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Bugün 5 incide 
(aqamba 

6 
TEMMUZ 

1 9 3 8 

5 KtJRUŞ 

Telsnf: Ulus• Ankara -TELEFON . 
Baemubarrir U71 
Fransızca Ankara 1063 
Yazı itleri 1063-1063 
İdare mlldfirlliif 1061 
Atölye 1064 

AOIMIZ .ANCIMl'%.C>IR. 

Her okuyucuyu merakla sü
rükliyecek çok güzel bir mace

ra romanını tefrika etmiye 
başladık 

Alay Kumandanı hududu geçtikten sonra dedi ki : 
t t t t 

'' Atatürk'ün, ordunun, anayurdun" 
''Hataylılara selamım getiriyorum!" 

Türk- Fransız dostluğu 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Haritiye Vekilimizin ve Fransız 
Büyük Elıisinin beyanatları 

İmzalanan 
vesika 

~. Ş. ESllER 
1_"irlD,.. ile Fraaa Hata,. haldrm.. 

da - .., ....... daha iwma•·mıılllnm. 
Habrlacbimaza sön, nelki - .. _ lcara•..1..... .. ftlP 

..: ~1Man ani ..... 1921 ._. 

. . '-i Hataf'a dair ,....ı.n ::::-•illin dördüncüsü olu7or: Bi-
~.._..ile aramızdaki hadad 
~ •:.L! na»• 1921 itilifıdır. Hata.: i: ol.caiı laaauai idare,i 1a7ia 
.:. s..:"'·pnadq ....... 1921 ..... 
İldnc:i • • ile Dokta.- Araa arumda 
lsat llir •tilün.me hmalan"llfb. F• 1121 itilafı HatQ'm 1921 itillfiy • 
.. te.Wt edilen ftZİ7etini deiiftirtne •. 
di. Fransa ile G--? ..ı_L! ,_ _,_ • ..,un,.. araamUlllU mu--
-. ~'IDlacrya kadar .m,..t 1921 
::. ...... llıaWt .... tekilde deYam 

F~--.,. bldmmk. • 936 
...... de San,.. ile inmı'•dıiı ~ 

İki devlet adamı da 

itn%alanan veaikalardan 

memnunlulrla bahaeJiyorlar 
---------------------------Eoellıi aiin Horid~ VelıcUetinde 7'iir~~ - Fr.,... 

do.tlrılı mualaedeai w iyi lıOfftflllalı mrılıaoeluinin 

terrulidine dair müfferelt beyannwe H!uıa•-ı.w
aonra Franıcı B~ •fr'lt"'B. 'Pon.ıo' dan .. maat lalıcli
•• J.l~ .....,..,....,.. rica •tmiftilı. ,,,.....,.,.,... 
rin imaolanm.,. ifind• cidclen 6ii71ii 11;,. p7Nf _,, 
eden w hnlcrdan dolqı ..........,.,.. drqan ,,.,,,,... 
Bü7ilı Eıp.i diia ..Wi ~ Wr ,,,.,.,,,.,,... lı.W 
•tmit .,. lıend;.m. mit.lealannc WUİrrniftİr. 

Diler tanılt- H.W,. VMilimia Dolator Ra,tii 
A,... d• fliia a,- ._,. H.nıoq. VdıM l:İllııf• AJ.n. 
Eio1U1111ila e ,,....,... .... A..-.. 11 ..... irW W 
ederelt lrendr.ine eoellıi P. Frtın1G •a)lilı •lPai a. 
POllMI ile Wrlilııe İlllMlanan aJ'Clli oaiiaf.,. luıldtrıtd• .. , . .,.. "" ........ ·-"" ..,, .............. ...... .,..,...~ 

Dollar Arls'ın l)llS ........ 
din ftl'lllll .., ... 

Tabur kumandanı alay kumandonmo tekmil haberini verdi : 
--.....------------------~-------------------------------------

''HAZIRIM UTANIM!,, 
Frarurs lıamanclanı Tarlı lıumanJanına cevab verdi: 

"Yol açıkbr!n 
Türk kumandanı kıhram• ıskerlerlmlıe emir verdi : 

" -GİR! ,,. 
Erkekler bayramlık, kadınlar 

gellnllk elblselerlnl glymlılerdl .. 

Askerlerlmlı girerken, sewl~ 
göı yııı döken Hılıylllır 

•, -·- IODndır ki Hata,. 6 .... Hariciye Vekilimü tlolıtor Arcu FratUU Biiyülc Elp.i B. Pouo 
............... Ba .tha da nihayet c-.. I (Huıuıi ıorette Hatay'a gönderdiği- (Anadolu Ajanıı'nm bUMUİ aut-etle 

gönderdiği muhabiri bildiriyor) :'~....,.. ~937 tarihinde Hata,....: Yeni bir dostluk On yedi sene ewe miz mohardrimizin verdijl taf•ilit) 
a..,.11.w .... ı.;: :t:n::-;:-b~ .! lelıendenm 5 - Bu aaKh ıünetin doiufiyle lakenderun. 5 a.a. - Bugün pfakla bera"ber 

!:" lla ---.,.. itimad .et11wmek ıa- devresinin bs•lanaıa l.s•lanmıı bir eser birlikte türk ~9!'leri .iki kol halinde • J:latay manHatayru·· tarihininrk :_~_: __ e::nt~te~~.adaçınlchv.e PKahra-a-...·-
1811 Hata,. itilifmm en hararetli llfl IRlf topraklanna ıırmıılerdir. Kollardan bın Pa • IUlAIU"I - .-., ruuNNI ~-

....._..__sonra seli,._. Ve I'• • . . . _ .. . • ru'ta. dijeri Haua'da INhmuyorclu. Giritin tan hududu aec;mit ve Hatay on dokuz yıldır 
ril»ot.n ~tadar ki, itiW, ,...aip. -~~cıye V~ltilı Do~!°~. Tev~ .. F'!nmz ~uyük Elçili B. Pomo bütb tafaillbnı aize kelimelerimin ifade ecle • hasret iıtiyakiyle beklediği sevgilisini bajrma 
~ delil, 1937 mayıs itiWuun tat- Ruttii Arae dun akpm uıtü Harici- dun Ulua a ıu beyanatta bulun- blldiii mikdarda TeriJorum: bumlfbr. 
llilandaa Çlianqbr. 1937 .... ,.., anlat- ye Vekaletinde Ajanı Ekonomik muıtur: 
~J'le Hata~m iatatisü tealrit ecliJ. e Finaneiye'nin Ankara muhabiri- "- Memleketler~si bir~qtiren Hatay me1elesi, milli tilrk divuı ol· rııııı1111111111111111 11111111111111111111111111, Hatay'm unın ve karanlık bir ıece-
~ aonn, .._. PJ'Ntk .. ler, ba i .. ne verdiği beyanat ıudur: umiml d011tluğu tanın eden bı~ ~ua· dutu ıtmden beri bu aabad• kaydedi- A •• k'•• den .onra sabahı bu tafakla bqlumf 
tatüri tatWbtta bir karibtinı •- Türk ve franıu ukert kuYet- hedeyi Türkiye Hariciye Vekdı ·ile lea birçok muvaffakiyetler oldu. Fa- tOtU r Un . bulunuyor. 
9inni,.. ~ba.... lstati,.. söre, .::: lerinin Hatay'da itbirliiine dair p- birlikte imnlMNJkla ne derece me1;d kat bunların hiç biri kahraman uker- ordumuzun Aıkerin aabahleyin erken cireceii· 
~ ~ Wr mec:lia karalac:aktr. H• nel kurmaylar aramda Antakya'da oldupmu. d~n ICiylemiıtim. 1921 e, lerimbln Hatay'a ıiriti kadar muu. ni bildiren telıraflar ancak ıece ya· =tia '"1 ~~ temsil niabetini akdolu?an. anlapnalarm ertesi. ~il, ~:~~ T::~y::;!:ı~lı: ~ıe:_:e:~ nm ve cıotkun teuhilrlere veıile ol- ye Q nayu rd Un rııına doğru geldiği .ha~de daha gün 
li etmelc açan niifuı bycb ,...,dmak ne9redılmıt olmak hasebiyle bılcH·i· Y aç mamıttır. Hiç birinde Hatay, küçüğü I" 

1 
(Sonu 7. ıncı say/ada) 

znncla. Bir Milleti., Cemiyeti komİ.. (Sonu 1. inci say/ada) (So"" '/. inci avla•) bllyfifü, kadmı ve erkepyle bu kadar Se Qm Qrl 
::.--sin miiralcabeai altında ,.. • J L f L COflDllllUI. bu derece heyecan ve se- lCrrriban, S ı.a. - Anadola A-._.z ~ ~b~d ür. • rınsıı ıs.eri lıblrllll nas ı•tennemiftl. jarurarn bıurısl muhabiri bildiri-
bndan.inc1ea birini tetkil . . ... 5 temmus ulı aabahı plak ICiker- yor: Alıyımıun hmarıdıru ba· 

Türle • "1maa _ etmiftir. kea Mkerlerimb hududun beri yanın- dudu K•rtilctea aoıır11 batıylrla-
~ ...... ad ia~~~,..:; Albay Kale o·· rfAı clayedırini.ıa.ztbulunuyor, ~k rı•sıuAtıtilri'lhı, tiJrkordu-....,. .... aetirdiii sersinlik içinden için dnııin dojuıunu bekliyorlardı. sunun ve ını ~dun uıımıarı-
doimattar. Fre .... L-..1-- ____ , -•-- zaman aamuı nisalara, ibtillflara nr Kf!tiriyorum,. dNI. 

-- uunuuı nwaua DMlll Bitin tiJrk .. tbaatr mmını 
............... H. ata~clan seri ~ Ka- mnn olan ,hatta pkavet yataiı hali· ubrl mlmessilimisi tdrii fit· 
~ maamel .L-..1_ • d • I., ı d d ni alan hudutlar art·"" iki milleti birbi· 

~-:.::_~ ı areyı l\.G ır ı ~~~~!= ~~~!..=.ıı::.::·.;ı;;: 
(Sona 1. inci uy/adı) 01mııft'llr. - raı:m 7. lm:I a1flfla - (Soau 7. iaci uyladı). 

Avam kamarasında 

Londra' da yapllan 
Kredi anlıımılan 

kabul edlldl 
- YuıaıJ. aacauylada-
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Gazete dili 
~' ... Güz.ide üstad, edebiyat müverrihi olduğu kadar muhterem 

(Cumhuriyet) in de erkanı tahririyei edebiyuindendir, laattci o 
heyetin rüknü asliridir. Şimdi bir gaz.etenin rüknü aalii edebisi
nin bir §ahsiyeti edebiye hakkında verdiği hükmü kat'i aynı .za
manda o gaz.etenin kanaati olmak lazım gelmez. mi?,, 

Yukarıki satırlar, içinde Cumhuriyet gazetesinin adı geçmesinden de 
anlamışsınızdır ki, "Edebiyatı cedide" devrinde yazılmış bir metinden 
iktibas edilmiş değildir. Bir gün evelki bir İstanbul gazetesinde bu satır· 
lara rastlamakla hayretten kendimizi alamadığımızı söylersek, bil
mem bizi haksızlıkla itham edecekler çıkar mı? 

"Edebiyatı cedide" üstadlan, tarihi birer vesika olan eserlerini yeni 
nesillerin ihtiyacına göre sadeleştirerek yeni bir kalıp içinde ortaya çı
karmak lüzumunu hissederlerken, aynı nesillere bir muharririn yuka
rıda örneğini verdiğimiz üçüz terkiplerle dolu ağdalı bir ifadeyle hitap 
etmesi oldukça garip düşüyor. 

Geçen sene dili özleştirmek için kuvetli bir hamle yapıldığı zaman, 
gazetelerde terkiplere rastlamaz olmuştuk. Yazılar, dil bakımından, 
kontroldan geçiyor ve sadeleşmiş bir şekilde halkın önüne konuluyordu. 
Bu arada belki lüzumsuz ifratlara da gidildi. Fakat ne de olsa, cereyRn 
doğruydu, bir ihtiyaca cevap veriyordu, fakat bir müddetten beri, adeta 
bu ileri cereyanın bir reaksiyonuna phit oluyoruz. Gazete sütunların
da gene terkipli, ağdalı ifadeler bağda§ kunnıya baılamışt:r. 

Bugün okuyucu kütlesini teşkil eden kalabalığın ancak pek küçük 
bir azlığı bu eski ve zevksiz ifade tarzından hoılanabilir. Halkın büyük 
ekseriyetini umursamıyan böyle bir cereyanı tenkit etmek mevkiinde 

· l~n ~azetclerimizin, buna kendi sütunlarında yer vermelerini hoı gör
"?ıye_ı"?kan yoktur. Güzel türkçemizi. milli gidi§C aykın dü,en bu gibi 
şıvesızliklere karşı karumak hususunda daha dikkatli davranmalıyız. 

Sulama ve toprak 

Sulama bahıi üzerinde geçen ya
larmuzda da durmuı ve aıarı ıwa
manm da suauzhak gibi zararlı te· 
airlerini anlatmıttık. 

Nebatların ayrı iıteklerine göre 
de ıulamanm tanzimi lazım golec .. 
ii hatta yer vaziyetinin bile ıwa
mada müeuir oldutu afikarcbr. 

Suyu çok kıymetli olan Anka
ra'mızda bilhaasa mümkün olduiu 
kadar az su &arfederek en guzel 
bahçeleri kurup yaıatabilmek mü
hiın bir mevzudur. Bunun iç.in bah -
çe toprağınaı iyice hazırlanmuma 
dillat edilmelidir. 

Çünkü: Nebatlar besleyici mad
deleri topraktan su yardımiyle alır -
lar ..• 

Bu da suyun toprakla ve her ikisi
nin de nebat beslenmesiyle sıkıca ili
fiiini anlatır. 

Toprak suyla verimli, su da top· 
rakla taydah olabilir .•• 

Her yerde topraklar ayrı evsaf 
arzederler. Sulanma kabiliyetlerine 
aöre de topraklar iki ayrı tıp araım
da birçok kmmlarda mütalea edile
bilirler. 

Sulanma kabiliyetlerine göre top
rak, ıulak ve süzek olarak iki tip 
&rilsmda toplana.bilir •.• 

Sulak; dedigimiz birinci tip top -
rak su.yu geç alıp geç &arfetme ka -
biliyetindedır ... .l.İraatte ifçıhk ba
kunından ağır adı da verilen bu tıp 
topraklarda su tutma kabillyetı faz
la olan kil ve kireç çok miktarda bu
lunur. Bu gibi topraklar ıuyu guç a -
lir ve ıoç verirler. 

Çok ıulanırlar&a serin. kökler i -
çin lüxwnlu havayı geç.irmu ve çü

rükH1k verir bir h•l •ll1'lar. Suıuz 

kalmca da &ert ve sıkıcı olurlar ... 

Böyle su tutma iılabHiyoti f aala olan 

topraklar 11k olmakla beraber asar 

YAŞAR NABi 

Saölık memurları 

arasında 

M. Kemalpap. bUkUmet tabibi BB. 
Ali Roman Bandırma hUkUmet tabib
lifine, Mlniıa utma mUcadeleal ta -
biblerinden Tahir lnanç Konya 11t· 
ma mUcadelesi tabiblillne, Silivri hU 
kümet tabibi Samr Perk Çatalca hU· 
kUmet tablblifine, Malatya merkez 
hUkUmet tabibi Şemıeddin Oget Si • 
livri hUkUmet tabibllline, Haseki hu
tahıneal hariciye poliklinik tefi Ga
lib Kıcıman ilaveten vazife olara\ç 
Haydarpap emrazı aarlye haatahaneal 
operatörlüğüne, Görele hükümet ta -

bibi Tevfik Erçai Tokad merkez bil· 
kümet tabibliğine, açıktan mütckaid 
tabib Celil Fatih belediyesi tabibli
ğine, Ankara 11tma mUeadelesi tabib
lerlnden Hayati Tarkan Bandırma 
belediye tablbliKine, Erzurum nUmu. 
ne hastahanesi göz mütehassısı Nihad 
Bayraktar Ankara nümunc hastaha -
neıl ikinci ıts• mUteha11ııhlına, Man 
yas hükümet tabibi Bedreddin Şer -
betçioflu Guraba hastahanesi dahili
ye asiıtanlığına, Ezine hükümet ta· 
bibi Fahri Öskal Çanakkale merkez 
hükUmet tabibliflnc, Ankara sıtrm 
mUcadeleal eczacısı Zahit Dinarlııll 
Birecik belediye eczacıhğına, Mer -
sin memleket hastahanesi eski ecza
cı vekili Salih Mithat Susotlu Amas
ya memleket hastahanesi eczacıh~ına 
Sarayköy eczacısı Süleyman Ali Ak
can Ankara nümune hastahanesi ec-
ucılıtına tayin edllrnişler ve Tokad 
• Sıvat frenıi mücadelesi tabibi Hl
ınid Dikmen başka bir vasifeye ıe~
tiğinden mUıtafi ıayılmı9, Çatalca 
hUkümet tabibi Ekrem Uluçay'ın Fa
tih belediyesi tabibi Fehmi Tezcan'ın, 
Hıydırpı.- emrazı sariye hası.hane
si operattsrll Kani Uran'ın vt Blrec:lk 
belediye eczacısı Ali Dağdeviren'in 

iıtifaları kabul olunrnuf ve Hadım 
hükümet tabibi Fahri Türkay ıtsrU • 
len lUzum Uzerine vekalet emrine a
lınmıştır. 

ULUS 

Kızılay' o 

Üye yazma haftan 
bu cumartesi ba~ıyor 

4 yıldanberi tatbikinden iyi netice
ler alınmakta olan Kızılay üye yazma 
haftası bu yıl da memleketimizin her 
yerinde tatbik edilmektedir. Kızılay 
Ankara merkez heyeti 9 temmuz ile 
16 temmuz tarihlerine tesadüf eden 
önümüzdeki hafta içinde şehrimizde 
de Kızılay'a üye kaydetmeğe çalışa
cak ve vatandaşlarımızı bu büyük ha
yır cemiyetimize üye olmaya dlvet 
edecektir. 

Merkez heyetinin hazırladığı pro -
grama göre cumartesi günü şehrin 
büyük meydanlarına yurddaşları ce-
miyete üye olmaya teşvik eder yazı· 
lar asılacak, büyük ticarethaneler vit
rinlerini Kızılay renkleriyle ve cemi· 
yet tarafından hazırlanan ve cemiye-
tin harbta ve sulhta vazifelerini te
barüz ettiren yazılarla süsliyecekler
dir. 

Ankara radyosiyle hafta içinde 
konferanslar verilecek ve cemiyet ta
rafından iza kaydedilmeğe mahsus 
beyannameler tevzi edilecek ve teh -
rin muhtelif yerlerinde hazırlanacak 
kulilbelerde müracaat eden vatandaş
lar üye kaydolunacaktır. 

Hafta mUnaaebetiyle 14 temmuz 
pertembe günü akşamı 1atanbuldan 
dlvet edilen aanatkbların da ittira
kiyle bUyUk bir mehtap eğlenceıi 
tertib edilecek ve bir gardenparti ve-
rilecektir. Yaz mevsiminin birinci ve 
en &Uzel eğlenceıi olacağını tahmin 
ettilimiz bu eilenceleri bütün tehir 
halkı aabırsızhkla beklemektedir. 

Her f etiketli zamanlarımızda im -
dadımın bUtUn imkinları ile ko§an 
ve buıUn verdiğimiz iınenin yarın 
bir derdimizi dindirdifini (50 yıldır 
gtlrdUğUmUz bu bUylik hayır evimize 
yılda bir lira vererek sa om )il bü
tUn ankaralılardan hararetle temen· 
ni ederiz. -

Merkez 
bloke 

bankasında 

paralar 
Bakanlar H eyeti ithaliit ve ihracat 

taclrlerlmlıl allkalandıran yeni bir 
kararname kabul etmi!tir. Bu karar
nameye göre türk parası kıymetini 
koruma hakkındaki on ve onbir nu
maralı kararnamelerin hükümlerine 
tevfikan yapılmıt olan ithalattan ve 
halen Cumhuriyet Merkez Bankasın
da bloke paraların, ithalatın yapıldı
ğı memlekete, bu kararname tarihin
den itibaren üç ay içinde icra oluna
cak herhangi bir mal ihracı suretiy
le de bloke edilebilecektir. Bu üç ay· 
cık mUddet içinde bilfiil ihracat ya
pılmadığı takdirde bu kabil bloke 
paralar da 2/ 8337 sayılı kararname 
hükümlerine tabi olacaktır. 

Yaılf esinden aynlacak hakimler 
Adliye Bakanlığı, vazifesi başın -

dan her ne suretle olursa olsun ayrı
lan hakimlerle adliye memurlarının 

gidip kaldıkları yerlerde adreslerini 
cumhuriyet müddeiumumiliklerine 
bildirmelerini kararlaştırmıştır. Bun
dan böyle vazifeden ayrılacak hakim 
ve adliye memurları memur bulun -
dukları cumhuriyet müddeiumumllik
lerlne adreı bırakarak ayrılacaklar 

ve gittikleri yerlerde de her şeyden 
cvel oranın müddelumumili~int ad -
res verecekler ve adres dellıtirdlkçe 
muntazaman yeni adreslerini müddei
umumiliklero bildireceklerdir. 

İstanbul 

Mısırlılara 

valisinin 
ziyafeti 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Vali ve 
belediye reisi B. Muhiddin ÜetUndağ 
dün aktam mısırlı atletler ıerefine 
Parkotel'dc bir .ziyafet vermiştir. 

Mısır üniversitelileri 
dün İstanbul'a geldiler 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Mısır ü -

niversitelilerinden mürekkep 35 kişi
lik bir kafile bugUn Romanya vapurile 
İatan.bul'a ıelmiıtir. Mııırlı misafir -
ler rıhtımda üniversiteliler ve gazete
ciler tarafından parlak tezahilrlerle 
karşılanmı~lardır. Mısırlı talebe İs
tanbul'da üç gün kaldıktan ve şehri 
gezdikten sonra Ankara'ya gidecek
lerdir. Talebeler Galatasaray'ın Orta
köy kıamında misafir edilmişlerdir. 
Gezintilerinde kendilerine üniversite
lilerimiz refakat etmektedirler. 

Gümrük gelirlerinden 
belediyelerin hisseleri 

GtimrUk gelirlerinden belediyeleri· 
miz için ayrılan yüzde onlardan 1937 
finanı yılının dördüncü Uç aylık tev-
ziat listeleri hazırlanmış ve İç bakan
lık tarafından Belediyeler bankasına 
verilmiftir. Belediyeler bankası, bu 
paralardan belediyelerin günü gelmit 
borçlarını kestikten sonra geri kalanı
nı belediyelere göndermiştir. Yüzde 
onlardan belediyelerimizin hisseleri • 
ne düşen mikdarları yazıyoruz: 

Ankara'ya 65.560, Afyon'a 12.804, 
Ağrı'ya 3.321, Amasya'ya 6.581, An
talya'ya 11.479, Aydın'a 8.030, Nazilli
ye 6.373, Söke'ye 5.712, Bahkeıir'e 

14.007, Ayvalık'a 6.873, Bandırma'ya 

7.035, Edremit'e 6.679, Gönen'e 5.130, 
.Hozuyuk'e 4.181, Biuis'e 5.J64, Bolu'
ya 4.ı20, hurdur'a 7.114, !Juzce'yc 
3.434, Bur.a•y.. il. Karacabey e: 
7.784, Çanakkale'ye 6.084, Ge ı uya 
3.514, Çankırı'ya S.173, Çorum'a 10,690, 

Denizli'ye 8.928, Diyarbakır'a 18.383, 
Edirne'ye 19.080, Uzunköprü'ye 5.015, 
Elaı;ığ'a 12.431, Erzincan'a 9.2S5, Er
zurum'a 17.557, Eskitehlr'e 24.952, An
teb'e 26.972, Kilise 13.0.54, 'GirNun'a 
7.895, Mer$in'e 14.262, Tarsus'a 13.169, 

İsparta'yoı. 9.659, 1stanbul'a 392.627, 
Izmir'e 90.266, Bergama'ya 7.864, Me
nemen'e 7.423, Ödeml,.e 9.931, Tln'y• 

10.766, Kars'a 9.565, Kastamonu'ya 
7.503, Kayseri'ye 24.640, Kırklareli'ne 
7.414, Kırtehir'c 7 .302, Izmit'e 9.622, 
Adapuarı'na 13.092, Konya'ya 27.821, 
Kutanya'ya 51.507, \Jtak'a 9.5ı2, Malat-

ya'ya 14.433, Manisa'ya 16.152, Akhı
sar·a 11.277, 'l urgudlu'ya 10.208, Ma
raş'a 15.0ZO, Mardın'e ıı.120, Mugla'y-ı 

5.753, Ni&de'ye 6.522, Nevıehir'e 7.491, 

Ordu'ya 5.182, Rize'ye 7.346, Samsu
n'a 17.934, Adana'ya 40.442, Siird'e 

8.399, Sıvu'a 18.6551, Tekirdafı'na 

10.453 Çorlu'ya 6.212, Tokad'a 11.747, 
Zile'ye 8.0S8, Trlıbzon'a 15.217, Urfa'
ya 16.565, Siverek'e, 7.915>, Van'a 

4.983, Yozıad'ı 7.215, Zonıuldık'a 

H.876, ve Bartın'• 4.678 liradır. 

iptidai maddeler muafiyet 
liıte i 

tıtanbul, 5 (Te!cf onla).- 93S ten 
beri tatbik edilmekte olan muaf ipti -
dal maddeler liıteainin bet Hnelik 
müddeti seçen hulran batında bhmiş
tlr. Yeni beı 1eneUlc mllddet henUz 
huırlanmaınııtır. Bunun için Atıcı
lar hWcUmetten lthlıl odeeeklcri h&m 
maddeler için bir karar lsteml~ler ve 
bu karar timdllik elki liate Uııerindcn 
olmak kaydile tebliğ olunmuştur. 
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İSTANBUL'DAN: 

GAZETECİ MESLEG 
. 

B. Şükrü Kaya'nın Istanbul 
Gazetecileriyle bir hasbihali 

lstanbul gazetecileri birkaç gün 
evel Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri sayın Şükrii Kaya ıerefi· 
ne Serkldoryan'da bir çay uerdiler. 
Ga•teciler, Dahiliye Vekiline ha
zırladıcı matbuat kanunundan, bil
hassa bu kanunun müz.akereai esna
sında Kamutaycla söylediği nutuk
tan dolayı minnettardırlar. 

Çcıyda kanunun neıri münıuebe • 
tzyle rejim ile meılek arıuındalti 
münasebetler bir daha ko.rıuıuldu 
ve bu konu§mada Şükrü Kaya, Şef'
ten, Şef'in 8az.eteciliiinden gaaele 
ue ıa:zetecilik telakhiıinclen mül
hem olarak türk gaz.eteciliğinin mu
kadder inki§al iştikametlerini teıbit 
etti. 

.-. 
Büyük Şel edıi bir muharrir ile 

türk inAulcibının ilk gaaeteci&idir. 
Şel muharrir olarak yaz.ılaı-ını Önce 
lstanbul'da çıkan Minber'de ne§ret
mif, Sıvas'ta (lraclei Milliye) yi, An· 
ltara'da (Hakimiyeti Milliye) yi ~ı· 
karmıftır. (Hôkimiy•ti Milliye) nin 
devamı olan (Ulus) idaresi Parti' ye 
ait olmak üz.ere Şel'in 6'1Mlteıidir. 

Millı Mıicadelcnin ilk .zanıanlarut• 
da Matbuat Umum Müdiırlüjü teı
hilatı, icra Vekilleri H~yeti Neiılifi· 
ne bağlı olarak çalııırlıen ( iti o •cı • 
man icra Vekilleri. He)lefi Reiai Mec
li• Reisi olarak Şel'ti) Şel, matbuat 
ile doğrudan doğruycı vcmtcuı.& alô • 
kadardı. Yerli gaz.etelere direlttil
ler v•rir, yabancı ga11et•cil•ri Jtabul 
eder, Büyük Millet Mecliıincle mat -
buat i§Lerinin mü11alıereıinde, uti· 
aahlarda, matbuat ve teıirleri halt • 
ıunaaı.; •·lô.lahilerini anlatırclı. 

Ş•l'in muharrırtrı•, ·--·•ecilili 
ga~etelerle - en güç mücadele de11! 
rinde - yıllarla de11am •elen .)laJnn 
miinaacbetleri, tecrübeleri, intchala • 
rı yeni rejinıde matbuat ltUri,,etinin 
hem esbcıbı mucibeıi hem ele mÜe)' • 
yideıidir. 

(Matbuat hüriyeti ••n• matbuat 
laitriyeti il• korunur,). .-. 

Türlıiya'de matbuat hüriyetl, bu 
hiiriy•tt•n mahrum de11irlerde ,,et&,· 
mİ§ bugünkü idareci inkılap neali -
nin en bü)'ük lt•reti idi. Ağzın ka
pandıiı yerde kalp afılmaz.. Kalp 
kapandıkça, cemiyette yalnı:z mane
.,, kıymetl•r delil, hu luymetlerl 
yaratan inıanlcır dcı küçülür ve eğer 
çemiyet ıürü denen hay11an toplulu
lu hqline gelm•u• buna yakın bir 
derecede İptidaileıir. 

JnHın cemi,,etl•rincl• /ilerin .,. 

iıin Jn)'m•ti liltrin '19 iıin t•nlıide ta• 
luunülü il• teltcimül •eler. Tenlticli 
malt'clm eden, müna,aıa lıabiliye -
tinclen mahrum hiç hir liltir, ltis •ir 
iı, mütelecimil bir liltir &1•JIC1 iı clelil
dir. 

T•nltit •atün istimal ltcym•tleri" 
IJahcuc ue ebeıidir el• cl•nildilir. Ce-
miyetlerde tenleit lilerl ltiiri,,et ile 
dolar, inlıiıal ettiler• leı)'metler .)'Cl

ratır. Orta çafın ıleol.Utlle imanını 
aon çal rıu)'Ollaliami l•ltine ille urlı
yan inıilia ltüri,,etidir .,. in.İlter•' -
tle leıymetler in,ili;s hüriyetinin İli -
lıiıaliyl• muvui bir tempoda art
rnııtır. Aleıi yapılan cemiyetl•rcle İ
M, İf t•r•ine döner, Kıymetler •irfJi
ri pefİne a.alır. 

Tenkit hüriyeti, kanun hi1rlyeti 
ile tahalılıulı ed•r. Bilgiye, takdire, 
iyi niyete, bilha11sa aklı &elime daya-

Yazan: Neıet Halil A 

narak yaratıcı vasıllar alır. 
)lapcuılar arasında •eviye d · 
tenkit mahiyetini defi§~ _ 
kudret olan. tenkit, polisin al 
tahrik eden bir cürüm olur. 

Türk gazetecilerinin Tur 
tenkit hüriyetinden §İmdiye 
icabı kadar i11tilade edememiş 
/arının belli baılı birkaç sebe 
biri, •autecinin kendi•Ulir. Ço 
la her fey önele ile tenkit eden 
teci arkada lralmıftır. 

Niçin ? 
Çünkü; gazetecilik Türk 

memleket münevverlerini to 
cak bir meslek değildi. Başka 

t11 hatta daha a.z kaz.anabile 
bildiği halde bu i§e lfİrenler, ve 
dilrten aonra ilk lırsatta bu m 
bırakıp lfİtmiyenler veya gaze 
likle b•raber baıka iıler )•apmı 
lar parmakla gösterilecek kad 
idealistl•rdir. 

Gcuetecilik doyurmuyordu. G 
telerde çalııan muharrirlerin b 
meslehl•rd• olduğu gibi mükt 
hakları yoktu. Caz.ete sahibinin,. 

- Artık sana İf yok ! 
D•dili veya ha.ta olup ta iten 

fintl•n yatafa yattığı gün 1fa:&et 
nin haJ1atınc/a m•11arcı kadar d• 
cclen bir •elalet baılardı. 

Çayda Şükrü Kaya anlattı, 
''- Bir malaıuulan bir ıeyler 

)'Ordum. Göaüme Acem Hüıeyin 
ti. Kapının önünde duruyordu. 
ba bana bir ıeyl•r ıöyliyecelıti. 
icat öyl• bir p•riıan hali vardı ki 
iti parlalt bir muharrire değil bir 
lenci,,e benaiyordu. Mafauı ıa 
çelım•c .. ini açtı. 011a bir ıeyler 
eli ile leapının önünden •avdı.,, 

IJ•ui ueya dimaii bir yorgunl 
tan ıonr" ·-· .J:'--ililı ola 
meılelt naıl bir miine11verte~, 
paidel•r m•ıleki haline 6elehilir 

.-. 
Türlı •aaetecilifini ıonu clil•nc 

l• 11aran bir meılelc olmaktan it 
taran .,. bu meılelt• kendi elema 
nı yaratma imkanını ueren kanu 
türk ,-a:zetecileri, sayın Şükrü 
~a'ya, Şültrü Kaya'nın Şef'in ir 
.ine İntıbalt ltabiliyetine, onun e 
hir •ıueteci oluıuna, 11aMtecil" 
ıraz.eteyi ve gazeteciyi içinden tcıtı 
mcmncı m•dyundurlar. 

Sclclen 200 hayvan telef old 
Şehrimize gelen malumata iÖ 

Kayseri vilayetinin Develi kanun 
TQmilUa nahiyesine bağlı Ferasa k' 
yU civarına yağan yağmurlardan · 
yUk ve şiddetli ıeller hasıl olmuştu 
Seller köye aid ve merada bulunm 
ta olan iki yüzden fazla koyun ve ı 
im götUrmUı ve yamaçta bulunma5 
na ra~men birçok evlerin içerisini i 
tila etmiştir. Villyet zararın teıbit" 
ne başlamııtır. -Köfker~dc yeniden zelzele old 

lç BakanhK"a &elen malumata ıö
re ötey gUn Köşker mıntakası ile Y 
i•d vilayeti merkezinde 21.12 de bit 
saniye devam eden hafif ve 3.15 df 
iki saniye süren tiddetli iki aelzcl• 
olmuştur. Maddi hasar olmamıştır. 

Şehrimiz tJsnafı öjlc tatili 
yapacak 

azar aulaııarak kullanılabilirlerae 
de bwıları ıslah ederek daha kulla_ lllllll il llll lll lllll il llll llll lllllllll il lllll il l l llll l il llll l l llll l l l l il il il l l llll l il il il l l l il il 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllll l l llll il lll 

nıtlı bir hale koymak da imkanlıdır. Sancak ilci yabanr.ı iımihaı t 

Ankara belediyeıi daimi encUmeııl 
tehir dahUindo bulunan dlilckin '1f 
mağaıaların 11at 12.30 dan 13.30 -' 
kadar bir Hat mUddctle kapalı bu• 
lundurulmaaını kararla9tırmış ve Jet• 
rarın tatbikino bıtlanmııtır. Bu le•• 
rar ile eanafımıı öğle yemclderinİ 
evlerinde aileleriyle beraber yeme~ 
imkanını elJe otmit bulunmaktadır. Siızek adını verdiğimiz ikinci tip 

topraklarda auyu süzme kablliyotin
de k'811 çoktur. 

Bunlar itçilik bakımından ziraal
te hafif toprak diye anılırlar. Süaek 
topraklar suyu çabuk alır ve kolay -
ca da kaybederler. 

Bundan ötürü kumsal topraklar 
çok au sarfettiklerinden bu gibi yer
lerde bahçe kurmak pahalıya mal o-
lur ..• 

Bundan ötürü fazla süzek toprak
ların da su tutma kabiliyetini arttır
mak için ıslah etmek ıarttır. 

Sulama bakımından toprakların 

ıalah usulünden de ayrıca bahsolu -
nacakt1r. 

ULUÇAM 

Taka tetkik lwyetleri 
Kambiyo muraklblerinin de takas 

tedkik heyetlerine Sza sıfatlyle l!ti -
rak edebilmelerini temin için dış ti
caretteki takaı muamelelerinin tan -
zim, kontrol ve takas mevzuatını bir
leştiren kararnamede değişiklik ya -
pılmıştır. 

Dün Hbahtan berl tOrJı askerleri· 
ne kavuJ•n Hatıy'a lrınııılır ''San.. 
cak'' diyorlır. Bu kelime, osmanlı 
idaresinde lskenderun'un bir muta
sarrıllık olmasmdan kalmadır. 

Bir ıuotedı /Jİt reşiw ıördüm. 
Bunda tarlı heyetini Jıarıılıyanlar 
arasmd11 rniai mini bir yavru, boyu
nun üç nıisll bir :11rıf ın ilzerine ta
kılı bir türk :Jıtıçıtı tıııyo1d11, 

Hatay'a Saaoık dornıyi biz yadır
garız. Fa}at orada mini mini bir 
türk yavru:Junım tlitıde bir ıc;nül 
doluiu heyocanla taııdığı bu san
cılı unutmıyacığız, 

No nıutlu o 11.vruya ki ülkesinin 
18 ıeneden lulı ıiiren ıstırabını, 

iştiyak ve hanetiıı ıcılıf ını duy
mamıştır. Ko/Jaunda ilk ııııma kud
reti duyduiu ıün /rendi şoyunun 
temi~ başrağım llna vatandın ıe
lortleri aelimla11Jalc için 7Ük$elti
yor, 

Yavrum, o .sancak senin ma~uın 
ba§rnzn üstünden eksik olmasın! 

T.1. 

Deniz çocll kları 

Mektep gemimiz Hamidlye'nln 
ağuetoa Ol'talarında Karadeniz M
hilloriade dolap.rak orada ilk ve 
orta mektep mezunu Karadenia 
Ç4)C~larını muhtelif dorecede de· 
niz mekteplerimize talebe olarak 
alacağını öğrendik. Öteden beri 
Karadenia çocuklunun denizci
lik hayatnnıada gösterdikleri eh· 
llyet ve iktidar, bu yeni ka.ruı al· 
kıtlamak için klfi sebep Myılabi
liP 1 

Karadeniz, KaradenlE 
Gelen düıman delil, blaia. 

Hamidiye'nin yapacağı bu seya-

hatte bu çocllk:lardan birçoiunu 
denizcilik ınuleiine alacağı ha
beri, bize deniz kenarlaruıdan de-

niz çiçekleri toplamak kadar ıü
:ıel ıeldi. 

Para yutmak 1 

Fener'de ÇııkuımHcit aoka
imda oturan Şaban ustanın dört 
yatındaki otlu Mehmet. on kıa· 
rutluk bir para He oynarken b11 
parayı yutmuıtur. 

Para yutmak, argoya göre, ku
marda kaaamnalc demektir; o, 
pek fena bir teY değildir. Fakat 
küçük Mehmed'in yaptığı gibi 
yutmak tehlikelidir. 

Çocuklar, para ile oyna11p da 
böyle yutmak tehlikesi geçİt'ece

ğinize bırak1n, ocılan kUUlb•ralar 
yutsun ! 

lımihuları bizim okuduğumuz 
gibi mi. yoksa aslanda yaıuldıkları 
ıibi mi yaı:acaiıa? Bunua üzerin
de münakaıa olmuı vo m.aol• bal 
edilmittir. Bununla beraber aıhn
da olduğu ıibi Y•wıakta devam 
odenl•r, biı:im okuduğumuz l'ibi 
yazanlar worülmüyor deiil. 

Ev.iki günkü lstanbu.l guete
lerinden birinde lıe, bUsbUtUn ay
rı bir imli. tauı göaüms çarptı ve 
yahu.t battı: 

Avrupa hatıralarını anlatan 
bir muharrir, ingilia muharrirle
rinden ve bu arada meıhur ro
mancı vo ıair Valter Skot (Walter 
Soott) tan bahıederketı bu büyitk 
iakoç edibinin aduu Waltw Sceaut 
diye yazıyor • 

Haydi bu yazıda İrlandalı edip 
Osur Vayld ( Oscar Wilde) m 
iaminiıı Wild ,.künde yazılıp aa
rın en medeni adanunı vahıilqti
ren muhan-ire sesimizi çrkarmı

yalım. Fakat Scott'u Sceaut yap
maama da ıuaabilir miyiz? 

Yurdda hava, yer yer 
yajı~lı gc~ti 

Pün şehrimizde hava 1.H'TlumiyetlC 
bulutlu geçmiJ, rüzgar iarbtan sani4 

yede bir metre kadar hızla esmiştir· 
GUnün en düşUk ısı51 18, en yükselc 
ısısı 36 derece olarak kaydedilmiştir· 1' 
Yurdun Trakya mıntakasında had .. 
yağı~tı, Koaceli, Ege, Orta Anadol\I 
ve şark Anadolus~nda mevzii yağıt• 
lı dl ter mıntakalarda bulutlu geç• 
mittir. DUnkU yağı~ların karametre • 
ye bıraktığı su mikdarı Karaman'd• 
17, Kayeori'de 8, Tokad'da t5, Eulrı• 
can'da 4, Adana ve Van'da 3, dilet 
yerlerde de 1·3 lclloıram araaındadıf• 
En yüksele m Malatya'da 33. Eıkitf" 
hir ve Siird'de 34, Diayrbakır"da 36 
derecedir. 
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r arihden bir yaprak 
Almanya, kus ya ve f ranaa ile barb 
acak olursa, İngiltere bitaraf Kala
mı, kalJIUyacak mı? 

Bugün Alrnanya'yı da, Franıa'yı 
Rusya'yı da en çok alakadar eden 
ıelo budur. Rusya ve Fran-. böy -
ıir vaziyette İhgiltere'yi kendi ara-

Afnda görmek isterler. Almanya ln
,Jere'nin bitaraf kalmaaını iller. ln -

~- ere ise, ne Almanya'ya bitaraf ka-
tll ... ğım vadetnüştir. Ne de muayyen 
-"ı teahhüdleri dışında Fransa'ya 
°"'dım ebnek İçin bağlanmışbr. Har. 

girip girmemek noktasında ıerbeıt 
yeJımakladır ki İngiltere Avrupa'da 
0

1 
tcliği politika tablyeıini takib edebi

"'ı>r. 
~ Büyük harbdan evelki seneler için
al de v~~Y~~ böyle .. idi. Fransa ile 

eya bınbırırae baglanmışlardı. Bir 
rb çıktığı takdirde birlikte harh ya

e'pklarıru herkes biliyordu. Fakat hı
ydtere? J,te Almanya için oldufu ka
. 1 Franıa \fe Rusya için de bilyük 
j;ıaamma hu idi. 

DÜNYA HABERLERİ 

ltalya mlllslerl 
-

Hudud'da 
Bir frans~zı ağır 

surette yaraladdar 
Farlı, 5 a.a. - Hava& ajanıı bildiri

yor: 
Bir franıu, dün Fransız - İtalyan 

hududunda italyan milisleri tarafın
dan ağır surette yaralanmıştır. 

Sellhiyetli ıtuilifillerıden bu husus
ta il§ağıdaki malCımat verilmektedir: 

Tokyo, baştan başa 
su altında kaldı! 
·100.000 ev sellerin 
hücumuna uğradı 

131 ölü 300 den fazla yara it varı 
Tokyo, 5 a.a. - Domei ajansı Kobden bildiriyor: 
Bütün §ehrin evlerinin hemen hemen tamamını teşkil eden yilz bin 

ev, etraftaki bütün ırmaklarm ta§nıasım intaç l!den müthit yağmur• 
dan dolayı, eu içinde kbltnış ve 21 00 ev ele, bütün barajları yıkan au
yun tesiriyle tame.tniyle mahvolmuştur. Şimdiye kadar l 31 ölü vo 
300 den fazla kayıp tesbit edilmiştir. • 

Sokollar 
kongresinde 

B. Beneı'in nutku 
Çekoslovakya 

milletlerle 
bütün 

sulh 

içinde ça lrşmak istiyor 

f TÜRKİYE BASIHI 
1 .................................................... 1 
ı : ................................................... . 

Eski ve ye~i ölçüler 
TAN'da B. Ahmed Emin Yalman 

yukardaki bat yazısında ezcümle diyor 
ki: 

" Haboy iti ilk ortaya çıktığı zaman 
bütün harici alem aynı hükmü verdi: 
" Türkiye kuvetlendi, toprak iştibala
n uyanmıya bafladı. Arhk üıtü kapa
lı bir türk emperyalizmi bat göstenniı 
bulunuyor." 

Böyle dü§Ünenler mazurdu. Eski a-
hştıklan ölçülere göre ha§ka türlü cML
şünmeleri beklenemezdi. Fakat haki -
kat bundan çok uzakb. Çünkü dünya 
siyaseti, cihan harbı gibi bir tecrübe -l den ders alamıyarak eski yollara IÜ· 
rüklenirken, Atatürk Türkiyesi yepy• 
:li ölçüler kunnuıtur. 

işte, bu ölçüler, yabancı memleket
lere yabancı gelnüıtir. Bizim yaptılda. 
rımızı eski alı,tıkları ölçülere vurmuı• 
lar ve yanlıt neticelere vannsılardır •• 

1 
Emperyalizm, bizim gideceğimiz 

yol değil, geride bıraktığımız, kaçtığı· 
mız yoldur. Eıki yollarda dofatırken 

gİI Alman dı' politika11nın en eıaılı 
ıJ.eFi bu muanırnayı halletmekten iba

Hadl&e Alp eyaletinde Abriese ya
kın Udine boğaza civarında vukua gel
miştir ki, fransız turtistinin h0Jberleri 
olıı:ıadan hududu bir kaç adım tecavüz 
etmesi üzerine, its.lyan milillled, hiç 
bir ihtarda bulunrnadan, hemen der~ 
hal bunların üzerirto ateş açmışlardır. 
İki fransız, hemen geri dönmüşlerse 
de İtalyan milisleri ateşi kesmemiş
lerdir. Bu suretle, Fransızlardan biri
si Paris'te Vojiar sokağında oturan 
Faris hastanelerinde asistan Döle
tr, bir kaç kurfuınla arkasırt<ian ağır 

Diğer taraftan 6ğrenildiğlne gt>re, 

ağır bedeller ödiyerek dersler aldık. 
Z.mperyalizmde heıap olmacbğmı, her 
ıeyden evel mevhum biri tan ve deb .. 
..!ebe bulunduğunu ve böyle hayaller 
arkasında kO§an milletlerin bunu ba • 
zan yurtlarının varbğı ile ödediklerini 
öğrendik. 

i. Bir Avrupa harbı çıkbğı takdir. 
o# lngitlere'rtin takib edeceği ıiyaset 
/Mrnda alman hariciyesinin dosyala• 
raporlarla doludur. 

Y 1 'd Kyto ve Oıaka'ya devamlı ve tiddetli ugos avya a yağmurlar yağmtttır. Maamafi hasar 
bura.da Kobe'de olduğundan niab@ten 
daha hafiftir. 

ı18üyük harbı doğuran kriz çıkar çık
, Almanya gene aynı büyük mese· 

sııkar!ısında kalnuştıı Sırbiıtllll yü
nden bir taraftan Almanya ve Avuı
rya, diğer taraftan da Ruıya ve 

;Jransa arasında bir harb çıkacak olur
' lngillere bitaraf kalacak nıı kalnu
cak mı? Ahnanya'nın A"V'Uılurya • 
t-bistan ihtilafını harha kadar sürlik· 
Jİp sürüklememesi, bu ıualin çeva· 

~'na bağlı idi. Sefirler raporlarını ya • 
ifrorlar. Hariciye Vok&letinln milte· 
lbsısları kanaatlerini beyan ~dJyorlar. 

aaltat ikinci Vilhelın, hu sualin cevabı· 
~ en salilbiyetli makamdan öirenmiye 
.~febbüs etti. Temmuz ıonla:rına doğ
"l kardeıi Prens Haynrih, Londra'ya 
"Ldecekti. Kardetini bu malU.matı 
.ıral beşinci Corç'tan öğreıimJye ttıe • 
,lir etti. H...,-a .. , ı-. ...... u:un yırmi a). 
,_cı günü Bukingbam sarayında be._ . c 
ftcı orç ile görü,erek, Sırbiıtan yü-
inden çıkacak harbdıı lttgiltere'rıirt 
;asıl bir ıiyaaet takib edecerini aordu. 
.ırat Cor~'un ne cevab verdiği buıU· 

,a kadar tarihin münakatalı mevzula -
,ndan birin; teikİl etmekte idl. Razi • 

, kıralın, bitaraf kalmayı vldettitl
buılan ise, böyle bir vidde bulun-
dığıru iddia etmektedir. Şu muhak
, br ki, Prens Hayntilı, S..-lhı'e av• 
ınde kıral ile kendisi arasındaki tnü

Uemenin inbb4ını iltind Vilhelnı,e 
&latrrkeıı, lngiltere'n;n bitaraf kctlaca-
1. k~aa~ al~nda bulundutuııu s3yle
nştir. İkıncı Vilhelm, harha airmek 
h arını verirken, kırat Corç'un &Özüne 
vendiğini o zaman Berlin•de bulu· 
, Amerika sefiri Bay Cerard'a söy • 
ş. 

Kn-al Corç, Prens Haynrih'e Lita. 
kalroavw vAd tt" . . • f h" 1

• • e ı mı, etmedı mı? ıte 
•. 1 .. uı bu rnuamrne.11 arbk bugün çö-

uyor. Geçenlerde bir alm .. HL kt---' 
rc'u ahid . ----, nu 

tıkenlik ile ittiham eder bir 
~aun&ttı. Bunun üzerine lntilte • 

Yunda heyecan uyandı l . 
ler ki allan · ncı• 
r ' .r nın, verdifi tözü tutan 
aıntılmen olduiunu iddia ettil 

ralın hususi katibi mUnaka•• L'!:· 
ttr ve n ..... · i r-Y• - • 

b ""-!ınc Corc'un böyle hir v~d-
ulunrnadıfını •Ö)'ledl. Şill'ldl Ho • 

nzollern h d . 
ane anı ariıvleri direktörü 

k k!or Kurt İnglll2! noktai na.zanıu 
"

1Ye etınekted' t ·1· ikUb ır • ngı ız gaaet4tleri • 
~ "* etUkleri bir inakalede Kurt, 
oale;;ollern vesikalarına dayanarak 
. orc tarafından .. 1 "zl n bö 1 aoy enen so er-

Y e bir mana c-ık v • t etme . "' mıyacagını ıs -
ktedır, Doktor Kurt'a .. 

al Cotc aynen .. 1 . .. g?re, 
B . §U ıo:ı erı soylemıı: 

- u •tek İtaraf kal ~ııınatwya çalııacajız. 
•carız. 

Betinci Corc'un :rinni altı t 
14 senesinde söylediX-i .. I ~uz 
kın t .. a IOJI enn en 

v ercuınesi budur. Gerçi bitaraf 
lacagız .gzleri lelaftuz ediltnl ti F 
t Doktor Kurt'fl ;." b .. ' r. a 

. 6ore) u •oıler oıı-

gelecek gö~menler 
surette yaraıanmı~xr. Dr. Stoyadinoviç Türkiye 

V akayı haber alır almaz, Fransız • ı 1 
Hariciye nazareti derhal bir tahkikat . 1 e yapı an MÜ%aker~ye 
açılmasını amretnıig ve tahkikat, )'U· d · ' h d · 
kandaki ilk neticeleri vermiştir. B a lr I %0 Q t Ve t J 

elgrad 5 a.a. - D '' U kil ' k T~kikat tamarrıiyle, nihayetlen~ ted"l V' -'a 
1 

tui n s P te a • 
.. . . ı en ar-u r eya e yugoslav radl-

dlkten sonradır. ki Fransız huk~etı, kal birliğinin bir toplantısı esnasında 
her halde teessüfe fa>:a~ olan bu hadi- 1 Başvekil Stoyadinoviç mühim bir nu
se karşısında hareketını tayin eyliye- tuk söylemiştir. Cenubt Sırbistan'da 
cektir. ki türklerin hicreti hakkında Başve • 

Macar naibi 
Berlin'e gidecek 
Bcrlin, .5 a. a. - Naib Horty, res

mt bir ıiyarettı bulunmak ü:aerc ihti .. 
mal Berlin'e ağustosta gelecektir. Mu· 
nulleıyhe fnıredy'rtln refakat edeceği 
söylenmektedir. Nalb lforty'nfn ziya
retini iade etme kilzere Hitler'ln Ma -
caristan'a gideceğine dair dola§an ha. 
berler mevsimsiz addedilmektedir. 

kil, yugoslav tabiiyetindeki tUtklerin 
hicreti için T~~e hüküm.ti Uc
halih-..rda mO?.akereler cereyan etti
ğini ve bu tnlizakereletin henüz ni
hayet bulmadığını s~yledikten sonra 
Yugoslavya'dakl · tilrk ek411iyetlnin 
pek tnilstakim bir unsur olduğunu ve 
hükumetin kendisinden tart')a.mfyle 
memnun bulunduğunu kaydet:mi§tir. 

B. Stoyadinoviç, §U •8ıleri ilave et
mlştlr: 

"- Esasen gidecek olanlar yalnı~ 
hicret etmek arıuıun.da bulunatt yu
goslavya tabiiyetin:deld t Urkletôlr. 

·Karışmazlık işinde anlaşma 

· İki tarafa muhariblik 
hakkı · tanıhyor ! 

Londra, 5 a.a. - Buıün 6ileden sonra toplanan karıtD'lllzlrk 
Utrıumt kMttltHi, lıpanya'da harbeden yabancı gönülHılerirn 'eri 
çekilmesi ve kontrc>lün yeniden tesiı edilmesi planı Üzerinde tam 
bir anlaımaya Yarmıttır . 

Dahiliyenazırt amiral Suetetuu, 
geçen hafta :zarfında tesbit edilen ha
sarın 100 milyon yeni buldı.ıaunu bil
dirmektedir. 

B<J§kiı bir eyalette 

Tokyo, .S a.a. - Kanazava eyaletin -
de yeniden vuku bulan tuğyiın netice -
sinde 49 kigi ölmüş, 295 ev yıkılmıı 
ve 26 köprüyü sular götUrmUştUr. 
Memleketin garbında tiddetli yağ
murlar yağdığı vo Kagava eyaletinde 
birkaç kişinin öldüğü bildirilmekte
dir. 

Yanglse boyunda 
J~pon ilerleyiıi 

Tokyo, 5 a. a. - Amiralhk makamı 
tara.İmdan bildirildiğine göre, japon 
kıtalarınm pazartesi günü saat ı 8 de 
liankeu'<ia Yangtse üzerindeki Cin ha 
taryalarıru zaptetmiş olduklarını bil -
dinnektedir. Bu ba taryalar çinlilerin 
nehrin üzerinde ilk seddi in§& ettikte
ri mahalde yani kintiang'un mansabı
na doğru 3S kilometrelik bir mesafede 
bulunmaktadır. <;inlilerin Hankeu'yu 
müdafaa eden başlıca barajları Kinki
ang' da bulunmaktadır. 

İt.alyattlaı-a ekmek 
Roma, 5 it. a. - Muaoliıti Agro Pon 

tino'da buğday harmanlarını açmak Ü· 

zere Aprilia'ya gelmiştir. Duçe, çıplak 
göğde ile bir harman makinesinin üs -
tüne çrkarak muvaffakiyetle kazanılan 
buğday harbmın bu sene bütün ita1 • 
yanlara ekmek: tem.in ettiğini s~yle
mi§tir, 

Sovyet deleges~ hilkümeti ~rahn-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dan tekit edilmesi kaydiyle mutaba
katini .vermi9tir. 

Karadan kontrolün yeniden tesisi 
ve son defa müzakere edilen formül 
üzerinden deniz kontrolünün takvi
yeajnin beraber başlaması tekarrür 
etmiıtir. 

Muharib hakkının umınnwsı 
Londraı S a.a. _.. QijtııUllUlerin geri 

çekilmesi, kontrolün yeniden tesisi 
ve muharib hRkkının tanınması hak
kında bugün öğleden sonra kabul o
lunan p19.rt, tasvib içirt Burgos'a yol
lanmı!Jtır. 

Filhakika, sovyet delegeslrıtn pro
jeyi tasvibinden &onra sovyet hilkil -
metinin de taııvib eylfyece~i kati te
lakki olunmaktadır. 

1 KÜ(Ü°K Dl~ HABERLER 1 

General Miaja diyor ki · 
... 

11 
Topra(Jı karış karış /1 

"müdafaa ediyoruz /1 

Madrid, 5 a.a. - Şark cephesindeki harekat hakkında general 
Miaja demittir ki: 

"-Mücadele büyük hir tiddetle devam etmektedir. Dütman 
bu mıntakaya mühim kuvetler ve çok mikdarda harb malzemesi 
getirmittir. 
Düşmanın kuvetli tazyiltifte rağ

men askerlerimiz toprağı karıı karıt 
müdafaa etmektedirler. l>Utman agır 
ağır ilerlemekte ve yabAftcı kuvetler 
ağır zayiata uğramaktadırlar. Vatan• 
havalisi Madrid'i taklit etmeğe ha· 
zırlanrnaktadır. Mağllıb olmak lite • 
miyen blr milletle mUcadt1e etmek 

tayyareler Barselon'un şimalindeki 
mahalleleri ve San Andrian'ı bombar
dun:ın etmi§lerdlr. On ö1U ve on ya
ralı vardır. Dün sabah Gava'nın bom-
bardımanı neticesinde 23 ki§i ölmüş 
ve bazıları ağır olmalt üzere 40 itişi 
kadar yaralanmıştır. 

Çeko•lovakya Cumhur Reisi 
8. Bene§ · 

Prag, S a.a. - Sokollar kongresin in 
ikinci gUnil çekoılova.k, rus, yugoslav 
ve bulgar sokollariyle slav olmıyan 
memleketlerden gelen atletler, l>rag 
şatosunu ziyaret etmişler ve Beneş e 
tazimlerini arzctmiılerdir, 

Çekoslovakya ıokolları cemiyeti re
isi bir nutuk aöyliyerek aokol hareke
tinin cumhuriyete ve onun demokra
tik teşekkülüne sadakatini teyit et· 
miştir. 

Benes, etrafında nazırlar ve birçok 
diplomatlar olôu~u halde şu cevabı 
vermiştir : 

Çeköslovakya, biltiin komşuları' ve 
blltUn milletlerle sulh içinde yaşamak 
ve onlarla dostane iıtbirllği etmek lB -
tiyor . .biz devletJmidn ınuhteHf un· 
s.urlariyle ıtadaküt, slilttlnet ve mantık 
i1airesitıtle i~birliği etınek . istiyorui. 

Beneş, Çekoslovakya sokollanmn 
ttıUrnessiltedne bit bayrak tevdi etmiş 
ve sokollar da bu münasebetle cumhu
riyete sadık kalacaklarına dair yemin 
etmişlerdir. 
Öğleden ıonra M&zarik stadında 

ıenHklere devam edilmiştir. Yapılan 
jimnastik talimlerin.de 150.000 kiti 
liuır bulunmu§tUr. Talimlerin aonun-

aa atletler muauarrı bir "Fran.a" ke· 
limesi tefkil etmitlerdir. StMta blr al
lU§ tufanı kopınuı ve franıı!I'-' marıı 
çatırun1;;tır. 

Yuğo3/,a vve romen heyetleri 

Prağ, 5 a.a. - Sokollar bayramına 
ittirak etmek üzero 660 yugoslav ve 
romen askeri buraya gelmiij ve muaz
zam tezahüratla kar_şxlanmıştxr. 

H enlayn partisiyle miizakere 

Prağ, 5 a.a. - B. Hodza bugün öğ • 
leden sonra Henleyn partisi delegele
rini kabul etmi§tir. 

Avarri kamarasında 

Londra' da yapılan 

Kredi anla1malar1 
kabul edildi 

Hatay meselesinde türk milletinin 
Jlbirlijiyle yaptığı mücadelenin batlı• 
ca hedefi budur. Bi.3 bu itte ha.ldarnm
zı koruma kudretimi• bakımından bQ. 
tün dünya kar4111nda çetin bir imtihan 
geçirdik. Atatürk'ün rehberliii. hükil· 
metin uyanık siyaıeti, ftlilletin birliği 
sayesinde bu imtihandan her vakitki. 
gibi açık alınla çıktık. 

Hatay türklerini mbkadderatlanna 
hikim tutmak ve Hatay'da türk idil .. 
türijnün bakasını temin etmek te bi· 
zim için bayati bir l"aye idi. Mukadde
ratlannı muvakkat bir zaman için ya • 
hancılara emanet ettiğimUı bir türk 
kitlesinin köle haline indirilmeaine ,.. -
:u olamazdık." 

ARTIK SEViNEBiLiRiZ 
KURUN'da B. Asım Ue "Artık ..,.. 

vinebiliriz" baılıkh bq yaz11mda Ha
tay'a aıkerimi&in airmeainden bıiıheett
mekte ve demektedir ki : 

"Hatay türklerini kurtarmak Büyük 
Önder Atatürk'ün millete katıı •erdi· 
ği bir aöz idi; bu söz mutlaka yetine! 
gelecekti ,ve işte nihayet ıeldi. Hatay 
ülkeıi onun büyijk eserlerinden biri O" 

larak tarihte kendine layık mevkii al • 
dı. Arbk bugünden itibantn Hata1 
türkleri kurtulmuıtur. Çünkü Atatür
k'ün kahraman evlitlmnın bimayhi • 
ne girmiıtir. 

Hatay meaeleıinin vardıjı ıMtice, 
Türkiye ve Franaa için bir ıiyasi mu • 
vaffakiyet olduğu kadar milletler ara• 
ıı sulhunun da güzel bir zaferidir. ( 
muvaffakiyet ile bu zaferin yaratİcıs 
olan Atatürk'e karşı minnet ve ıük • 
ranlarımızı arzederken, türk milletiniıf 
artık rahat ve huzur içinde ve kurtu • 
ltıı bayramı yapan Hatay türkleri ile 
birlikte bayram edebileceğini .OyJi,.e • 
biliriz." 

"ATATURK SADE MUVAFFAK 
OLUR" 

SON POSTA'da B. Muhiddin Bil'• 
gen, "Atatürk ıade muvaffak olut" 
başlığiyle yazdığı yazııında Hatay İ· 
,inde hükümetin iıticil etmeden elde 
ettiği bu muvaffakiyetin tarihçeeinl 
yapmakta ve yumna ıöyle devam et· 
mektedir: 

'
4Bu güzel muzafferiyet kartuında 

şunu da unutmıyaluns Zafe-r, bir ta
raftan bütün milletin muazzam enerji
sinin ve durınıyan hamlelerinin bir ne
ticesi ise onun kumandanı da bennutad 
Atatürk'tür! 

~ evelkı fıkradan ayrılamaz Ve he. 
tı U'tnlifüİ • k • . 
d yeaı. atıyet ifade eden bir 

~ 
~aza~un etmez. Filhakika kıra

aozlerı iki fıkradanı "L __ -ttir B" . 
fık d D4U"e • ırın• 

~a a bitaraf kalnuya çahtacafı•. 
ncı fıkrada da bitaraf kalacağıııı dl· 

~ 
Anlaıı1an, Prena Haynrih maruf 

~kra~ı~Iate Fıkrasında olduğu gİ· 
endı ıııne el . 1 ~ı.. • • • k verenı a ar-, 1er11mı 
ala~ı~a bırakmıı. Fakat acaba bu 
ketının AI-- , 

·• ... nya ya ve dünyaya 
•ye mal ola ~ 1 

X Paris - ffolony - Sur ~ Sen'de ge 
ce yarısına doğru çıkan bir yangın ne
ticesinde tiyatro dekorları imal eden 
nıarangoz atelyeleti harap olmuıtur. 

Ate, yandaki iki eve de sirayet etti • 
ğlnden bü evlerde oturan kiracılar a
lela~ete kaçmıılıu'dıt. Yatıgrn sUrathı 
söndUrüld.UğU lçiıf ou evlerde ate,irt 
yaptığı tahribat ehemlyetıiıdir. Yan
gın saat bit buçukta ııöndürtilmU§tUr. 
Kimseye bit şey olmarnı§tır. 

güçtUr. Fesatçıların l9galiıtdekl h• • 
valide otorite yabancıların elirıdedltı 
Bunun için mUcadeleye ııonuna kadar 
devam edeceğht. Biz memleketiml11ln 
ispa:nyoltar ts.rııf ından idare eôlhtte • 
sini istiyoruz. Son muharebeye kadar 
bir harb ne kazanılmış ne de kaybe
dilmiş addedilebilir. Son muharebe 
ise cumhuriyetçilerin lthintle nt!tite
lene~ektir. 

CumlıuriyeıçUer rtıu.kavemet 
ediyorl.ar 

Frankocuların tebliği 

Umumt kararg!l.htan tebliğ edili -
yor ı Teruel cephesinde kıts.atımız 
bugiln cenuö istikametinde yedi kilo
metre itetlemi,tir. 

Kastellon cephesindeki kuvetleri -
miz ilerlemeğe devam etmektedir. 

Beki mıntakasında birkaç mevzi 
i§ga1 edilmiştir. 

Maden ~uyusunda feci hir 
kaza oldu 

Londra, 5 a.a. - Avam Kamaı a:;ın
da ingiliz - türk mali itilafını müda
faa eden John Simon, ezcümle son se
neler zarfında türk siyasetinde görü
len temayüllerin, siyasi bakımdan, bu 
itilafnamenin ihtiva ettiği teklifleri 
ve bilhassa İngiltere'den satın alman 
silah bedellerinin peşinen tediye e -
dilmemesi keyfiyetini muhik göster
diğini söylemiştir. 

John Simon İngiltere hükümetinin, 
bu itilafın İngilterenin ecnebt mettı -
leketlerle iktısadi münasebetlerini in
kişaf ettirmeğe matuf bir siyasetin 
başlangıcından başka bir şey addedil
memesini arzu ettiğifii kaydetmiştir. 

Milletinin kudretlerine inanan, o
nun kendi arkasından, her :zaman, htt 
davanın S<>nuna kadar büttlıt kütlesile 
yÜrüyeceğinden emin olan Atatürk, 
Hatay itlerinitt sulh içinde matlub ne
ticeye vardrrılmaıı için takibi icab e -
den yolu bizzat aeçti ve bu yolda )'Ü• 

r.iyen kananın kumanda11m bizzat ele 
aldı. İstirahatinden ve hatta ııhatinden 
fedakarlık etmek lazım geldlii uıne.n 
bile en küçük tereddüdü göstermedi; 
geceli ve gündüzlü Hatay iti ile met· 
gul oldu ve pek İyi biliyoruz ki en kü
çük teferruata kadar her ıeyi gördü, 
tedkik etti, ölçtü ve tarttı. 0 Atatürk, 
aade muzaffer olur!" "aözü b;r hakikat
tir. Bu hakikatin, istisnası dahi olmı • 
yan bir kaide ve bir düstur kuvetiyle 
bir kere daha tecelli ettiğini gördük. 
Bu, bize ferah, neşe ve heyecan verir. 
Bunun için, bu parlak muzafferiyetin 
nete ve heyecan gününd1a onun adını 
anmanuz ve yüksek huzurunda sevgi 
ile, hürmetle ve tevk ile baıımıaı ~· 
mız 18.ııııtndır." 

fta cagını, nıiltere tam bir 
~ sonra harba iıtirlık tf ~· 

'

rendi rni? e ıp uman 

Bu münakaşa tarihin karaıılık bir 

klasını aydınlatmıştır. Yeni aydın• 
t\an hu hakikat karşısında lngiliz vfl 
rnan de\flet adamJaı-ıııın buıtdan 
iyle biribirleriyle daha va.zıh konuıa· 
. k daha iyi an1aımalannı temenni el
ekten kendimizi alamadık. 

A. Ş. ESMER 

X Viyana - VlSlkl§er Beobahter ga
zetesi, bugUrt bazı gıda maddeterirttn 
aulmasındah dolayı endişe ttmekt~ -
dit. Bu eksiklik Vlyana'da hissedllmlye 
başlanmıı;tır. 

X ~ - Bir Paraguay askeri he
yetinin !talya'da bulunmasr bazı dedi· 
kodulara yol açmıt olduğu için fa§ist 
hükümetinin Paraguay'a harb malze • 
mesi satmak üzere bir kontrat imza 
ettiği hakkında dola§an §aylalar ~nün 
bir menbadan tekzib edihnektedlr. 

Barselon, 5 a.a. - Mi11t müdafaa 
ne.ze.reti tebliğ ediyor: latk cefıhe
ıittln bütün mtntakahtrında 'lddetli 
muharebeler cereyatt etnıelttedit. Ku
vetllırlmiz au,manın hücumlarına 
ıtddetltı mukaYeıntt ttMektedlr. 

Bar•elon ,;om.6arClımanı 
Barselon, 5 a·.a. - Öece ya.tısına 

dogru Franko kuvetlerlne mensuı 

Prıtf, 5 a.a. - Diln Moraveka Os
ttayıt eivannda kain tndvlğ ft\aden ku
yusuııun 500 metre derlhllğlnde bir 
çöküntU. olmuş ve galerilerden bazda· 
rı trkanmıştrr. Sekis maden amelesi 

toprak altnıda kalmıttır. Bunlardan 
beşi hılfi1çe yaralannut olduklatt hal • 

de kurtarılmt~1 aı clı r. Diğerlerinin de 

' • ,'lflktadır. 

Bu beyanatı takib eden müzakere -
ler esnasında söz alan hatibler, Tür
kiye'ye kredi açılmasını mUsalt bir 
şekilde karşılamı§tai' ve ingilb ticare
tinin Balkanlardl kaybettiği va•iyeti 
tekrar elde etmesi için hükümetin e
nerjik bir şekilde faaliyete geçmesi 
lüzumundan bahsetmişlerdir. 

Kanun, ikinci okunu~unda reye ko
nulmadan kabul edilmiştir. 

Avam Kamarası bundan sonra in
giliz - türk klering anlaşmasın ı tadil 
eden kararnameyi kabul etihiştir • • 

Maraş'ta ~iddctli yağmurlar 
:Maraş, 5 a. a. - Dün saat 3 de baş

lıyan şiddetli bir yağmur Aksu köy 
köprüsünde fırtına halinde görülmüş 
ise de bir mühendis barakasının çatı -
smr sökmekten başka bir zarar verme
miştir. Civarda bir çok yerlere yıldırım 
düşmüş ise de zayiat yapmamıştır. 
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Baıka harp sahnelerinde bu sükut 
devresi biraz da kıtaların istirahat, eğ
lence ve neşelerini yerine getirmek 
için birer fırsat addolunur. Çanakka
le sahnesi İse böyle bir şey asla tanı-
maz. 

Bll§ka cephelerde hatta ilk hattaki 
bölüklerin ve subayların bile !:~ndile
rine göre toplanıp ~;;endikleri, soh
bet ettikleri, ıarkı söyledikleri za
manlar vardır. Çanakkale'de bunlann 
hepsi akla bile getirilemez. Çünkü her 
dakika ölümle karşı karşıya, burun 
bunınasınz. Normal bir cephede mese
li kolordu karargahı hiç değilse on 
on bet kilometre geridedir. Burayı a
iır topçudan baıkası dövemez. Keza 
tümen karargahı da buna benzer bir 
emniyet altındadır. Alay da haylı ge
ride bulunur. Ancak tabur karargahı 
bir dereceye kadar piyade ateıi altına 
sirer. 

Çanakkale' de kolordu ordugahının 
cepheye mesafesi çok kere 1000 met
reden fazla değildir. Tümen karar
g&hları ise (Mesela Atatürk'ün -
kü) 300 - 400 metre kadar bir ıey. 
Artık alay ve tabur karargahlarını siz 
dütünün. Bunlar çok defa birinci hat
bn hemen gerisindeki bir siperde bu
lunurdu. 

Yazan : M. Şevki Yazman 

iki cephe hatbnın arası ve batta 
bunun haylı gerileri kaldırılması im -
kanı olmayan cesetlerle, ölülerle dolu 
idi. Bqka cephelerde bunlara da rast 
gelmezsiniz. Çünkü iki hat arası ıe
niıtir. Kaldınlanuyan cesetler olsa 
bile bunlar bu geniılikte kaybolur gi
der. Halbuki burası o kadar dar ve 
kaldınlamıyan cesetler o kadar fazla 
idi ki üstlerindeki elbiselerden tanı
yarak biribirini takip eden hücum -
larm sıraaını bile bu vasıta ile tayin 
edebilirdiniz. 

Çanakkale'de ganimet mitralyöz ıu ... ım z.abiti 

Mesele İng1lizler için dahi böyle idi. 
Hatta bazı bakımdan belki daha fena 
bulunuyordu. Cephelerin sahilden ba
zı yerleri dört bet kilometre, bir çok 
nuntakalarda ise ancak bir iki kilo
metre İçeride idi. Bütün karargi.b ve 
kmnandanlıklar, bütün ağırlık ve de
polar buraya sıkıtbrılmak mecburiye
tinde bulunuyordu. Bu yerlerin hiç 
birisi ise bizim topçu ateıinden masun 
değildi. Hem de meseli Seddülbahir'
de hem cepheden ve hem arkadan ge
len ateı buraları yakıp kavururdu. Bu 
~I ve ıerait altında iae harp hiç bir 
cephe ile kıyas edilemiyecek kadar 
kanlı, korkunç bir boğuıma halini a
lıyordu. 

Çanakkale'de iae ölüm, taarruz, 
mermi her an ve her dakika Demok-
les'in kılıcı gibi bqınızın üzerinde a· 
sılıdır. Ha düttü, ha düıecek, ve bu 
kılıcın altında yalnız ve yalnız mem
leket ve teref kaygusile çırpınan, di
diıen ve uyumıyan insanlar vardır. Ne 
ferler siperin kademesi üzerinde, w
bay da burada .-ya h--.ı serideki 
zeminliğinde her an gelecek dütmanı, 
süngü hücumunu veya d~ecek bom
bayı bekler. Bqka ıey alda bile gel-
mez. 

Ben istikrar devresi zamanında Sed
dülbabir' de bulunuyordmn. Mayıs, 
haziran ve ağustos aylarının o qkın 
tqkın taarruzları dunnuı, en uzak 
mesafesi 50 - 100 metre olan siperler 
arasına on binlerce ölü bırakbktan 
sonra 11isbi bir sükun gelmiıti. Bizim 
cephe ikiye bölünmüt ve her birine 
birer tümen verİlmİftİ. (Bazan bu 
cephede altı tümen bulunduğu da ol
muttu). 

Eğer gece, baskın veya bir piyade 
ateıiyle İf alevlenmemit ve nisbeten 

hatta sabah çaylarını hazırlıyan mut
bak yerleri meydana çıkar. Bizimkiler 
bu çok güzel görünen hedeflere, cep
hanelerinin pek az olmaaına rağmen, 
dayanamazlar. Bir kaç mermi gönde
rirler. Zaten bunu bekJiyen İngiliz ba
taryaları bizimkilerin inadına ve bol 
cephane ile ortaya çıkarlar, bire kartı 
belki befyUzle ortalıtı alliılc bull.k e
derler. Öğleye doğru her iki taraf da 
waar. Bu kitabın bq tarafında tavsif 
edilen, korkunç, kanlı, tehlikeli siper 
hayab hll§lar. 

(Sonu var) 

Otomobillerin plakası 

deği~tiriliyor 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Dahiliye 

Vekaletinin emri üzerine, otomobil-

terin plakalarının resmiler kırmızı, 

huausi ve taksiler siyah olmak üzere 

değiştirilmesine başlandı. 
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Saz benizli uzun kirpikli 
genç kızın 

On beş on altı yaşlarında saz beniz
li, sarıya yakın kumral saçlı, uzun 
kirpikli endamlı, alımlı bir kızcağı :\ ~ 

dı bu. Sırtına penbe dallı sade bir en
tari geçirmiş, ayaklarında atkilı bir 
podsüet var; 
Dağınık saçlarını ikide birde eliyle 

kulaklarının ardına atıyor ve mahke
me koridorunda mütereddit ve mtlte
cessis dolaşıyor. Önünden geçtiği sa
lonların kapısına başını uzatıp içeriye 
bir göz atıyor, soara bu yaptığın~an 
utanmış gibi hemen geri çekiliyor ve 
sanki bir tanıdığını değil de, yalnız
ca konuşmak için birini arıyor 

'Güzel bir kızdı. Aradığını pek yo
rulmadan bulabilirdi: fakat ben şura
ya geleli belki yarım saat oldu; o ha
la dolaşıyor. Merak buya: 

- Bu hatunda bir iş var, dedim, pe
şini bırakmadım. Zaten ehemiyetli i
şim de yoktu. O, nereye gittiyse, ki
me baktıysa ben de oraya git.tim, bak
tığına baktıra. Fakat itiraf ederim ki 
bu yorgunluk hiç de faydalı olrr•adı. 
Mana çıkaramadım. Ama, usanm<ıdım 
da .. 

Beraberce bir turu tamamlıyorduk 
ki ikinci asliye ctzanın önünde man
tolu bir kadın h::ıyaleti belirdi Dc
mindenberi beni arkasından koş•uran 
güzel saçlı, güzel gözlü kızcağız lıu 
kadını görünce nur görmüş hacıya 
döndü. Hemen ye>nına koştu: 

- Aman Leyla hanımcığım, dedi, 
seni allah mı gönderdi, gökte ararken 
yerde karşıma çıktın. 

Ve sonra onu kolundan tuttu, bir 

1
1 köşeye çekti. Sıkı sıkı koluna yapış
mış, sanki kaçıp gidecekmiş gibi em-

1 niyet altına almıştı. Başkasının ko-
nu~tuklarını dinlemek ayıbtır ama o 
dakikada .ıı. ... bayanların muhaveresini 
dinlemek bana hiç de ayıp ~ı u ... -,.di. 
Ben de onların köşesine doğru gittim. 
Dıvarın dibinde, cebimden çıkardığım 
gazeteyi guya okumağa koyuldum. 
Aramızda bir metre ya var, ya yok

tu. Konuıtuklarını pek ala duyabili
yordum. Kızcağızın heyecanlı oldu
ğu için biraz yülcseY.~e konuşması da 
bana yardım ediyordu. 

Söze uzun bir tereddütten sonra 
ba9layabildi. Sanki: 

- Aacaba söylesem mi, söylemesem 

mi? Der gibi duralıyor, itimada ~yan 
bir adam olduğunu anlamak için göz
lerini Leyla hanımın gözlerinden a
yırmıyordu. Nihayet, anlatmağa karar 
verdi. Bu karara biraz da: 

- Söylesene kız ne söyliyeceksin? 
Bir derdin mi var? 'Gibi israrları yar
dım etti. 

Ben buradan aşağısmı, ismini bir 
türlü öğrenemediğim güzel bayana 
bırakıyorum. O konuşuyor, fakat, e
ğer sözlerini tamamiyle nakledemi
yorsam, arada kaçırdığım kısımlar 
varsa, okuyucular o dakika imkansız
lık içinde bulunduğum için beni ma-

macerası! 
zur görsünler ve eksik kalan kısımla
rını lütfen hayalleriyle tamamlasın
lar ... 

Muhavereyi aynen yazıyorum: 
- Leyla hanımcığım haberin var 

mı başıma gelenden? 
- Ne oldu kız, geçmiş olsun, ne 

geldi başına? 
- Sahi mi bilmiyorsun, ..ıyol duy

mıyan kalmadı s.mıyordum ben ... Oh 
hele biraz ferahladım. Demek başıma 
geleni bilmiyen de varmış Anka
ra'da, şükür allahıma... Leyla hanını 
benim derdime ortak olunan sen olur
sun, yoksa yok ... Ama güzel Leyla ha
nımcığım, bak allahının, sevgilinin 
başı için söylediklerim yalnız sende 
kalsın, belki senin gibi daha <luymı
yanlar vardır. 

- Ayol benden ~üphe mı ediyorsun. 
Bilmez misin ben ser 5erİrim de sır 
vermem. Bunu daha yeni anlıyacaksın 
e ııardon sana do~rusu ... 

- Hayır hani aklıma ge!di de; yok
sa kendimden şüphelenirim de senden 
şuphelenmem. 

- E, anlat artı~c. bana da merak ol· 
du bu doğrusu . 

-Başlıyorum: Bundan altı yedi 
gün evel, geçen sah akşamı bakaldan 
öteberi aldım, ev: dönüyordum. Yol
da şu Haççe har.:mın oğlu Hüseyin'c 
ras geldim. Haççt: hanımı bılirsin bı· 
zim hem komşumuzdur, hem de gece 
gündüz beraber kalırız desem caiz. 
Onların gelip bizde, bizim de onlarda 
!·aldığımız olur. lçtiğimız su ayrı gi· 
der desem yalan olur. E tabii Hüseyin 
de Haçc;e hanım kadar bize yakın sa
yılır. Ben bu şimdiki hanımların ya
nına geleliden beri Hüscyin'i bizde 
~örürüm. Arasıra, evde kimse yokken 
şakalaştığımız bile olurdu. İ~te o gün 
yolda Hüseyin: 

- u--1-~., kar<leşim; diye hatırı
:nı sordu. Ben de ona. 

- İyiyim kardeşim, sen nasılsıı., 

dedim. O da iyi ir.ıiş. Sonra biraz daha 
yanıma yaklaştı: 

- Kardeşi•, dedi, o elindekileri 
eve bırak da tekrar çıksana biraz, se
ninle iki laf atarız. Canımızın sıkıntı
sı geçer. Ben de ona: 

- Peki karde9im, dedim, dur 'ura
crkta biraz da bırakıp dönüvereyim, 
dedim. 
Koşa koşa eve gittim. Öte beriyi bı

raktım. Hanımıma dedim ki: 
- Hanımcığım bir akrabamız gel

miş memleketten; bana ras geldi. An
nemden haber g::tiımiş. Gidip de so
ruvereyim mi ne olur? O da bana izin 
verdi. Evden çıktım, Hüseyin dedi
ğim yerde bekliyordu, yanına gittim. 
EJimi sıktı sonra: 

- Kardeşim seninle biraz sinema
ya gidelim mi, diye sordu, güzel bir 
film de oynuyormuş: 

Ben de, dü§ündilm madam güzel bir 
film oynuyormuş: 

- E, peki gidelim karde,im, de
dim. 

Avrupada ne garp ve ne de '"rk 
cephesi 3.5 metre mesafeden dütman
la mütemadi cidal halinde bir siper 
tanımaz. Biz Galiçya'da bulunurken 
Brosilof'un me,hur taarruzlarına rast
lanuıtık. Zayiat hazan Çanakkale'yi 
dahi af8cak vüsat kesbetmiıti. Fakat 
orada hiç bir zaman Çanakkale harbı
nın korkunç ıekliyle kartılll§madık. 
Taarruz gelir, gider, hazan alaylan 
siler süpürür, fakat ikinci günü gene 
yeıil bir tabiat, rahat bir yer ve karar
gah size fani dünyanın normale yakın 
hayahnı iade eder. Hatta gülüp eğle
nebilirsiniz. Cephe geriaindeki zemin
liklerde dana bile yapar, müzik dinler
siniz. Gelecek üçüncü veya betinci ta"' 
arruzu beklersiniz. 

sükun içerisinde geçmiı iae sabahleyin ~il 1111111111111111111111111111111111111111 lll il il lll l lll l lll l lll lll l lll il lll il lll I ~ Burada Leyla artık dayanamdı. 
- Kız, diye çıkı,tı, ne diye öyle 

hemencecik kabul ediverirsin sinema 
teklifini, ya kötü bir niyeti vardı ise? 

mutlaka karıılıklı bir topçu düellosu E Yazan: Alexu Tolıtoi No: 141 E 
baılar. Şöyle ki; sabahleyin bizim ar- : 
kanuzdan doğan güneı dolayısiyle : 
dütman mevzileri, karargahlan, ba- E 
tarya yerleri, iskeleleri çok ıüzel ay- : 
dınlanır, i!eriye erzak, cephane lafı- _ 
yan neferler, hayvanlar, zeminliklerini : 
yan neferler, hayvanlar, zebinliklerini : 
temizliyen ihtiyat tuiaylannın erleri, ---------------~-------~--~~~-~-·----~....ı -

Beriki: 
- Vardı ise değil varmı' Leyla ha

~ nımcığım, diye derhal cevap verdi, 
': 1 varmış fakat ben o zaman bunu ne bi-

leyim. Bana kardeşim dedi, aklıma }I şüphe gelir mi benim? Kabul ediver· 
: dim. Biraz yürüdükten sonra cebin--
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Ankara : 

Öğİe Neşriyatı: 
12

_
30 

Ka 

neşriyau - 12.50 Plak: T . musiki 
şarkıları - 13.15 Dahili ve harici 

Akşam Neşriyatı: 
18

•
30 

D 

neıriyatı - 19.15 T. Musikisi ve h 
ları (H. Rıza Sesgor) - 20.00 Saat 
arapc;a neşriyat - 20.15 T. Musiki 
şarkıları (Amatör Cemile) - 21.0 
rans (Şakir Karaçay) - 21.15 Stiı 
orkestrası: 1. Coleridge T ay lor 
nische Suite - 2. Johannes Brnhm 
rischer Tanz N. 1 - 3. Bortkiewic 
te - Caprice - 4. Robert Stolz Bu 
Signorina - 22.00 Ajans haberleri 

lstanhul : 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Pi ' 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 
tıirk musikisi - 13.30 Muhtelif pili 
yatı - 14.00 SON. 

Akşam Neşriyatı: Plakla da 

sikisi - 18.50 Kadıköy Halkevi nam 
(erans: İffet Halim (Kadın ve ç 
19.20 Nezihe Uyar ve arkadaşları: 
hicezkar, Nehavent ve Uşşak - 19. 
haberleri - 20.00 Grenviç rasathan 
naklen saat ayarı, Şehir bandosu, 
mil D ölencr idaresinde. 1. Anlevöm 
ray: Mozart. Uvertlir - 2. Two S 
dans: Dvorak - 3. Lemilyon Da 
Drigo, Serenad - 4. Kas Nuvazet, 
rap: Çaykov&ky .._ 5. Şarkı neha ve 
Marş: Gladiyatoren, Jiılyüs Fuçık 
Hava raporu - 20.48 Ömer Rıza Do 
rafından arapça söylev - Zl.00 S.A. 
tra: 1. Vecdi : La Forza d el Desti 
Nedbal: Vals Trist - 3. Artemiy 
Dorfe potpuri - 4. Naşez : Şan do s 
2 l.30 Tahsin ve arkadaşları: Uşşak 
22. 10 Tepe başı bel etliye bahc; esintlcn 
Muzi kve variyete. 

Avrupa : 
O.l-'El<A ve OPERETLER 
20.00 Droitviç - 20.30 Floransa 

Milino - 21.00 Prag - 21.30 Ştraz 
SENFONİ ve KONSERLER 
20.00 Kin - 20.00 Viyana - 20.30 

&el - 20.30 Kapcnhag - 20.30 Ştraz 
Zl.45 Budapeşte. 

ODA MÜZ1G1 
17.00 Berlin - 18.15 Hamburg 

Prag - 22.25 Droitviç. 
SOLO KONSERLERİ 
14,05 Lüksemblırg - 15.20 Layep 

15.30 Viyana - 15.40 Hamburg - 16. 
ris - 17.15 Milano -18.10 Varşova 
Danzig - 18.20 Viyana - 18.30 Bru 
18.30 Koln - 19.10 Berlin - 19.10 
21.30 Ştütgart - 22.10 Kopcnhag. 
NEFESLİ SAZLAR 
8.30 Breslav - 12.00 Brcslav -

!bnziıt - 12.00 Klon - 12.00 Layep 
18.uu ,.......... •o l'lll St kh 1 -
Frangfurt. 0 0 m 
HAFİF MUZlK 
5.00 Breslav - 6.10 Hamburg - 6. 

in - 8 .30 Frank(urt - 10.30 Hamb 
12.00 Ştütgart - 13.15 Brcslav - 13.1 
in - 14.15 Berlin - 15.25 Hamburg -
Münib - 16.00 Hamburg - 18.00 Be 
18.30 Frankfurt - 19.05 Higa. 

den saatini çıkardı. BatCtııktan s 
- Kardeşim, dedi, daha sine 

epey vaktimiz var. İstersen şöyl 
ze geze şu hapishanenin arkasıı1 
(anlaşılan Cebeci'de oturuyorla 
asfalt yoldan gidelim. E ben ne 
rim madam karıdeşim diyor, köt' 
niyeti olmaz ya, diye düşündüm. 

- Peki oradan gidelim kard 
dedim, derken yola düştük. Biras 
lınca kolunu koluma taktı. 

- Kardeşim, dedi, böyle olunc• 
rulmayız, çünkü yol biraz uzun 
CJuğu için ... 

Ben de: 
- Peki kardeşim, dedilJ!. mad 

yorulmayız böyle yürüyelim. f 
yolda Hüseyin kolumdaki koliyle 
lumu sıktı. 

- Ne yapıyorsun kardeşim, 

sordum, o da bana: 
- Elbisen güzel de kardeşim, 

kumaşına bir bakayım dedim. rl 
den aldın bunu? 

Zaten hava da yavaş yavaş kara 
ya başlamıştı. O yollarda epey 
kaldık. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: = ~-~-----------------------------

Altı piyade kolu Hermansberg te
pesi üzerine diziliyordu. Zırhlarının 
soluk parıltıları göz kamaştıran süva
riler iki dizi halinde ormandan çıkı
yorlardı. 

Aelksei, kendinden geçmiş bağırdı: 
- Trampet, cem havası çal 1 
Uzun bıyıklı yarsubaylar istihka

mın üzerine fırlayıp rüzgarın götür
memesi için üç köşeli şapkalarını iyi
ce başlarına geçirdiler. Trampeteler 
çaldı. 

Leopoldüs Mirbah, allah bilir neden 

neşelenerek parmağını uzatmış Alek
sei'ye bağırıyordu: "Bakınız ; şu sü
vari Şarl'dır." lı:ıtizamlarından, hare -
ketlerinde insicamdan dolayı kor
kunç, sanki hissiz, ölmez, tepeden a
şağılara doğru iniyor, koyu renk dal
galar gibi biribirin takip ediyordu ... 
tleride, en yüksek noktada bCl altı 
süvari duruyordu. Bunlardan ince en
damlı, önde duran bir tanesi elini 
sallıyordu. Kendisine yaverler yakla
fıyor, sonra geriye dönüp dört nala, 
tepenin eteğine, ilerliyen kollara doğ
ru gidiyorlardı. 

Rüzgar istihkamdaki bayrakların 

gönderilerini, filama sırıklarını bükü

yordu. Trampeteler, yüreklere üzün
•ü vererek çalıyorlardı. Kurşuni renk
·e bir kar bulutu deniz tarafından 

yükselerek süratle bütün gök yüzünü 
kaplıyordu. Kotulu dört top, Brov· 

-kin'in bulunduğu yerden iki yüz adım : 
öteye dört nala ile gelip hızla bir ya- : 
rım daire çizdiler, arabacılar atları : 
çözdüler, ye§il boyalı cephane araba- : 
ları da bu manevrayı aynı aynına tak- : 
lit ettiler. Koyu lacivert üniformalı E 
ve sağİam yapılı delikanlılar hemen : 
yere atlayıp topların yanına dizildi- : -ler. Bir piyade kolu, sırayı bozmadan, -
kopr adını yeti,ti; beyaz kordonlu : 
bir çok erler sıralardan çıktılar .. Bun- : 
ların yalın kıhçlariyle yaptıkları ha- : 
reketlere itba eden İsveç safları ayrı- : 
lıp bataryanın iki tarafına dağıldılar, : 
yere eğildiler: Toprak, bunların kü- : 
rekleriyle havalanmağa ba,tadı... : 

Alcksei ellerini boru gibi yan yana : 
getirerek rüzgarın gürültüsüne bük- : 
metmeğe çaiıııyOTdu: "Bay sancak- : 
darlar ... Yarsubaylara söyletiniz ki er- -
ler ancak kumanda ile ate§ etsinler. 
Aksi, ölüm cezası demektir" 

Leopoldüs Mirbah, bacağında uzun 

konçlu çizmeleriyle, istihkam üzerin
de koşuyor, almanca bir §eyler bağırı

yor, elindeki bastonla etrafı tethdit e

diyordu... Çamurda - Yıkan - Fedka, 
sakalı saçına karıtmı,, kir içinde, tıb

kı bir korkuluk, aksi tavırla suıt

tı. Leopoldüs onun kafasına bastonu
nu indirdi ... Rüzgar kaftanların etek
lerini uçuruyordu. Bir §apka havalan
dı, yükseldi... 

Aleksei sabırıı.zlanarak bataryası-

na doğru döndü: "Ateş açsınlar, ça
buk!" Nihayet topun sesi kulakları 

çınlattı ... "Abdallar, ateş etmeği bil
miyorlar!" 

Dört İsveç topu cevabı gürledi, _ateş 

kusup geri geri çekildi... Yarım fer -
sah kadar geriden, yalnız başlarına, 

Ayı ile Aarslan da, haşmetli, gök gü· 
rültülerini etrafa yaydı ... "Ah, bizim
kiler! Nasıl da ağır ağır cevap veri
yorlar I" Dört çift at yaklaştı, topla
ra koşuldu ve bunları istihkamın da
ha yakınına çekti. Topçular kop ko,a 
toplarının yanına geldiler, bunları te
mizleyip tekrar doldurdular, geri çe-

~ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı 
-E tını koşturuyor; rus usulünün hilafı-
: na bacaklarını ileri doğru uzatıp a
: yaklarını topuklarına kadar özengile
: re sokmuş, müstehzi müstehzi gülüm .. 
: siycn daracık yüzünü siperdeki müda
- filere dönmüş, bakıyor. Ve arkasında 
: da yirmi kadar zırhlı süvari, munta
E zam iki saf halinde, çizme çizmeye, 
: kemikleri çıkmış atları üzerinde onu 
: takip ediyorlar. -_ Golikof'un mustarip sesi Aleksei'-
: nin kulağına geldi: "Allah bizi koru
: sun! .. !' -- Bütün gök yüzünü alçak bir bulut ----: kaplıyordu. Hava çabucak kararıyor-
: du. Ordukahı bir kar tabakası örtü
- yor, zırhlı süvari safları dört nala ko
: şuyor, isveç piyade kolları hareketle

kildiler: İkisi tekerleklerin yanında 
durdu, üçüncüsü elindeki fitille çö
meldi. Beyaz yakalı adam kılıcını kal
dırdı ... salvo .. Dört gülle, siperin çam 
direklerine çarptı, demir çatırdıları 

işitildi, ağaç parçaları havalara uçtu ... 

Aleksei geriledi, sarsıldı, tekrar a
yağa kalktı. Tıbkı şimşek çakıyormuş 
gibi, fakat müthi§ bir vuzuhla (bunu 
ömrü uzunluğunca hatırlıya.caktı) ,u
nu gördü: Karma karupk ordugahta, 
tam derin hendeğin yanında, dim dik, 
parmak gibi ince bir delikanlı, başln
da üç köşe bir şapka, ensesinde küçü
cük bir deri çanta kıalkıp inerek kır a-

rine devam ediyordu. Rüzgar uğultu
ları arasında toplar gümbürdüyor, a
levleri kesif infilaklar halinde fışkı

rıyordu. Tahrip edilmekte olan siper
ler çatırdıyordu. Gülleler, vahşi ıslık
lar çalarak başlar üzerinden geçiyor
du. Kar tipisi, dimdik ve kırıp dökü
cü, fırıl fırıl dönüyor, kar yüzlere çar
pıyor, göz kapaklarını birbirine yapış

tmyocdu. Ne ileride, hendeğin öte ta
rafnda olup bitenler, ne de geride, or
dugahta bir çeyrek saatten beri sirıa

yete başlamı§ olan karıpklık farkedi
lebiliyordu ... 

Bafka bir bölüğe mensup bir er, iki 
büklüm, deli gibi kofi!.rken az kalsın 

Aleksei'yi deviriyordu ... Aleksei 
mı gövdesinden yakaladı.. Asık,ı 
mıo::;ızce bagırdı: ·· ıhanet ettilet 
ze !"Ve kurtuldu, tipi arasında 
görünmez oldu .. Aleksei, kar pe 
otesinden ancak hendeğe yuvar! Jl 
çalı çırpı demetleri gördü. YüJr' 

kaplıyan karları silerek bağırdı.ı 
- Ateş! ... Ateş! ... 

Hendekte bir takım becerikli a~ 
lar daha şimdiden bir şeyler yapı 
lardı ... 

(Rüzgarı ve karı arkalarına aı,ıJ 
veç kumbaracıları hendeği çalı. d . 
)eriyle dolduruyorlar, ve me 
kullanmadan istihkama tırman• 
lardı .) 

... Aleksei şunu da gördü: Atef 
Golikof, süngüsünü kullanarak 
geri çekiliyordu .. Uzun boylu, 1' 
içinde bir adam, bacagını sipere 
bir eli ile Golikof'un süngüsünil 
tadı. Golikof tüfegini kendine ~ 
yor, adam da onu ondan almağa 
şıyordu ... Ale~ei haykırdı, adaıı>-' 
hcı ile, bir domuz gibi şişledi.. f 
kar fırtınası içinden diğer bir t 
adamlar zuhur edip istihkarna t 1 

nıyorlardı ... Aleksei boşluğa, ve 
zamanda yumuş11,k bir şeye de 
sallıyordu ... Gözlerinden ateş ~ 
yüzü ve beyni darbe altında ezil 

(Sonu var) 
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En • • 
ıyı su Ekvalör'de bir balo! 

Y emeklenle tarap yahut bira iç- n bazdarmda hayvanları zehirliye
idet olan memleketlerde, ara - cek kadar çoktur. Sonra, mikrop

aırada - tibir caizse - kuru ku- larla lôrlenmeai de pek çok mubte • 
a içilecek auyun mutlaka iyi meldir. 

· ten olmauna lüzum görülmez. Bunlara k-...rlak, yağmur •117Ut 

Gece yarmsı 

şimdi ziller 
olmuş, cümbüı bUyUmüıtD, 

daha ziyade ıakırchyordu .•• 
alarda tıkır tllur akan pınar au - her taraftaıa iyice kapalı, derin ve 

kartıamda keyfe gelerek zemini tatlarla örtülü iyi aarnıçlar 
9t<lll'Cı..k bardak tarap içeri•. Sade içinde toplanınca, içmeei biç ele fena 

İçmiye mec:bur o&duldan zaman olmıyan. hem de mikrop bakmun
~wiaine bir iki parça kahve te· dan ea aiy&de emniyet v.-ec:ek en 

en atarlar, yahut birkaç damla D&· iyi auclm. Eakiden tehirlerin her.,.. 

EYe mecmuaamda O. dö Lab-
nabe imzaaiyle çııkan bir hattı üa
tüva röportajmı &f&ilda okuya
cakamız. Bu aabrlar, aıcak iklim
lerin pri kalmıt zenci kabilele
rinin seri olclaiu clerecede dikka
te cleier idetl•inia bir kMmmı 
canlancbraclllkbr. 

Sıcak bir gece, 

alır bir koku, ruhu katarlar. kadar t-US au veremecliıkleri za
Biacle bira ve f&l'ap ancak keyf ma•larda hekimler en iyi au olarak 

til4~'iD İçildiiiaden, auauzluju gid•- aumç aulannı tavsiye ederlerdi. 
İçJD IÇtij'iniz auyun pek bUyiİık Fakat bu zamanda her 9" kadar A ad avrupalıların buJundufu 

yer, Bondo Uıminde ~Uk bir 
kuaba ... Bizim burayla aramıa bet 
kilometre ya var ya yok._ Topu to-

... bemıU'yeü vardır. Har iluam.in i7wiı temiz._ iyi au temm etmek tehiri• 
•aamın Vauflarmdan önce 1117u- rin eıa birinci vazifeai olduiundan ve vıhıl bir güreı 

un iyilip ile beUi olur : aıtak evler 7apılırken bir de Ml'llıç 
Bak lıiıtambUl'wı ıu Saadabaclı DeY büıın· yaptırmak batıra gelemez. Belediye pu on beı kadar da beyu inaan var. bükUlliyor, ellerini, parmaklırmı 
Adem'ln canlar katar abu bavaaı caıwıan:-- fehre 16amDU olan suyu, pınarlarda, 

l' erindea .botaut olmı~ ellrıi za- deni.de, ~ altmcla, ...-ede bu-
8'11m11D Sıvaa defterdan bile "Mecliai iM.iiine oralardan alır, toplar Ttı 

idarei vilayetin abu bavaaile" imti. mikroplarından temizllrerek her e
DatlP.ıllıÇ edemeaısindeıı iatifa eder. Hw- ve kadar temin eder. 

Dört tarafımuda çeıit çefit bir sağı aol• hareket ettirerek, aman ne 
ıürü köy var. Bu köylerde bayram güzel oynuyor. 
hiç ekaik olmu. Birinde biter, bi- Bebek iıe, antilop der:,inden be-

auyu ıya bir yere gitmek ve her Onun iç.in, en iyi ıu pınarlardan 
)'~e au;run ea iyiaiıu içmek iKer. ne türlü almclıflftl, ne türlü setiril
Bazam ~deki IDefhur lokantacı da dilini bilemeclitinia aular detil, 
buna bildiii için, geçen gün : tehrin t..m. olarak temin ettıiii ve 

- Ba7, buaun ayranı i)'i ... ile evLUain m..ıutaadaa .._ eacl•. 
7.~ matlab içecekW. G. A. 

n l>i.Jwciu. ~un ıyi olmeame ,,.;. 
l~ıa bu kadar eıb-.ıyettea doları, bi
zam mıemleket.imbcle bir bardak .... 
baıka rerlerde bir bvclak fal'&Plan 
daha pahalı içila-.. de, a...eua ea 
iyi Mldaıa İıçmMi bekua da aa)'lla-
maa. • 

F.ır..t. ea iri au huaıi aud•7 Pı • 
Dar MQ1l lllU, elen t\IJU lllU, Ml'IUÇ 
Ml71& ma 7 

Hw JWd• halk pmarlardan ça
k... Maları öteki.lerin bePline tercah 
eder. Vakıa, kireci az, yahut kireçli 
olmakla beraber pek aert olan tqla
rın araaındaıa çlkan pınar au&armm 
İçinde madea maddeleri az olduğu 
gibi biraz da uzvi madde buluncau
gundan pınar auyunun lezzeti iyi. 
,baaau kolay olur. 

l' akat mikroplarla kirlenmek ba
'~.m~an, Pınar auyu iti pek karıırk 
bar ıftir, Suyun pınardan fıçılara ya -
hı.t titelere kanulwiuıa, aoıara ev
lwde botakdırken kirltıDnMaıioi aöy
leınek İ.ltemiyonam. Bu, bizi daima 
korkutan eaki derdimizdir. Ağzı 
aübürlü fİlel• İ5İAde, bir büyücek 
budaiı clolcluracak kadarı bize 5 
k~uta, bazı yerlerde 1 O kurU§a, yir
ma k\ll'Uf& verilen en llMfhur pınar 
Mllarmuı mikroplardan ne derecede 
~ olduklarau ~ bir vakit bile
meyaz. 

ISuııdaıa daha ebeıniyetlia1 pmar 
SU7Unwı aalmdan. temiz olup olma
d~ldır. Pmar auyu aalında mutlaka 
IDİkropauz demek değildir. Küçük, 
aa ~ ,,_.. puıarlar belki aalmda 
temq olabilir. Fakat büyük, çokça 
:" ...... P~larm wyu geçtiği top. 
•iııa halme ıöre değiıir. Kireçli 
=-raklardaıa ıeçen au pınardan da 
lard.ateaaiz olamaz. Kmnlu toprak
• ._ C9Çmeai lazımdır. Onu da 
jeolOJI tetkiki yapıbnad bil 
Jia.... an eme-

. De~e auyq, pek haval&DIDlf ve i= BÜMt~ oı.ıutundaıı, için -
lq :-~~ macldeleri de az oluraa 

.. • ....- 111 olur 0-.ıaiıı akmtıaı 
lc~...Ua ~-- ııaİkroplardan da ken-
;~~ t.ai~l•nınit olabilir. Fa-

• ..,. uvı madcleleriıa JDikta-

hllketzedelere 
yardım devam ediyor 

Tiirldye Kamlay Ceınıyeti 

Umumi MerJc..ınden ı 
Yer aanmtıamdan fellkete atn7an va

tandaılanmıza yardım yapılmak tlsere aşa.
gıda iaim ve adresleri )'azılı zevat ve mü
eııeut tarafından hizalarında yazdı para
lar veznemize yatınlmııtır. Bu bayır aever 
zevat ve mileHeaata cerek ceml1etimia ve 
gerek fellketzedeler namına ıeailliltlssi
mlzi ıunarıa, 
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i:!l:oçan 'l1r1s Ha ... "1nanı
mandan 
Vutrktiprl &udq ..... in
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Çeml11ezek Kmlı}' Subealn
den 
Enu P. T. T. lılemurl&rm4an 
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TURKlYE KIZILAY CEMIYETl 
UMUM! MERXBZlNDEN 

Devlet Deml1'7ollan amam mlldtltUliü 
ve t .. ldl&tı memur Ye mlil\llulemltri tara
fından. vuku& ıelea hareketi andan JUdı
ma muhtac dlta vatandaılanauaa cembe
timia .U7le nrdua yapılmak bere •une
mhe "1171.M" lira yatınbm.-. 
htırab cüaı. ~datlanmum aalanm 

azaltmals lcla ,.palan 1na IDIUll ,ardaDdan 
dola11 prek ceaab'etimla •• prelıı fellket
zedeler aamına Devlet D...ırsrollan auun 
mlldtlrltlltl " tetkil&tı memv " ldftab
dcmlerine tqekldlrlerimlal tüd1m .,ıert.. 

KIZILAY 
İçtimai f eliketlerln 

yardım andır 

~===============================-==: " Yüz sene uyuyan adam 
Yacın: Hanri Bcmc 

~==================== Tefrikaı 1 
Birinci fasd ı ıaateriyle, bu tet1dlılnln •aunu bir 

nevi ındlt•)'le bekliyor ,U,i,& 
~ıttl ıly&h mermer döteli mUkem-. Yuibane çok kibardı. lbtl,..ıı d6-

-'ne bir yuı lllllaaının biribirinden a· t•naalttl ve ıtılının sirdlll Gt penoe
yırdıiı lkl danı roden, fU anda tenha Olu, Parlı k· 1 kartı karııya oturu- aa'ıının uametll ıUU.d 11rUM110rdu. 
yorlardı. Daha ıencl takriben yirmi Saat dördU pçmlfti. 
bet J•tlarında vardı. 1927 modaıına Qeng ıdun batını kaldırdı. 
=:e &lYlnmlt oldup için, çok ıeniı - Bunlarda bir ,., ~. 
ti ~taloau •• beli ıımaıkı bir cake· dıdL 
lU;:! ı. Bu koatUmun &fikir sülUns- Oteki atıldıı 

ld 1 ra&-n, ıonç adanı yakı-
tı ı idi. Omualarını IUaumaua yero - Jrakıt baaplar tok 1911rtır 1 
ltnltleten pamuk filtelır altında bir - Belki olabilir, lMa mulluebt lt-
•!_let 'Ytlcudu taawur edlUyordu: yU- leriıldın pek anlemam. 
:une CCJince, çok sempatikti. İtina i- Ve bit kahkaha aalıvırerell illft tt-
e ~anmı, parlak ve ıı.fifçc ondüle ti: 

aaç arı, berrak ve ıamimi bakıtlı idi - Rakamların bellf atine karıı hiı
vc ~dak1ar4& hala hemen ~ocuk~a alalm. Bluen bununla lftüuar etmlye 
=~ılebllecelı bir $lııgi farndillyor· balckmı )'Ok, delil mi B. Br•nttAP 

Braııteri'in kılı kıpırdPM4ı. 
.. Katları t•tılmıt. ıe~ adam maaa - Belki. B. La Tayad. 
u•tundeki dagınık kigıdları kanıtı- - Zimlııet hancıinin matlubumu ve 
rıyordu. 

matlup haneelnin de borçlarımı ifade 
Karıııında onun hareketlerini dik- etmesini bir tilrltl aklUBI uldınma

lrat!e takip eden adanı e11iılne yaklq-r dun. 
llUJtı. Soluk yflzlll ve flıpnandı, uuvar- - Halhulrl bu, muhu..,_la ... lra· 
lak 1 

- ld•ldlr " bu kai41e pek hult Wr ıu-
cozlükler ardında fırıl fırıl dönen rette lAh •dilli'. . 

rinde baflar. Her akfam: fiği içinde tiddetle aaraıla ııraıla 
Bum hada, bum bum. .. çın çın... uzun .zaman uyuyor. Zaten yavru-
G.. .. Ah ah h cuk baylı ,..,ıere daha dUnyaya ıel-um gum.. , , o oh ... 00000 l 
Zil plurt1aı, def gürültüıü ekaik meden alıpk. 

olmu. Herkeai 0 maruf ,ehvetli Yavat )'1911 Xito da dayanama-
danalarına çaimyorlar. dı. caketinl, yakuını çıkardı. BU-

ltte bu akpm, ıene riller pkır- yük kırması ayakkabılarını caketi-
damıya, oyuncuların çuı&ırakları nin arama .okup elbiselerini dilr-
çınlamıya btflıyor. /.lau karanlık- dü ve kuplına ballıyarak ıırtmı 
ta, ajır aiır, tatlı tatlı eaen meltem. aldı. 
yapraklar dalgalanırken aajanak Gece yarııı olmuftu. Eilencenin 
halinde prkılar &eliyor. en hararetli devreıl ldl. Zlller da· 

Nibala hazırlanmaia baıladı. Bu ha fiddetle .. ıurcbyor, hoklcabaalır 
kadın t>.nim hamallardan biriıinin tıncıraklarını daha fulı çınlatıyor. 
karıııdır. t,te halka oluyorlar. 

Yoldan ıeçen arkadqları hıuıır 0 • Fevkallde tuıbaf ve ıtbtl oyun-
lup olmadığını soruyorlar, Nibala lanna baflıyacaklır. 
ti• bir ••le: Çember bUyUyor. berkeı oyuna 

- Ne ıuer, diyor, daha wırla- bakmak ietlyor. 
namadım, timdi bitireceiimt Batında usun tUylU 91pkuı Ue 

Biraz aonra Nibala en ıünl elbi- bir adam ıtır adunlarlı ıellyor. Blr 
selerini giymiş hazır bir vazi ette- oyluğunda yaban kediıi derwi. bir 
d. k v !._ .---.,..!:-:~f=;==~ov!ltiıaıt•anmtmmc11tm..,)'llmm.ıa kuyrulu 111la· ır. ~ -'"d8"1nlz1T'... ocuga l 
rctınc~. ~eç taky•i ıH>i batmda nıyor. Topuklarmda, bUelder nde 
renprenk bir f&pka ... Hılbuki bat- çan cibi meyva kabukları aarkı70r. 
ka ıünlorde böylo !•Y aiydirmiyor.. Bu adam kadmlı erkekli bUyUk 
lırdı, dairenin tam ortuına kadar tuhaf 

B oniın dt canun çekti. Kaç do
fa tanco19 ıid•ylm. dedim. 

blsde balo ae ise, oelahla da ~o 
odur. Zaten ne umuad1r aıörmelnit• 
tim. 

Hemen peılerinc takıldım. Artık 
önümden, -ı1 patikada yaba •~ 
yaldU'iyle tıDt. bir ... 51kar~ak &i
diyorlardı. 

Bir pl buharı qaçlarm 4iettınc 
ainiyor, tiaykm9lar gittikçe yübe
liyor. Her adım atıfta Ju.sıl ateı ı
tıklar, otların aruında kımıltılar ve 
aüriUtUler daba fqla-...ıa blth• 
yor. 

Saçılan kcakin bir prap kokuıu 
burnumuzu tırmalıyor. Birdenbire 
a&ır bir koku havalandı. Bvet ıtır 
bir koku. -ÇUnkü bunların hepsi U
ıcrlerinc zeytinyatı, blryantln, ka
balda birayı imbikten çekerek 91-
kardıkları bir nevi yal ıtlrerler. İf· 
te bu koku odur. 

A rtık varmııtık. Hep halka ol· 
muflardı. Nibala llc IC.ito 

da bu balka,a airdiler. Vo ötekiler· 
lo birlikte diruk diı .. eco v.rip 4ö
nwek, el sırparak abcnılde rabet
meğe baıladılar. Hck Nibala'ıun. 
tıpkı ötekiler gibi belini kıra kıra, 
ayaklarını vura TUN lyle bir o,aa
yıtı var kl ... İfte eım,,or, Hkaya 

Gıng adun, n.i1' biı korku ilı tö
aünU lıutl: 

- Yok 1 Bana dere vtl'lllenMi tat .. 
medim. Hem bu bir it• yaramıy.cP· 
tır. Sadece bUliaa edelim. 

- Nuıl arzu ıderaniz. 
B. Bran19n'in ıeai aaJırindi, fakat 

kur...,. bir •ilf&hi" inuadmu bir ua
biyctle parmaklarını kırmakta oldu-
iuna dikkat ederdi. 

- Vuiyetim kötil nı\il 
- bi delildir. 
- Açık konuplım. B. Brantcn. Çok 

kötüdür, delil ıni l 
B. Bran,.n, Hllbc:e , .. dik ıtti. 
- Bu nokıa IDlafıldL Çok IDU para 

kaybettim? 
Gınc bir tQvip İflleti. 
-Ne kadarl 
B. Branf1D. bir rakaı .ayleıııiyc 

Ç01&ret edemiycrck. tereddUt etti. D· 
lıdtn Uacri11e tırnajı itina ilt parla· 
tılnut pannajıııı koydıa. 

- Bwada 1ött1rilaai9tir-
B. La Ta yad yerinden fırladı ı 
- Vay canıaal- Bir milyon sekiz 

yii.s bin frank? ... 
B. ana,.n blr yankı gibi tıkrarla

dı: 

- Bir milyon &eki• )'lla bia frank. 
Otııs adam, laflaruun mUftmmll 

lntisamııu boarak 11llınt1auu meyda· 
navu1'41u. 

- 1'akat ı,ı.,.._ Dedi, dtmels lf· 
1 .. •tımlti•P-

8 ............ ıllrCltu ..... 1tlı ... 
tulttaa dMaMllM 

tuhaf 10luyarak ;,üriiyor ve orada 
duruyor, Bir ,.yi clU,ClnUyor ılbi 
olUJ'OI', blrclublre Mtml laıl1M e• 
iiyor, ellnl lnalalına altlnrek bir 
prUltl dlnllJOr slbl duna,or. Ha· 
yır, ... ı.r ... bqırtılar an tarafdan 
değil yandan, 11tımızdan cellyor. 
Derhal yUzU ıütüyor.. Çemberin 
tam ortauaııa pUp top8ıkluaua I• 
.serine otul'UJOI'" uyukluyor slbl 
yapıyor-

B lr ıtırUltl ltitlldi, llolau ba
eaau. yalaıs kuru ottaa i

ki bUyUll tbme slbl ,.yler U.ırindı 
kan kmmaı bir batla yaprak ,a,ı ... 
killer bilyömıle ııtramal& huır 
vahfl bir kaplan ılbl llerltmtl• bat• 
tadılır. 

Salchracalı ıırrıda d&Meden ada
mı deMal bava11 kaldırdılar. Blltll 
ve topuklardaki binlerce sıncırak 

birden f&kırdamala bqladı. Util 
ruhlularda birdenbire bir panik gl

rüldü. Fakat ıibirbaz onları kendi 
putlarının hududu içinde hapil et
tiriyor. Cinlerin üzerine anıızın a
tılmak için ~un aibi yw:ııu91k kol
larmı bir 10pa glbl kaldırıyor. Al
zmdan bııfular çıkararak ı•hkla ıo
luyor. 

Periler, l>u ad&l1lın ıihrl ile tepi
niyor, ıevtlyor bitiyor ve nihayet 

- Tamamiyle ifl&a ettim delil mi? 
:a. Branıen'in dudaklarında aoluk 

bir tebe•tim belirdi. 
- Bolony'deki giftliiiniı ,,.rl 
- Oraaı kıymetinden fazlasına i-

potek edilmiftlr. 
- Tablo kolebiyonunuz? 
- Hah. tıam buldwıu:ı. tablolarım 

çoktan aatıhn19tır 1. 
Bu itiraf B. Branıen'i hayrete dti

ıUrdli. 

- Fakat tablolar hall plerilıiadc 
aıh duruyor. 

- Bunlar hiç bir kıymeti ola:ıı7an 
kopyalardır. 
Boracı, aeıini berraklaıtırmak i5iıı 

öksürdü. 
- Şu halde, hakikaten vaziyetiniz 

pM i)'i dtjil. 

- Korkunç olduluau söyleyin. Ar
tık hiç bir ıeyim yoktur. Siz mi bana 
borçkiıunuz, ben mi ıiae? 

- Siz bor~hnunus. 
- Ya? .• Nı kadar? 
- Ehominıaiı bir tc1· 
- llUat DO Udar? 
- Elli bin frank kadar bir t•Y· 
Genç adam bütün 10juk Jwılılıiına 

toplamııtı. 

- Öyleyıe bahtınıza yanın. Bu ala
catııu.ıan U.WM bir 10juk "' ittrti
niz. 

-Ama ..• 
- Hiı filllytt t"8ıylnb, doltum. 

Efw hin tus bir ifllta allriklendlm
.. ıa.bahat alaln4lr. 

- Ne diyoraunu. •· Ll Tayad. .. 

BIUmlln al'kuından ıelen baJftftlar 
ılbl çırpmıyorlardı. 

Rakku artık bu cinlerden çekin
di. ÇUnkU onlar ancak toprak Uu
rine indikleri uman öldUrillebilir
di. 

Nihayet iki peri alır adımlarla 
yUrUdUler. ÖlUmle vurularak çökt«
ler. Up uaun yatmıflar, titriyorlar. 
aaralarla aaraılıyorlar, tekllala yap
raklardan hemurtular ıellyor. 

Bu anda bUyUk raklrae muhttpm 
Tafi ıUratle ııçrıyarak bu lllledn 
bafına pçti. Bir a,,atmı kmrdı, bir 
ayaf ının Uzerlne oturdu. Hatta dtlf
manlarının llolrukrını blle koklı,a· 
rak ntf eele maktulleri urdı. 

S eylrcller ınlnt!erlnclen tıldı
rıyıorlar. Ve periler tepinir-

ken koca rakU. da me1danın itin
de quyor. 

Her tarafdan allut llopa,or. Bu 
ıiblrli hareketi t9fvlk edlJOflar. ll
blrbu Nlıılr• bir bira fıs ..... dol· 
ru istirahat etmek itin &ldl,or. 
Xendlıinin talebtli olan iki ıent 
dikkatle onu ıalrlp edi)'Or. Biri bir 
çanak doluıu bira 'Nrl70r. 

Zlller artık knlk k•lk delll 
muntuaman çınlamalı HtJıyor. 
Dam 4uru70r. Kadınlarla erkekler 
halkadan ayrılıp topuklarının Use
rlne ç&neli70rlar. Yavq ynq ha ... 
ha ... bo ... bo ... diye halırıyorlar. Ne 
oluyor1 Usun boylu, adaleli Ud er
k.ır ortaya çıkıyor. Diraekler yan
da. .. Eller açık .. Burun buruna ıe· 
leeek kadar birlbirlerlne dolru )'il· 
rUyorlar. Sonra bir k~ metre ıerl 

r.klllyor ve dislerlni bUldlyorlar: 
fte bUnlar pehlivandır. 
Vücutları blr cam stbi parlıyor. 

BUt«n vücutları H)'tinyatı ile Yll· 
lanmıf. Yaln11 ytulerl, elleri " a
yakları btyu boya ile boyalı. tn
ıanda tuhaf ve mUthlf bir tealr bıra
Jıuyor lar. 

Relıltrlndtn birlnla tmrlylı lıft• 
111ın bidbirlerlnln u.rıtrı.t ati• 
lı)"Oflu. •ır ı.t Mal,.. kollarlJ
le, bMaldarlylı yululama J&Pıp top 
hıline ıeliyorlar. Blrlbirlnln tekrar 
Uıerine atılmak içln ç8sU1Uyorlar. 
YwltrM ıtkUnUyorlar. ll&blalf Wı 
,.ıdldt aoıu10rıar. 

leylrcUtrlM,........,_,w.a. 
lar huslıial HYlıorlana yeadlll 
takdirde Wl,eltr ıı.dtdiJO&'Jar. 

lklılnclen Wrlal d .. ..,.lllanam 
Uaerinde ıflrilnl,or, dlfltrlal pır. 
clatıyor " p.Wetll blr taqlll altın• 
ela omusları yere plt,or. 

•nlarıa 111lıri bütün atrWtU· 
Itri blıltırlJOI'. 

tıte: Hata pllp .. idi. 
Snlncindan ut tüı. &tlJOI'. 

Matlup olan. 1t1'rtlltrla ar•na 
karıpyor. Htrktt &llP ar.,or. 

Balo içkinin verdili fCVkle tek
rar canlanıyor. Öyle adamlar nr ki 
bir geeede 15 lltrı Wra ıçı,_, fn
ulide neıcli 19yler.Fakat tao:ı aar· 
botluk hali yok.. Her kea de bu ka
dar lçeml70r. 

Vclha•ıl· bunalmıf. harehtıala 
vücutlar .. b1u.1e ıılt•t olmut bir 
halde ... 

- Evet kabahat ıizindir. Bona o
yunlarına girl,..k btniaa aldllDdu 
ıeçer miydi? Bir kaç boraa oyununun 
mail vaziyetimi muvuenele9tireceğı 
fikrini bana ilham ıdta ılalnb ... 
Dojru delil mi 1 

- Belki ... ıtakat bu lttı mim mı-
1Mdl7'tlm olamudı. 

- lbla tawl)'tlerla .. lltrlat .,.. 
kUlaayonlara ılrlftlm. daha ıılolnau 
htnlm namnna U. ıırtttlal&. Dtmtk 
ki beni ftWrıtt ılrllkll,.. ıl•lalı. 

8. Brtllfln ,ahlaafu 
- lılUudt edin. boru tptlrUlll,... 

laraıwla dalma umul•ddı ftllJ9tln
lc kartılqdtıltlllr. TaJw.&. ,awr ol• 
maclı. Bmln olua ki Hn ••.uta ll9ılar 
taUbllldlm. 11..ıııa. klllrlJle. .... 
danım mU.ttrlıhtir. 
lıkl bir adim olu La ,..,. .. •u

habatına mUıteb.si bir nuarla baktı: 
- Hiç füphe etmiyorum, uizim 

Bran11n. .. Hatta bir untlm komilJOD 
alınadılııuaa d• emini&.. 

B. •rutta ballfp lnaararü dıdl 
ki: 

- Her ,ey normal tarife lberlnden 
hesaplanmııtır. 
Ge~ aclam atıldı: 

- Müktmmtll ••. 111 hıl4t .. ftda 
ctmtkttıı bqka ,.,,_.ıs itim uı.. .. 
dı. 

- Demek ıtdlyenunud .. 
- Art• hun .. ae yapahlHrlm ki P 
- Perla't• ayn1-ll mı lltljema. 

nusP 
- Henüz bilmiyorum. .. Beliti, laald-

-5-

Kızllay haftası 
"'Kıaılay kara gün doetudur.,. 
Gazetelerde aıık sik gördüıümüz 

bu babrlatma, zihinlerimizde, an
cak, aık uk tekrarlanan bir baba na
tibatı kedar iz bsrakır. Fakat baba 
aaaibatı.n ne kadar uzun tecrübe
lerin maJuulü İM bu ela o d.-.c:e ku -
vetli bir b.kikatin ifadesidir. Belki 
o neaihatl•, veırilcliti aaman, s•nç 
diımailarda hatti akli teairi icra e -
d•: "S.. bilmi7anma bunul" 

Kıaılapa k .... sün doetlufu da 
ltö,-IMir. o.- kan. aünlenie iımcl&
d-ısa ,.tifecelini biliriz. Lüin 
iJi, ..-.,li, ..,.ıi aünlerde babn
maa s•l• bile "Kaaılar kara aüa 
.to.hld•,, vecinlıİDİD ifade eıt;tiii 
mba fiawinde faal-a durmadan ıöa
lerimillİ ı.aet. aa.yfumm batlra Mi· 
hmlarma. daha etleDC•li aütunl.n
• ~. Busin aaadet içinde. 
Nfala içinde, hum ve aüıldin içiDde 
ltalandujamus ribi, yara, hiç .... 
m•lmad• bir samMMle, an- 7M'Clı
.... mabtaç olabileceiimiz ele bir 
hMdlrat c1eti1 midir 7 Uç ay evel, bir 
......... aaruidıiBD&ZI bİIİyoras, 0 
w ı ı '" daha çok kuvetli olabilirdi. 
0 ........ 1 .... 

Fakat, .m..ıı .... ne ım- •ar. 
ı..- olduiamuau, beklemeditimia 
lfetı.le h• dakika kartdaphilece
limisi uklmız bize daima batslat
mllk .... ktir. 

Kıalla7 haftaaı ilç aiila tonra bat -
IQJP 7edi ıüa aüncektir. Onan rar
cbmcı bau olmak için bu bir fınat
br. Bu hayır kurumuna her ..... bir 
•llııter para v• ...,i taahhüt ede
o•eini•. Medeni bir milletin 1.-di 
olmak eoeyal rardım fikrinin iınkita
fı clenc~le ölçüldiltüınü dütüne
Mkeini•• On Mkia milyoa türkten 
bir milJODU, bu kunmaa Jılda üatiU
te ,...._ lira wr.. Kıaılay'm biidce
el ,. ..... milJOD lira ;rüıluelirdi. y d • 
ela ,_._ lira, qda bet kU1'11f bile 
delildirı ... fincan kahftDİD bede
li ... 

Yolda rutlaclıflllla fakir 7U"Clı 
ma mut~ olabilir. Fakat, merha 
met Wı 'mial i ... f edecettmiae te 
.-it •imiai aul m..ı.tac. clalaa i:r 
W... Kmla7 .. i cemiıreder lehin -
• laucaaayd* ~~ ahlat.mut 
olmaktan kurhalmut olurduk. K_,.,. kara .- cloetwlw. 

v. ICmlq Wtul is .......... ............. 
IC.ml&.J'a ba oı--. K...._,...._ ..... .,. __ a'ar 

..... , .......... laacet .... audır? 
N.Barclar 

Mllye'de ..,. bir tayla 

..... llulrlıııyor 
Adli,. Babnlılı, h&kim " müd -

dtiUIDumllorle, bilim ıınıf ma men -
ıub olan adliye memurları ara•ında 
JUi defltlkllkler yapmaktadır. Ba
kanlık bu huıuıtaki kararname proje
ıinin hazırhğiyle meşguldür. Proje -
Jlbe- taldllrc arzedilmek il.zere bu
günlerde Bapkanlığa verilecektir. 
Huuluımakta olan bu büyü tayin 
Jr.rarn&11211iyle tark vilayetlerimizde 
bulunan birçok hlkim, milddelumumi 
" h&lıim ıınıf ındaııt olan adltmemur
lar eliler viliyetleriuıiae nakl•luna -
caldardır. 

katen o kadar ıevdiğim bu Pariı'tcn 
q"J~ı-. 

- Ta9raya mı gideceksiniz? 
- Evet. eter karar verinem. uuk-

lara. 90k uaklara ıldec:eilm. 
- Harice mi~ hmUrcelere mi? 
Gtat adam mUpbem blr jeıt yaptı. 
a. Br""'n koltutunda kmuldadl ı 
- Umarım kl blr f •na nl7ethalz 

,ahır-
•• La TaJ•d •Yli• ka .... 
- Adiyi 1 B, Brınpn. 
Ottlsl IONu ı 
- Ya kıUtUll hnabınull ... 
- loluk ıu l~inb da.twn ı Daha t· 

"* de _.,yledlm 7a. 
- Ciddi llylemiyoraun111 P 
- BiWde, pek ciddi lloııutuyoruı-
- Jl'akat bir ıUril muraflarım .., ı .. 
- Her halde ziyanınız benimki ka 

dar delildir 1 ... Rica ederim, israr et 
me,,inlıı ... lakin bir adamım, fakat ite 
nl kıadırablllrainhı, o MıD&Daa... () 
tUnoU defa olarak alı.ha ıamarlacblı 

B. Branten derin derin içini çekti 
- Dütünüraüniiz, B. La Tayad. Bu 

hareketiniz idilinc delildir ... Siz dü
rUıt bir •damaını• ... 

- Sizde öyl11iniı ... Biz iki dürüst 
adamız. 

JL Braaıcn bu koaaplisııanı aWda7e 
üır ıörünerek: 

- Merai, dedi. Bu macer•dan çıka
rılacak bı.e fudur ki, ula borsada o
yun oynamaınalıdır. 

(S...-..) 
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f YURDDAN RESiMLE.Rl 

Denizli'de pamuk· kaleden üç ayr1 görünüş 

Ba resimler, tabiatin binbir zen~nlifini lcoy
nanJa salılıyan AnaJolunan q.U pzellilıle • 
rinılen birkaç paTsaaını gö.fermeldedir. 

Jeolojilı ue lizilı J.&li.elerin tesirleriyle te
ıeltlnil eJen Hiyarapolu. Jünyanın Jört lıöte-

sinJen seyyah çelımelı için olJufu kaJar, iç 
turizm için Je mükemmel bir tecessüs ue teJ
kilı milaueri olabilir. BugünlerJe Ege'nin tu
rizm yollan programı hazırlanırken, biraz Ja
ha genİf Jüıünülerelı, Pamulılıale'nin Je aa
lalt bir yola bağlanması çok layJalı olabilir. 

Tatvan'da bir futbol maçı 

Tatftll (Hususi) - Bitlis mubteliti ile Tatftll Vanıölü spor 
kurumu arasında Tatvan' da yeni yapılan sabada bir maç yapıl
mqtır. Gönderdiiim re.im, iki takımı bir arada ıöatermektedir. 

Boru fabrikası bu yıl 

çalışacak 

lataııbul, 5 (Telefonla) - Belediye, 
kaııalizuyon ıirketinden devir aldıiı 
boru fabrik•mı bu yıl içinde iılet· 

mek üzere tertibat alcpıya baflamıı ve 
bir kadro hazırlaauıtır. 

Suç ihbarlan hakkında 
Suçlara dair vali, kaymakam ve na

hiye müdürlerine verilen ihbarname-

lerin acele tedbir alınmaımı icab et
tiren hallerde zabıtaya, bundan ma
ada hallerde Cumhuriyet Müddeiu· 
mumiliklerine tevdi edilmesi karar · 
J.qmııtır. 

Ankara - İstanbul tayyarele

rinin hareket saatlerinde 

değişiklik 

İstanbul, S (Telefonla) - Devlet 
hava yolları idaresi İstanbul • Ankara 
arasındaki bava aeferlerinin hareket 
saatlerinde değitiklik yapmıttır. E
velce 9,30 da latanbul'dan kalkan tay
yareler öbür günden itibaren 8,30 da 
kalkacaktır. Cumartesi günü yapılan 
ek poetaları ağuatoa sonuna kadar 16, 
eylUlde 15 ve birinci teşrin aylarında 
14 te yapılacaktır. 

İstanbul dairelerinde çalıpna 
saatleri 

latanbul, S (Telefonla) - Altı 1&· 

atlik mesai bugünden itibaren Deniz
bank dahil bütün bankalarda tatbika 
baılandı. Bankalar giıelerinin 8 den 
12,30 a cumartesi günleri de 8,30 dan 
11,30 a kadar açık bulunduracaklar
dır. 

Beraet kararlanndan harç 
abnmıyacak 

Adliye Bakanlıfı, tedkik mercile· 
rinin beraate dair verdiği kararlar -
dan mahkemelerce harç alınamıyaca 
iın~ kararlattırmııtır. 

.. ,. . 
lğdır'da Pamuk 

İlk mahsul parlak 

bayramı 

bir törenle uğurlandı 

Bu sene çiftçinin eline 
480.000 lira geçti 

Almanyaya bir milyon 

kilo pamuk satıldı 
Iğdır, (Hueusi) - ilk pamuk mahsulünün sev

kine baılanmıftır. Bu münasebetle Pamuk Ta
rım Sat11 Kooperatifleri Birliiiınin bir numaralı 
f a:brikaaı önünde bir tören yapılmı tır. ,.._.___, ___ _ 

Törende Kara valiai, Türkofiı ve 
banka müdürleri, mali ve iktıaadi mü
esseseler mümessilleri ve kalabalık 
bir halk bulunmuıtur. Bir ıöylevle 
töreni açan vali, Türkiye'deki istih
sal aatıı kooperatiflerinin tarihçesi -
ni yapmıf, geçen sene kurulan koo -
peratifimiztlen bahsederek demiştir 
ki: 

"'- Biliyonunuz ki, pamukları. 
mızm bir milyon kilosu Almanya'ya, 
yarım milyona yakını da ltalya'ya 
aatılmııtır. Elimizdeki Iğdır pamu -
ğunun hepsini birden tek alıcıya sat
mak da mümkündü. Fakat çeıitli müı 
teri tutmak istiyoruz. Bu pamuğu di
ğer memleketlere de tanıtmak gaye -
ıini güden birlik, muhtelif memleket
lerle temasa geçmittir. Franu, Çe· 
koılovakya ve Belçika ile müaaid an
latmalara varılmak üzeredir. ,, 

Vali ıözlerinin tonunda ortaklara 
hitab ederek: 

"'- Elinizle yetittirip huırladığı -
nız pamuklarmız ıene kendi malınız 
olan kamyonlarla, bugün ıevkedili -
yor. Malınız bereketli, alıı veritiniz 
ha)"!"b olewı t._ 

llU.tıillili4:almterin1n rnah.ulil o -
lan pamuğun kıymetT~ bü. 
tün cihan pazarlarında aranılan bir 
matah oluıundan çok memnundur. 

Kooperatifler birliğince Almanya 
ve ltalya'ya gönderilen pamuğun aa
tıt kıymeti, fob Tral*on 4Z kurut -
tur. Rekolte üzerinde yapılan tahmi
ni hesaba göre, bu yıl Iğdır çiftçisi -
nin eline, pamuğun ticari maliyeti 
hari5 W).OOOJlı~ ~ani bi~-
111• mal oıaft kı;.metln C{ijmda 78-80 
bin lira kar almı§ olacaktır. 

Dünya J>lfaatarmdwltl ehemiyetli 
dütüklüğe rafmen Iğdır pamuğunun 
hal w istikbali çok ümid verici bir 
haldedk. 

Halk türküleri plağa ahnıyor 
Afyon (Huıusi) - Halk türküle -

rini plağa almak ve bu ıuretle milli 
muıkimi.zin tesbitine çalıpnak üzere 
ıehrimize bet kitilik bir heyet gel • 
mittir. Heyet iza11 ıu zatlardan mü
tefekkildir: Cumhur Baıkanlığı flar
monik orkestrası tef muavini ve kon
ıervatuvar kompoziıyon öğretmeni 
B. Huan Ferid Alnar, konıervatuvar 
ve müzik öğretmen okulu koro ıefi 

B. Halil Bedi Yönetgen, Atatürk 
Terbiye Enstitüıü muıiki ve sanat 
tarihi öğretmeni B. Tahıin Bangooğ
lu, konservatuvar elektrik memuru 
B. Rıza Yetiıen. 

Maarif Vekileti heyete resmi me
murlar ve Halkevleri tarafından mü
zabaret edilmeıini tamim etmittir. 

lğdar'da 

pamuk 

töreni 

Eminönü meydanının 

açılması işi 

İstanbul, !> \ ı '-•·•- • > 14'.rrıin 
nü meydanının mümkün olan sür 
açılmaaına başlanmıştır. Şimdi Se 
nik bonmarşesinin bulunduğu ad 
ki binalar tabliye edilmektedir. Yal 
nız belediye ile evkaf arasında bu 
yüzünden yeni bir ihtilaf daha çı 
tır. Belediye yapı ve yollar kanuJI 
nun bir maddesine dayanarak evk 
mazbutenin arsalarının belediyeye 
olması lazım geleceğini ve ancak 
kabil yerlerin bina bedelleri hesap 
dilmek suretile istimlak olunacağ 
ileri sürmektedir. Evkaf da buna · 
raz etmektedir. 

İhtilafın halli için Vekiller 
cinden karar alınacaktır. 

Yeni Terkos makineleri 

İstanbul, S (Telefonla) - lngil 
re'ye ısmarlanan terkos makinel 
için gölde yeni bina ve teaiaat ya 

1 rılmaktadır. 

Kuruçeşme' de kurulacak 

depolann projeleri 

İstanbul, S Telefonla) - Kuru 
mede kurulacak kömür depolarının 
saa projeelri lngiltere'de hazırl 
rak gönderilmiş ve Denizbank'ta 
kiklerine bqlanmııtır. Bu mıntak 
ikisi büyük olmak üzere döııt d 
kurulacaktır. 

Heyetin çalıpnaaı için parti ulonu 
tahsis edilmit ve ıüzel türkü söyli
yenlerle temasları temin olunmuıtur. 
B. Berç Türker'in Hatay meıeles = 
hakkındaki bir hitabesi de beyet ta
rafından plAia alınmııtır. Sivas muallimleri Malatya'da 

Kurbağa mı yağmış ! 
Balıkeair (Husuıt) - Şehirde bu

naltıcı ııcaklar devam etmektedir. 
Dün hararet derecesi ıölıede 35 e 
kadar yilkselmittir. 

Akfllmin ıerin zamanında bile ter
mometre 32 yi gCS.teriyordu. 
Buı ova köylerine yaiınur düt

müttür. Bu köylerden birinde yağ -
murla birlikte kurbağa da yağdığı 
ıayiaıı çıkmıt: köylüler bununla e
peyce allkalanmııla.rdır. Füat mey
danda ıörülen kurbağalarm, yağıt 
dolayııiyle ıindikleri kovuklardan 
d·prıya fırladıkları anlaıılmıttır. 

Yağmura bilhaıaa yazlık mahsulün 
çok ihtiyacı vardır. 

A.Jt;bra - G~e yolculuğu 

Gerede, (Hususi) - Her hafta An
kara'da Çankırı kapısından salı ~ün
leri kalkan bir kamyon. Gerede'ye ve 
Mengen'e hareekt etmektedir. Bu 
kamyonlar Ankara ıeıhrinden uzaklat
tıktan aonra tiıÇ kamyoıJhık yokuyu 
bir kamyona doldurmaktadırlar. Bu 
yüıdcn 7.0lçuhık çok ~r olmaktadu. 

1 

Sıua ue Malatya muallimleri bir araJa 
Malatya, (Huıusi) - Bu hafta Sivaı muallimlerinden bir grup tenez 

makaadiyle ıehrimize geldi. Sivas muallimleri, 'e-hrimiz muallimleri 
halkevlileri tarafından karıılandılar. Şehrin muhtelif yerlerini tarih eıe 
lerini gezdiler. Meale-kdaflar çok samimi ve iyi ıünler geçirdiler. 

Malatya'Ja kazılar 
Malatya meyv~ ıslah istaıyonu bah

çesinde çalı,an ameleler bahçeyi ka
zarken eeki bir bina harabeeine raat
lamıtlardır. Kazıya bir müddet daha 
devam edilmit. biraz sonra eaki devir· 

lere ait bir takım rnozayıklar bul 

muttur. Bu mozayıklar Horasan 
rine beyaz ve siyah tatlarla ifle 
tir. ftleme-ler bir çok hayvan reıi 
rini ihtiva etmektedir. 
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Payas hususi muhabirimizin 
girişe dair verdiği tafsilat 

Anlaşmanın imzası her tarafta Asker girerken -
büyük memnunluk la karşı landı 

Erkekler bayramhk, kadınlar 
gelinlik elbiselerini giymiılerdi 

••• 
Askerlerimiz girerken sevinç 

göz yaıı döken Halayhlar Payas, 5 (Hususi muhabirimizden) 
- Bu sabah saat 5 de Payas'tan ve 
Hassa'dan Hatay topraklarına giren 
alayımızın Payas kolu Hayitli karako
lunda fransız jandarması tarafından 
karşrlanmıştır. Askerimiz karakolun 
biraz ilerisinde Karayılan köylülerinin 
kurduğu tak altından geçerken kur
banlar kesilmiş ve askerimiz şimdiye 
kadar görülmemiş şekilde coşkun te-

tün hatayuların içten gelen tezahürle
ri ile karşılanmış ve devamlı şekilde al
kışlanmıştır. Askerimiz yürüdükçe 
caddenin iki tarafında halkı yararak 
cadde üzerine inmiş hataylılar, evvel -
ce hazırladıklan yüzlerce kurıbanı kes
mişlerdir. Bu coşkun tezahürat esna • 
sında ve Hatay gençlerinin bandosu 
ile çok muntazam yapılan geçid res
minde askerlerimize çiçek atan. boy
nuna sarılan kadınlar, gözyaşı döken 
ihtiyarlar saydamıyacak kadar çoktu. 

İmzalanan vesikalar, Yakın 
(Başı 1. inci sayfada) ( Ba~ı ı. ıncı sayi~da) 

Şark'ta bir sulh amilidir Payas'ta türk kuvetlerinin geçeceği 
hudut Fındıktepe adiyle anılır. 

Hazırlıklar tamam olmuştur. Güneş 
Fındıktepe'nin üstünden doğuyor. 
Tabiat Mehmetciğin birkaç dakika 
sonraki manalı adımlarına alkış tutu
yor. Fındıktepe'nin üstünde ayin var .. 

doğarken bütün Hatay bu mesut hi
diseden haberdardı. Hadise haftalar
danberi beklenmekte ve iki gün evel 
anlaşmaların imzası üzerine tahakku
ku artık bir gün ve saat meselesi ha
lini almış bulunmasına rağmen, haber 
bütün ufuklarda kapalı siyah bir gök 
üzerinde birdenbire ve hiç beklenil
miyen bir aooa güneşin bütün kuve
tiyle gözükmesi tesirini yapmıştı. 

Antakya ve köylerinin bütün halkı 

büyük dalgalar halinde İskenderun ve 
Kırıkhan yollarına dökülmüştü. Bü
tün yüzlerde yalnız sevinç ve tebes
süm görülüyor. Kalblerdeki şenlik te 
şehir ve yollardaki donanma kadar a
şikar okunuyordu. Kimi kucaklaşı

yor, kimi sevinç yaşları döküyordu. 

zahüratla istikbal olunmuştur. Askeri
miz Karayılan köyünde İskenderun 
konsolosumuz B. Fethi, Hatay valisi 
Abdurrahman Melek, Hatay halk par
tisi başkanı Abdülgani Türkmen ve 
halk partisi faal heyeti azalan tarafın
dan karşılanmış ve selamlanmıştır. İs
kenderun halkevi başkam B. Hamdi
nin reisliğinde gelen rum, ortodoks, 
ermeni, alevi ve diğer cemaatler mü -
messillerinden müteşekkil heyet türk 
ordusunu selamlamış ve on senelik ta
hassürünü arzetmiş, İskenderun• hal -
kının heye<:anlı saygılarını ifade etmiş
lerdir. 

Bundan sonra kıtalarımız yollarma 
devam etmişler ve İskenderun hasta
nesi yanında mola vermişlerdir. 

Burada, yüzlerce kamyonla gelen 
hataylılar kahraman Mehmedcikleri 
coşkun ve sürekli bir şekilde alkışla -
mrşlar ve askerlerle kucaklaşımşlardır. 
Ordumuz orada baş konsolosumuz B. 
Karasapan ile Kolonel Kole tarafın
dan karşılanmış ve sonra lskende
run'a hareket edilmiştir. 

İskenderun, kuruluş tarihinden be
ri görmediği bir bayramı gene görül
memiş şekilde kutlamaktadır. Her ta -
:af baştanbaşa donanmıştır .. Caddeler, 
evlerin pençereleri, balkonlar, hınca
hınç doludur. Askerimiz burada da bü-

Askerlerimizin bir kısmı Pınarbaşı
na doğru ilerledi, Diğer taraftan Ha.s
sa'dan giren kıtalarırnız Aktepe nahi -
yesinden geçerek Korkiri'de istirahat 
ettiler. Ve bütün yolda olduğu gibi 
Kırıkhan'a girerken de alkışlandılar, 
askerimiz Kmkhan'a birkaç kilomet -
re mesafede iken yollara dökülen kı • 
rıkhanlılar askerimizin dört tarafını 

sarmak ve alkışlar, sevinç nidaları, göz 
yaşları ile kurbanlar kesmek suretiyle 
ta Kırıkhan'a kadar durmadan dinlen
meden askerimizi takib etmişlerdir. 

Krrıkhan'dan muhtelif kollara ayrılan 
kıtalanmız Beylan'a, Reyhaniye'ye ha
reket ettiler. 

Bütün Hatay şehirleri donanmış -
trr. Şu dakikada bütün şehirlerde fe -
ner alayları yapılmakta ve büyük bay· 
ram kutlanmaktadır. 

Nihad T angüner 

Adana' da tezahürler 
Adana, 5 (Telefonla) - Ordumu -

zun Hatay'a girmesi şehrimizde coş -
kun tezahürata vesile olmuştur. Bütün 
şehir baştan başa donanmış ve adana -
lılar Atatilr\r. amdına çelenk koymuş -
lr ve Büyüı;• ~ .:f'e olan ebedi bağlılık -
larını tey· .. ei. .. ü 11erdir. 

Paris, 5 a.a. - Fransrz basını bil- \ 
hassa fransız - türk anla~maları ve 
diln Ankara'da parafe e<iilen dostluk 
muahe<iesi hakkında tefsirlerde bu
lunmaktadırlar. 

Pöti Pariziyen şöyle yazıyor: 
"Bu anlaşmalar fransız • türk mü -

nasebetleri tarihinde mühim bir mev
ki işgal etmektedir. Bone ve Daladiye 
tarafından takip edilen durbinane ve 
realist siyaset sayesinde ilelebet sü
rüncemede kalmak tehlikesini göste
ren İskenderun anlaşmazlığı şimdi 
halledilmiş bulunmaktadır. Milletler 
cemiyetinin halline muvaffak olama
dığı bir iş iki memleketin menfaatle • 
rine ku~tle hizmet edecek dostane 
bir işbirliğine yol açan açık bir görüş
me ile neticelenmiştir.,, 

Maten gazetesi de diyor ki : 
"Türkiye ile Fransa arasındaki mü

ziç anlaşmazlığın zail olduğu ve şimdi 
Yakın Şarkta sulhun menfaatine ola
rak Fransa ile Türkiye arasında bir 
işbirliği devresi açr.Imasının ümid e
dildiği söylenebilir.,, 

Ekselsiyor şöyle yazıyor: 

Türk - Fransız askc~i i~birliği 

"Bu muahedenin ehemiyetini tama
mile ölçmek için, 1913 te böyle bir mu
ahede aktedilmiş olsaydı bunun bü
yük harpte Fransa'yı ve müttefikleri
ni her sahada ne gibi zararlardan ko
rumuş olacağım tahmin etmek kafi
dir. Bu muahede, Yakın Şarkta yalnız 
Türkiye ile Fransa arasında her türlü 
niza sebeplerini ortadan kaldrrmak ve 
feci bir tarihi hatayı tamir etmekle 
kalmıyor, aynı zamanda şarki Akde
nizde sulhçu kuvetler arasında muva
zene husulüne en faydalı şekilde yar
dnn etmiş oluyor.,, 

Albay Kole örfi 
idareyi kaldırdı 

Paris, 5 a.a. - Havas ajansı Antak -
ya' dan bildiriyor: Türk kıtalarının 
bugün Sancak'a muvasalatı ile, An
takya'da imzalanan askeri anlaşma ve 
bunların tatbiki protokolu ile tasrih 
edilmiş olan sistem filiyat sahasına 
geçmiş bulunmaktadır. İki ordunun 
işbirliği fili mahiyet almıştır. Bu iş
birliği ile, bundan böyle, Sancak'ın 
mülki tamamiyeti ve politik statüsü 
temin olunacaktır. 

Yeni rejimin tesisi, memleketin 
politik vaziyetinde gerginliğin izale -
sinde ve unsurlar arasında gizli ola
rak mevcut hasmane hissiyatın yatış -
masında şimdiden kendisini göster
miştir, Türk - fransız askeri işbirliği, 
ezcümle, bir dakika için menfaatleri • 

• 

imzalanan 
(Başı 1. inci sayfada) 

'V_e Fransa ile Türkiye liatay meselesi
n~ 29 mayıs 1937 anlaşmaaının çerçe-
ve··· 

&l ıçınde halletmiye karar verdiler. 
Bu kararın tatbikı için bir takım itilaf. 
nameler İrnzalanm.t§br: 

1 - Önce Fransa ile Türkiye ara· 
sında, evelki gün imzalanan dostluk 

rnuahedeı;i gelir. Bu, Hatay'da yapılan 
askeri anla§madan sonra imzalanmış 
olmakla beraber, bütün anla§maların 
~bde ve menşei olduğundan, şüphe
ıız, diğerlerine tekaddüm eder. ltilaf
naınenin mahiyeti §udur: Fransa ile 

aramızda 1930 senesinde imzalanmı§ 
bir dostluk, uzla§ma ve hakem muahe

desi vardı. 4 temmuz 1938 mukavelesi 
onu • ' n Yerıne kaim olmaktadır. Muka-
veleye göre : 

a) lki akid taraf, içlerinden birine 

karş~ siyesi veya iktısadi bir anlaşma
ya gırmemeği teahhüd ediyor. 

b) içlerinden biri tecavüze uğrarsa, 
eli~ . 

gerı mütecavize yardım etmemeyi 
kabul eder. 

c) Hatay'ın mülki tamamlığım ko
rumak için ı'cab d b' 'b· . 1 • • ın a ırı ırıy e ıstışare 
ebneyi t~hüd ediyorlar. 

2 - Bu doatluk mukavelesi akdedil
d'k 1 

ten ıonra hunun delaletiyle Fransa 
ve Türki b" b I . ye, ır eyanname neşretmiş -
erdir. Bu be . 1 b" . 

ni tehlikede gören ermeni mahfillerin
de mahsus bir emniyet husule getir
miştir. 

Fransız askerlerinin heyeti umumi
yesi miktarı, üç güne kadar 2500 kişi
ye varacaktır. 

Mandater makamlar, politik mev
kuflar için merhametkar bir surette 
hareket etmeyi düşünmektedir. 

Bugün öğle üzeri, yüksek komiser· 
tik delegeleri albay Kole, örfi idareyi 
kaldırmıştır. 

Bu akşam, bir türk - fransxz dostlu· 
ğu tezahürü olarak, Antakya'da husu
si bir ziyafet verilmektedir. Bu ziya -
fete, albay Kole, albay Şükrü ve genel 
kurmaylar delegeleri iştirak eylemek
tedir. 

vesika 
3 - Bu iki vesikadan başka, tarih 

itibariyle daha evel gelen, fakat haki
katte siyasi anlaşmanın neticesi olan 
bir askeri anla§ma vardır, Hatay'da 
General Asım Gündüz'le General Hut· 
zinger araaında imzalanan itilafname 
ile türk askeri kıtalarına Hatay'da va
zife verilmiştir. Askerlerimiz evelki 
günden beri Hatay topraklannda bu
lunmaktadırlar. 

Ankara'da ve Hatay'da imzalroıan 

siyasi ve askeri mukaveleler karşısın· 

da şunu söyliyebiliriz ki, Hatay itilafı, 
Fransa ile Türkiye arasında daha ge • 
niş ve daha şümullü bir anlapna için 
zemin teşkil etmişlir. Herkesin "ani· 
nevi" adım verdiği bu eski dostluğun 

ihyaaı karşısında her mesele ikinci pla
na atılmaktadır. Yani Hatay, türk • 
fransız dostluğunun kurulması için bir 
köprü vazifesini görmüştür. Bugün bu 
vazifeyi gören Hatay, yann da iki dev
let arasındaki dostluğu takviyeye hiz· 
met edecek bir bağ teşkil etmelidir. 

Hatay üzerindeki bu anlaşma ile 
büyük bir türk davası daha halledil
miş oluyor. Türkün hakkı ilıkak edil
miştir. Ve Lozan'dan beri her defaaın
da olduğu gibi, bu defa da bu mesud 
neticeyi Büyük Şefimiz ATA TORK'e 
borçluyuz. 

A. Ş. ESMER 

Övr gazetesinde Madam Tabuis, 
yazıyor : 

"Fransız; - Türk dostluk muahede
sinin imzası Londra'da büyük bir te -
sir husule getirmiştir. Bu muahcdenin, 
iyi bir şekilde tefsir edildiği takdirde, 
hakiki bir karşılıklı yardım mahiyetin
de olduğuna hükmediliyor." 

Yugoslavya'nın 

tebrikleri 
Belgrad, 5 a. a. - İskenderun San

cağı hakkında fransız - türk anlaşma -
SJna dair tefsirlerde bulunan Samu
rava gazetesi, tür.k efkarı umumiyesi
nin yirmi senelik milli emelleri temsil 
eden bu meselenin halline karşı gös
termiş olduğu alakayı kaydettikten 
sonra §Öyle demektedir : 

'' Fransa ile akdettiği siyası ve as • 
keri anlaşmadan dolayı memnun olan 
yalnız Türkiye değildir. Onun bütün 
dostları ve bütün sulh taraftarları da 
bu basiretli hareketi müttefikan se -
lamlamaktadırlar. Bu suretle Cenevre 
bürolarında ve arşivlerinde pek uzun 

bir zaman sürüklenmiş olan bir anlaş
mazlığın kati surette hallini intaç ede
cek nihai bir safhaya girilmiştir. Yu -
goslavya da Türkiye'ye tebriklerini 
göndermektedir. Bu tebrikler, Türki -
ye'nin meşru emellerinin memnuniye -
te şayan bir şekilde tahakkuk ettiği şu 
sırada Yugoslavya'da duyulan mcm -
huniyetin bir ifadesidir." 

Yunan isi an' da 
duyulan sevinı 

Atina, 5 a. a. - Atina ajansı bildi -

riyor : Türk - Fransız anlaşmala~ın 
imzası münasebetiyle gazeteler, metın
lere uzun sütunlar tahsis etmekte ve 

anlaşmanın Elen halkı tarafından sa -
mimi bir sevinç ile selamlandığını te -
yid ile derin memnuniyetlerini beyan 
eylemektedirler. 

Gazetelerin tebarüz ettirdiklerine 
göre, Yunanistan, Türkiye'ye çok sıkı 
dostluk ve işbirliği rabıtaları ile, Fran 
sa'ya da son defa fransrz gemilerinin 
Faler'i ziyaretleri münasebetiyle bir 
kere daha teyid olunan eski sağlam ra
brtalarla bağlıdır. 

Türk - Fransız anlaşmaları, Şarki 
Akdeniz'de sulhun takviyesine yardım 
ede<:ek ve yeni bir emniyet kalesi teş
kil eyliye<:ektir. 

Hatay' da 
vaziyet 

Reyhaniye, 4 a. a. - Hatay'dan ka
çarak Halebin Hamam nahiyesinde 
toplanan bedeviler, Hatay içinde Keli 
köyüne girerek türk listesine yazılmış 
olan bir kürdü öldürmüşler ve geldik
leri yere dönmüşlerdir. 

Halep'te Vataniler aleyhinde 
nilmayişler 

Reyhaniye, 4 a. a. - Halep'ten ge • 
lenler, Halep'teki vataniler aleyhinde 
büyük bir galeyan hüküm sürdüğünü 
bildiriyorlar. 

Türkler ve türk taraftarlarına kar
şı son zamanlarda yapılan takibatın 
hafiflediği haber veriliyor. 

lskenderun limanının vaziyeti 
İskenderun, 5 a. a. ·- Iskenderun 

limanının yerine Llzkiye ve Trablus 
limanlarının kullanılması için Suriye
de seçimle beraber başlamış olan sis -
temli mücadelenin şiddetlendiği An • 
takya ve İskenderun ekserisi türklere 
ait bulunan nakliye vasıtalarının bun
dan bilhassa zarar gördilğü anlaşılı -
yor. Suriye ile Hatay arasında tesis 
edilen lessepase usulü ile İskenderun 
liman şirketinin tatbik ettiği bazı ted
birlerin bu mücadeleyi kolaylaştırdığı 

haber verilmektedir. 

Aktepe'de bir tek fesli kalmadı 
Kınkhan, 5 a. a. - Anadolu Ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor : 
Aktepe havalisinde fes ortadan kalk· 

mış gibidir. Gerek Aktepe, gerek İs -
kenderun büyük heyecan içindedir. 

Dr. Aras'ın 
beyanatı 

( Ba§ı 1. inci sayfada) 

niz vesikaların imzası, türk - fransız 

dostane münasebetleri yolunda, hiç 
şüphesiz, yeni bir merhaleye işaret -
tir. 

Hatay ihtilafının izalesi için iki ta· 
rafça sarfedilen gayretlerin bu suretle 
neticelenmesi, vakıa, hazan engellere 
tesadüf etmişse de bu engeller iki 
hükümetin uzlaşma zihniyeti, müm
taz fransız devlet adamı Bay Bone' -
den gördüğümüz anlaşma fikri, ve 
Fransa'nın Ankara Büyük Elçisi Bay 
Ponso'nun dostça elbirliği sayesinde 
bertaraf edilmiştir. 

Aktedilen anlaşmaların heyeti umu-

miyesi, bize, Fransa ile Türkiye ara
sında yeni bir dostluk devresinin 
başlangKı olacağını samimiyetle ü
mid ettirecek mahiyettedir." 

Fransız 
Elçisinin 

Büyük 
beyanatı 

(Ba§ı ı. inci sayfada) 

sahalarda dostça bir elbirliğinin te -
mellerini atmış olan ilk Ankara an -

!aşmasını zihnimden çıkaramazdım. 
Fransa, 1936 temmuzunda, dünya

nın bu kısmında Türkiye'yi adeta 

sulhun bekçisi yapan Boğazlar anlaş
masına memnuniyetle iştirak etmiş -
tir. 

Türk kuvvetlerinden tabur kuman
danı binbaşı Süleyman Dinçsoy, alay 
kumandanına, tekmil haberini verdi: 

- Hazırım komutanım! de
di. 

Hududun öbür yanından, fransız 
kumandanı binbaşı Kansel de türk 
kumandanına : 

- Yol açıktır~ dedi. 
Bu iki kelimelik cümleler, bu ana 

kavuşmak için çekilen bütün ıstırap -
ların ve meşakkatlerin yorgunluğunu 
bir saniyede unutturmıya kafi gelmiş-
tir. 

Fransız zabitleri türk kumandanla
rını İskenderun'da öğle yemeğine da
vet ettiler ve türk kıtalarını selamla -
dıktan sonra otomobillerine binerek 
ayrıldılar. 

Türk kumandanı, kahraman asker -
!ere döndü ve gür bir sesle : 

- Gir~ emrini verdi. 
Önde boru ve trampetler çalıyor, 

arslan yapılı türk çocukları başta mız
raklı süvariler olduğu halde Hatay 
toprağına ayak basıyorlardı. 

Kuvetlerimizin 500 metre kadar 
ilerisinde iki asker yürüyordu. İki yi
ğit muntazam ve vakarlı bir yürü
yü~le ilerlerken yapılan tezahürleri 
ifade etmek mümkün olmıyacaktır. 
Yol boyunca biriken halk onl~rı. lı:u· 
caklamak. bağırlarına basmak ıstıyor
lardı. O dakikada orada bulunmıık, bu 
heyecanı tatmak lazımdı. Kadınlar ve 
ihtiyarlar sevinç göz yaşları döküyor
lardı. 

Köylüler harmanlarım, çobanlar 
sürülerini yüzüstü bırakmış, türk as -
kederini selamlamak ve alkışlamak 
için yollara dökülmüşlerdi. Aske.i ge
çerken yükselen: 

- Yaşasın Atatürk, 
- Yaşasın türk milleti, 

- Yaşasın kahraman türk ordusu! 
Avizeleri gökleri tutuyordu. 
İlk türk köyü olan Karayılan'da 

köylüler günlerden beri türk askerini 
karşılamıya hazırlanmışlardr. Köyün 
methaline büyük bir tak kurmuş ve 
Atatürk'ün resimlerini takın en yük
sek noktasına koymuşlardı. Şef'in 
resmi, defne dallariyle süslenmişti. 
Takın iki direğinde türk ve Hatay 
bayrakları dalgalanıyordu. Köyün 
caddeleri, evleri ve dükanlarx bayrak

Yıllardanberi garajlarından çıkma

mış otomobiller ve kamyonetler yıl
lardanberi katları açılmamış bayrak
lar gibi yıllardanberi evlerinden çık
mıyan ihtiyar ve malUller de ortaya 
çıkmış, insan kütlesinden ve bayrak
tan yer gökler görülmez olmuştu. 

Bir kelime ile Hatay kurtulmuştu. 

Payas' tan piren askerlerimiz 
İskenderun, 5 a.a. - Payas'tan ge

len türk kıtaatı tam saat beşte hudu
du geçmiş ve hududda iki fransız za
biti tarafından selamlanmıştır. 

Biraz sonra İskenderun konsolosu 
B. Fethi Denli ile Hatay Halk Par
tisi reisi B. Abdülgani, vali, parti er
kanından bir grup bütün cemaatlerin 
mümessilleri askere hoş geldiniz de
mişlerdir. 

Burada askere ayran ve şerbetler 
ikram edildi ve kıtaat yolun iki ta
rafında birikmiş olan köylülerin al
kışları arasında muntazam yürüyüş!~ 
ve marş söyliyerek İskenderun'a iler
ledi. 

İskenderun'a bir kilometre mesafe
de Antakya başkonsolosu ile askeri 
mümessil Albay Feyzi Mengüç de 
Hassa hududundan gelmişler, kıtaatı 
bekliyorlardı. Biraz sonra İran kon
solosu ve daha ötede kolonel Kole 
askeri karşıladrlar. 
İskenderun şehrinin kapısında fran 

sız askeri bandosunun temposuna a
yak uyduran asker, daha ilerde An
takya spor kulübünün bandosunu ö
nüne kattı ve geçit resmi için tayin 
edilmiş olan meydana doğru ilerledi. 
Burada Albay Mengüç ve Kole, kon
soloslar, parti ileri gelenleri, fransız 
yüksek memurları bekliyordu. 

Yirmi iki kilometreyi kırk iki de
rece hararet altında geçmiş olan kı
taat, cidden muntazam ve büyük bir 
çeviklikle geçti. Çok alkışlandı. 

Şehir medhalinde İskenderun Halk 
Partisi reisi kısa güzel bir hitabede 
bulundu. Askeri geçit yerinde kurul-

larla donatılmıştı. . . . muş ve üzerinde "Hatay kurtuldu, 
. Köy halkı ~arayılan'ın _hı:~ ıler~- yaşa, varol Atatürk,. yazılı büyük ta

sınde toplu bır halde askerımızı beklı- km altından geçerken meydanı civar 
yorlardı. Erkekler bayramlık, kadın - ~okakları ve bütün evlerin pencerele
lar gelinlik elbiselerini giymişlerdi. rini, terasalarını dolduran binlerce 
Askeri kıtamız köye yaklaştıkça he- (Sonu 8. inci sayfada) 
yecan artıyor, halk sabırsızlanıyordu. 

Ve nihayet göründüler. Yalnız bu 
görünüş bir alkış tufanının kopması
na kafi geldi. Yaklaştıkları zaman 
coşkunluk son haddini buldu; kadın
lar çocuklar askerlerimizin önüne atı
lıyor : 

- Size on sekiz yıldan beri hasret
tik. Diye boyunlarına sarılıyor ve çi
çek buketleri veriyorlardı. Yol bir çi
çek tarlası haline gelmişti. 

Kumandan takın altından geçerken 
bir kurban kesildi. İskenderun valisi 
ile Halk Partisi reisi ve İskenderun 
konsolosu askerlerimizi burada karşı

dı. Abacılar köyü ile diğer yakın köy
lerden toplanan köyıüler de yola in
mişlerdi. 

İskenderun'a yaklaştıkça karşılayı
cıların sayısı artıyordu. Halk caddele
rin iki tarafnı doldurmuş, hasret ve 
heyecan içinde askerlerimizin geçme -
sini bekliyorlardı. 

Saat 11,15 te İskenderun sokakları -
nı geçiyordu. Evler ve dükkanlar türk 
bayraklarile donatılmıştı. Sokaklarda 
sayısız taklar görülüyordu. 

Esaretten kurtulan Hatay'dan se-
ladılar. Mehmetcikler Karayılan'da lamlar ... 
on dakika dinlendiler. Saffet GÜROL 

29 mayıs 1937 anlaşmaları, aynı zih- Buradan Sarıscki'ye hareket emri 
niyetle, Türkiye ile Suriye arasında_ verildi. Yol boyu tezahür devam edi -
ki hududun emniyetini temin etmiş- yor. Halk sevinçten ne yapacağını şa • 

k ' şırmış vaziyettedir. tir: Bu anlaşmaların Yakın Şar ta 
Kı.ta, iki yanı sık ağaçlarla örtülü • 

devamlı bir nizamın teessüsüne ge-
bir yoldan lskenderun'a doğru ilerli -

Askerlerimiz perıembe günü 
Antahya' da olacak 

İskenderun, 5 (Hususi surette gön -
..,erdiğimiz muharririmiz bildiriyor) -
Dün gece biri Aktepe, diğeri Hayti 
kule'de olmak üzere askerlerimizin ı. 
koldan hududu geçecekleri halk ara 
sında derhal yayılıvermişti. Gece vakt 
vaziyetten haberdar edilen Delege I: 

ne faydalı surette yardım etmiş 01 - yor. Askerler kendi yurtl• rmda ol
dukları anlaşılmakta gecikmiyecektir. duklarını biliyorlar, milli şarkılar 

Bundan dolayıdır ki dün imzalanan söyliyerek şen ve serbest yürüyorlar. 
anlaşmaları, yani fransız - türk dost- Yolda, !skenderun'un muhtelif cema
luk muahedesi ile müşterek beyanna- atlerine mensup mümessillerden mü
meyi on yedi sene evel başlanmış o- rekkep bir heyet, başta halkevi reisi 
lan eserin tctvici telakki edebiliriz. Hamdi SelÇuk olduğu halde askeri kı-

Bu eserin tahakkuku bazı kimsele- tamızı karşılıyor. 
re bati görünmüş olabilir. Fakat o e- Saat yedi; Sarıseki'deyiz... Burada 
ser, hakiki mevzu undan katiyen ay- köylü başını Atatürk'ün askeı !erinin 
nlmamış bir fikrin devamlılığı ile geçtiği yola koyuyor; hava açık. her -
takib olunmuştur. rak ve latiftir. Sabahleyin serpeliyen 

Bununla beraber vazifemizi henüz yağmur dindi. Yoldan hafif bir top
tamamlamış değiliz, ve dost Suriye rak kokusu geliyor. 

Kole davetli bulunduğu amerikan mi 
siyonunun suvaresini terketmiş ve ica 
beden tertibat? acilen almıştır. Kok 
nel Kole ve Baş konsolos B. Celal Tev 
fik Karasapan bu sabah saat 4 de tür· 
kıtalarını karsılamak üzere Aktepe'y 
gitmişlerdir. Halk nartisi ve hüküme 
mümessilleriyle halk hudud mevkiin 
•ie Albay Şükrü Kanadlı'nın kumand· 
etti?,i türk kuvetlerini istikbal ettiler . yannamenın ya nız ırın-

cı paragrafı Hatay'a taalluk eder. Bu 

ptar~r~fın en ehemiyetli fıkrası da Ha· 

Teşviki sanayiden istifade 
ettirilecek makineler 

ve Lübnan da, ıamimi ve açık olan İskenderunlular, askeri şehirde 
bu politikaya zamanında iştirak ede- beklcmiye tahamül edememiş, ellerin-

Ticaref konseyyelerimiı aras1nda :eklerdir. Hasılaları dün aynen neş- de türk bayrakları olduğu halde, oto -
redilmiş olan müzakereler ancak bu mobiller, kamyonlar, bisikletlerle yol-

Yarın (bugün) saat sekizde Kmk 
han'a girecek olan kıtalardan bir kısrr 
orada kalacak. diP;er kısmı yoluna de 
vam ederek Topboğazından bir müf 
rezevi ~lav kararpahmt te .. kil etm"' 
;i?.ere Bevlan'a P'Ötınerecektir. Kuvav· 
'·l\llive ıı;eccvi ,hntakva yolunda Be
:ı;rıre'c1e ı?;ecirecek ve persembe P"ilnii 
""+-.1,,•a'va O'trect>1•+;r l\nt"'lc"a'<l;ı a!'>· 
kcri tören yapılacaktır. - Saffet Gürol 

ay ın ıatatü .. . 
b'k . . su merıyete girer ve tat • 

1 edılarken, "türk elemanının tefev
vuku" tanınacağı hakkındaki hüküm-

dür. Malumdur ki 1921 senesinden be

~i Üzerinde ısrar ettiğimiz nokta bu -
ur. Hatay Üzerindeki son anlaşma-

nın temelini de bu nokta teşkil eder. 

Ankara, 5 a.a. - Haber aldığımıza 
göre, dokuma veya halı tezgahlarının 
ihtiyaçlarını karşılamak için ithal e
dilecek olan Streichgarn imaline 
mahsus yün ipliği makinelerinin teş
viki sanayi kanununun bahşettiği mu
afiyetlerden istifade etmeleri İktisat 
Vekaletince kabul olunmustur. 

Ekonomi Bakanlığı, Türkofis'in drş 1ahada cereyan etmiştir. lara dökülmüşlerdi. 
kolları arasında değişiklikler yapma- Modern Türkiye'nin mukadderatı- Saat tam sekizde askerlerimiz İs-
ğa karar vermiştir. Bazı ticaret kon- t· sevk ve idare eden, ve eminim ki, kenderun'a hakim bir tepenin üstüne 
seyyelerimiz merkeze naklolunaca!. ı ~mleketimiz hakkındaki duyguları gelmiş bulunuyorlardı. Burada fran 
ve bunların yerine merkez memurla 1 la memleketi için beslediğimiz sevgi sızlarrn yaptırdıktan sonra olduğ•ı gi
rmdan bir kısmı gönderilecektir. Bı 1 ·e yüksek saygı hislerinin aynr olan bi terkettikleri bir kışla ve hastane 
arada bazı konseyyelerimiz bir yer 

1 
niimtaz Şef'i şu esnada hürmetle anr \"ardır. Hataylılar deniz vas<talariyle 

den diğer bir yere naklolunacaktır. rım.,, 1 kıtalarunızı denizden takip ediyorlar-
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Eski devirlerin ve bu günün 

öğretim metodları 

Cumhuriyet devrinin öğretim me
todlarını karakterize etmeden evet, 
öğretim metodlarının umumi mihenk
lerini, ve tarih içinde tebarüz eden 
vasıflarını gözden geçirelim: • 

Maliimdur ki, öğretim metodları, 
muayen bir devrin hayat ve dünya 
görü~üne, o devre hakim olan ter
biye idealine, ilmi araştırma metod
larına ve s'Onuçlarma, okutulan ders· 
terin tabiatına ve program tertibleri
ne, tedris tekniğinin zaman içindeki 
inkişaiına, talebenin anlama ve kavra
ma kabiliyetine göre ayarlanır. Öğ
retim metodlarınm, zaman farkıyla 
bize de ş~mil olmak üzere karakteris
tik vasıflarını, yukarıda saydığımı2 
amilleri hesaba katarak, belirtmek 11-
zım gelfrse bunları! 

1. - Tradisyon ve otorite, 
II. - Serbesti ve cazlbe. 
Ill. - Faaliyet ve me!;ultyet. 

tabirleriyle ifade edebiliriz. 
Tarihi bir gözle, öğretim metodlıı

rının bUrıyeleritıde gördüğilmüz bu 
karakterlerin, birer reaksiyon halinde 
biribirinl takib tdettk mekteplere 
girdiglnl de unutmıyıılım. 

Bütün orta uman boyuttea, hatta 
rönesansta bile, öğretim mctodlarının 
vaztrest, görenek ve otorite çenbcrei 
içİnde mevcud ve müdevver ilmin ha· 
fızlığırıı yapmıya yaramakuın ibaret 
kalmıştır. Bütün bilgilerin öğrenilmi§ 
ve tedvin edilmiş olduğuna inanılan 
bir devtrde öğretme metodları için 
de kafa yormıya, elbette lüzum yole
tu . .Muatılm için, okuttuğu lltince 
veya arabca metinleri ezberletmek 1/e 

papagan gibi noktası noktasına tek· 
rar ettirmek kafi idi. "Balmumu ya
pıştırmak,. nevinden sözler; bu devre 
has olan, mihaniki ve formalist öğ • 
retme tarzlarının halk ve mekteb 
gen~liği diliyle ifade edilmesinden 
başka bir şey değildir. BUtiln tedriı 
teknikleri, manzum parçalar içir\de 
veya remizlerle tekrarlamalar, daha 
çabuk ve ekaiksiz el!:betlmek içindi. 
öğretilenlerin (niçin) i ve (nasıl) ı 
bilinmez ve sorulamazdı. Kısaca, öğ
renme motörU; talebenin taınamen dı· 
şında idi. İmtihan korkuları, tUrlil 
cezalar ve mahrumiyetler, despotizm· 
den mUlhern bir mekteb idare11i, öğte· 
tim ve efitim metodlarının müeyyide
leri olarak kullanılırdı. 
Öğretme kanunlarının ba,ında ge

len, öğrenme arzusunu ve ne~esini 
felce uğratan b~yle bir mektebe; re· 
alizm terbiyecilerinin ifadesiyle an -
cak "feryadü figan" yeri denebilir
di. 

Rönesans, ferdin hakkını ve kabi
liyetini tanımakla mektebi, kendin· 
den evelki skolastik devirden bir de
rece kurtarmış oldu. Ve yeni dUnya· 
nın keıfi sıralarında ortaya çıkan rÖ· 
nesans pedagogları; yunanca ve li · 
tince tabirlerin etrafında tavaf etmek
le beraber, öğretmenden, bilgiden ba§
ka <5ğretmek kabiliyetini de isterdi -
ler, eıki Elen ve Roma terbiyecileri
nin, vücuda sıhat, kuvet, ve güzel
lik veren, insan ruhuna geniş ufuk
lar açan fikirlerinden ve eserlerinden 
CSrnekler aldılar. 

Bununla beraber, rönesans ve üma
nizm, daha orijinal ve ümen metinleri 
öğretmek itibariyle tedris, metodları
n• mahiyeti itibariyle kitabilikten ve 
JCÖrenekten tamamen kurtarmı~ olma
<iı. Nete kim "kaynaklara dönelim I" ih
tarı, ''eski Elen ve Roma gt'ızideleri 
gibi yazalım, onlar gibi dü~ünelim 
ve konuşalım., suretine inkıH'ib etti. 
Yani gene metinlere ve eski üstadlara 
mutlak bir bağlılık. esası muhafaza 
edildi. Ümanizm pedagojisinde or
ta zamanın şiddete müstenid otorite
sinin, ferdin hakkı ve hüriyeti lehi-. 
ne tadile uğramış olduğunu kayıd ve 
rönesanszrı esasında orta zamana kar
şı bir aksUlamel oldufunu da kabul 
etmemize rağmen hemen sCSyliyelim 
:1:İ, hakikatleri. kitablardan ve sadece 
evelkilerin söylediklerinden ve getir
diklerinden değil, belki Kopernik, Ga
lile, Kepler, Bakon gibi, kendi araş
tırmaları, müşahede ve tecrübeleri ve 
bunlara dayanan düşünmeleri ile bu
lanlar, kısaca realizm hareketidir ki 
öğretme nıetodları üzerinde C$a&lı de
ği~ikliği yapmıştır. Realizm terbiye
cileri, bu tabiat ilimleri yolunu, mil
şahede ve istlkrayr, tedrisat ıahasına 
nakil ve tatbik etmekle kalmadılar. 

"Gl:Szlerimizi, tabiatin feyyaz sine
sine çevirelim, en büyük milrebbiyi 
ve rehberi onda bulacağız. 

Tabiatta bahar, bütün inkişafın na
;ıl ba,langıç anı ise, tahsili de insan 
hayatının baharı olan çocukluğunda 
başlatalım, günün baharı olan &abalı 

saatlerinde öğretelim, gene tabiatta, 
dolu, yıldırım ve şimşek na&ıl seyrek 
"törülüyona, inzibat usullerinde de 
şiddetli cezalara pek nadir müracaat 
edelim . ., dediler. Ve daha sonra, bu 
tabiat mefhumu ile, eşya ve hadisat 

Yazan: Hıl:Jırrahman RCJ§id 
nin mevzuu olan 'ocuğun tabiatine 
geldiler. Bu geliş neticesinde, tabia
ta göre öğretmenin ve terbiye etme
nin manası, insan tabiatinin inkiıa
f ı kanunlarına göre, çocu~un al!ka 
ve temayüllerine g-Öre öğretmek de
mek oldu. 

Bu yolda evelkileri geride bıraka
cak kadar ileti giden Ye $0nraklleti de 
kendine çeken .H.uso, "her şeyden 
evel çocuğu tan.unalıyıa. Çünkü blt 
onu tanımıyoruz" aö.1Uyle en kuvetli 
ihtarı yaptı. Terbiye lUgatından terbi· 
ye etmek çıkarılmalı, yerine terbiye 
olmak konulmalıydı. Bunun için de 
çocuğun t«!tnayilllel'inl serbest bırak• 
mak, hiç olmazsa, ona ımıel olmamak 
lazımdı. 

Gene bu sebeb1edir ki, Ruso, "~
mil" i cemiyetten tecrid ediyor bir 
çiftlikte büyütüyor ve kırlarda dolaş
tırıyor, "Emil" adlı terbiye romanı, 

bu tezin emsalsİ..ııı müdafaasıdır. Dene
bilir ki ve kafaların içinde - devrin en 
çetin filozoflarına varıncıya kadar, 
mektep düzenini bu kadar alt Ust e
den bir eser görülmemi9tlr. Bu itibar 
la, orta zamandan beri süregelen 1/e bu 
yazıda karakterini., tradisyo11 ve o· 
torite dıye tesbit ettigittıız eski mek· 
tebe ve onun öğtetirn metôdlarına kar· 

tı1 en müthiş reakaiyonun, ~uso1dan 
ve realizm ile be&lenen natüralizmden 
gclmi9 olduğunu kabul etmek yanlı~ 
değildir. Bu, tam manasiyle bir yeni
liktı. Ve bundan böyle, çocuk, etra
fında mektebin ttşkilitı dönen bir gü
ne§ oluyordu. Ve artık mektep i~in 
çocuk deiil, çocuk için _. ioÇuğa gö
re - nıektep vardı. Nitekim sonradan 
gelen terbiyeciler bu inkilabı astrono
mide, felekiğ merkezi arzeden günege 
nakledllerek yapılan inkllaba benzet
mekte gecikmediler, 

Ruso'nun fikirlerini, 18 inci aarın 
ııonlarında Flantropistlerln · a~tıkları 
terbiye müesseselerinde tatbik sahalı• 
na intikal etmiş görUrüz ki 19 uncu a
sır sonlarında açılan kır terbiye yurd
larını da, a.a çok bu müesseselerden 
mülhem olmuo ve bu iııtikamette inki
şaf etmiş saymak mUmkUndUr. 

Almanya'da Flantropistlerin açtıkla
rı müeıseseler i "Ormanlara geliniz kt 
adam olaıunız 1,, diyerek insanları Vol
ter'in teıbihile dört ayak üzerine yürü
miye davet eden ve Emil'ini ıehirde 
delil, çiftlikte büyüten Ruto'nun i&te
ğine uyarak kırlardaki konaklarda açıl• 
mı§tır. Bu milcascıeleri kuran ve ida· 
re edenlerin ~.:uğun tabiatine iöre 
bir öğretim metodu bulmak gayretine 
dUştüklerini ve bu uğurda tedrisatı o
yun, hatti oyuncak haline ıetirtcek 

kadar ileri gittiklerini ıörUrüı. Öi
retim metodlarına, allka, culbe,.mev· 
zularda tenevvu gibi yenl çe§nilerin 
katılım.ar, kolaydan ıora, yıkından u· 
zağa, mUşahhastan mUcerrede v. s. gi
bi kaidelerin etrafa aksetmui bu gay· 
retlerin mahsulUdUr. Ceza Yermek ye· 
cine, en iyi ve esastı tashihi, hareketle• 
rin, tabii aksiHamellerinden beklemek 
de bu zamanı!l telakkileri arasında 
mühim bir yer alını§hr. 

Bu yeni fikirlerin ve hareketlerin te 
sinle orta ıamanm aöreneıje ve oto
riteye ıöro olan ö&rctim ve o~itim me
todları, o derecede yumuıadı, kayıd ve 
§artlardan o dorecc iÖ.ıüldü ve ba9ıbo11 
kaldı ki nihayet, yeniliğin bu ıuretle 
yanhf, ölı;ilıüz; vo hududauı şekiller· 
de tatbıkı bir yandan malumatta sat
hili&e öte yanaan anar:ıiye do~ru te
reddıye başladı. 

Daha sonra, hakiki bünyesi 
liberalizm ve endividüalizm'den 
mülhem olan bu metodların; 19 uncu 
asır ıonlarında cihan harbi arif esinde 
ve sonrasında ihtiyaca ve maksada 
yetmediğini ve gayeli hür bir faaliyet 
kadar bu faalıyetin mesuliyetlerini de 
hesablıyan metodların örıülerinin 
meye.lana ı;ıktıfını görüyoruz. 
Oğretim metodlarının asrımıza ge

linciye kadar takib etti~i bu umumi 
inki,.afınm bizdeki seyrini tesbit et
mek lazım geline görenek ve otorite 
karakterinin mektebledınlzde mşruti
yete kadar mutlak bir hakimiyetle de
vam ettlfini, meşrutiyette yenileten 
öğretinı metodlarının ise, garbde 18 
inci asır sonlarına doğru başladrğını, 
ve Ruaodan ieldiğini yukarıda göster
di&imiz inkilabdan mütecasir olduiu
nu söylemek ve bu fikirlerin tatbikat
ta hakiki ogrenim itibarile aathi 
bir hareket ve faaliyetten ileri geçe
medi&ini ve bu yüzden fazla bir değer 
tapmadığını ilave etmek yerinde o
lur. Gerek bu çiheti, icrekse bu duru
mu tadil ve taahih eden ve daha çok 
zati faaliyet ve meauliyet karakterini 
ta§ıyan öğretim motodlarına bizde 
ancak Cumhuriyet devrinde eriıilmi~ 
olduğunu gelecek defa izah edeceğiz. 

Askerlerimiz girerken sevinç 
göı yaıı döken Hatayhlar 

( Ba§I 7. inci sayfada) 
halk, yaşa ve alkış sesleri ile ortalığı 
çınlatıyor, fotoğraflar durmadan işJi5 
yordu. 

Askeri, davul zurna ve belki 500 e 
yakın bayrak ile on bini mütecaviz 
muazzam bir nalk alayı takib etti. 
Kurbanlar kesildi ve asker yerine 
yerıe,erek istirahata çekildi. 

Hassa' dan gelen askerlerimiz 
Kırıkhan, 5 a.a. - Anadolu Ajan

sının husus~ muhabiri bildiriyor: 
Hassa'dan gelen ttirk kıtaatı hudu

du saat altıda geçmiştir. 
Antakya halkının bir kısmı ile bü

tün Kırıkhan civar köylerin halkı o
tomobiller, kamyonlar daha geceden 
yolları doldurmuı ve ahali geceyi uy
kusuz geçirmiştir. · 

Asker, hududda, Halkevi mümessil
leri, Kırıkhan kaymakamı, belediye 
reisi ve Aktepe nahiye müdürü tara
fından karşılandı. 

Asker bando 11• muntaıam yürü -
yüşle ilerledi. 

Hududa 12 kilometre mesafedeki 
Aktepe'ye gelinciye kadar halk çıl -
gın bir halde orduyu alkışlıyor, bir -
çokları süvarinin önüne yatıyordu. 

Aktepe'de Antakya başkonsolosu 
B. Celal Karasapan, Albay Feyıi 
Mengüç, kolonel ve yaveri kıtaatı se• 
lamle.dılar. Butada alayın kumandanı 
Miralay Şlikrü Kanatlı'ya hatıra ola
rak üzeri ya.ıılı bir altın nat hediye 
edildi. 

Kutbanlar kuildi, evel! aakeri ta• 
biriyle çakı gibi mızraklı süvari, mü• 
teakiben motörlti kıtalar, piyade, fen 
kıtaları, top~u ve sıhiye teıkilatı kı· 
taları girdi. Bando meydanda yer al· 
dı ve kıtaat türk ve fransız kuman • 
danlarını aeliınhyarak geçti. Ondt 
!&ancak geçerken bütün halk nefes al
mıyan bir klitle halinde ganlı sanca
ğımızı hfişii ile selilmlıyordu. Sıcak 
derecesi gölgede 42 idi. Buna rağmen 
piyade arkasında çanta, tepeden tır
nağa kadar terden sırsıklam olduğu 
halde fevkalade muntazam, inzibatı 
nıükemmel, dinç adımlarla geçiyor -
du. Bütün Aktepeliler, civar köylU
ler ve bilhassa kürtler ve burtların 
daha bir ay eveline kadar muhalif o
lan Koço lfası batutda büyük şapka
ısı ve sırma elbisesiyle kadın erkek, 
çocuk binlerce halk çılgınca askeri 
alkışlıyordu. 

Askere böl !erbct ve ayran ikram 
edildi. Karıılıyanlar arasında ermeni 
kardeılerimiz nazarı dikkati celbedi
yordu. Bandomuzun türk marşından 
sonra Marseyyezi çalması fransızları 
çok mütehassis etti. 

Bu satırları yazarken aıtkerlerimiz 
Kırrkhan'da istirahat ediyor. 
Yarın sabah Bedirge'ye hareket e

decektir. 

Atatürk' e ve Celal Bayar'a 
§Ükran ıelgr<ıf ları 

A121a~aların imtası münase• 
betiyle vali Apturrahmsn Melek, 
Atatürk'ı, C•llıl Bayar'a hataylı• 
/arm füktan hi•lerini ifade eden 
telgraflar ~ekmiştir. 

Hayat pahalılığı 

ile mücadele 

B. Benham Pcniz bu husuı;ta 
tetkikler yapıyor 

İstanbul, S (Telefonla) - Hayat 
pahahlığile mücadele için hükümetin 
davetile memleketimize gelen Londra 
üniversitesi lktısat profesörü 13. Ben· 
hanı Ankara'da tetkiklerini bitirdik· 
ten sonra lktı:>at Vekaleti mUşavlrle • 
rinden B. Haldun'la birlikte Istanbu• 
l'a gelmiş, burada da tetkikler yapmış, 
tacirler, komisyoncular, nakliyeciler, 
kabzımallarla konuşmuş, sebze \re 
meyva halinde muhtelit mmtakılal'· 

dan getirilen mallar hakkında genlt 
rnalf.ımat almıt ve 1atanüul pahalılıfı 
hakkında bazı mütalealar teıbit et.mit
tir. 

lngiliıı ınUtchasıraın en çok ambalaj 
\re nakliye meseleleri üzerinde durdu
ğu, bilhassa pahalılığın istibıal mer
kezlerindeki fia.t tayiniyle istihlak 
merke.ılerindeki fiat tayin ve temev
vUçlerlne çok ehcmiyet \'erdiği ve 
bayat pahalılığını bu bakımlardan tet
kik etmek istediği anla!jılmaktadır. 

Profesör Benharn Trakya mıntaka -
sına gidecek, birkaç gün kaldıktan 

sonra tekrar 1stanbul'a dönecek, tet
kiklerine devam edecek, ayrıca muh· 
telif istihsal merkezlerine de giderek, 
her maddenin yerindeki vcuiyetlerine 
göre iÖrdüklerini teıtbit edecektir. 

Dünya 
rekoru 

yüzme 
kırıldı 

Kopenh.ag, 4 a.a. - Meşhur yi'. ·; .. ü 
b.ıyan Ragnhild Hveger, bir milli! 
serbest yüzmede 23 dakika 11 5/20 s.: 
niye ile dünya rekorunu kırmı~tır. 

Mahkeme 
röportajları 

(Başı 4. üncü sayfada) 

Leyla muhaverenin buraıında gene 
müdahale etti: 

- Kız madam böyle yaptı. Çekııey
dln ya kölunu kolundan. ne tutarsın 
hala? 

Öbürü ı;afiyetle cevap verdi: 
- Eben ne bilirim Leyla hanımcı

ğım bana kardeıim dedi idi. Ve bö1le
ct kendini muur gö11tndikten sonra 
devam etti: 

- Fakat Hilt•eyih yolda bani!. ayı}j. 
cıl lllflar da söyle-nıiyo bllflldı. lçim
deru 

- it HUseyin yabancımız de~lt ya, 
dedim, tabH samimi konu~uyor. Dtır
ken efendim sinemaya gittik. F'llm 
başladığı için ortalık zaten karanlık
tı. Filmde bir oğlan bir kızı derenin 
kenarında gezdiriyordu. Sonta bir a
ğacın altına oturdular. ôrada bir u
zun müddet oturdular. Buralar oynar· 
ken Hüseyin, iki elimi birden avuçla-
rının içine aldı. 

- Ne yapıyorı;un öylı kardetim, 
dedim. 

- Hiç kardefint, dedi, ~Herin ü1ü
nıüı; mü diye bakıyorum. Film de İle 
gUıııel değil mi? 

- Ya çok güz'11 karde§lm, deditrı. 
Derken Leyla hanımc;ıjtım filrn bit• 

ti, ışıklar ya:unça bi2 toparlandık. Si
nemaôart çıktık. Tathan'daki saate 
baktım. Bir de ne st>reyim. Tamatn on 
bir olmamı§ mı? 

- Aman kardeşim geç kalmıfıtıt, çli· 
buk gld~lim, hanımım beni öldürür a
limallah, dedim. 

Fakat HUieyln hiç o tarifli olma
dı: 

- Ne diye öldUt11Uh ltatıtleş~11, de
di, sen nasıl olsa btr akrabarn gelmi' 
demedin ml? O da der ki, :aahir akra• 
bası gece bırakmadı onlarda kaldı. 
Hiç merak ~tmez. llem bu sa<ttte t!i 
Cebe~i'ye gidilir mi imiş? 

Saat de on ikiyi geçiyordu. Biraz 
ötede beride dolaştıktan sonra Hü
seyin bana dedi ki: 

- Kardeşlm bak gördün mü dışarı
da kaldık. Şimdi ne un eve gideoilir
sin, ne de ben. İyisi ınl ıuraçıkta bir 
iki pasta yed~ktcn ıonra föyle kırlara 
doğru açılalım. Hem konuşur laf ata
rız hem de \#akit geçirir, aabahı ede
riz. Sabahleyin d• avlel'lmiıı:e gideriz. 
Düşündüm taşındım. Zaten başka 

yapacak bir :fey do ;yoktu. 
- Peki kll"dışlm, dıdim. ne yapa

lım çaresia kaldık, böyle yapalım. Bir 

yerde birer tane paata yedikten •onra 
başımızı Aldık, Mecllc'in altındaki as• 
falttan Mezbaıha'ya doiru gitmeğe 
ba~ladık. Yolda gene kolay yürüye
lim diye Hüıeyin benim koluma ıi~· 
di, Muıbaıha'yı, Köptü'yU, Karakol'u 
geçtik. Çok yürUmüf\.ia. Ben dedim 
ki: 

...- Kardcıim ben yoruldum. Biraz 
bir taraf da Otursak olmaz mı? Hüao
yln: 

- Niy• olmaıın karde9im. dedi, 
yalnız pek yol kenarına oturmıyalmı, 

gelip gtçen çiğner blzi ıonra .. 

Ve ş~yle yoldan tlli 1Utmı9 adım ka· 
daır açıldık. Sol tarafda derenirt kena
rında bir ağac:ın dibinde oturduk. Or
talık kap karanlıktı. 

:Sen adam :ıkıllı yorgun olduğum l~ 

çin Hüseyin'den evel oturmuştum. 

Muhaverenin tam bu noktaamda i
kinci sulh ce:ııada bir davi bitmif ol
malı ki bir kaç kişi birden salondan 
çrktılar. kapının önUnde glddetli ve 

gürültülü bir münakaşa başladı. Gü
rültülerinden muhavereyi kaybettim, 

sonra hakim1n emriyle mübaılr onla

rın &esini kesti. Ben de ancak meç
hul, kumral saÇlı, siyah ğ(falU, uzun 
kirpikli ~Utel bayanın sort cümleıini 
duyabildim: 

- Şimdi bana akıl ö~ret Leyla ha
nımcı~ım, ben hangi mahkemeye şek
va edeyim bu Hüseyin olacak melu
nu 1 Beşibiryerdemi de beraber götür
müş! 

Kezeee 

Boks maçları 

Brüksel, 4 a.a. - Btlçlka1 , ' 111 . 

orta siklet bok•ör Karel Sys1 Avrupa 
ıamplyonu olmak istediğinden, enter
nasyonal bok• federasyonu dellletiyle 
bu Unvanın sahibi olan Heinz Lazek'i 
maça davet etmiştir. 

Tüy ılklet Avrupa bokı tampiyon
luğuna namzed olan İsviçreli Dulis, 
Belçikalı Delho, fransıı Anılni ara -
sında bir kar~tlayma tertibi için ge
ne enternasyonal boks federasyonuna 
mUracaat edilmiştir. 

Hafif siklette, Danimarkalı Ortder
sen, fransıt Harsene ile Moment ve 
italyan Arlandi ara!!mda maç yapıl· 
ması mevzuubahlstir. 

aLKa 
HALKEVLERLDEROlSl 

Temmuz sayu;ı çıktı 
Batvekilin B. M. Meclisinde 

2Q.6.1938 tarihinde 11öyledikleri 
nutuk, Orta.ıaman Türk - İslam 
Dünyasında Vezirler (Prof. A. 
Mez. Çev.). "Cemal Köprülü". 
Beşer Irklarmm Etnoloji bakı
mından tarihi metodla tasnifi Ü· 

zerinde bazı görüşler (Prof. Ş. 
A. Kansu), İhtiyar "Şiir., (Sıtkı 
Akozan). Ahlaki Düşüncenin 
Dinamizmi F. Rauh, Çev. (Ziya
eddin Fahri), Teselli "Şiir" (Ka
zım Erdin), Karakalpaklar'ın 
tarihine dair materyaller (P. P. 
Ivanov. Çev. (H. Ortekin), Bey 
Böyrek Ftikayesi (P. N. Bora
tav), Köy Eğitimi meselesi (İ. 
Hakkı Tonguç), Son eseri milna
sebetiyle Halit Fahri'nin ~itrle
ri hakkında birkaç söz (F. A.), 
1938 devlet bUdce!ii (Kemal '(J. 
l'tal), HalKevlerinde basit spor 
tesisleri (Rahmi Apak), 
KULTOR HAREKE't'Ll!;Rl! 

TUrlc kadını - kız enstitüleri 
ve Sanğat okulları sergi5l (K. 
U.). 
HALKEVLERİ HABERLERİ: 

Hatkevlnde çalı~alar (B. Ke
mal Çağlar), Halkevleri neırl -
yatı. 

FİKİR HAYATI: 
Bir okuyucunun notları [An

kara'daki son resim ve heykel 
sergisi hakkında - Genç Nts
lin ıttk~ye Eserl~ri - Yakup ve 
Ötekiler]. (~ahid Sırrı). 
Bl13Lt\'Oô~AFY A ! 

[John Kingııley Birge 'l1ıe 
Bektashl Order of Derviahes] 
(Orhan Şaik Gökyay). 

G9mrok ve inhisarlar B. 

İdare binası yaphrılacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

ı - Silrt mlistalcil mÜdürlligUne 
bağlı Hozyar tuzlasında şartname ve 
projesi mucibince yaptırılacak idare 
binası inşaatı kapalx zarf usutiyle ek• 
siltmeye konmu§tur. 

2 - Keıif bedeli (6761) lira (7S) 
kuruş ve muvakkat teminatx (507.13) 
liradır. 

3 - Ekıiltme 12. 7. 938 tarihine 
raathyan ealı günü ııaat 10 da Siirt 
müstakil müdürlüğünde ~üteşekki1 
komiıyonda yapılacaktır. 

4 -. Şartname ~c projtler (68) ku· 
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar u
mum mUdürlUğli tuı fen 1ube1iyle 
Ankara ba~mUdürlUğUnden ve Slirt 
müstakil müdürlUğürtden a.lınablHr. 

5 - Mühürlü teklif mektubunu ka

nuni vesaik ve % 7,5 güvenme parası 
veya mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarfların eksiltme günü en geç 
saat 9 za kadar 3 üncil maddede adı 
geçen komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmiş olması lazımdır. 

( 4005/2166) 4182 

Eksiltme saatleri tebdili 
inhisarlar Umum Müdüı-lüfÜn· 

den: 
Yapılacağı il!n edilmiş olan ek~ilt• 

melcrin, mesai saatlerinin deği~meııl 

hascbile tatile tesadüf ettiği görüldU
ğünden bu saatler aşağıdaki şekil da
hilinde tadil olunmuştur. 

İsteklilerin, evelki ilanlarda yazılı 
saatleri nazarı itibara almıyarak ve 
tashihll saatler dahilinde eksiltmelere 
iştidk etmeleri lUzumu ilan olunur. 

Saat 14 yerine saat 10 da 
Saat 15 yerine 

0

ıaat 11 de 
Saat 16 yerine aaa.t 13 de 

(4093·2245) 4295 

i''''"'''''''''''' ................................. . 

ı Dr. M. Şerif Korkut 
J Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres : Kooperatif arkası Ali 

1 ~:.::~~::~:.~~ .. ~.~~~ ... 4~~.~. 

Ankara Borsası 
5 Temmuz 1938 Fiyatı 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milaııo 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brilksel 
Ati na 
Sof ya 
Praı 
Madtid 
Varıova 

Budapeıtc 
Bilkreı 
Belıraa 

Ytıkohama 
Stokholm 
Moskova 

ÇEKLER 
Acılıs 

6.23 
ı:ıs.66 

3.5025 
6.CU5 

28.8225 
69.55 
50.6~ 
21.!25 

1.14 
1.5375 
4.365 
5.9225 

23.68 
24.92 
0.9375 
lZ.87 

3fl.37 
32.1225 
23.725 

Knı>anrs 

6.26 
12S.7S 

3.52 
6.645 

28.95 
69.89 
50.882S 
21.4275 

1.145 
1.545 
4.385 
6.955 

23.7925 
25.04 
0.94i5 
2.885 

36.545 
32.2775 
23.8375 

ESHAM VE TAHVİLASI' 
1933 Tilrk borcu I. 19.025 ıt . .ı°' V. 

,. .. ,. 1. 19.025 19.025 P. 
1933 ikramiyeli Ergani 95,SQ 115.50 
Sivas-Erzurum İs. II. gg- 09.-

le 

, 

Muhtelit maden yağlan almacak 
Aakeri Fabrilıalar Umum MüdürlW 

iü Sabn Alına komiayonıu.ndan: 
2 Ton 16 No. maden yağı 

10 Ton 17 No. maden yağı 
15 Tofi 18 No. maden yağı 

-
12 Ton 19 No. maden yağı >t~ 
3 Ton 32 No. maden yağı le 
3 Ton 40 No. maden yağı dt 
3 'ton 45 No. Maden yağı e 
S Ton 46 No. maden yağı ar 
6 Ton 3S No. Maden yağı UJ 

Tahmin edilen bedeli (15340) liraJtı 
Jlan yukarıda miktar ve numaraları et< 

yazılı 9 kalem maden yağı askeri fab-Miı 
cikalar umum müdUrlUğü merkez sa·da 
tın alma koınisyomınca 20. 7. 938 çar·da 
p.mba günü saat 11 de kapalı zarfla b 
ihale edilecektir. Şartname parasız o ·l l 
larak komisyondan verilir. Taliblerirı ·la 

muvakkat teminat olan (1150) lirs~a 

(50) kuru§u havi teklif mektublarmıım 
mezkQr günde ıaat ona kadar komis ·l d 
yona vermeleri ve kendilerinin deul 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde· l 
lerindeki vesalkle mezkur giln va sa• l\ı 
atte komisyona müracaatları. (2001) ns 

4199 nı 
ııl; 

Krrıkkale'de yaplırdacak lnıaal ~; 
Askeri Fabrilialal' Umum MüdUrlU• ks 

ğU !atm Alma Komiayonündan ı ki: 
Keşif bedelt (1509) lira (21) kurut ra 

olan yukarıda yazılı inşaat :ıskeri fab' tn 
rikalar umum müdürlüğü merkez s:i• ft 
tın alına komisyonunca 21 temfi1uı kc 
938 tarihinde per§embe gUnU saat ıO te 
da açık eksiltme ile ihale edilecektir· :d: 
Şartname 8 kuruv mukabilinde kömi!I· Si 
yondan verilir. ~ 

Talihlerin muvakkat tf!ınfnat oltıl'I 
113 lira 20 kuruş ve 24!10 numaralı ktı· an 
nuhun 2 ve 3. maddelerinde yazılı ve' rd 
saikle muayyen gün ve saatte kotnis• pl 
yona ınUracaatları. (2194) 4309 •la 

Müf eahhil nam ve hesabına 
15 fon kaolin kumu 

: b 
ne 
ışt 

ıın 

.Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlihn! 
iü Satın Alma Komiayonundan ı pa. 

Tahmin tdilen bedeli (900) lira o' kc 
lan 15 ton kaolin kumu askeri fabri.ııı:.11' >~ 
lar umuin müdürlüğü mer~ez s<.tı!l >rl 
alma komisyonunca 25.7.938 p.uartesi >n: 
günü saat 10.M da pazarltk !le !halt ık: 
edUec«!ktir. Şartname parıstt olart1': t 
komisyondan verilir. Tatlplcrin rt1ll' .rd 
vakkat teminat olan (67) lira (50) ıcU'lili 
ru§ ve 2490 numaralı kıınunun :: ve f .as 
maddelerindeki vesalkle ıne:ıkQr gUll l~ 
ve saatte komisyona ınüracaatl:ırı. 1 ı 
f (2229) 4315 üz 

o 
Tesviyeci ve fornau ahnacak ~~ 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdilt·~~ı 

lüiünden : ırd 
Birinci sınıf tes'liyeci ve tornacı ıı· a'c 

lınacaktır. Krrıkkalede bulunatı bl' .re 
fabrikamız için be! birinci ıınıf tcıt' ıte 
viyeci il~ bet tornacıya ihtiyaç \'ardıf· ? 

İ11toklilerin Ankarada silah, l&tıl1' de 
bulda Zeytinburnu ve İzmir'de &i15t ak 
fabrikalarımıza müracaatları. (2202) ıy., 

4366 \re 
iğ 

Satılık enkaz 
ec 

c 
ir 
~u: 

~r 
iz 

Ankara Defterdarlığından : 

Metruke No. Ada Panıel 

167 225 1 

Muhammen keşif 
bedeli 

Lira K. 

100 

Dipozito 

Lira K. Semti •or 
hn 

7 50 Doğanbe~ np 
mahallesı . ,u, 

Yukarda ada parsc;,l ve muhammen keşif bedeli gösterilen DoğanbC) e ı 
maballeıi Eğerciler ıokalında klin hazine maliyesine ait ahşap evin tl1' 1 
kazı 18-7-938 tarihinde dtfterdarlıkta ınUteşekkil komisyonda ihale ediW 
ceğinden taliplerin mezktlr binayı görmek Uzere milli eml~k müdUrlüğilfte c 
müracaatları. (2284) ~390 



hikayesi ------
Zavallı . ' zengın ... 

Çeviren F Zahir Törümlıüney 

m.obil yüz kilometrelik bir ıll-1 lin içinden bu iki ııhhatli ve genç vü
V ıyana'ya doğru uçuyordu. İ- cudu gıbta ile ıeyrediyordu. Gözünün 
kırk yaljllarında, şık giyinmit önünde ıenelede evet gördüfil bir 

rkek vardL Sinirli hareketlerle, tablo canlandL Bir giln babaıiyle bir
anın birini bitirmeden difedni tikte bir kır ıezintiaine ~ıkmı,ıardı. 
yordu. Saçları kırlaflD&ğa bqla- Bir aiacm ıatıesinde aynı manzara

Sert bakı,lı. yefil &özlerini bir yı 1arm09lerdi. O zaman babası: 
ya dikmit. bet dakikada bir ko
ki aaate bakıyordu. Yolun kena
ki tarlalarda, luztm &ünctin al
çalıpn köylüler, haaetle karı-

ir hayranlıkla yıldırım gibi ce -
lüb otomobilin arkuından bakı

dı. 

vatlılar bilmiyorlardı ki; 0 lüks 
obilin koltuklarına yaslanan in

d• meeut değildi. Yabancı göaiyle 
lacak oluraa, meaut oJmamu1 ı-
h~~ ~ir ·~ep yoktu. Çok zencm
uhım bır mevki •aı ediyordu. 
ve büzcl bir karıaı vardL Bir a

n bayatından memnun olıınuına 
. kifi gelmiyor muydu? Fakat, 
_ıç yüzü hiç de göründüğü gibi dc
ı. Hayat mücadel~i. durmadan 

imek hıraı onun da hayatının 
tadını brr•kmmnı,u. Erkek 

tıp didinirken, kadın kendini a
k için bam bafka bir &leme dal

ı. Sabahlara kadar devam eden 
er, briç partileri, damlar, balolar •. 
kadının bütün meıguliyeti bun-

İ.&araaını dudaklarının araaına kıa
dütünüyordu. Hayatının ne 

1 Yardı? Niçin çırpınıyordu? 
1 arkası gelmiyen müzakereler, 
lantılar ·-• . • ree&&&& zıyafetler, hazan 
. la. karıaiyle baf, hafa kalmalarına 

bırlıkte b .• .._ __ 
• A ır -pwu yemeii yemele-

t:rnkin bırakmıyordu. Nerede kal
o tatlı günı- y . 1 d'"-1 . 

.. a. enı ev en ı. erı 
~ mektebten henüz yeni çıkmıı 
ır memurdu. İki odalı küçük bir 

bnıanda oturuyorlardı. !tinden 
enlıkar, doğru karıaının yanma 
ı:~· Aldığı aa ınu.ııa ıüzel Yatı· 

ı. Saatlerce istikbal hakkında 
Uafur, programıar yaparlardL Ço

rı olacakt ç 
taha'U . ı. ocukların terbiye 
dı ~ crıyle kendileri ui;rap.cak· 
ü • falnları bir araya toplanıp ,r· d~~ valı:ıt ceçirecelderdl. 
d" ' mUıler, nuıl olmuftU. 1 çocu~lar mtlrebbiyeler elinde 

ttı. Bar çok .,.u .. 1 
ünü b .1 .. ~--.er yavrularmın 

1 e gormüyorlardı. 

totnobit a- Ü 
ed · ~ ••1 1 ratle yoluna de-

ibiri ıyor~u. Küçük tehirler, köyler 
hayiıefı.~ra otomobilin yanından 

dı Akl gı .ı~i~ arkada kalıyor
·~ ına ~ır ıkı aaat ıonra Viya
edi yap~cagı müzakereler geldi. 

. aldıgı bankanın wnum nriidtlrtı 
edıti mühleti vermeaae, ne olacak
Her fey bitecekti. Fabrikuı lflla 

ecektl. Belki de daha bayırlı ola-
tı onlar için H . a · ayata yenıden bat-

ı cak~ı. Gene eıkiıi gibi küçük bir 
. !i~k~eceklerdi. Çocuklariyle iıte· 
1 

1 
a r berlıbtt bulunacaktı. Sakin 

e ere kavuıacaktı. 

Ot~l biraa yavaıladı. Bü..,'k 
ıehrın ort da . , .. 

ulutlar aaın n geçıyorlardı. 
• ın. araaından sıyrılan akpui 

ndeıı yenı yapılan bir evin pencere· 
ıvarlarına kı d nnızı tıklaı-mı aaçı-

r u Yerde, dıvarın dibinde bir ka-
otu_rmu9. batını dizlerine yaıla

~ ~akın ve yorgun uyuyan kocuının 
u~den ıinekleri büyük bir scvıly

koguyordu. 

Birden toföre batırdı: 
-Durı 

Otomobil ae11iice durdu. Otomobi· 

- Oilam. dikkat et. dcmitti. Şu 
gördiliün bir audet tablosudur. Sen, 
fimdi bunu anlıyamazam. Biri.birini 
ıeven iki insan. İkisi de genç, ikisi de 
gibııel. Dünyada bundan fazla bir ıe
ye lüzum yok. Bundan fazlası belki 
de zararlıdır. 

Bahuının bu IÖzlerine bıyık altın
dan gülmll9tü. 

1btiyar adam acı, acı bafmı aallıya
rak: 

- Biliyorum. bana aUltıyor9W1. Za· 
man gelecek bunu sen de takdir ede
ceksin. Fakat, korkarım ki; geç kal
mı9 olmıyum_ 

J?e~in bir uykudan uyanır P>i ıöa
lerını açtı. Şoföre ecalendi: 

- Haydi 1 Çabuk ıidellm. 
Motar homurdandL Hareket ettiler. 

Gene mlltbif bir ıUratle yollarına de
vam ediyorlardı. Bitmek üzere olan 
ıiganaını tazeledi. Dudaklarının ara
ıından mırıldandı: 

- Babam, avallı babacıiım. §imdi 
anlıyorum. Hayatta ne kadar yalnu • 
dm. Tabii bütün erkekler ıibi. 

Otomobil Mlratle bir ki>fCyi dönd\1. 
Viyea'ya relmiflerdi. Hava karar· 
mlJ, 90lı:alı:larda IAmıbalar yanmııtı. 
büyük bir binanın önünde durdular. 
Kapıcı ppk•ını çıkarmlf, yedere 

kadar eğilerek selim veriyordu ı 
- Direktör, bir saattir •iı:i bekli

yorlar. 
Huıuat kltip ayağa kalktı. Nuik 

bir tavırla dire.ktörün kap111nı açarak 
ona yol ıöaterdi: 

- Buyununlar efendim. 
Umum mildUr, yatlı ve ıevimll bir 

adamdı. Onu ıamimiyetle kartıladı : 
- Naııl yolculuk iyi geçti mi? 
Sinirleri ıerilmit. kalbi heyecan

dan atıyordu. Buna raimen ıükQnetle 
cevap verdi: 

- Tefekkür ederim. Çok güzel geç
ti. 

- Doıyayı tetkik ettim. istediğin 
mühleti veriyorum. Yalnız bir J&rtla: 
Eler buna Berlin'deki direkayon da 
muvafakat ederwe .•• 

Genit bir nefea aldı. Berlin'd-eki di
rekayonla daha evel görUımilt ve an
lapı,tı. Bir anda gözlerinin ıçı gial· 
dil: 

- Bu iyiliiinizi hiç unutmıyaca
iım. Fabrikayı kurtardınız. 

Ayağa kalktı. Veda etti. Vakti yok
tu. Derhal Pe9te'ye dönmesi lazımdı. 
Daha bu gece halledilmeıi icap eden 
bir aiirü itleri vardı. 

Otomobile atladı. Bu aef er daha 
büyük bir ıUratle Pefte'ye dönüyor
lardı. Sinirleri biraz yatıpn19tı. Kendi 
kendine diltüııUyordu. Umum mUdilr 
ne kadar bot ve aevimli bir ihtiyardı. 
Ah biru vaktı olaaydı da, fU adam· 
ca&ıala bir iki aut dertleıebilseydi. 
Onun da kim bilir ne ilaüııwleri var· 
dı? 

Kalbinde duyduğu bu ferahlık u· 
zun ıilrmedi. Batını gene bin bir dü
tünce Mrdı. Bu gece bir İran ırubiyle 
ticaret milaakereleri vardı. Onlara, 
makinalar Ntacaktı. Acaba bu it İlte
difi gibi netl~lenecek miydi? Gittik
se Mbırwuılanıyordu. Bir an evel i
ranlılarla konutup neticeye varmak 
arı:ualyle yanıp tutuf'lyordu. Camı 
vurdu. Şof8re ıealendl: 

ULUS 

c::::::::~::~::~::~:~::::::::::::ı 
(HAVA SEFERLERİ) 

Ankara· lsbmbul arumda 
pazardan maada her sün : 

Ye1ilkö7den hareket 9.SO 
Ankaradan hareket ı 15.IO 
Ankar.dan 

camarteai gilnlerl ı 14.SO 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Halk •e Sakarya eczaneleri 
Puarteal : Ese .,. Çanka,.. .. 
Salı : Sebat ve Y eniıebir ,. 
Çarpmba : 1ıtanbal ecsaneel 
Perıembe : Merkez 
Cuma : Ankara .. 
Cwnarteal : Yeni Ye Cebeci ecaaneleri 

HALK n YENi 
SİNEMALAR 

Seans saatleri 

YKN1 
Her siin 

HALK 

14.45 14.30 
llS.45 16.SO 
11.45 18.30 

Cumarteıi illnleri 
YENi HALK 

13 13 
14.45 14.SO 
16.45 16.30 
11.45 18.30 

'YENİ 
Pazar sünlerl 

11 
ıs 
14.41 
115.45 
11.45 

HALıt 

11 
13 

14.30 
l&.so 
lUO 

Geceleri aaat 21 de 

Lüz•ml• Telefon 
Numaraları 

Yancın ihban: (1521). - Telefon, mBra
caat tehir: (1023-1034). - Scıbirlerara
aı: (2341-2542). - Elektrik ... Bayqaa 
Arıza .llemurlutu: (1146). - MeuJerl 
Şehir Anban: (3705). - Taka l Te
lefon aamaralan: Zincirli cuni dvan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpuarı ci•a
n: (2806. 325!1). - Yeniıehir, Havuzba
"' Bizim tabi: (2323) - HaYUbap: 
Ghm tabi: (S848): Birlik tabi: (2333) 
- Çanlqrı caddesi. Ulwı tabi: (1291). 

Otobüal•rin ilk v• aoD 
Seferleri 

Sabah Akpm 
llk Son 
ıefer ıefer 

Uluı M. dan K.. dere'ye 6.4S 23.00 
K. dere•den Uluı M. na 7.15 23.20 

Ula M. dan ÇankaJa';pa 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

Ulu il. dan Dikmen'• e.so ... 
Dikmen'den Ulua M. na 7.00 20.SO 

Ulu il. duı Kecllren'• l.00 11.00 
ICeı;lBren'dm Ulu il. m uo IUO 

ın. il. dan Btllk'e uo 11.00 
Etlik'ten Ulua M. na 7.00 21.so 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeei'denUlua M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den AL fabL ra 7.00 --AL fabL dan Cebeci~ ......... 17.00 

Yeltebir'dm Ulaa il. na 7J>O 2S.OO 
Ulu il. daıı Yealteblr'e 7.10 21.00 

s. puan'ndaa AlrWlpd'7e e.ıs , .. 
Akköpril'den S. puarı'na 7.IO MI 

ş U. Me:rdam Ue 1ıtal70ft aramada ber 
bet dakikada bir aefer olup tren aa
manlan seferler daha aıktu. 

~ U. Me7dam De Ymiıehir, Babalıklar, 
Cebeci, Samanpuan anamda aaat 1 
den 28 :re kadaf vaaatl bu bet dakika
da; aaat 20 den 21 e kadar ber on ela· 
kikada; aaat 7 dm 8 e •• 21 den 23 • 
kadar her 15, 20 Ye 30 dakikada bir 
muntaaam aeferln" vardır. 

ş Aktaınlan Uluı Me:rdanından aaat 23 
deki aon seferlerle bunlann Ulu 1197· 
danma dönüıleri ainemalann daiıhı 
aaatlerlne tabidirler. 

Poata Saatleri 

TeabhiltlB 18 e kadardır. 
Posta aaat 19 a kadar tatanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri 

Her eabab l.20. Her 
akpm 19.15 •• ıt.50 
de (Puartesl. per• 
tcnbe. cumarteal 
Toroe alrat.) 

Samaun hattına : Hersiln US (Ka:YH
ri, Sıvat, Ama179 bu 
bat iizerindeclir.) 

Di79rbakır battı r Herstın 9.15 
Zonpldak battı : ıs.oo 
Kınkkale'J'• raJ'Qtobfia .. 16.0S 

GVNDELllC. 

Hicrf • 1357 
Cema&il'evel: 8 

S. D. 
Güneı: 4 35 

Rmn' • 1354 
Haziran:23 

8. D. 
Alttam: 19 45 

- Daha hızlı 1 Daha hızlı! 
BudapOfte'ye geldiler. Şoföre emir 

verdi: 
- Eve gideceğiz! 
Ayak üstü olsun karııını, çocukla

rını ıörmek iatiyordu. Bu ıece onla
rm arkaaında bulunmap dehfetli lh· 
tiyacı vardı. Velevki i bet on dakika 
için olaun •.. 

Eve girdili uman çocukları çılım 
bir ıevinçle boynuna atıldılar. İki ço
cuk bir aiudan haykırı91yorlardı: 
-Babacıiıml Bu ıeee hiç bir yere 

gitmiyecekain 1 Bizimle kalacaksın 
delil mi? 
Yavrularının kolları aruından cUç

lUkle ııyrıldı. Mahsun bir ıesle yavaf· 
ça ıöyledi: 

- Hayır, kalamıyacafım yanala· 
rım... Bir kaç dakikacık olıun ıizleri 
&(>reyim diye kOftWD... Mühim itle
rim •ar-

G&ı:lerinden yanaklarma dotru all· 
zülen yatları gÖltermtmek için arka
ıını döndü, ılttL 

Filistin' de arap 
yahudi kavgası 

La Tribün Je Ntuyon'tla Ber • 
nar Savin)'İ yaıyor: 

İngilizlerin bütün kuvetleriyle ça
re bulmıya çalıftddarı Filiatin karğa
falıklarmda yeni bir vak• zuhur et
mittir: Arap tethitçiliğine cevap ver· 
mek için bir mukabil yahudi tethitçi· 
liği. Eveli meseleyi vazedelim. Bu, a
deta halli imklnau bir davadır. Ve 
belki de her hangi bir hal çareıi bu
lunmayıfıdır ki ingiliz otoritesi al
tında bir mutavaMıt 9ekil bulmak im
k1nmı bahtedecektir, fakat buna pek 
kolaylıkla varılamıyacaktır. 

Y.ıtudiler Filwtin'de bir yuva kur
mutlar; bunu bizzat tanzim etmi9ler
dir; burada mikdarları her gün çoi•l· 
maktadır. Bu yuvayı terketmeleri 
beklenemez. Filiatin'deki yahudi mil· 
leti &<>k huauat, J&rki Avrupa ve hatta 
garp merkezlerindeki yahudıi kitle -
terinden, yahud da eskiden mUılil
man yakm prkta oturan yahudilerden 
çak farklı bir millettir. 

Filiatin arapları bal& milidarca çok 
Uatündürler, Maverayı Ordiin arapla
rından ve bütün arap dünyası, Suriye 
Irak, M .. ır, Hicu, Necid tarafından 
himaye görmektedirler. Her gün ze
min kaybetmektedirler; ticaret en
düstri, bankacılık hatta ziraat aahala
rında yahudiler kadar kuvetli deiil· 
dirler; ancak kemmiyetçe üstünlükle
ri vardır; ve tiddete müracaat ıure
tiyle kartı koymaktadırlar. Bu reak
ıiyonun kolayca duraca&ına inanıl • 
mas. 

lııgilidere aelince, Maır'ı terkede
mederı çün:ldi Filistin prpte ve ti· 
mal prbide ll•ır'ı ve bilba .. Sil· 
wn Jranelını arter. Avrupa Aaya ve 
batta denilebilir ki Afrika'nın birlet
tikleri noktada bundan iyi bir strate
jik mevki bulunamaz. 

Mylece yahudiler orada kalmak ni
yetindedirler; araplar da. inıilizler 
de. 

tnıilizler bu meeeleyl araı:i bakı
mından hal etmiye çal1f11Uftılar. Fl
liatin ikiye b6lti,necek, yahudiler bir 
yuft muhafaza edecektiler, fakat da· 
ha daralmıt olarak ve bir kaç 6lil te· 
birle. Xudila bitaraflqtırılacaktı. A· 
razinin büyük lı:ıamı araplara kalacak 
ve bu kıaım Maverayı Ordün'e ilhak 
edilerek emir Abdullah buranın kıralı 
olacaktı. 

Bqlangıçtıa topraklarını yahudile
re iyi fiyatlarla ıatmıt olan araplar, 
ıenelerce müddet. çiftliklerine taar· 
ruz eder'Clc ve milnferiden raatladıkla
rı yahudileri öldürerek ıtiÇmenleri u
aandınnıya çalıttılar. Fakat bu mace
rada bilhassa ingilizlerle kartılaJtı
lar. Fakat yavat yava9 araplar geril
layı teklmül ettirdiler, ingilizler ne 
yapacaklarını ,a1ırdılar ve yahudller 
çok sıkıntı çektiler. 

Bunun üzerine, ve günün yeni hl· 
diıeai de budur, yahudiler yalnız köy 
ve çiftlikleri mUdaf aaya meur ıiliıhlı 
milwler te9kil etmekle iktifa etmiye
rek, taarrw:a geçen, cinayete cinayet· 
le, yangına yangınla mukabele eden 
hücum kıtaları tefkil ettiler. 

Roıpina ıuikudine iıtirak etmiı o
lan ıenç yahudi militanı Sloma ben 
Jozef ve arkadaımın idama mahkCUn 
edilmeleri bu harekete ıebebiyet ver
diği aCSylenebilir. Mutlak yahudi naa
yonalizmini temsil eden ve Filistin'· 
de hattl inglliz himaye•inden bile vaz 
geçebilecek kudretli ve müatakil bir 
yahudi naıyonalizmi kurmak iatiyen 
Jabotinıki'nin revizyoniıt müfrit 
partiıinin faaliyetini de buna ilave et· 
mek lhımdır. 

B&ylece bugün. kartı karfıya iki 
ordu ı&rilyorus, arap ve yahudi ordu· 
tarı Jri iyi talim g6rmü,ıUr " biri Su· 
riye ve diler taarflardan ıelen arap 
gönüllülerinden, diieri de ~nyanm 
hemen her yanından ıelen yal&ıdi p 
ntlllülerinden müaabarot ıörmekte
dir. Bu iki ordu harekete geçecekler • 
dir, ve timdiden geçmitlerdir de. Her 
biri, hareketine azami enerji ile de
vam edecektir. İki kuvet aruında aı
kıfıp kalan İngiliz kuvetleri, bütUn 
bu cenıtverleri durdurmaya yetecek 
mikdarda delildir. Şimdichn arap çe
teleriyle ba,a çıkamıyorlar, hem arap, 
hem de yahudi çeteleriyle naııl bat 
edebileceklerdir? Diğer taraftan ln -
giltere. Filiıtin'deki askerlerini iki 
miıline çıbrmak lıilbilıril kendine 
bahfedemez. 

Bu daviyı hal için her tarafın emel-

terini uzlqtıracak bir mutavassıt ,e. 
kilden baıka bir çare hatıra gelme
mektedir. Filistin.in iki devlete tak
simi iki rakipten hiç biri tarafından 
kabul edilmedi; belki ba~a bir şekil 
bulunacaktır. Yahudiler artık buraya 
yerleflllitlerdir, ve onları memleket
ten kovmak mümkün değildir; iki 
düşman ırkın birlikte yapmıya alı~
maları için zaman unsuruna itimat e
dilemez mi? Araplar eskiden lspan
ya'da büyük ziraatçilerdi. Filistin'de 
ziraat aahaıında çalışmıya batladıkla
rı takdirde pek ala yahudilerle yanya
na ya,ayabilirler. Arap ve yahudi 
köylerinin, daha iyisi kantonlarının 
yanyana sıralanması tasavvur edilebi
lir. Bu takdirde İngiltere hakem ola
cak ve arap ve yahudi müpvjrlerin 
yardımiyle merkezi idare rolünü oy
nıyacaktır. Arap veya yahudi alemle
rini gücendirmek ingilizlerin menfa
atine olmadığı için, her halde, ırkla
rının biribirine karıpnıt olduğu bun
ca diğer yerler gibi, Filistin'de de 
sükGn içinde yapmak mUmkün ola-
caktır. 

Fransa 
Çemberlayn 'ın nutku karşısın

da fransız gazeteleri 

Çemberlayn'in Kettering'de ıöyle· 
diti nutuk hakkında Figaro f(>yle ya
zıyor: 

Çemberleyn Kettering'öe tarif etti-

l'·;·ı·~~,·~·~~·~:~:~:i.:d ................................ 
Köyün yolu 

Genç ve kıymetli ıueteci ve mu
harrir, Refik Ahmet Segengil muhte
lif tarihlerde gazetelerde intitar et
mit olan OD bir hikayaini "Köyün 
yolu" iamini tqıyan 113 uyfalılı: bir 
cildde toplanmııtır. 

İnce ve husu bir ruha aahip olan 
muharririn temiı: bir O.lupla canlan
dırdıtı bu hiklyelerin bir kaçı mev· 
ı:uunu köy hayatmdan almaktadır. 

Bize "Çıplaklar" ve "Açlık" iıimli 
iki roman vermi§ olan muharririn bu 
güzel hilciyderinin de okuyucular ta· 
rafından beienileceğinden eminiz. Bi
ı:e Yengeç Ali gibi cidden uataca hi
kayeler vermesini bilen genç hiklye
cimizden bu sahada daha çok ve yeni 
eserler bekliyebiliriz. 

Köyün yolu 30 kurut fiyatla satıl· 
maktadır. Dağıtma yeri Ahmet Halit 
kitaphanesidir. 

ilk Atk 
İvan Turgeniyef, Gogol, Doato

yevaki ve Tolatoy triyoaundan sonra 
ismi hemen hatıra gelen büyük rus 
kliaiklerinden biridir. Dilimize pek çok 
eserleri çevrilmiı, ve hikayelerine kat
muını bildiği tatlı bir ıiir ve roman 
timı bavaaı aayealnde memleketimizd. 
çok aevilmit ve üıtadlarından fazla a
lika görmüt olan bu kıymetli muhar • 
ririn ilk A!k isimli romanı bafbca e
serlerinden biridir. Haydar Rifat ta -
raf~ tercüme edilerek iki defa 
baıtılmıt olan bu romanın mevcudu 
tükendifinden bu defa Hilmi Kitabe
vi eserin üçüncü tabını kendi serisi a
raamda neıretmiıtir. GUzel bir renkli 
kapağa bürünmilt ve temiz bir tekilde 
ba111mı' olan kitab 144 sayfalı ve fiatı 
50 kuruftur. 

Lady Windermere'in yelpazesi 

Maruf incilil edibi Oac:ar Wilde 
bu sene bizde moda olmuıtur. Ekseri 
eacrleri dilimize çevrilmiı olan bu in • 
ce ve artiıt muharririn bu defa da La
dy Winıdermere'in yelpazeal ilimli pi
yeai B. İ. K. Gürgen tarafından türk • 
çeye çevrilerek Hilmi Kitabevinin ae • 
riai ara11nda intipr etmiıtir. 

Zarü ft nüktelerle dolu bir aanat 
eseri olan bu plyee renkli bir kapak 
içinde 100 aayf ahk bir cild teıkil etmiı· 
tir. Fiatı 30 kunııtur. 

KIZILA YA tlYE Y AZiL 
Yurduna ,efkat borewıu 

ödemi§ ol1lft1ln 

,_ 

1 

ği siyasetin ne kadar mutedil ve uz
laştırıcı bir umur olduğunu göster· 
miftir. Başvekil ,tehdid ve şiddetin Ö· 

nünde eğilmek istememekle beraber 
dünyayı bir harıb faciasından kurtar· 
mak için lspanya'dan Çin'e kadar 
bir tezi müdafaa etmi,tir. Batvekilin 
metodu zehiri akıtmak için doğrudan 
doğruya yaraya temas etmektir. Ken
disine gizliden gizliye veya açıktan a
çığa muhalefet edenlerin metodu iıe 
başka muharebeleri alevlendiren "ka· 
na susamış sulhperverler,. tarafından 
sürüklcnmegi de istememektedir. BiJ
bilakis yarayı deşmek tarafdarıdır

lar. Sulhun realist bir şekilde müda
faası için bu mctodların hangisi doi· 
rudur? 

Hümanite .şöyle yazıyo•: 

Umumi barba mani olmak i~ln 

"Çemberlayn İspanya hadiseleri ü
zerine diğer devletlerin harbe girme· 
sine mani olmak için "kana susamıı 

sulhperverlere,, karşı cebhe almak ll· 
önünde eğilmek ve milli menfaatleri 
zıır.ı geldiğini söylüyor. Mütecavizin 
hassa İspanya hadiselerinden bahıe
derken Çemberlayn bir kere daha ta
mamiyle tasvib edilmesi lizım gelen 
sefil sınıf menfaatlerine fad etmekle 
harbin ve esaretin önüne geçilemez. 
Umumi bir barba mani olmak ve de
mokrasiyi kurtarma kiçin mütecavizin 
ağzını tıkamak lazımdır. 

Ernuvel şöyle yazıyor: 

"Çeni>erlayn bazı müdahale siya· 

seti taraftarlarının oyununu cesaretle 
açığa vurmuştur. İapanya hududları

nm açılması lehindeki tefd>büalerin 
altında acaba kazanmak ihtiraıı ve 
menfaat emelleri mi var? Çemberlayn 
hakikaten garib ufuklar açm19tır .. 

1 

5 

6 

1 
8 
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halledilmiş tekli 

1 ı 3 4 ~ c ' ' ~ 

,___._ __ .._ 

Soldan aaja: 

ı - Kırmızı - yuvarlat aalatuı olur. 
2-Avutma. 
3 - Nezaketli. 
4- Mevzii 
5 - U.11lll kelimesinin kökü· Keçiöreft 

yolunda bir kö7. 
6 - Pek as meaafe. 
7 - Bir nota· Yeni deiil. 
8 - Afıaniıunlı. 
g - San bir çiçek. 

Yakandan app7a: 

1 - Dondunılmuı ıUt veya meJ'Ye. 
2 - İtlenme ıllı • Cılıa. 
3 - Bodur' ıelvi. 
4 - Bir erkek iımi • Tencerenin büyiiii 
5 - Prende • Sorıu edatı. 
6 - İliç • Olmaktan emir. 
7 - Sebep • Amil - Sekmekten emir. 
8 - Bir ıebze. 
g - Bli)'tik tilrt kumandanlanndan biri 

miraL 

Karakurt kaphcalar1 
Yer deprenmeai dolayıaile Kırıebir 

Karakutt kaplıcuının ıuyu artmıı ve 
icabeden tlmirat da yapılmıı oldu
ğundan yel ve ıızılardan mu.ztarip o· 
lan halkımızın dertlerine çok tlfabaht 
olan bu kaplıcadan ietifade etmeleri 
tavıiye olunur. 4364 
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R ESMİ İL A NLAR 
teklilerin teklif mektubiyle birlikte a· 
pğı.da yazılı teminat ve vesaiki ayn 
gün saat 10 na kadar komisyon reisli
ğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a ) 2490 sayılı kanun ahkamına 
uygun 67SO liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

A. Levazım Amirliği 

Askeri Veteriner okuluna talebe 
kayıd ve kabulü 

~nkara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komiayonundan : 

1 • Ankara'da Askcı;,i veteriner oku
luna bu yıl tam devreli devlet sivil li
selerinden ı938 de (pek iyi) ve (iyi) 
derecede mezun olan ve olgunluk im
tihanlarını vermiş olan aşağıdaki va
sıf ve şartları haiz (30 :3S) taleıbe alı
nacaktır. 

A) Türkiye cumhuriyeti tebaasın

dan ve türk ırkından olmak 
B) Yaşı yirmi bir yaşını aşmış ol

mamak. 
C) Beden teşekkülleri ve sıhati or

duda ve her iklimde hizmete elverişli 
olmak .(Dil rekaketi olanlar alınmaz). 

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

E) Ailesinin hiç bir fcr.a hali ve fe· 
na şöhreti olmamak (Zabıta vesikası) . 

(Ordu mensubu ve devlet memurları 
ile emeklilerin çocukları için bu vesi
ka aranmaz). 

2 - İsteklilerin müracaat istidaları
na şu vesikaların bağlanması lazım

dır: 

A) Nüfus cüzdanı veya musaddak 
sureti (Kabulde aslının ibrazı şart· 

ur.) 
B ) Sıhati hakkında tam teşekküllü 

Askeri hastane fotograflı raporu ve a
şı kağıdı. 

C) Lısc mezuniyet ve olgunluk şe
hadetnamesi ve tasdikli sureti (1'..a· 
bulde asıllarının ibrazı şarttır.) 

D ) Okula alındığı takdirde halen 
mer'i ve bundan bôyle çıkacak kanun 
nizam ve talimatları kabul cttıgı hak
kında velisinin ve kcndısinin noter
likten tasdıkli teahhüt senedi. 

E) Saralı, uyurken gezen, sıdikli, 

bayılma ve marazı çırpınmaya müpte· 
li olmadığı hakkında velilerinin no • 
terlikten tasdikli tcahhütnamcsi. 

( Bu gibi hastalıklardan birile okula 
girmezden cvcl mallıl oldukları sonra
dan anlaşılanlar okuldan çıkarılır ve 
bu müddete aid hükümct masrafı ve
lilerine ödettirilir.) 

3 - İstekliler bulundukları yerlerde
ki Askerlik şubelerine istida ile mil· 
racaat edecekler ve şubelerce 2. c::i 
maddedeki evrakı ikmal ettirildikten 
sonra İstanbul ve civarında olanların 
Haydarpaşada Askeri veteriner tatbi
kat okulu müdürlüğüne; Ankara ve o
na civar yerlerdekilerin Ankara'da 
Yüksek Ziraat Enstitüsü ve Veteriner 
fakül tesi Askeri talebe amirliğine 
gönderilecektir. 

4 - Müracaat n.üddcti eylülün on be
§ine kadardır. 

5 - Kabul duhul imtihanına tabi de
ğildir. Şehadetname derecelerine ve 
müracaat sırasına göredir. İstekli ade
di tamam olunca kayıt işleri kapanır 

ve kabul edilenlere müracaat ettikleri 
aakerlik şubeleri ile tebligat yapılır. 

(2207) 4269 

360 ton yulaf alınacak 
Ankara Levazım Anurliği ~alın Al

ma Ko.: 
1 - 360 ton yulafın beher kilosuna 5. 

kuruş 74 santim fiat makamca pahalı 
görüldüğünden pazarlıkla ihalesi 20. 
temmuz 1938 çarşamba günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 2S200 liradır . 

İlk teminatı 1890 liradır. Şartnamesi 
126 kuruş mukabilinde verilir. istek
lilerin ilk teminat makbuz veya mek· 
tuplariyle 2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazılı vesikatarilc be· 
raber ihale günü vakti muayyende 
Fındıklıda komutanlık satın alma ko-
misyonuna gelmeleri (2180) 4226 

İdrofil pamuk alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A lma Komisyonundan : 
1 - On bin kilo idrofil pamuğuna 

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

2 - Tahmin bedeli 16SOO lira ilk te
minatı 1237 buçuk liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(2230) 4332 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amırligı Sabn Al· 

ma Ko.: 

1 - Manisada tümen krtaları ile ha
riç garnizonlardaki kıtaat ihtiyacı i
çin kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konan 30.000 kilo sade yağının 23.6. 
938 perşembe günü icra kılınan müna
kasaya talip çıkmadığından 2490 sa
yılı kanunun 40. maddesi mucibince iş 
pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlığı 18.7.1938 pazartesi gü-

nü saat 16 dadır. 
3 - Tahmin bedeli 27.000 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 2025 liradır. 
S - İsteklilerin ticaret odasında ka-

yıtlı olmaları lazımdır. 

6 - Şartnamesi her gün tümen satın
alma komisyonunda görülebilir. 

7 • Münakasaya i§tirak edeceklerin 
teminatı muvak.katclerile birlikte mü
nakasanın yapılacağı belli olan gün ve 
saatte tümen satın alma komisyonuna 
müracaatları. (2181) 4227 

Sığ ır, koyu n ve keçi eti 
alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al
ma Ko.: 

1 • Çanakkale Mst. Mv. birlikleri i
çin 54000 kilo sığır, koyun, ve keçi eti 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2 • Sığır, koyun ve keçi etinin beher 
kilosu 28 kuruştan 15120 lira biçilmiş
tir. 

3 - İhalesi 18 temmuz 1938 tarih pa
zartesi günü saat 16 da Çanakkale Mst. 
Mv. satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

4 • İsteklilerin ihaleden bir saat e
vci teminat akçeleri olan 1134 lirayı 

ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddc
lerindeJd vesaik ile bir saat evel ko
misyona müracaat etmeleri 

(2156) 42ı9 

Sığ ı r eti alınacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kor merkez birlikleri ihtiyacı 

için 80,000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - !halesi 8-7-938 çarşamba günü 
saat ıs de Çorluda kor karargahında 
yapılacaktır. 

3 - tık pey parası ı620 liradır. 
4 - Şartname ve evsafını görmek 

isteyenler her gün Istanbul Ankara 
Levazım amirlikleri satınatma komis
yonunda ve Çorlud:ı 1·-ır satınalma 

komisyonunda gör : r. 
5 - Talipler ka 1 2-3 madde-

lerindeki belgelerile Lııı ı.kte belli gün 
ve saatten bir saat evvel teklif mek· 
tuplarını komisyona vermeleri. 

(1993) 3922 

1 S ton sade yalı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : : 
1 - Kor merkez birlikleri ihtiyacı 

için ıs ton sade yağı kapalı zarfla alı
nacaktır. 

2 - İhalesi 8. 7. 938 çarp.roba günü 
saat 16 da Çorluda kor karargahında 
yapılacaktır. 

3 - İlk pey parası 1035 liradır. 
4 - Şartname ve evsafını görmek 

istiyenler her gün intasbun Ankara 
levazım amirliği satın alma komisyo· 
nunda ve Çorluda kor satın alma ko
misyonunda görebilirler. 

5 - Talihler kanunun 2 - 3 madde
lerindekı belgclerite birlikte belli gün 
ve saatten bir saat evci teklif mektub· 
larını komisyona vermeleri. (1992) 

3921 

Sade yağı ahnacak 
A n kara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 mali yılı ihtiyacı için 50000 kilo 
sade yağı kapalı zarf usuliylc eksilt
meye konulmuttur. 

2 - Kilosunun muhammen fiatı llS 
kuruş olup ilk teminatı 412S liradır. 
İhalesi 8 temmuz 938 cuma günü saat 
17 dedir. İstekliler şartnamesini 300 
kuruş mukabilinde satın alma komis· 
yonunda alabilirler. Talihlerin kanu
nun 2 - 3 cü madelcrindeki vesaik ile 
teminat mektuplarını havi zarflarını 
belli gün ve saatten en az bir saat :vc
line kadar tüm satın alma komisyo· 
nuna vermeleri. (2003) 3945 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Adanadaki birliklerin senelik 

ihtiyacı için 8ı bin kilo sığır eti ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Eksiltme 11 temmuz 938 pazar 
tesi günü saat ıs de tümen karargahın 
da satın alma komisyon odasında ya· 
pılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli ?0250 lira· 
dır. Muvakkat teminatı 1518 lira 75 ku· 
ruştur. Teminat ve teklif mt:ktublar. 
nın eksiltme aaatından bir saat evci 
komisyona verilmiş olması lazımdır. 

4 - Sığır etinin Jartnamcsi Ankara 
levazım amirliği satın alma komisyo· 
nuna gönderilmittir. İstekliler orada 
görebilirler. (2074) 4055 

Sadeyağı alınacak 

2 - İhalesi 2S temmuz 938 pazartesi 
günü sa.at 10 da Kars'ta askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 17.000 lira mu
vakkat teminatı 1275 liradır. 

4 - Evsaf ve şreaiti görmek isti
ycnlerin her gün ve ihaleye iştirak e
deceklerin belli zamandan bir saat e
vetine kadar teklif mektuplariyle ti
caret vesikalarını vermek şartiyle ko-
misyona müracaatları. (2260) 4370 

S'ğ" veya ke(i eli ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Karadenizi buğazı birlikleri 

için 66300 kilo sığır veya keçi etlerin
den fiatı müsait olan satın alınacak 
tır. Kapalı zarfla ihalesi 22 temmuz 
938 cuma günü saat ıo da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli sığır etinin 
21879 lira ve keçi etinin 13923 liradır. 
İlk teminatları sığır etinin ı 64 ı lira 
ve keçi etinin 1044 liradır. Şartname
si komisyonda her gün görülebilir. İs
teklilerin ilk teminat makbuz veya 
mektublariyle 2490 sayılı kanunun 2, 
3 maddelerinde yazılı vesikalarla be
raber ihale gün ve ihale saatından en 
az bir saat cveline katlar teklif mek
tuplarını Fındıklıda komutanlık AL. 
KO. ya vermeleri. (2261) 4371 

Demiryolları 
Bilet tabı makinalan ahnacak 

D. D. Yollan Satın Alma Ko. : 
Muhammen bedeli 13760 lira olan 

bir adet gidiş ve iki adet gidiş dönüş 
biletlerini basacak bilet tabı makine· 
lcri 1.8.938 pazartesi günü saat 15.30 
da kapalı zarf usulü ite Ankara'da 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 1032 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat ı4.30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa· 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (2084) 4201 

Gaı borusu ve rapliyeler ahnacak 
D. D. YolJan Satın Alma Komisyo

nundan: 
Muhammen bedeli 17494.66 lira o

lan 93 kalem muhtelif gaz borusu ve 
raptiyeler 20.7.938 çarşamba günü saat 
11 de kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenterin 1312.10 
lirlık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, nafıa müteah
hitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat ıo a kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız ~tarak Anka

ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılmaktadır. (2I6ı) 4304 

Muhtelif inşaat 

c) Bu gibi işleri başarmış olduğuna 
dair nafıa vekaletinden musaddak eh-
liyet vesikası. (2251) 4361 

Telgraf ve bağ teli ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komiayo

nundan: 
Muhammen bedeli 17.160 lira olan 

120 ton telgraf teli ile 2 ton bağ teli 
1.8.938 pazartesi günü saat 11 de kapa
lı zarf usulü ile Ankara' da nafıa ve· 
kalcti binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1287 li· 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 10 a kadar idaremiz malzeme 
dairesinde komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankeı.ra
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılmaktadır. (2ı86) 4305 

M. M. bakanhğı . 

Çadır bezi ahnacak 
M . M. V ekaleti Satın A lma Ko

miayonundan : 
1 - Mütcahhid nam ve hesabına 

(7425) metre portatif çadır bezi açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 27 temmuz 938 çarşam
ba günü saat 15 dedir. 

3 - Beher metresine tahmin edilen 
fiatı (S3) elli üç kuruş 94 santimdir. 

4 - tık teminatı (300) üçyüz lira 
38 kuruştur. 

5 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak her gün M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vcsaikla ve temi
natiylc birlikte belli gün ve saatında 
komisyona gelmeleri. (1728) 3519 

Savaı sakatlariyle ıehid 

öksüzlerinin ikramiyeleri 
M. M. Vekaletinden : 
1485 sayılı kanuna göre savaş sakat

lariyle şehit öksüzlerine ait 938 yılı 
ikramiyeler inin tevziine baflanmak 
üzere havaleleri ziraat bankasın ca ik
ramiye tevzi komisyonları emrine 
gönderilmek üzeredir. 

Bu yıl savaş sakatlariyle şehit ök
süzlerine isabet eden para mikdarı a
şağıda gösterilmiştir. 

Derece Subay Er 

1 
2 
3 
4 
s 
6 

Lira Kr. Lira Kr. 
204 50 102 25 
ı84 05 81 80 
143 ıs 61 35 
ı22 70 
102 2S 

81 80 

40 90 
20 45 
20 2S 
19 81 bir şehidin 

öksi.'.zlerine 
2221 4279 

Buz mıhı al ınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komia- M. M. Yeki.leli Satın Alma Ko-

yonundan : misyonundan : 
Sirkeci istasyonunda yapılacak yol. 1 - Beher tanesine tahmin edilen 

cu pavyonu, umumi hela, mağazalar ve fiatı ( 40) kırk santim olan (500.000) 
anbar binasına ait işler kapalı zarf u- tane Buz mıhı açık eksiltme suretiyle 
suliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. münakasaya konulmuştur. 

1 - Bu işler in keşif bedeli ceman 2 - İhalesi 25. 7. 938 pazartesi günü 
l ı0.000 liradır. saat 11 dedir. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve 3 - İlk teminat (150) liradır. 
sair evrakı devlet demiryolları Anka- 4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
ra, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerin· olarak her gün öğleden sonra M. M. 
den 550 kuruş mukabilinde alabilir- V. satın alma Ko. nundan alınır. 
lcr. 5 - Eksiltmiyc gireceklerin 2490 

3 - Eksiltme 22.7.938 tarihinde cu- sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
ma günü saat il de Ankara'da devlet delerinde gösterilen vesaikle ve tcmi
demiryolları yol dairesinde merkez natiyle birlikte belli gün ve saatında 
birinci komisyonc;ı yapılacaktır. ı komisyona gelmeleri. (ı 729) 3S20 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- _ 

Balôst ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonunda n : 
Birinci işletme ihtiyacı için aşağıda mevkii ve miktarları ite muham· 

men bedelleri yazılı balast kapalı zarf usuliylc ayrı ayrı münakasaya çıka· 
rılmıştır. 

Eksiltme 2ı • 7- ı938 tarihine rastlayan per§embc günü saat ı5 de Hay
darpaşa Gar binası içinde Birinci İşletme eksiltme komisyonunca yapıla
caktır. İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat evrak 
ve 2490 sayılı kanunun ve 1-7-938 tarih ve 364S numaralı resmi gazetede 
ilan edilmiş olan talimatnamede bildirilen vesaik ile teklif mektuplarının 
eksiltme günü saat ı4 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartname ve mukavele projelerini Haydarpaşa Yol 
Baş Müfettişliğinden parasız alabilirler. (4106-2247) 

Balast ocağının 
kilometresi 

32+000 H. 
56 + 000 

" 184+194 .. 

Metre mikap Muhammen Muvakkat 
İhale edilecek ihzar muham- bedel tutarı teminat 

mikdar men bedeli 
metre mikap Kurut Lira kuruş Lira kuruş 

sooo ı35 67SO 00 506 2S 
sooo ı2o 6000 00 450 00 
ı2000 13S ı6200 00 12ıs 00 

Ankara Levazan Amirliği Satır. 

A lma Komisyonund an : \ 
1 - Kara garnizon ihtiyacı için 20 

bin kilo sade yağı kapalı zarf usuliyle 1 
2.7.938 den itibaren eksiltmeye konul· 
muştur. 

2ı1+ 221 

2S6 + 2S8 
479 + 000 
S36+539 

.. 8000 

" 
ıoooo 

" 
ıoooo 

ı5ooo 

140 11200 00 840 00 
ı60 16000 00 ı200 00 
ı3o 13000 00 97S 00 
130 19SOO 00 1462 00 .. 

40 + 000 .. 20000 124 24800 00 1860 00 
4367 

Mahkemelerden 
Ankara A.liye l:Sirinci Hukuk 

Mahkemeainden : 
Ankarada mukim üstteğmen Nazif 

oğlu Bedri Nuri tarafından açılan ve 
almış olduğu Karpçın soyadının (Er
dcner) ile değiştirilmesine karar vc
rHmcsi hakkında olan davanın yapı

lan duruşması sonunda: Karpçın soy -
adının (Erdener) ile değiştirilmek 
surctile nüfusa tescil ve ilanına 24. 6. 
938 tarihinde karar verildiği ilan olu-
nur. 4383 

Harita Umum Md. 

Muhtelif eşya alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harta Gn. Drk. kıtası için iki 

adet dövme bakır kazan, bir adet ba
kır kcfgir, bir adet elektrikle çahşır 
32 numara et kıyma makinesi, dört a
det et bıçağı, yirmi adet saplı kazma, 
otuz adet saplı kürek eksiltme ile a
lınacaktır. 

2 - Eksiltme 19.7.938 salı günü sa
at 10 da Cebeci'de harta Gn. Drk. bi
nasında SA. AL. KO. da yapılacaktır. 

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

4 - Eksiltmeye gireceklerin tcmi
natlariylc birlikte yukarıda yazılı 

gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
(2274) 4378 

Ankara Belediyesi 

Satıh~ hayvanlar 
Ankara Be lediyesinden : 
Sahipsiz olarak dolaştıklarından 

dolayı muhtelif tarihlerde yakalanan 
ve sahipleri zuhur etmiyen ı adet mer
kep, ı adet kuzu, 1 adet kaz ile 2 adet 
tavuk 8. 7. 938 cuma günü saat 8 de 
Akköprüdc hayvan satış pazarında a -
çık arttırma ile satılacağı ilan olunur. 

(2295) 4392 

Şehir mezarhğı yaphnla(ak 
muhtelif tesisat ve inıaat 
Ankara Belediyeai imar Müdür • 

lüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara 
şehir mezarlığında yapılacak toprak 
tesviyesi, içyollar, güpreli çamur harç
lı duvar, temiz su, kanalizasyon, bir 
kısım çevre duvarı olup keşif bedeli 
ceman 4S293 lira 20 kuruştur. 

2 - Bu i§e aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme prtnamesi 
B - Mukavelename sureti 
C - Hususi şartname 
D - Fenni şartname 
E - Keşif cetveli 
F-Planlar 
İsteyenler bu evrakı 230 kurufj mu

kabilinde Ankara belediyesi imar mü· 
dürlüğü muhasebesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme 8 temmuz 938 cuma 
günü saat 18 de Ankara vilayet kona
ğında yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin 3396 lira 99 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri, bundan başka nafıa 
şeraiti umumiyesindeki şartları haiz 
ve ehliyeti olduğuna dair nafıa mü
dürlüğünden vesika getirmeleri ve 938 
senesi için ticaret odasında kayıdlı ol· 
maları lazımdır. 

6 - Teklif mektubları yukardaki Ü· 

çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evcline kadar Ankara belediyesi imar 
müdürlüğüne getirilerek eksiltme ko
misyon reisliği namına makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gönde· 
rilecek mcktubların nihayet üçüncü 
maddede sözü geçen saate kadar gel
miş olması ve dı§ zarfın mühürlü 
mum ile iyice yapıştırılmış olması 
lazımdır. Postada olacak teahhür ka-
bul edilmez. (19Sl) 3911 

Yeni odun, kömür depolan 
An kara Belediyesinden : 
ı - Hamamönündcn kaldırılacak o· 

dun ve kömür depoları yerine hapis
hane civarında evelce yapılan drpolar 
arkasında 6, 7, 8, 9, 10 numaralı parça· 

Bayınd1rlık bakan 

Pazarhk usulile beto 
köprü inıaah 

Nafıa Vekaleti Samsun 
Sekizinci Şube Mühendisliği 

Pazarlığa konulan iş : 
1 - Samsun - Çarşamba şose 

inci kilometresinde Hamzalı 
ları ana kanalı üzerinde yapt 
betonarme şose köprüsünün · 
dır. Keşif bedeli 15423.80 lira 
it ı6.6.1938 tarihinden itibaren 
müddetle pazarlığa konulmuşt 

2 - Pazarlık ı6.7.1938 ta · · 
lıyan cumartesi günü saat oıt 
Samsun Su İşleri Sekizinci ş 
hendistiği binasında vahidi f 
rinden icra kılınacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme 
mukavele projesi, bayındırlık 

genel şartnamesi, fenni şartn 
projeleri 78 kuruş mukabilinde 
sun Su işleri Sekizinci Şube 
dısliğindcn alabilirler. 

4 - Pazarlığa girebilmek içill 
litcrin 1156.79 liralık muvakkat 
nat vermesi ve on bin liralık k · 
lerini teahhüd edip muvaffa 
bitirdiğine ve bu kabil nafıa 
başarmakta kabiliyeti olduğu 
Nafıa Vekfiletinden alınmış 
bitlik vesikası ibraz etmesi laz 

S - İşi üzerine atan müteahhi 
sek vekaletçe ihalenin tasdik o 
ğu kendisine yazı ile tebliğ e 
tarihten itibaren 15 gün içind 
vakkat teminatının kat'i temin 
lağa ve aynı zamanda mukavel 
terlikten tescil ettirmiye mecb 

(3929-2096) 41 

Eksiltme saa ti te 
Nafia Vekaletinden : 

18. temuz 1938 pazartesi gün 
15 de eksiltmesi yapılacak ola 
boru ve teferrüatının eksittm 
resmi dairelerde mesai saatleri 
ğişmesi üzerine yine aynı gün 
c alınmıştır. 

Eksiltmeye iştirak edecekler' 
lif mektublarını aynı gün &a 
kadar vermeleri lazımdır. (219Z 

4 

Muhtelif inşa 
Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Küçük Menderes ıslah s 

da yapılacak büyük şüt, baş ya 
şındaki şüt ve (S) küçük köpr6 
atı, keşif bedeli (232.450) lir• 
kuruştur. 

2 - Eksiltme 21.7.938 tarihin 
layan :>erşembe günü saat 12 de 
vekaleti sular umum müdürlii 
eksiltme komisyonu odasında 
zarf usutiyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şar 
si, mukavele projesi, bayındırlı 
ri genel şartnamesi, fenni şartn 
projeleri (11) lira (6S) kuruş ııı 
linde sular wnum müdürlüğün 
labilirlcr. 

4 - Ek~ltnıeye girebilmek i 
teklilerin (12872) lira (5S) kU 
muvakkat teminat vermesi ve ( 
liralık nafıa su işlerini veya bu 
adil nafıa işlerini taahhüd edi 
vaffakiyctle bitirdiğine ve bıl 
nafıa işlerini başarmakta kab 
olduğuna dair nafıa vekaletin 
lınmış mütcahhidlik vesikası ib 
mesi, isteklilerin teklif mektu 
ikinci maddede yazılı saatten 
at cveline kadar sular umum 
lüğüne makbuz mukabilinde ve 
ri Iazrmdır. 

Postada olan gecikmeler kab 
mez. (2110) 

lar on beş gün müddetle açık artırmı- tın Alma Komisyonundan : 
ya konulmuştur. ı - Bir tanesine bin iki yiif 

2 - Muhammen bedelleri 6, 7, nu- beş lira kıymet biçilen eldeki 
maralı parçalar mahiye 18, 8, 9, 10 nu- rına uygun üç etüv makinası 
maralı parçaların mahiye on beşer li- cuma günü saat onda açık eksil ı 
radır. sulü ile satın alınacaktır. 

3 - Muvakkat teminatları 16,5 13,S 2 - Şartnamesi parasız ola 
liradır. misyondan alınabilecek bi ekSİ 

4 - Şartname ve krokisini görmek girmek istiyenlerin şartnamede 
istiyenlcrin hergün yazı işleri kalemi- belge ile iki yüz yetmiş sekil 
ne ve isteklilerin de ıs temmuz 938 teminat mektupları ite birlikte 
cuma günü saat on buçukta Bclt'diye mc günü saat ona kadar 1' 
Encümenine müracaatları (2236) ı na baş vurmaları . (2264) 

429ı 

Kirahk depo ve mağazala r 
Ankara Bele<liye~in<len : 
Dükkan No: Cinsi Muhammen bedeli 

4 Mağaza 1680 
2 " 1920 
5 Depo 120 

1 - Hükümet caddesinde bulunan ve yukarıda muhammen bede11 

teminatı yazıtı olan mağaza ve depoya istekli çıkmadığından açık 
sı on gün uzatılmıştır. 

2 - lstcklilerin her gün şartnamelerini görmek üzere yazı iş1erl 
mine ve isteklilerin de 12 temmuz 938 salı günü saat on buçukta bt 
encümenine müracaatları. (2234) 



nh 
ıhtelil okullar tamir ettirilecek 

naif Ankara Valiliğinden : 
l - Ankara meı kez O evrim, Ulus, 
nlhayat, AtatUrk kız ve erkek ilk 

sıı 11erının tarimatı (2881) lira (21) 
incı-t'Uş keşif bedeli ilzerindcn açık ek-

ltneye konulmu§tur. 
esjılt- htcktilerin şarthanıeyi görmek 
ba~te her giin kültür direktörlUğüne 
ur ihale günü olan 21.7.938 pcr~embc 

P iJillÜ saat dokuzda % 7.5 muvakkat 

0Jlhlnat akçelcrini hususi muhasebe 
a WEnesine yatırarak vilayet daimi en-en .iit • .. 

1 11,,- _enıne muracaat arı. (2269) 4373 
~t 

~:' Duvar inşası 
ş~ Ankara Valiliğinden : 
fiall - Ön Cebeci'de Kurtuluş okulu-

in ihata dıvarı inşaatı (2110) lira 
tıı/9) kutg keşif bedeli üzerinden açık 
ık tsiltmcye konulmuştur. 
nal2 - İstekliler şartnameyi görmek 
de &ere her gün kültür direktörlüğüne 
1' ihale gUnU olan 21.7.938 perşembe 
lnü saat dokuzda % 7.5 muvakkat 

·rı minat akçelerini hususi muhasebe 
çı t•znesine yatırarak vilayet daimi en
k~enine müracaatları. (2273) 4377 

fa~uhtelif erzak alınacak 
unl Ankara Valiliğinden : 

rtİ 1 - Onuncu yıl yatı okulu talebe
z~nin iaşeleri için muktad enak 
hit7.961) lira (60) kuruş muhammen be
olılel üzerinden kapalı zarfla ekıoiltme
e~e konulmuştur. 

de 2 - İsteklilerin şartnameyi görmek 
in~ere her gün kültür direktörlüğüne 
ele e ihale günü olan 25. 7 .938 pazartesi 
bııf:Unü saat dokuzda kanuni tarifatma 
41 Öre tanz=m edecekleri teklif mektup
Jtınt vilayet daiıtıi encUmenine ver-
IJ'leleti. (2272) 4376 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 

tme 1 - Kızılcahamam yatı okulu tale
rirıJesittin iaşeleri için muktati erzak 
n 6'5746) lita (50) kuruş muhammen be-

le! Uzcrinden kapalı zarfla eksiltme
er~ konulmuştur. 

saa 2 - 1steklilerih şartnameyi görmek 
1921.zere her gün kültür direktörlüğüne 
43 e ihale günü olan 25.7.938 pazartesi 

Jünü saat dokuzda kanuni tarifatma 
Qöre tanzim edecekleri teklif mektup
arını vilfiyet daimi encilmenlne ver• 
ftelerı. (2211) 437 s 

~Muhtelif okul binaları 
tamir ettirilecek 

Ankara Valiliğinden : . c 
ın 1 - Ankara merkez Dumlupınar, 
de stikUU, Cumhuriyet ilk okullarının 
li.ii\arniratı (1869) lira (29) kuruş keşif 
~edeli üzerinden ~çık eksiltmeye ko· 
llUlmuştur. 

r~ .. 2 - İsteklilerin \lartnamcyi görrtıek 
rl~ zere her giin killtür direktörlüğüne 
ntcı ihale günü olıi11 21.7.938 perşeıfib~ 
{ti u u 
·n .n saat dokuzda% 7.5 muvakkat te-

ınat akçclcrini husuııi muhasebe 
il~zneııine yatırarak vilayet daimi en-
ıı~ ilnıenine milracaatları. (2270) 4374 

<
5 dıre binası ve parmakhk in11sı 

Ankara Valıliğinden : 
Keşif bedeli 44951lira2 kuru,tan iba 

:t 0.lan :Ankara vilayet fidanlığı ida
k ~ınaaıyle parmaklık inşa~tı açık 

ib ~itmeye konulmuştur. · 
ııb .. ~İltme 21 temuz 938 perşembe 

gunu saat 9 da Ankara vila'-·et daimi en " J ıfl cunıeninde yapılacaktır. 
e Taliz)ler b . . . 

. u ınşaata aıt keşıf ve şart-
n~meyı vilayet ziraat mUdürJU!;ünde 

" gerebilirler 0 

A: • 

İstekliler muhammen bedc1in % 7.5 
tutarı ol - . v 

an ıneblaga aıt teminat mek-
tubu vey l • 

a ıususı muhasebe vezne:>ine 
Yatırılm d . 

ış cpozıto akçası makbuzu i-
le birlikte ·· . 
e .. gosterılen saatte vilayet 

~ ncumenine gelmeleri ilan olunur. 
(2198) 4310 

Jı 

2 mekfeb f amir ettirilecek 
iil J nkara VaJıhgınden: 
11~ 1 

1 
- Ankara merkez Necati ilk oku· zr Ulhtn tam· ( . 

1 . 11 ırau 1059) lıra, smetpaşa 1 k okulunun tamiratı da (639) lira 
(fiS) kuruş keşif bedeli Uzerinden a

~ Çık eksiltmeye konulmuştur. 
1 2 

- Her iki okulun eksiltmesi ayrı 
ayrı yapılacaktır. 

.. 
3 

- Talihlerin şartnameyi görmek 
Utere her gün kültür direktörlügüne 
ve k~ksiltmeye gireceklerin% 7,5 mu· 
~a at teminat akçt>lcrini husu-;i mu

asebc veznesine yatırarak 14 temmuz 
938 ~e~r~eınbe giinU saat on beş buçuk-
ta vılc1yet dai-· .. . .. 

...... 1 encunıenıne mura-
Ciatları (2175) 4253 

Okul tômiri 
Ankara Voli iginden ı 

l - Ankara merkez Mımarkemal 
dk okulunun tamiratı 934 lira 83 ku
t uş, Albayrak ilk okulunun taıniratt 
(509) lira (50) kuruş üzerinden ayrı 
ayrı açık eksiltmiye konulmu~tur. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek 

1 

üzere her gün kültür direktörlüğüne 
ve 14 temmuz 938 perşemoe günli sa
bahleyin saat 9 da% 1.5 muvakkat te
minat akçelerini hususi muhasebe 
veznesine yatırarak alacakları mak
buzla vilayet dairtıi encümenin~ mü-
racaatları. (2222) 4283 

Muhtelif meklebler limlr 
ettirilecek 

Ankara Vailliğinden! 
1 - KeBkin kazaaı merkez birinci 

ve iklnci okullariyle mezkQr kazaya 
bağlı Doğanbey köyU ilk cıkul':lnun 
tamiratı 4428 lira keşif bedtli Uaerin
aen açık ekıiltmeye konulmuttur. 

2 - Şartnameyi gtsrmek istiyenle
rin her giin killtUr direktörlUğüne \'e 
eksiltmeye gireceklerin% 1,5 muvak
kat teminat akçelerini husuıtt muhate
be veznesine yatırarak 18 tem.muz 938 
pazartesi günU saat on beşte vilayet 
daimi encümenine mUracaatlarr. 

(2176) 4254 

•··· Vilayetler 
kapah zarf usulile eksllfme ilim 

Antalya Vilayetinden : 
1 - Eksiltmiye konulan iş: Antal -

ya memleket hastanesi i~inci kısım 
(31,881) lira 53 kuruşluk ınşaat; evel
ki inşaatın bakiyesidir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
sunlardır : 
- A _ Eksiltme §llttnamesi, 

B _ Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel §artna-

mesi, 
D - Hususei şartname, 
E - Keşif evrakı, 

G - Proje. 
!stiyenler bu §artnamelerle evrakı 

(15) lira mukabilinde Antalya Nafıa 
Müdürlüğlinden alabilirl•r. 

3 - Eksiltme 27. 7. 938 çartamba 
günü saat 12 de vilayet dalrtıt encüme
ninde yapılacaktır. Teklif mektupları 
2490 saytlı kanunun 32 inci maddesin
deki tarifat dairesinde o gün saat 11 e 
kadar vilayete verilmiş olmalıdır. 

4 - ~ksiltme kapalı zarf usulile \re 
vahidi fiat Uz~rinde yapılacaktır. 

5 - E.ksiltmiye girebilmek için is
teklilerin 2391 lira 15 kuruşluk mu
vakkat teminat ~ermderi ve bundan 
ba~ka aşağidaki vesikaları haiz olup 
getirmeleri lBzımdır. 
Nafıa Vekaletinden alınını§ yapı 

müteahhitliği vesikası ve yaptığı i!İe
re ait bonservisi ve tlcaret odaı!ı vesi-
kası. 4394 

Eksiltme saati tebdili' 
Samsun Belecliye&inden : 
25. 7. 938 pe.zatteili glinil Hat 15 te 

ihalesi yapılmak üıere kaplı zarf usu
lile ekailtmiye konulan (470) ton ma
zotun ihalesi görillen li.bıunı üzerine 
aynı gUnün aaat 11 inde yapılacağı ve 
mektupların o gUn aaat 10 a kadar 
kabul edileceği il~n ohınur. 4393 

Aktehir icra Mercii Ha.ki.mliğin -
den: 

Fabrikatör Yunuı Çelik veresesi ve
kili avukat Haliı Tokaya yüz lira ö
demiye borçlu bulgar tebaa.tından 1-
van lvanof'un itbu borcundan dolayı 
tebliğ edilen Meme emrine itil'az ede
rek borcunu inkar ettiğinden icra mer
ciinde itirazının tefini alacaklı istemiş 
olduğundan yapılan duruımada : 

Borçlu lvan tve.nof'a ilanert tebli
gat yapılmasına karar verilmiş bulun
duğundan duruşma giln\1 olan 14 tem
muz 938 perşembe günü saat 9 da Ak
şehir icra mertiinde bulunması için 
talik edilmiş olduğu ilan olunur. 

4387 

Kadın hasla bakıcı ahnacak 
Yozgat Memleket Hastanesi Ba§

hekim liğinden : 
Biri dahiliye laboratuvarında diğer 

ikisi servislerde çalışmak üzere 30 li
ra ücretli üç kadın hasta bakıcıya ih
tiyaç vardır. 

Laboratuvarda çalışacak olanın e
velce bir dahlliye la.boratuvarında ça
lışmış olmaıı;ı tayanı tercihtir. 

(31392-2099) 4112 

Şose esaslı tamiri 
lzmir lti Daimi Erı.cümenindenı 

.Kksiltmeye konulan iş: İzmir - Tor
bah yolunun 4 + 000 - 15 + 135 kilo
metreleri arasında grafikte gösterilen 
yerlerdeki şosenin esaslr onarılması. 

Bu. işin açın tutarı: (18032) lira ( 47) 
kuruş. 

Bu işe aid evrak aşağıda gösteril-
miştir: 

A- Kapalı eksiltttıe şartnamesi 
B· Mukavele proje•i 
E- Bayındırlık işleri genel şartna• 

mesi ve fiat silsilesi cetvelleri 
D- Keşif, proje ve arafikltr, buıı;u

ai, fenni prtna.ane. 
Eksiltmenin )rapılacağı yer, tarih, 

gün ve saati: 18 temmuz 938 pazartesi 
günü aa.at 11 de İzmir ili dalmt encü
menin<le kapalı zarf uıulile yapılacak
tır. 

İstekliler: 3 üncü maddede yazılı 
evrakı İzmir, Ankara, İstanbul Nafıa 
direktörlüklerinde görüp incellyebi• 
lirler. 

u ı: us -11-

Eksiltmiye girebilmek için gereken 
belgeler: 938 takvim yılma aid bayın
dırlıık bakanlığından alınmış müteah
hitlik ve tice.ret odası belgelerl. 

nun Van defterdarlık makamında 

eksiltme komisyon riyasetine vere
eeklerdir. 

1 - Posta he gMnderilecek mek
tupların nihayet üçüncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfının mühürü umumi ile iyice ka
patılmış olması lazımdır. Potıtlltlı!ı t>İa
cak gecikmeler kabul edilinet. 

KÜÇÜK iLANLA 
Muvakkat teminat: (1353) lira 
Teklif mektupları: 2490 sayılı yasa

nın 31 inci maôaesine göre tanzim o
lunarak yukarıda 4 üncü maddede ya
zılı saatten bir saat evel İzmir İli da
imt encümeni başkanlığına makbuz 
mukabllinde verilecektir. 

Postada vaki olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (2339•2219) ( 4282) 

Demir potrel ahnacak 
Karabiga Belediyes~ndett: 
~edeli keşfi 4174 lira 11 kuruş olan 

elektri!k şebekesi ağaç direklerinin 
demir potrele tahvil i'ı'i 20 gün müd
detle kapalı zarf usulile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Bu ite aid şartname, 
proje; plan ve keşifnamelerin be-del
siı Karabiga belediyesinden istenme
si. 

Eksiltme 18.7.1938 tarihine rastlı
yan pazartesi günü saat 14 de Karabi
ga belediyesinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 313 lira 10 ku
ruştur. 

Teklif mektupları ayni gün saat 13 
e kadar kabul edilir. Postada vaki ge
cikmeden mes'uliyet kabul edilmez. 

( 4016-2182) 4228 

Kapah zarf usulile eksillme ilam 
Karadeniz Ereğli Belediyesinden: 

1 - Yapılacak iş: Ereğli kasabası
nın mevcut elektrik şebekesi tadilatı 
13206 on üç bin iki yüz altı lira 90 
doksan kuruş keıif bedeliyle tksilt
meye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait evraklar şunlardır. 
Rapor, keşiffiem~. fenni şartname, 
mukavele pro3esi, şehir planı ve şebe
ke, lokomobil santralı planı, tevzi tab
losu ve şama direkleri planı, demir 
pilonlar ve santral çıkış tertibatı pla
nı. 

3 - İstekliler evrakı Ereğli beledi
yesinde görebilirler. 

4 - Eksiltme 12.7.938 tarihine rast~ 
Jayan cuma günü saat 15 de Ereğli be
lediye dairesinde ve belediye encüme
ninde ve kapalı zarf usuliylt yapıla
caktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağtda yazılı teminat vesa
iki aynı gün aaat 15 e kadar komisyon 
reisliğine teslim ~tmiş olmaları la-
zımdır. • 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 980 lira 17 
kuru~luk muvakkat teminat. 

B - Kanuhuh tayin ettiği ~csUta. 
lar. 

C - Kanunun 4 ünci.i maddesi mu
cibince eksiltmeye girmeye bir mani 
bulunmadığına dair imzalı bir mek
tup. 

D - Nafıa vekaletinden eksiltme
ye girebilmek için alacakları vesika, 

6 - Teklif mektupları ihale günü 
saat 14 de kadar maltbUz mu·kabllinde 
komisyon reisliğine verilecektir. Pos
ta ile gönderllt~elt tekHf ttteltttıblart· 
hın iadeli teahhüdlü olması ve niha
yet bu saate kadar komisyona gelmiş 
bulunması lazımdır. Bu iş hakkında 
fazla izahat"almak isteyenlerin Ereğ
li belediye reisliğine müracaat etme
leri ilan olunur. (3948/2129) ~usa 

HOkOmet konağı inıaall 
Van deltE!tdarlağındaııı 

1 - Ozalbin merkezi bulunan Kar
kalede yapılmakta olan hUktlmet ko
nağının bakiyei inşaat bedeli In;evcud 
keşifnamesi mucibince 4024~ _Iıradır. 
llundan 14153 lirası 938 senesıtide ve 
Z6095 lirası 3420 No.lu kanun mucibin
ce 939 senesinde tesviye edilmek üze
re mezkur inşaat bakiyesi ekstlttneye 
konulmuştur. Talib1erden yalıuz 938 
yılına aid 14153 liralık kısmını der
uhde etmek isteyenlerin talepleri de 
nazarı itibare alınacaktır. Ancalt aynı 
zamanda her iki kısma birden talip 
olanlarla yalnız bir kısma talip olan
lar bulunursa bunların yapacakları 
tenzilat farkları ile mukayyet olmak
sızın işin tamamı veya 938 sen.esine 
ald kısmını ihale etmekte komısyon 
muhayyirdir. 

2 - Bu iıe aid ııartname ve evrak 
~unlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, . 
c) Bayrtıdttlık genel şartnaınesı, 
d) İnşaata aid yapı işleri genel 

~artnamesi ve hususi şartname 
e) Metraj keıtif hulhaeı, ıilait@l 

fiyat ve fiyat tahlili cedvelleri. 
lıtiyenler bu şartnameleri ve e~ra~ı 

ücretsiz Nafıa müdürlüğünde görebı
lirler. 

3 - Eksiltma 25 hazirım 938 tari· 
hinden itibaren onbeş gün müddetle 
11. 7. 938 pazartesi günü saat 11 de 
Van defterdarlık odasında yapıla· 
caktır. 

4 - Mlinakasa kapalı zarf usullyle 
yapılacaktır. 

5 - Ekailtmıye girebilmek lçiıt 
lıteklllerin tamamına 3018 lira 60 ku· 
ruı 14153 liralık kısmına talip olan· 
lar 1061 lira 47 kuruşluk muvakkat 
teminat •ermesi bundan başka nafıa 
vek!letinden ahrunış fenni ehllyet 
vesikaları ibratı garttır. 

6 - Toklif mektupları yukarıda 
üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar mal sandığına ya• 
tırılan muvakkat teminat makbuzu· 

4069 

Tornau, Tesviyeci saire alınacak 
Eski,ehir Tayyare Fabrika•• Di

rektörlüğilııden ı 

Eskişehir Tayyare fabrlka.sın~ in:
tihattla birinci sınıf (10) te!vıyecı, 

(10) totnacı, (2) elektrikçi ve bit tel
sizci alınacaktır. 
İmtihan Eskişehir Tayyare fabrika

sında ameli ve nuart olarak lcra edi
lecektir. İmtihanda en iyi derecede 
muvaffak olanlara (5) liraya kadar 
yevmiye verilecektir. 

Elektrikçilerden sanat okulu mezu
nu olup hariçte staj görmüş olanlar 
tercih edilecektir. 

Telsizcinin muhabereye aşina olma
sı, telsiz postalarında çalışmış bulun
ması, ve tamirattan anlaması şarttır. 

Fabrikaya girebilmek için Türk o~
mak ve ecnebi bir kadınla evlenmemış 
olmak şarttır. 
Yaşı yirmi beşten aşağı ve kırkt~n 

yukarı olmıyacaktır. Devlet demır 

yollariyle diğer devlet müessese, fab
rikalarında çalışmış olup da son bir 
sene zarfında bu ınUeaseae veya fabri
kalardan ayrılmış olanlar fabrikaya 
kabul edilemezler. 
İmtihana talip olanların atağıda 

yazılı vesikaları beraberlerinde getir
meleri lazımdır. 

A- NUfus tez.ketesi 

B- Varsa ıneKteb şehadetnamesi 
C- Evelce çalışmış olduğu yerler

de almış olduğu bonservisler 
D- Askerlik terhis vesikası 
E- Hüsnühal varakası (Emniyet 

müdürlüğünden) 
E- 2. adet fotoğraf 4x6 ebadında 

4243 

Elektrik tesisah projesi 
Safranbolu Belediyesinden : 
ı - Safranbolu kazasının elektrik 

tesisatına aid projenin tanzimi iti a -
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme temınuz ayının 14 Un
cü "perşembe günü saat 15 te Safran?o
lu belediyesinde yapılacaktır. Eltsılt
nıe şartrıamesi vt! buna müteferd di • 
ğer evrak Safranbolu belediyeıtiıne 

Satılık : . ...... ..._. .... 
Satılık radyo - Yeni 937 modeli 

gramofonu ile bera~r 1'1Lk0 marka. 
H. Dilman Koç Ap. No. 4 K. Oğlan. 

4379 

Derhal aabf - Yenlşehir't! pek ya
kın toptan ve çok ucuz arazi ebniye. 
Samanpazan istasyoi'I. cadde&h\de No. 
43 Bakkal Mustafa. 4385 

~atılık - Malıköyil l.stasyonuna pek 
km Samanlr Çiftliğinin dörtte üç his
kesi satılıktır. Taliplerin 1'1: :!427 .No. 
da Ali Oğuzer'e müracaatları. 4397 

Satıhk - Aşağı Eğlencede asfalta 
}rakın su ve elektrik içinde 4600 met
re ev~lz maınur blr bağ satılıktır. Te· 
lefon 2406 4344 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
imarca parsellenmiş inıaata elverişli 

arsalar. Tel. 2406 Neşet Şeren. 4170 

Satılık - Anktranrn her tarafında 
irat getirir beton ah9ap apartıman ve 
evler. Tel. 2406 Neşet Şeren 4171 

Satılık - Yeni~ehir ve Cebecide iki 
telt t?v ve kelepir arsalar. H. Oi1man. 
Koç aparhmant Tl: 2181 4063 

Satahk ev - Yenijehlr'in en kıyftlet
li yerinde üçer odalı iki daireli ev ucuz 
fiat. H. Dilman. Koç Ap. 4 Tl: 2181 

4064 

Satılık- Jandarma mektebi şima
linde Dikmen asfalttna 60 - 70 metre 
mesafede ınünfetit binaya mU•ait ba
kanlıklara ve Yenişehire nazır arasa
lar. H. Dilman Kt>ç Ap. 4 'rl ı llll!U 

4065 

Satılık Fınn - Senede 2500 - 3000 
lira kiraya tahammü11ü bedeHnirt yan
sı peşin tam takımı ile. H. Dllmaı:t Tl: 
2181 4122 

Satılık ve Kiralık - Arka cebeci 
Balkehrizde 4 oda 2 bodrum 4 dlinüın 
bahçe ve bağlı ev. İçinde lokantacı 
Osman'a müracaat edilmesi. 4175 

Satılık Eşya - Mbdern salon tlllkı:
mı, tuvalet, yemek ~aları, karyola, 
küçük halılar, çocuk arabası v. s. Işık-
lar Cad. Yardım Ap. No. 10 4320 

Kiralık : 
mUracaatla alınlbllit. ......... 

3 _ Muvakkat teminat teklif mik - Kiralık kat - Kavaklıderede Fran-
darınm % 7,5 nisbetindedir, Ekıllt~. sız sefareti karşısında 4 oda elektrilt, 
meye girmek istiyenler Nafıa Vekil~- su, havagazı telefon 3643 4223 
tinden bu gibi işleri yaptığına daır Kiralık - Y eniıtehir Metrutiyet 
alınmt§ vesikalariyle ticaret odasın- Cad. Konur s. No. 8 be§ oda, 1 kiler, 
dan bu yıl içinde alınan vesikayı ha- banyo, bilyilk hol, hava guı, telefon 
milen 14. 7. 938 perşembe günü eaat ve elektrik. lçlndekiltre müracaat. 
15 te Safranbolu belediyesine mUra- 4310 
caatları illlrt olunur. 3901 

Hükumet konağı inıaatı 
Van d•fterdarhğındanı 

ı - Başkale merkezinde yapılmak-. 
ta olan hükümet konağının bakiyeı 
inşaat bedeli mevcud keşifnamesi mu
cibince 41246 liradır. Bundan 11748 
lirası 938 seneainde ve 29498 lirası 
3420 No.lu kanun mucibince 939 se
nesinde tesviye edilmek üzere mez• 
kör inşaat bakiyesi eksiltmeye ko
nulmuştur. Taliplerden yalnız 938 yı
lına :tid '1 l '748 Hralık kısmı deruhte et
mek isteyenlerin talepleri de naıarr 
itibare alınacaktır. Ancak aynx za
manda her iki kısma birden talip o
lanlarla yalnız blr kısma talip olan
lar bulunursa bunların yapacakları 

ten.ıilat farkları ile mukayyet olmak
sı.ırn i~in tamamını veya 938 sene
sine aid kısmını ihale etmekte ko
misyon muhayylrdir. 

2 - Bu i~e ald şartname ve evrak 
şunlardır: 

a) Eksiltme şartname&i, 
b) Mukavele projesi, 
c) Bayındırlık genel şartnamesi, 
d) İıtşaata ald yapı işleri genel 

şartnamesi ve hususi şartname 
e) Metraj ke§if hu1baaı, silsileyi 

fiyat ve tiyat tahlili cedvelleri. 
lsteyen1er bu §artnamelerl ve e\'ra

kt ütrebi:t Nafıa mildiltlüğUrıde göre
bilirler. 

3 - Eksiltme 25 huiran 938 tari
hirıden itibaren onbeş gürt müddetle 
ıı. 7. 938 pazartesi gUnü saat onbir
de Van defterdarlık oduında yapı
lacaktır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin tamamına talip olanların 
3093 lira 45 kuruş 1174S liralık kısmı
na talip olanlar 881 lira 10 kuruşluk 
muvakkat teminat verıneat bundan 
başka Ndıa vekA!etinden alınmış fen 
ehliyet vtaikaları ibruı prttır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar mal sandığına yatırı• 
lan muvakkat teminat makbuzunu 
Van defterdarlık makaınınt ek•iltme 
komisyon riyasetine vereceklerdir. 

7 - Posta ile gönderilecek mek· 
tupların nihayet 3 cü maddede ya.tılı' 
aaate kadar gelmiş olması ve dış zar
fının mtıhUr mumu Ue iyice kapatıl· 
mış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 4070 

Kiralık kat - Yenitehlr Ataç ıoka
ğında 31 numara ~ oda bUyUk bir sa
lon bir kiler, ayrı lfrvl• kapılı mutam
balt, elektrik, hava gur, ıu, all tertiba
tını hllYi alt kat fakat ıon derece ırhhi 
havadar, genitı manutıh, I~ perdele
ri dahil çok mUuit fiyatlı kltalıktır. 
Her gtln ge.zllebillr. Telefon 2880 nu-
maraya müracaat edUmed. 4362 

Kiralık - l veya :ı odı hava ıazı, 
elektrik ve banyo. İtfaiye meydanı 
:K'.urtuluş Ap. Adliye ui'lyt karıııın -
da Zaman mağasurna mUrıeaat. 

4342 

Kiralık kat - N ecatl bey okulu ti· 
varı Necati bey mahallesi Kıvanç so
kık ' N' o. 13. Uç genl§ oda hol banyo 
havagazı fevkalade manzara. 4222 

Kiralık - Yeni,ehir Atatürk bulva
rı Orduevi ve Mühendiıı;Jer Birliği kar· 
tısında Arım Ap. 4 odalı yeni bir dai-
re h kapıcısına müracaat. 4302 

Maden kömürü ahnıcık 
T. C. Ziraat Banka.sı Adana Çrr

çır Fabrikası MüdÜrlÜğÜndell : 

Türkiye Cumhtıl'iyfıti .tlraaıt banka
sı Adana çırçır fabrikalarıtTuı için 
kaplı iarf yollle (500) ton maden klS • 
mlitti ahnacllktır. 

Münakasa ıs temmu.ı 1938 cuma 
günü saat on beşte fabrikada yapıla

caktır. Talip olanların T. C. Ziraat 

Banksaı umum müdürlüğü fen müşa· 
\'irliğine muracatla şartnameleri oku· 

malArı ve münakasaya iştirak etmek 
ia.tiyenlerin de ınilnaıkaea günil saat 15 

e kadar şartname hilkümlerl dairesin
de teklif ve depoııitolarını ihtiva eden 
kapalı zarflarını fabrika,ya &önder· 
meleri ilan olunur. 4382 

ihale saati tebdili 
Aıtkna Ebcilmerıl Dalmiıinden: 

İcra Vekillerl Hıeyeıti kırarlle Me· 
murin yas mevıimi çalxtma ıaatlerinln 
8 ili 14 olarak tahdid cdilme.i dolayı· 
sile 2490 &ayılı kanunun hükilınlerine 
tevfikan tvelçe aaat 15 te ihaleleri ilin 
edilen intaat ve tamirat ve aairenin 
me.ııkur &ünlerde aabllhle;yin Hat 9 da 
ihaleleri yapılacağından alakadaranıı:ı 
malQmu olmak Uaere U&ıı olunur. 

(2218) 4271 

............ .._ .... _.._ ............................ : 
ı 

Küçük ilôn şartları f 
Dört satırlık küçült Hanlllrdan: i 

i Bir defa için 30 Kuruş • 
İki defa için 50 Kuruş i 
üç defa için 70 Kuru:ı ! 
Dört defa için 80 Kuruş ! 

l 
Devamlı küçük ilanların her defası : 
için 10 kurut alınır. Mesela 10 defa i 
neıredilecek bir ilan için 140 kuruş : 
alınacaktır. Bir kölaylık olmak Uzcre, J 
her satır, kelime aralarındaki boşiuk- ı 
lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. ı 

i Bir küçük ilan 120 harften ibaret ol- f 

1 
malıdır. • 
Dört satırdan fazla her satır için ayrı- i 
ca 10 kuruş alınır • i 

..................................................... i 
Kiralık balkonlu oda - İtfaiye ci

varı Ordu sokak Kuttulu~ apartımaru 
4. cü kat 8 numaraya müracaat. 4380 

Kiralık - 4 oda bütün konfor aylık 
25 lir!, iki ay içltt Maltepe Akıncılar 
sokağı No. 20 ye müracaat. 4384 

Kiralık oda - Işıklar Necatibey ma
hallesi Güzeller l!okak 10 ttuncu yıl 
apartımanı 2. ci kata müracaat. 4386 

Kiralık apartrman dairesi - Adliye 
sarayı arkasında Çıkrıkçılar yokuşun -
da Çulha apartxmanmda 2 daire kapıcı
ya ve Tl: 27 50 No. ya müracaat. 

4388 

Kiralık dükkan - Anafartalar cad. 
Belediye karşısında bir aükkan içinde
ki Clemirbaşla devren kiralıktır. Tl: 
1973 No. ya müracaat. 4190 

kiralık katlar - Adliye Sarayı kar
şısı Dökmeci Ap. 4 er odalı banyo elek
trik, hava gazı. Kooperatif inişi No. 63 
Uğur bakkaliyesi Ti: 2097 4131 

Bir Bay için - Möble, konforlu <>
dil. Yenişehir, Tuna Caddesi Yiğitko-
şun ıoltağı, No. 15. 4237 

Kurslar: . _ .... 
Ders - 3 den 7 ye kadar İngilizce, 

ftartsızca tercUnıe, muhabere işleri ve 
ingillzce, transızca lisan ve şive ders -
teri vetilir. ltlus'ta A. B. rumuzuna 
mektupla müracaat. 4301 

Daktilo Kursu - 48 inci devresine 
temmuz 938 itl< haftasında başlıyor. 2 
ayda aiploma verilir. Yeni hal arkası 
Yenihamam apartmanı Tel: 3714 3601 

Daktilo kuTsu - Sabah saat sekiz
den gece 22 ye kadar devam eden muh
telif kurlar herkesin devamına imkan 
vermektedir. Yeni Hamam Apart. kat 
2 Teli 3714 4Ô21 

Aranıyor : 

Aranıyor - 8-10 bln Uta kıymetli 
Yenişehir veya Çocuksarayı ile Taş
han civarında bir ev alınacaktır, Başka 
semtlerde de olabilir. Tel: 3714 4026 

Aranıyor - Ev, apartıman, arsa a
ranıyor. Satmak istiyehler müracaat 
Tel. 2406 Ne§et Şeren 4172 

Mürebbiye alınacak -- Çankaıya 
ıttatbaası tiirektlirlüğUne müracaat e-
diJmesi. 4365 

iş arayanlar: .. ; 

TUrkçesi ltuvet1i muaıneleden anlar 
makinada seti ve temlz yazan bir genç 
öğleden sonra çalışmak istiyor. Ulus'
ta Ak rumuzuna mektupla mUracaat. 

4261 

Çabuk hesap öğrenmek için - Ye
ni bir metodla çabuk ve kuvvetli hesap 
öğretilir. Uluı'ta hesap rumuzuna 
mektupla müracaat, 4173 

1····•••1t•1t•••············· .. •• ...... ••·•• ......... ı 
ı Fakülteler f 
l. ........ " .. '"""""""' ............... _i 
Talebe sırası tamir ettirilecek 

Ankara Hwuık Fakülteainden:: 
Ankara hukuk fakültesinde 188 ta

lebe •ırasının tamir ve cilası: pazarlık 
suretile yaptırılacağından istekliler.in 
9. 7. 938 cumartesi günü saat 11 de fa-
külteye müracaatları. (2278) 43&9 

Zayiler · · -· .; -l • 

Zayi - Manastır ilk okulundan 
1323 senesinde aldığım şehadetnameyi 
ıayi ettim. Yenisini alacağımdan eski
linin hükmü olmadığı ilan olunur. Ölü 
yüzba~ı Ahmed kızı Hatice Kızıltan 

4396 

18 takım bek(i elbisesi 
Çankaya Kaymakamlığından: 
1 - Muhammen bedeli -23- liradan 

yerli malı olmak şartiyle 18 takım 
bekçi elbisesi on giln müddetle kapat 
zarf usulile münakasaya konmuştur. 

11.7.1938 pazartesi gilnü sant 10 da 
ihalel katiyeai yapılacaktır. 

2 .. Taliplerin yüzde 7,5 teminat mek 
tuplarile nümune \'e 'artnameyi öğ
renmek için her gün kayır"' amhga 
müracaat ede-biliıler. (2226) 4273 
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Cümhuriyet Merkez Bankasının 2Temmuz 938 vaziyeti 
KAN, KUVVET İSTE H 

AKTiF: 
ICaaa: 

Altın: Safi ldJosram 17.153,165 
Banknot 
Ufaldık 

Dahildeki Mababirler ı 
Türk Lirau 

Hariçteki Muhabirle : 
Altın: Safi kilosram 9.054,614 
Altına tabYill kabil aerbeat döwıaler 
Diler döYizler we Borçla 
klirina bakiJ'elert 

Haine TabYilleri ı 
Denıbte edL nrakı aalrdi)'e b1"11hlt 
Kanunun 6 • 1 inci maddelerine teYfl· 
kan buine tlınfmdu Yaki tedlyat 

Senedat Cüz .... ı 
Huiae bonolan 
Ticari aenedat 

Eabul ve TabYilit Cüdam: 
Denahte edilen eYrala mlrdiJ'enin 

A - ıra,._ıtıtı esham Ye tanillt (lti· 
t>.rf kı)'IDetle) 

B - Serbest esham Ye tahYfltt 
A......_ı 

Altın Ye DaYia laerine 
TabYiltt ü.ıerine 

Hiuedarlar: 
Mahteli• 

24.127.291.40 
16.071..251,-
1.321.104,45 

417.315,26 

12.736.031,33 
12.270,23 

9.7 53.139,05 

151.741.563,-

15.057 .949,-

3.600.000.-
53.435.033,29 

39.561.601.41 
6.905.639,73 

103.067,34 
9.297.745,37 

Lira 

41.526.653,15 

417.315,26 

22.501.447,61 

143.690.614,-

57.035.033,29 

46.474.241,21 

9.400.112,71 

4.500.000,-

13.5 7 3.497,5 7 

339.119.692,50 

P4SIF: 
Serma,,. 
ihtiyat Akçeli : 

Adi Ye fevkalide 2.712.254,ll 
Hususi 6.000.000,-

Teclarildeki Banknotlar : 
Denahte edilen evnlkı nakdiye 151.741.563,-
Kanunun 6 • 8 ind maddelerine tm" .. 
kan hazine tarafmdan waki tedi7at 15.057.949,-

Derubte edi. eYnkı nakdi)'e balriy•I 143.690.614,-
Kartıhiı tamamen altın olarak illwetm 
tedavule vazedilen 19.000.000,-
Reeskont mukabili ilheten ted. -nzd. lS.000.000,-

Türk Liruı Mevduab : 

Döviz taahhüclab: 
Altına tahvili kabil dövizleı 503,42 
Diğer dovizler ve alacaklı 
klirinı bakiyeleri 33.746.049,45 

Muhtelif 

Yekan 

Lira 
15.000.000,-

l.7U.2S4,ll 

175.690.614,-

22.312.676,10 

33.746.552,87 

13.657.615,42 

339.119.692,50 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: lakonto haddi o/0 4 Altın üzerine avana % 3. 

Fabrikalar, furunlar, tuila kiremit ocakları lokantalar ve kalo· 
riferler için muhtelif nevileri vardır. Ankara ve havaliıi umumi aatıı 
yerleri iıtuyon Silo kartıaında YEN! YAKACAK PAZARI 
TL: 2367 ve Mahmut Karaeıeoilu Ti: 1641 mektup adreıi posta 

kutuau 192 Ankara 4381 

Hava seferleri 
O..let Ha•a YoUan Umum Mücl ürlüjiinclea : 
Ankara - İstanbul Hava aeferlerinin hareket saatleri 7 - 7 - 938 

den itibaren fU tekilde cleiiftirilmiftir. Kalkıt Vanı 
A. - latanbuldan Ankara,., Saat D. Saat D. 

Pazardan ıaJri aünlerde: 
A.nkaradan lstanhula, 

8 30 10 20 

Cumartai Ye pazardan ıaJri 

stm.1.-de: ···-··················-······· 8 30 
18 00 

(2293) 

ıo 20 
17 so 

4391 
C.-.ıteei afinleri: ••.•............ 

Adliye bakanlığı 
Sömikok kömiri llılllClk 
A.W,. VekiletiHmı 
1 - Temyiz binası kolöriferleri i· 

ı.in alınacak 250 ton sömikok k&nilrü
nün ilk ekıiltmea.inde iıltekli çıkma· 
dıimdan dolayı 2490 sayılı kanunun 
40 cı maddesi mucibince aynı prt ve 
evsaf dairesinde yeniden ekıiltmeye 
konulmuftur. 
Z- Eksiltme 18.7.938 puarteel cil· 

nü saat 11 de Ankara'da temyil bina· 
ımda vekilet levuım ve daire mtidür· 
lüiü odasında toplanan eksiltme ko
miıyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - lıtekliler bu huıuaa ait prtna· 
meyi vekllet levazım ve daire müdür· 
lüiiinden her zaman alabWrler. 

4 - Beher ton için tahmin edilen 
bedel (26) liradır. 

5 - Ekıiltmeye iftirak edecek olan 
wteldilerin bedeli muhammenin % 
7.5 tu olan 487.5 lira nakit veyahut 
devletçe nakit mukabilinde kabul e· 
dilen tahvilitı mahalli mal aandıtına 
tealim etmit olduklarına dair olan aan· 
dık makbuzlariyle teklif mektubları· 
nı havi mühürlü zarfların eksiltme aa· 
atinden bir aut eveline kadar komia
yon riyuetine vermeleri. Tatradan 
teklif mektubu gönderecek olanların 
da aynı saatte yetiflDClini teminen da 
ha evelden postaya tevdi etmi9 olma· 
ları ve dıt zarfları mühür mumu ile 
ayrıca mühürlenmi' olmuı lbnndır. 

(2191) 4258 

Cebeci hastanesi 

GÖZ 
fflsllbM.. •iileMSSISI 

Dr. MUZAFFER Sande~ 
A.napadald tetkikl.U.. 

den avdet etmittir. Muay• 
aehaneai Adliye SaraJJDda 
Gençaia apartımanmdan bi· 
titilindeki Sanal Hakkı a
partımanma naldetmittir. 

Ankara C. Müddei UmwailiiiD
cl .. : 
Yukarım fotoğrafiıi bulunan satı· 

lan biletleri tıoplıyarak tekrar mU1te· 
rilere utmaktan maznun olup hakkın· 
da ilk tahkikat açıldığı halde kaybol
rmemclan nqi son tahkikatın açıJma
ıınm muvakkaten tatiline karar veril· 
mit olan aılen Sellnik muhacirlerin· 
den olup Trabııonun İmaret mahaUe· 
ıinde iıkin edilen ve Ankara•da İl· 
metpap mahallesinde Korkmazlar ıo· 
kağtrıda 7 numaralı hanede mukim ve 
otobUı 9irketinde 4 yaka numaralı bi
letçi iken balen bulunamayan Mehmet 
otlu 323 dolumlu Mehmet Fahı·etti· 
nin ceza muhakemeleri uıulU kanunu· 
nun 281 inci maddesi mucibince An
kara birinci aorğu hakimliğinde ııb:atı 
vücut etmesi veyahut meskenini b•ı
dirmesi illn ve ihtar olunur. (2249) 

4368 

• .. 12 a., taksitle ~ 
Bisiklet - Moto iklet 
Y 1 L D 1 Z Ticaret evi 

Ulua maydanı No. C5 Tel: 1847 

~11111111111111111111111111111111111111.:: 

= -· ........., = - . -- -- -- -5 Yenipbirde yapılmakta olan 5 
: ıtnema binumm kıu bir uman- : 
§ da ikmalini teahhUde talip olan· : 
5 larm plln ve f8nitini iSğrenmek i 

ıımda Ragıp : 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 

MERKEZİ· ANKARA 
Jubeleri - İstanbul, İnnlr 

1 

Ajaal .. : Bum· İnnit ·Adini 

Yapılacak ve yapı11na bqlanmıı meelcenler için vatan
dqlara mümkün olan kolayldda yardım eder 

Mevcut gayri menkuller 
karşılığında ikrazat yapar 

Faiz ıenede % 8'/ı dıir. 

Aynca komisyon almaz 

Ekıpertiz ücreti {1.000) liraya kadar 

~tekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ipoteii Ye esham ve tahvilit rehni kartıbiın
da Banka muameleleri yapar. 

Vadeli ve vadeaiz meYduat alır. 

Sayın Ankarahlara 
Ucuzluğu ile u umanda muhterem Ankara halkının ralbetini 

bunan 

SAKARYA ECZANESi 
lı Bankası kartııında Koç zade mile11eaesl lttiaalinde 

Meydan Palu otelinin altındaki matuaya nakletmittir. 
4363 

ANADOLUNUN HER vıu YETiNDE --~ 

ACENTA ARANIYOR 
Fabrikamızın yeni çıkaranı olcluiu aon model 

Tekmil Emayeli Nikelli ve siyah 

SOBALARIN ve CI HAZLARIN 
Monopol satııı için her vilayette acenta tayin edilecektir. 
Arzu edenler bir an eYYel Şirketimizin merkezi olan Bey. 
oilunda istiklal caddesinde 69 numarada 

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

YENi 

Doktorların büyük kıymet verip beğendikleri bir ıurubdu.. Kanı 
ittahıızlık, kuvvetıizlik, bilhaua nevrasteni, ademi iktidar, mide ve 
tembelliğinden doğan baznmızlık ve kabızlarda en birinci devadır. 

Tifo, Grip, Zatürrie, Sıtma nekahatlerinde ,ayanı hayret teıir göa 
Vücuda dinçlik, cilde pembelik, saçlara, gözlere parlaklık veren bu it 
VET iLACI her eczanede bulunur. 3839 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -5 7 milyon adet kiremit yaptırılaca ----------------------------------

Kızday Umumi Merkezinden : 
Kırtebir Vilayetinin Köıker nahiyesiyle Çiçek • dağmm yer 

aanınt111ndan evlerinin tamamiyle yıkılmıt olan köylerinde yapı• 
lacak olan evlerin kiremit ihtiyacını temin için o mıntakalarda 20 
ili 40 ocak açtırılmak ıuretile yedi milyon kadar yerli kiremidi 
yaptırılacaktır. Bu iti tamamen veya kıımen yapabilecek olanlarnı 
ne kadar müddet zarfmda Ye ne prtlarla yapabileceklerine dair o
lan en aon ve katı teklif mektuplarını nihayet 11 temmuz 1938 pa· 
zartesi günü saat on bete kadar Umumi Merkezimize vermeleri iliıl 
olunur. 4343 -.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

c. BANKASI 

\ 

P•ı bin'klirenlere 28. 800 lirı ib1111iye nrecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbanız Tasarruf heaaplarmda 

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

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 • 2.000 • 
4 .. 250 

40 .. 100 
100 .. 50 
120 • 40 
160 • 20 

• 
• .. 
• 
• 

1.000 .. 
4.000 
5.000 
ıuoo 

3.200 

• 
• 
• 
• 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 li
radan "f'llı Jiifmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde o/oJO 
lalaiyle verilecektir. 

Kur'alar ıenede 4 def'a. l Eylül, 1 Birincikinun, 1 Mart " 
l Huiran tarihlerinde çekilecektir. 

SİNEMALAR HALK 

U L U 8 - 19. ucu yıL - No.: IOl2 

BUGON BU GECE 

!iri bUyilk film birden 

1 - ESRARENGiZ ADAM 
2 - EBEDi SENFONi 

..111111~ --------
------

BU GECE 

Heyecan earar - macera pbeaeri 
GORONMEYEN SOVARI 

lmtiyu Sahibi 
Narettia Kimil SUNER 

Umumi Nqriyatı idare Eden 

Yuı lflerl MUdOrO 
Mimta Failt FENiK 

US Buıme9i : ANKARA 

iki fllm dolaymiyle aeanı aaatleri 
Z.45 • 6 • Gece zı de 

Ankara Pa1ula feblr Bahçesi arasında 
Açık Hava ainemaamda 

llANY A VALEVSKA 
Gece uat zı de - Duhuliye 25 kurut 

-----------------

------------------- -.,ıuur 

ao kl9ım birden 

GUndüz 2,30 ·ve .6 aeanılarında: 

içki Kaçakçıları • iki Karılı Koca 

Sut 2,30 da tenzilit: Fiatlar • 40-30-20 
Halk matinesi 12,15 te: 

ÇILGIN GENÇLiK 

1 
~ .. 

TE 
1 

5 

ı 
b 


