvelleri ve malzeme grafik
leri 

B- Hususi ve fenni 
eksiltme şartnamesi. 

C- Mukavele örneği 

şartnamelerle 

1stiyenler bu evrakı vilayet daimi 
encumen kaleminde veya Nafıa miı-
düriyetinde görebilirler. . , .. 

3 - Pazarlıkla ihale Bahkcsır de hu
kümet dairesinde teşekktil ede::ek vi
layet daimi encumeninde yapılacak

tır. 

İstekliler enciımenin mutad toplan
tı günleri olan pa.zartcsi, per11:m~ ve 
cumartesi günlerı saat 10 da Encume
ne müracaat ederler. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için Na
fıa vekaletinden 938 yılı için alınmış 
ve bu işe girmiye salahiyet veren ıı:ıü
teahhitlik vesikasını ıbraz etmıye 

mecburdur. 
s . Teminatı katiye bu baptaki teb

ligat ahkamına tevfikan pazarlıgı mü
teakip ita edilecektir. (4103-2246) 

4336 

Muhtelif et ahnacak 

Bayınd1rhk bakanllğı 
teklif yapması ve mukaveleyi birlikte latanbul Sıhi Müesseaeler Arttır· 

ma ve Ekailtme Komiayonundan: 

Sulama tesisatı 
Nafıa Vekiletinden : 

Eksiltmeye konulan it: 
ı - M. Kemalpap deresinden Ka

racabey ovasının sulanmaaı için yapı· 
lacak inşaat ketlf bedeli (335.051) lira 
(87) kuruştur. 

2 - Eksiltme ıs. 7. 938 tarihine 

imza etmesi lazımdır. 

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

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

Eksiltme saati tebdili 
Nafıa Vekaletinden : raatlıyan cuma gUnU saat ıs te Nafıa 

Vekileti sular umum mUdürlü~ü ıu 1 1. 8. 93& tarihinde pazarteai ıünU 
eksiltme komisyon~ odasında kapalı saat ı5 te eksiltmesi yapılacak olan 
zarf usulile yapılacaktır. iki adtt emilsiyon makine&i ve emil -

3 - İstekliler, eksiltme !lartnamcai, gatörün eksiltme saati resmi daire
mukavele projesi, bayındırlık itleri lerde me.ai saatlerinin değipesi üze

genel prtnameıl fen."lt prtname ve rinc yine aynı ıün saat 12,30 a alın -
projeleri (ı6) lira (75) kuruı mukabi- mıttır. 

lindt ıular ummn müdilrlüğünden a - Ebütmlye lttlrak edtcelderiır tek
labilirler. liflerini aynı gUn saat 11,30 a kadar 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is - vermeleri lazımdır, (2223) 4330 
teklilerin (ı7.1S2) lira (ıO) kurufluk 
muvakkat teminat vermeai ve (ıOOOOO) 
liralık nafıa ıu itlerini veya buna mu
adil nafıa itlerini taahhüd edip mu
vaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil 
nafıa iflerini bapnnakta fenni kabili· 
yeti olduğuna dair Nafıa Vekaletin

den almmıı milteahhldlik veaikuı ib
raz etmesi, isteklilerin teklif mektub
larını ikinci maddede yazılı saatten 
bir aat eveline kadar ıular umum mil
dtırlilfllne makbuz mukablliııdt ver
meleri lbımdır. 

Poıtada olan gecikmeler kabul e -
dilmez. (1962) 4001 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Veklletinclea ı 
ı. - &ksiltmiye konulan it: Anka

rada yapılacak Atatürk liıeıi in9aatı
dır. 

Xetif bedeli: 636.200 liradır. 

2. Ekıijtme 20. 7. 938 çarpmba gil
nü ıaat 11 de Nafıa Vekileti Yapı İt
leri eksiltme komisyonu odaaında ka

palı zarf uıuliyle yapılacaktu. 
3. Eksiltme prtnamesi ve buna mü

teferri evrakı 3ı lira 8\ kuruı bedel 
mukabilinde yapı itleri umum müdür
lüğünden alınabilir. 

4. lıtekliler 29ı98 Uzalrk muvak
kat teminat vermeleri ve Nafıa Veka
letinden alınmıt müteahhitlik vesika
sı ibruı ve buna benzer bir defada 
yaptığı en bUyUk inpatın bedeli en az 

Vilôyetler 
Atatürk abidesi 
Gireaun Belediye R.Wiiiaclea : 

Giresun villyet merkezinde yaptı -
rılacaık olan Atatürk lbideainin mü
sabaka müd.deti jüri heyeti k:arariyle 
27 eylQl 938 tarihine kadar uzatılmıt
tır. lıtirak edecek ıanatklrlarm 

mezkQr tarihe kadar hazırlanmalrı ve 
maketlerini pzel sanatlar akademisi 
dlrektörlüiilne teslim etmeleri ilin o-
lunur. 4360 

Harta yaptırılacak 
Ladik Belediyesinden ı 

Tahminen meslrOn ve gayri meskOn 
60 hektar vüaatinde olan Udik kaaa
baaının hali hazır hartaaı f ennl prt· 
nameeine tevfikan 5 temmua 938 wi • 
hinden iti}?aren yirmi giin müddetle 
mUnakuayı konu.Jmuttur. 

Talip olanların ve fazla izahat al
mak istiyenlerin Ladik belediye cncil
menlne müracaatları llln olunur. 

4361 

Bahkesir Pire Edremit 
yolu tamiri 

Balıkesir Vilayeti Daimi Eacü· 
400.000 liralık olması ve isteklinin meninden : 

bizzat diplomalı yüksek mühendis ve- ı ı . Pazarlıia bırakılan Balıkeair -
ya mimar olması veya bu tartları haiz _ 

Eksiltme saatlerinin tebdili 
Nafıa Vekaletmden: • 
Nafıa Vekileti ıu ekailtme komisyonunca saat ıs de ihaleıi yapılacağı 

itan edilen apğıda eksiltme günleriyle mevzuları yazılı işlere aid ihalele
rin İcra Vekilleri Heyetinin yaz çalıpna ıaatlerl hakkındaki 2/ 9067 sayılı 
kararı geregince saat ı2 de yapılacaf ı ve teklif zarflarının da komisyonca 
saat 11 e kadar kabul edileceği iliB olunur. (2164) 4181 

İ9ln mevauu İhale gUnU ihale saati 
Marmara gölü tağdiyc kanalı hafriya
tı ile sedde intutı 
Tokatta Kaz O'ftlının sulanması için 
yapılacak Gömtnek rııülatörU ile ıu
lama kanalı inpat ve ıınat imalatı 
Çürük ıudan Saraykcty ovumın ıu· 
1anmuı için yapılacak kanal ve ıuıat 
i~ıat 

M. Kemalpap deresinden Karacabey 
ovaıının ıulınm111 isilı yaP.ıl•oü iD· 
pat. .. 

• 

ı. 7. 938 ı2 

7. 7. 938 ı2 

13. 7. 938 ıı 

15. 7. 938 ı2 

Karaman 
eti 100800 - 120500 40: 
Dağlıç 75000 - 75000 47: 
Kuzu 23800 - 31800 47: 9049 
Sığır S3000 - 63600 3S: 
Kapalı zarfla yapılan ek.~iltmede i.s

tekli çıkmıyan sıhhi muesseselerın 
ı938 mali yılı umum et ihtiyacı yeni
den kapalı zarfla eksiltmeye konul-
mu,tur. . 

Eksitme Cağaloğlunda sıhhat ve ıç
timai muavenet müdürlüğU binasında 
kurulu komisyonda 6-7-1938 çarpmba 
günü aaat ı6 da yapılacaktır. 

Muhammen fiat, muvakkat garanti 
yukarıya yazılmıştır. Şartnames! 603 
kurut mukabilinde her gün komısyon 
dan alınabilir. 

lıtekliler cari seneye aid ticaret O· 

daıı veslkuilc 2490 sayılı kanunda 
yazılı belgeler ve bu ite yeter muvak
kat garanti makbus veya banka mek
tubile birlikte teklifi havi zarfları i
hale saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (3689-1978) 3893 

Orta okul bikiye insaall 
Çorum N• Müdürlüffnden: 
ı8.7.ı938 puartnl güntı saat ı6 da 

Çorum Nafıa ekailtme komisyonunda 
ilıaleıl yapılmalı: Uzere 20280.91 lira 
kefif bedelli Çorum orta okul bakiyei 
inıaatı kapalı eksiltmeye lı:onulmut· 
tur. Şartname, lı:etif ve evrakı aaireai 
Nafıa dairesinde görülebilir. Muvak
kat teminat 1522 liradır. 

İsteklilerin mUteahhitlik vesair ve· 
sikalarile lbale komisyonuna müraca-
at etmeleri llzımdIT. 4241 

Münakasa temdidi 
Zonıuldak Urbaylıiından : 
Müsabakaya çıkarılan ve teklifle

rin 30 haziran 938 tarihine kadar ur
baylığa tealim edilmesi ilin edilen, 
Şehir oteli ve Kazinoıuna aid proje 
ihsan ltl 29.7.938 cuma gilnUne kadar 
temdid edllmittir. 

fttirak edecek olanların şartnamesi 
ile vaziyet planını Zonıuldak urbay
lığından almaları ve taıradan istiyen
lerin posta ücretini pul olarak gönder 
melerj ilin olunur. (1595) 3180 

Vali kona§ı inşaatı 
Yo~ıat Nafıa Müdürlüiünden: 

l - Yo.ı:gatta inp edilec~k "43720" 
lira 66 kuruı kefif tutarlı vali kona~ı 
in'8atı ve elektrik tesisatı kapalı zart 
usuliyle eksiltmeye çıkardmııtır. 

2 - Bu ite ald fartnamc ve evrak 
~unlardır. 

A - Eksiltme prtnameai, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa i'leri genel prtnamesi, 

D- Yapı itleri fenni tartnameai, 
E - Hususi prtname, 
F - Elektrik tesisatı fenni prtna

mesi, 

K - Kefif, tahllli fiat, metraj cet· 
veli, prejc, plan bunlar bedelsiz olarak 

nafıa ınUdürlü&ilnde &örülebilir. 
3 - Eksiltpıe 15.7.938 cuma gilnU 

saat 14 de viliyet encümen oduında 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iı· 
teklilerin % 7.S hesabiyle "3279" li· 
ra S kuru9 teminat vermesi ve nafıa 
vekaletinden muaaddak milteahhidlilıc 
vesikası gCSetermcsi llzımdrr. 

5 - Teklif mektubları yukarıda 3 
Uııcü maddede yuılı ıaatteıı bir saat 
evetine kadar encümen oduma ıeti· 
rllerek ckslttme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabllinde verilecektir. 

-ıı-

KÜÇÜK iLANLAR 
Satılık : 

Sablık - Apğı Eğlencede aaf alta 
yakın su ve elektrik içinde 4600 met
re evsiz mamur bir bağ satılıktır. Te· 
lefon 2406 4344 

Satılık - Ankara'nın her tarafmda 
imarca parsellenmig inpata elveriıli 

arsalar. Tel. 2406 Ne,et Şeren. 4ı 70 

Satılık - Ankaramn her tarafında 

irat getirir beton ahşap apartıman ve 
evler. Tel. 2406 Neşet Şeren 4ı71 

Satılık - Y eniıehir ve Cebecide iki 
tek ev ve kelepir analar. H. Dilman. 
Koç apartımanı Tl: 218ı 4063 

Acele 1atıbk ana - Maltepede 330 
M. arsa acele satılıktır. Tl: 2487 Vah
di Doğruer. 3010 

Kelepir 1abbk çiftlik - 1 SO hektar· 
lık sulu, cayırlı çiftlik ucuz fiyatla ve
rilecektir. Tl: 2487 Vahdi Doğruer. 

3981 

Sablık ev - Yenişehir'in en kıymet
li yerinde üçer odalı iki daireli ev ucuz 
fiat. H. Dilman. Koç Ap. 4 Tl: 2181 

4064 

Satılık - Jandarma mektebi fima

Küçük ilan şartlar. 
Dört aatırhk kuçiik ılinJardan: 

Bir defa için 30 Kunıt 
İki defa için 90 Kurut 
Uç defa için 70 Kuruı 
Dört defa içın 80 Kuruı 

Devamlı küçük ıllnlann her defası 
için 10 lrunıt alınır. Meteli 10 defa 
neıredilecek bır illn için 140 kunıı 
alınacaktır. Bır kolaylık olmak uzere, 
her satJr, kelime aralanndaki boıi.uk
lar mustesna 30 harf ıtibar edilmiştir. 
Bir kuc;uk ilin 120 harften ıbaret ol
malıdır. 
Dort satırdan fazla her aatır için ayn
ca 10 kuruı alınır • 

Kiralık - Yenitchir Meşrutiyet 
Cad. Konur S. No. 8 bet oda, 1 kiler, 
banyo, büyük hol, hava gazı, telefon 
ve elektrik. İçindekilere muracaat. 

43ı9 

Kiralık kat - Yenişehir Ataç soka
iında 31 numara S oda bUyilk bir sa
lon bir kiler, ayn servis kapılı mupm. 
balı, elektrik, bava gazı, su, zil tertiba
tını havi alt kat fakat son derece sıhht 
havadar, ıcniı, manzaralı, iç perdele
ri dahil çok müsait fiyatla kiralıktır. 
Her gün gezilebilir. Telefon 2880 nu-
maraya müracaat edilmesi. 4362 

linde Dikmen asfaltına 60 - 70 metre Kiralık - 1 veya 2 oda hava gası, 
mesafede münferit binaya müsait ba- elektrik ve banyo. İtfaiye meydanı 
kanlıklara ve Yenltehire nasır arasa- Kurtuluı Ap. Adliye sarayı kal'§lun • 
lar. H . Dilman Koç Ap. 4 Tl: 2181 da Zaman mağazasına milracaat. 

4065 4342 

Satılık Fırm - Senede 2500 - 3000 Kiralık kat - Necati bey okulu d· 
lira kiraya tahammüllü bedelinin yarı- van Necati bey mahallesi Kıvanç ae>o 
sı peşin tam takımı ile. H. Dilman Ti: kak No. 13. Uç ıeniş oda hol banyo 
2181 4ı22 havagazı fevkalade manzara. 4222 

&tılık ucuz radyo - Acele gidiı Kirahk - Yeniıehir Atatürk bulva-
dolayısiyle 935 modeli 7 lambalı Filips rı Orduevi ve Mühendisler Birlifi kar• 
radyo. Atatürk bulvarmda Ali Nazmi şısında Arım Ap. 4 odalı yeni bir dal-
Ap. tS No. ya müracaat. 4126 re h kapıcısına müracaat. 4302 

Acele aatdık ev - Bahçeli Evler ko- Kiralık dükkan - Anaf artalar cad. 
operatifinde bir hiHe acele satılıktır Belediye karşısında bir dükkan içind .. 
Tl: 2487 Vahdi Dolruer 4263 ki demirbatla devren kiralıktır. Tl: 

Satılık " Kiralık - Arka cebeci 
ı973 No. ya müracaat. 4190 

Balkehrizde 4 oda 2 bodrum 4 dönüm Kiralık katlar - Adliye Sarayı kar
bahçe ve bağlı ev. İçinde lokantacı şısı Dökmeci Ap. 4 er odalı banyo elek
Oaman'a müracaat edilmesi. 4276 trik, havı gazı. Kooperatif initi No. H 

Satıhk E1Ja _Modern aalon tala· Uğur bakkaliyesi Tl: 2097 413ı 
mı, tuvalet, yemek maaalan, karyola, Bir Bay için - Möble, konforlu o
küçük halılar, çocuk araban v. a. Itılc· da. Yeniıehir, Tuna Caddesi Yiğitko-
lar Cad. Yardım Ap. No. 10 4320 ıun sokağı, No. ıs. 4237 

Kiralık ı 

·r ı· .. 1 mobı'l- Kur lar : Kiralık - Kalörı er ı guze 
yah bir oda kiralıktır. Atatürk bulva· 
rı 57 Ali Nazmi Ap: daire 11 4264 Den - 3 den 7 ye kadar i.nıilUceı 

franaıxa tercüme, muhabere itleri ve 
Ki..ıdc kat - Xanklıderede Jl'ran- ingilizce, fransızca lisan ve pve den -

sız sefareti karpamda 4 oda elektrik, leri verilir. Uluı'ta A. B. rumuzuna 
su, haftl'UJ telefon 3143 4JZS mektupla müracaat. 4301 

Posta ile gönderilecek mektublarm 
nihayet 3 üncü maddede yuıh saate 
kadar ıelmit olması ve dıt arf ın mü
hür mumu ile iyice kaptılmıı olması 
§arttır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. {38Sı/2064) 4052 

Kapah zarf 
eksiltme 

usul ile 
ilônı 

Tunc*i Naf1a Müdürlüiüacl•ı 

Dütilo Kana - 41 inci devreaine 
temmuz 938 ilk haftaarnda bqlıyor. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arlrau 
Yenihamam apartmanı Tel: 3714 3601 

Daktilo kursu - Sabah saat aelris
den gece 22 ye kadar devam eden muh
telif kurlar herkeain devamına imkan 
vermektedir. Yeni Hamam Apart. Irat 
2 Tel: 37ı4 4027 

ı - Eksiltmeye konulan it: (Hozat Aranıyor : 
kazası hukumet konaiı iDJUtıdır ). 

Bu 19in .lrefit bedeh 35406.82 lira· 
dır. 

ı - Bu işe aid prtnameler ve evrak 
şunlardır: > 

A- Ekailtme ,..ınun"i, 
B- Mukavele proje.i 
C- Bayındırlık ııleri genel prtna-

mcai. 
D- Huıusi ıartname 

E- Ketıf cetveli, ıilsilei fiat cetvc· 
li, metraJ cetveli, proje 

F- Yapı işleri genel prtnamesi. 
btiyenler bu f8rtnameyi ve evrakı 

Aranıyor - Müe&aesemizin yazı it
lerinde çalıımak üzere bir bayan ara
myor Tl: 2487 ye müracaat edilmeai. 

4262 

Aramyor - 8-1 O bin lira Jaymetıli 
Y enitehir veya Çocuk.sarayı ile Tq
han civannda bir ev alınacaktır. Bqka 
semtlerde de olabilir. Tel: 3714 4028 

Aranıyor - Ev, apartrman, ana• 
ranıyor. Satmak istiyenler müracaat 
Tel. 2406 Neşet Şeren 417Z 

J. lıra mukabilinde Tunceli Nafıa mu· J 
uurıuı=unden satın alabilirler. Ş arayanlar: 

3 - Eksiltme 18.7.1938 pazartesi gü
nu saat 15 de Elazıgda .ı unceli Naııa 
mudurlugu binasınoa yapılacaktır. 

4 - Ekıutme kapalı zarı usulile ola
caktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için ia
tekhnın 26S.S.51 hra muvakkat teını
nat vermesı ve apaıdakı vesikaları 
haiz olup gostermeaı lazımdır: 

A- Natıa Vekiletinden alınmıt 938 
senesine aid müteaıh.hitlik ehliyet ve
sikası ve ticaret ve sanayi odasından 
alınmıt sicil vesikuı. 

B- Bır teahhiltte en u 20.000 lira
lık bina inpatı yapmıf oldu&una dan 
vesika. 

Türkçesi kuvetli muameleden anlar 

:nakinada aeri ve temiz yazan bir cenç 
8ileden sonra çalıtmak istiyor. Uluı'· 
ta Ak rumuzuna mektupla müracaat. 

4261 

Çabuk hesap öirenmek için - Ye
ni bir metodla çabuk ve kuvvetli heup 
öiretilir. Uluı'ta heaap rumımma 

mektupla müracaat. 4ı7S 

Zayiler 
Zayi - 333 senesinde Ankara liacain

den aldığım tasdiknameyi nyl ettim 
Yenisini alacağımdan eaki~inin hilk· 
mü olmadığı ilin olunur. Haymana 
Ahırlı kuyudan Ali Eaentur. 4338 

Zayi - Ana bedeline mahsuben be
lediye veznealne yatırdılım 9-10-926 

tarih ve 4297 numaralı 1905 liralık 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir ıaat 
evetine kadar Tunceli Nafıa müdürlu
gü dairesinde eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Potta ile ıi>nderilıc:tk ""kıup
ların nihayet ticUııcli maddede yudı 
saate kadar gelmlt olmuı ve dlf Hr
f ın mül)ür mumu ile iyice kapatılmı9 
olması lazımdır. makbusu aayi etim. Yenisi alınacağın 

Postada olacak gecikmeler kabul c- dan esicisinin hükmü olmadıgı ilin olu 
dllmca. (2248) 4337 nur. Alı İlhami Aytaç. 4345 
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BÜYÜK PİYANGOSU 
3 üncü ke,ide 11 Temmuz 1938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye. 

lerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Şimdiye kadar binlerce ki§iyİ zengin eden bu piyango

ya iştirak etmek ıuretile siz de taliinizi deneyiniz ... 

-----------------== --------------------
ı::;jııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Satılık kayın kerestesi 
Devlet Orman Iıletmeai Karabük Revir Amirliğinden : 
Aıağıda listesi yazılı arabalık kayın kerestesi revirimize bağlı büyük 

düz ormanında yol kenarına istif edilmiş bir halde satılacaktır. 
Orman Karabük istasyonundan 24 kilometre uzaktadır. 
7191 aded obut 386 ok 518 talpa 70 kısa talpa 199 metre mikab 421 desi

metre mikibıdır. 

Yerinde ve istiftc 13 lira muhammen bedelle açık arttırmaya konulmuş
tur. 

İsteklilerin 12 temmuz 938 günü saat on altıda bedeli mecmuunun % 7,5 
nitıbetinde teminatiyle Karabük revir merkezinde hazır bulunmaları. 
Cinsi Genişlik Kalınlık Boy Aded Metre mikab Desimetre 

----
Kıea obut 8 7 3.50 199 3 800 
O but 7 6 4 211 3 545 
O but 8 7 4 4123 92 355 
O but 8 8 4 2658 68 044 
Ok 9 9 3.30 386 10 317 
Kısa talpa 28-16 8 2.40 518 20 017 
Ta]Qa 27-16 8 1.20 70 1 381 

4274 Yekun. 199 459 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllll~ 

~ 7 milyon adet kiremit yaptırılacak ~ - -- ---E Kızılay Umumi Merkezinden : -: Kırşehir Vilayetinin Köşker nahiyesiyle Çiçek - dağının yer 
: sarsıntısından evlerinin tamamiyle yıkılmış ·olan köylerinde yapı- : 
: lacak olan evlerin kiremit ihtiyacını temin için o mıntakalarda 20 :: 
: ili 40 ocak açtırılmak suretile yedi milyon kadar yerli kiremidi : 
E yaptırılacaktır. Bu işi tamamen veya kısmen yapabilecek olanların : 
: ne kadar müddet zarfında ve ne şartlarla yapabileceklerine dair o- : 
: lan en son ve kat'i teklif mektuplarını nihayet 1 ı temmuz 1938 pa- : 
E zartcsi günü saat on beşe kadar Umumi Merkezimize vermeleri ilan : 
: olunur. 4343 -- -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;::' 

Üç kalem eşya alınacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komutan lığı htanbul Satın Alma Komiıyo· 

rM&ndan: 
Tasınlanan 
tutarı 1lk teminatı EKSİLTME 

Eşyanın cinsi Miktarı L irı. K. Lıra K. Tarihi gUnü ıaat 
Erat için yazlık elbise 4294 takım 21470.00 1611.00 19.7.938 salı 11 
Erat için kaput 2132 tane 19081.40 1432.00 19.7.938 salı 16 
Erat için kundura 5133 çift 22020.57 1652.00 20.7.938 çarşamba 16 

1 - Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerinde kapalı zarf· 
la eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsafları komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 

sayılı kanunun 32 inci maddesi hükmüne göre hazırlıyacakları te\(:lif 
mektuplarını Galata eski ithalat gümrüğündeki komisyona vermeleri. 

(3789/2065) 4053 

Sayın Ankarahlara 
Ucuzluğu ile az zamanda muhterem Ankara halkının rağbetini 

kazanan 

SAKARYA ECZANESİ 
tş Bankası karşısında Koç zade müessesesi ittisalinde 

Meydan Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. 
4363 

u~us 

SPOR GÜZELL~I ••• 
Ağır bir tnakiyaj ıle kabili 
telıf değildir. Ona hafiflik 
ve tazelik lazımdır. Bunu 
yalnız COTY pudrasının 
inceliği, fazla yapışkanlığı 

ve guzel, cazip renkleri 
temin edebilır. 

COTY PUDRASI 

Gençlığın pudrasıdır 

COTY 
MEŞHUR f'RANSIZ MARKASI 

::111111111111111111111111111111111111111:: -
~ in11at müteahhitlerine § - -
: Y cnişehirde yapılmakta olan : 
: sinema binasının kısa bir zaman· : 
:: da ikmalini teahhüde talip olan- : 
:: ların plan ve şeraitini öğrenmek :: 
: üzere Kızılay kar§ısındı Ragıp : 
: Soysal yazıhanesine müracaat- E: 
: ları. 4192 :: 
::111111111111111111111111111111111111111:: 

: 

..................... 11111111Ull1111 ............. .. 

Cebeci hastanesi 

GÖZ 
Hıslahklar1 111üfehassısı 

Dr. MUZAFFER Sande· 
A vrupadaki tetkiklerin· 

den avdet etmittir. Muaye
nehane.si Adliye Sarayında 
Gençağa apartrmanmdan bi. 
titiğindeki Sarraf Hakkı a· 
partımanma nakletmittir. 
Hastalannı 14 hazirandar 
itibaren, saat 15-19 arast ka· 
bule başlamıttrr. 3976 .................................................... 

iktisat bakanhğı 

Benzin alınacak 
iktisat Vekaletinden: 

Makam ve hizmet otomobili ve mo· 

tosikletleri için satın alınacağı evelce 

ilan edilmiş olan (15.000) litre benzi· 

nin ihale günü olan 29.6.938 tarihinde 
toplanan komisyona bir talip müraca· 

at etmiş ve teklif etmiş olduğu fiat da 

layikihad görülmemit olduğundan i· 

hale artırma ve eksiltme kanununun 

(43) üncü maddesine tevfikan 13.7.938 

tarihine rastlıyan çartamba günü saat 
ona bırakılmıştır. 

Taliplerin o tarihte vekalet satın al

ına komisyonuna müracaatları ilin o-

lunur. (2199) 4265 

U L U S - 19. uncu yıl. - No.: 6081 

lmtıyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Ne§riyatı İdare Eden 

Yazı İ§leri MUdürO 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 

~====================;:;;:x~ 

Mchkemelerden · 
Ankara 3 üncü Sulh Hukuk M:ıh

kemeainden : 
Elazığ saylavx Alunet Saffet Ohka

yın vefatı üzerine terekesine mahke
mece el kopmuş olduğundan kefaleti 
hasebile alacaklı olanlar da dahil ol
duğu halde bilcümle alacaklı ve borç
luların ve mirasçının vesaiki resmiye
lerile beraber bir ay zarfında Ankara 
3 üncü sulh hukuk hakimliğine müra
caatları ve alacaklarını vaktile kay
dettirmiyenlerin mirasçıya ne şahsen 
ve ne de terekeye izafeten takib ede
miyecekleri lüzumu ilan olunur. 

4339 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Mah
kemeııinden : 

Ankara hukuk fakültesi talebesin -
den 2559 numarada kayıtlı Mehmet A
li oğlu Halil'e : 

Hazine vekili Güzide Alpa.r tara
fından aleyhinize açılan davada ika
metgahınızın meçhuliyetine binaen i
lanen davetiye ve gıyap kararı tebliği 
suretile yapılan duruşma sonunda 
27 5 lira 31 kuruşun yüzde 5 faiz ve 
yüzde on avukatlık ücreti ve mahke -
me masrafile birlikte tahsiline 12. 5. 
938 tarihinde karar verilmiş oldugun
dan işbu hüküm hülasasının teblıgin
den ıtibaren sekiz gün içinde temyiz 
etmedıgınız takdirde hiıkmiın katıle

şeceğı uanen bildirilir. (2276) 
4357 

Ankara Aııliye Mahkemesi Tica
t'et Uairesinden : 

Müddeialeyh: lstanbul'da Bakırkö
yünde Lami sokak 4 No. da mukim ız
mirli Ali Kamil oglu Mübin Güneş 
(Ereğli bez fabrikaları eskı ustaların
dan) 

Müddei Sümer bank umum müdür
lügü vekili avukat C. Hazım Gork
men tarafından aleyhinize ikame olu
nan İstanbul 4 ünciı noterlıgince 12.ıs. 
935 tarih ve 8293/1041 No. lu mukave
lename ile bankaya karşı yapmış ol
duğunuz teahhütle mensucat falırika· 
sında stajınızı gördükten sonra göste
rilecek fabrikada çalışmayı ve aksi 
takdirde sabit olacak bütün masrafları 
yüzde 9 taizle ödemeyi kabul etmış 

olduğunuz halde gôsterilen yerde ça
lışmadığınızdan bahsile yapılmış olan 
492 lira 62 kuruş masrafın yüzde 9 faiz 
ve ücreti vekaletle birlikte tahsiline 
mütedair olan davanın 28.6.938 tarihi· 
ne müsadif salı günü saat 9.5 da mah
kemede bulunmadığınız ıçin hakkı
nızda gıyap kararı ittihaz edilmiş ve 
usulün 141 inci ve müteakip maddele· 
rine tevfikan bu husustaki kararın ay
nı kanunun 401 inci maddesi mucibin· 
ce ilanen tebliğine karar verilmiş ve 
muhakeme 18.7.1938 pazartesi günü 
saat 9.5 talik edılmiş olduğunden 
mezkur günde mahkemeye gelmeniz 
ve gelmediğiniz takdirde bir daha 
mahkemeye kabul edilemiyeceginiz 
lü~umu gıyap kararı yerine kaim ol
mak üzere ilanen tebliğ olunur. 

4322 

Ankara Birinci Su!h Hukuk Ha -
kimliğinden : 

Sıvas Divrik demiryollarında res -
sam Burhanettine : 

Merkez hazine avukatı Güzide tara
fından aleyhinize açılan 255 lira ala
cak davuının yapılan duruşmasında 

adresinizde bulunmadığınızdan tebli -
gat ilanen yapılmış ve bu defa da gene 
usulün 141 inci maddesi mucibince gı
yap kararı gönderilmesine karar ve -
rilmiş ve duruşma da 6.9.938 salı gü
nü saat 10 a bırakılmış olduğundan 
mezkur günde bizzat hazır bulunma -
dığınız veya bir vekil göndermediği -
niz takdirde mahkemenize gıyaben ba
kılacağı tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. (2275) 4356 

D~miryolları , 
İhale saati tebdili 

Devlet Demiryolları ikinci lılet -
me Müdürlüğünden : 

Açık eksiltme ile satın alınacak 
300 ton kesilmemiş odunun 6. 7. 938 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 
15 te ihalesi yapılacağı ilan edilmişse 
de ahiren devairi resmiyetle mesai sa
atlerinin değişmesi hasebiyle ihalenin 
yevmi mezkıirda saat 11 de icra edile-
ceği ilan olunur. (2255) 4348 

YENİ 

Böbreklerin kuvvetini artmr. 
idrar yollarındaki mikroplan 

öldürür. Eski yeni belsoğuk
luğu, bel ağrısı, mesane il
tihabı, orıit, idrar zorlukları, 
aık aık idrar bozmak, bozar
ken yanmak hallerini defeder. 
idrarı çoğaltır. Her vücudun 
içini yıkayıp temizliyen en bi
rinci bir müstahzardır. Her 

eczanede bulunur. 

Dikkat: HELMOBLÖ 

idrarınızı temizliyerek 

mavileştirir . 
3909 

Bir usta aranıyor 
Bayburt Çoruh Un Fabrikası Türk Anonim Şirketi 

Direktörlüğünden 
Fabrikamıza ustabaşılık vazifesini yapacak bir usta alınacaktı 

Ustada aranılacak evsaf: 
1 - Türk olmak ve Türkiye Cumhuriyeti yurddaşı bulunmak 
2 - Unculukta ve fabrikanın makinelerini işletmekte ve icabı 

da tamir etmekte ehliyeti bulunmak. 
3 - Torna işlerinde mütehassıs olmak 
Her türlü konförü cami fabrika ittisalinde bir ev bilaicar ust 

başının ikametine tahsis edilecek ve maaşı ibraz edeceği vesaik 
nazaran kendisile mutabık kalınacaktır. 

Yukarda gösterilen evsafı haiz uncu tesviyeci ustalardan tali 
olanların •imdiye kadar çalıştıkları müessese ve fabrikalardan al 
mış oldukları hüsnühal ve ehliyet vesikalarını teklifnamelerile bi 
likte Bayburtta Çoruh §irketi direktBrlUğüne gönderilmek suretil 
müracaatları ilan olunur. 4359 -~~-----

Yulaf ahnacak 
Emniyet Müdürlüğünden : 

Cinsi Miktarı 

Kilo 

Yulaf ısooo 

Muhammen fiatı 

Kr. Santim 

8 00 

!hale günü 

Temi 
Lira Ku 

110 00 

7-7-1938 perşembe günü saat 16 

Müdüriyet suvari hayvanları için yukarıda miktarı yazılı yulaf eksilt 
ye konulmu§tur. İııteklilerin kanuni belgeleriyle gösterilen gün ve saa 
müdüriyette toplanan komisyona "gelmeleri. (1933) 38 

TA~RA HALKINA MÜJDE: 
Beklediğiniz 

HASAG 
Lüks lambaları gelmiştir. 
Çok hassas, çok dayanıklı ve çok ucuzdur. 
Yedek parçaları daima mevcuttur. 

Satışyeri Tahtakale No 51 
3867 

Cebeci'de istasyon yanı küçük :r.abit okulu karşısı 

Yenidoğan Bahçesi 
Ankara halkının yazlık eğlencesini tamamen tatmin için 3 kısma 

rılmıştır. 

Tiyatro ve Sinema kısmı 
5 temmuz salı günü akşamı saat 

9 dan 1 O na kadar 
1 - Saz heyeti konseri. 
2 - Renkli Miki 
3 - Gün doğarken türkçe sözlü 

SİNEMALAR 

Alaturka ve alafranga kısımla 
Pazar günleri 

CAZ-SAZ 
Çalgısız zamanlar meşrubat 5 

Bira şişesi 35 kuruştur. 
4341 

li AL K 
BUGON BU GECE 
lki büyük film birden ........... BUGÜN BU GECF. 

İki büyük film birdC'r. 

1 - İÇKİ KAÇAKÇILARI 

2 - 1K1 KARILI KOCA 

1 - ESRARENGİZ ADAM 
2 - EBEDi SENFONİ 

İki film dolayısiyle seans saatleri 
2,45 - 6 - Gece 21 de 

Ankara Palasla Şehir Bahçesi arasında 
Açık Hava sinemasında 

MANYA VALEVSKA 
Gece saat 21 de - Duhuliye 25 kuruş 

---- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -,, .... ,. 

lki film dolayısiyle seans saatleri 

2,30 - 6 - Gece 21 de 
Saat 2,30 da tenzilat: Fiatlar - 40-30-20 

Halk matinesi 12,15 te: 
ÇILGIN GENÇLİK 

-
1 
v. 

'° -
• --============================================~ 


