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Askerimiz. Antakya' da, Kırıkhan' da 
• 

ve Iskenderun' da geÇidresmi yapb 
AntaKya'lı l<ızlar asKerimizi siyah elbiselerle l<arşdaddar 

Askerlerimizi görünce 
n•· . .., .. Y ... ,. , t'~tt • .. ,,., .. , .. 

Siyah elbiselerini (ıkardllar 
ve kırmızı beyaz elbiseler 
i(inde askeri lakib elliler ! 

Kırıkhan, 6 a.a. -Anadolu Ajansı'nın hususi 
muhabiri bildiriyor: Hassa'dan gelerek geceyi Ak
tepe' de geçiren Türk kıtaatı bu sabah çok erken 
Aktepe'den hareket ederek tamam saat sekizde 16 
kilometre mesafedeki Kırıkhan kaza ınerkezine 
v ... .,.:ı. o ... ı. ...... vd Kmklıdıı·a muva alat eden Alay 
Komutanı Albay Şükrü Kanatlı, hususi surette 
yapılmış olan tribünlerde askeri mümessili, An-

takya Başkonsolosu, İskenderun Konsolosu, Par
ti erkanı, Fransız istihbarat zabiti ve diğer bir çok 
zevat tarafından karşılandı. Aktepe'den Kırık· 
han'a kadar bütün yol köylerden inen halkla dolu. 
Yol kenarlarındaki bütün ağaçlar Türk bayrakla
riyle süslenmişti. Geçit resminin yapılacağı yerde 
tahminen sekiz bin kişi birikmişti. 

(Sonu 6. rncr sayfada) 

lskenderun'a ilk ayak baaan 
komutan Celal Dora 

Başvekilimiz 

Kastamonu'ya 
davet edildi 

latikliiline kavu-r:an H t ' h ·· "' H ' • ·ık ·· k k . • ~ a ay ın ur çocugu, atay a gıren ı tur 
aa erını kucaklıyor ve ona kendi yurdunun toprağından Bu ay Kaslamonu'ya gide.cek 

çiçekler veriyor 
- Husuııi surette ·d uı f . . . .. ·-· . il en us oto-muha btrının gonderdıgı resımlerden -

:MSgsseg:gcg 2 g ~ 

Sulhçu 
.Türkiye 

Askerlerimizin Hatay'a giri
şine dair hususi muhabiri
mizin gönderdiği ilk resim
ler 7 inci sayfamızdadır. - Hatay'a giren aıkerlerimi"tden mızraklı süvarilerimiz 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Kastamo
nu Belediye Reisi B. İzzet Okay'ın. 
başkanlığındaki heyet buraya gelmit 
ve bugün Başvekil Celal Bayar tara
fından kabul olunmuştur. Heyet Ce· 
lal Bayar'ı Kastamonu'yu ziyarete da
vet etmiştir. Başvekilimiz de kendi· 
lerine bu ay içinde mutlaka Kastamo
nu'yu ziyaret edeceğini vadetmiştir. 

Heyet bugün Kastamonu'ya dön· 
ınü.ştür. Necib Ali K ·· ··k uçu a 

. Türkiye Cümhuriyeti'nin genç t .• 
hinde tebellür etıniı bir hakikat arı 
d B lmil var. ır: eyne · el meseleleri irnka 
ve di-· ·· nın r gı musaade içinde sulh yolu ile 
halle çalışmak ve &ulhu milli meruaata 
u~dunnaktır. Biz şimdiye kadar tesa
~üf ettiğimiz her meseleyi bu ölçü i
çın~e halletmeği düşündük ve öyle hal
lettik. Bizim şiarımız beynelmilel ba
rı;! v.~ sevgidir. Her meseleyi önce bu 
gozlukle tetkik etmek isteriz. işte 
bkunun en &On ve bariz misali An-

ara•d • aı ' a .'~ anan anla§ma ile Hatay 
meıeleaının vasıl oldugu- h 1 d. B. 1 mer a e ır. 

ır yı .~ geçen bir zamandanberi ba-
zan mu kül anl · • halli ~ . . ar geçıren bu davanın 

. , eger bızım sulhsever hareketi-
~z olma.s~y~ı. ağır bir istikamet ta
kip edebılırdi. iki taraf diplomatları
nın aynı psikoloji ve aynı mantık için
de ~areketleridir ki bugünkü ilk neti
ceyı yarabnıştll". Artık dostluk esası
na dayanan bu mukavele ile "Hat o l . . • ay 
rnese esının de bugün milli politikamız 
b~komnd~n çok İyi bir hava içine gir
mıı oldugunu söyliyebiliriz. Bununla 
beraber hemen şurasını da ehemiyetle 
tebarüz ettinnek lazımdır ki dava he
nüz ~ati safhaya dahil olmuş ve ta
mamıyle halledilmiş değildir. 

Doatlanmızın gösterecekleri kolay
lık ile bu işin yeni çetin safhaları ola
cağını tahmin etmemekle beraber bü
tün t~nnimiz aynı espri içind; bu
"':':" ~~tı ola~ak bittiğini görmektir. 
Çunku kendı milli ülküsü içinde sü
ratle inkisafa mecbur olan türk mille
ti cenup hudndlarında da kı1ti ve açık 

(Sonu 6. rncı sayfada) 

- Hususi surette giden Uluı foto-muhabirinin resimlerinden -

Türkiye ile Suriye arasında . 

Dostluk ve iyi komşuluk 
muahedesi müzakereleri 
dün Ankara'da başladı 

.. Dün ~hah saat 11 de, Türkiye ile Suriye arasında akdi tekar
~ur et~ı.ş olan dostluk ve iyi komşuluk muahedesini müzakere ve 
ıh.~a~. ıçın, ~araf~yn nıurahhasları Hariciye Vekili Dr. Tevfik 
Ruştu Aras m r~ısliği altında toplanmışlardır. 

Fransız heyetı B. Ponsot'nun riyasetinde olup Yüce Komiser
likten gönderilmiş olan Halep delegesi B. David, kumandan 
Bonot, B. \\_'~slet~ ~nk3:ra Fransa Büyük Elçiliği Başkatibi. B. 
R.?u:' ve .elçılık katı~~erınden B. Boppe•den müteşekkildi. Surıye 
hukumetı Ankara mumessili Emir Adil Arslan da hazır bulunu
yordu. 

Türk heyeti de Hariciye Vekaleti 
Katibi Umumi Muavini Nebil Batı 
Sıhiye Milsteşarx Asım Arar, Güm~ 
rük Muhafaza Komutanı general Sey
fi, Emniyet Umum Müdürü Şükrü 
Sökmensüer, Hariciye Vekaleti Bi. 
rinci Daire U. Müdürü Cevad Açık
alın, ~dliye Vekaleti Hukuk Müşa
virlerinden Şinasi Devrim, Nafıa Ve
kaletinden Narr.·k Cemal, Ziraat Ve· 
k~~etinden U. Müdür Sardı, Kurmay 
Yuzbaşr Cemal ve Türkofis Asbaşka
nı Odabaşıoğlu'ndan müteşekkildi. 

. •. 

·: 

Hatay'a giden muharririmiz Nilıad 
Tangüner kumandan Kole ile 

konu§uyor 

Hariciye Vekili, Fransız heyetine 
beyanı hoşamedi ettikten sonra Tür
kiye ile Fransa arasında imz~lanan 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 
Hareket ~abahı önyüzbaşı Celal Dora kıtaların hazırlandığını 

kumandan Süley_man Dinqara bildiriyor 

1 Hayfa'daki çarpışmada 
20 kişi öldü, 100 
kişi de yaralandı ! 

Bir ıok klmseler tevkif edildiler 
Hayfa'da hadiseler devam etmekte ve sokaklarda bombalar 

patlamaktadır. Evelki günkü hadiselerde 30 kişi ölmüş ve yüz ki· 
şi kadar yaralanmıştır. Filistin• de asayişi temi·n için İngiltere• den 
bir fırka asker daha sevkolunacaktır. Bu hususta gelen haberle
rimiz üçüncü sayfadadır. 

Mareşal Fevzi 

Çakmak'ın teşekkürü 
Ankara,'? p.o.. - Genel Kurmay 

8Qfktını MarefOI Fev:ıs.i Çakmak, 
kuvetlerimi%in Hataya Birme•i 
Jolayuiyle aldıkları tebriklere ay
rı ayrı cevap vermek irnkônsu:fıiı 
yüzünden teıekkürlerinin iblağrna 

Anadolu Ajanaını tavsit buyurmuı· 
larclır. 

Ekonomi Bakanımız 

B. Şakir Kesebir 

lstanbul' o gitti 
Ekonomi bakanımız B. Şakir KC6e

bir dün akşamki ekispresle İstanbul'a 
hareket etmiş ve istasyonda Ekonomi 
bakanlığı ileri gelenlerile bir çok 
dostları tarafından uğurlanmıştır. 

lktısad Vekilimiz B. Şakir Kesebir 
bu ayın onunda lzmit'te sudkostik ~ 
klor fabrikalarının Başvekilimiz tara· 
fından yapılacak olan temel atma tö
reninde bulunacaktır. 
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Anormal çocuklar 
. Kü_ltür Bakanlığının, anormal ve dejenere çocuklar için bir ıslah yur
du wtesıs etmek tasavurunda olduğunu gazeteler haber veriyor. Haber 
?ogruysa, bu yerinde teşebbüsü şimdiden alkışlamalıyız. Suçlu ve de
ıenere çocuk, bizde, hakikaten üzerinde düşünülecek bir mesele teş
kil etmektedir. 
.. Kanun pek küçük yaşlar için suç mesuliyetini hiç kabul etmez, ta 
ruşt yaşına kadar cezayı derece derece hafifletmelere tabi tutar. Bu 
yüzden çocuk suçlan ekseriya cezasız kalıyor, ceza verildiği takdirde 
ise, bir çoc':1ğun, yaşlı suçlular arasında hapishaneye gönderilmesi, fay
dasından zıyade mahzurları göze çarpan bir usul teşkil ediyor. 
~ akat, y gazetelerde mahkeme notlarını takip edenler, bu vaziyetin 

d?.gurdugu acıklı manzaralarla karşılaşırlar. Bir çok cinayetler, bü
y_ukler ~arafından, cezadan kurtulmak maksadiyle mesuliyet yaşına 
gırmemış çocuklara yaptırılmaktadır. 

Suçlu çocuk, cemiyet için, tohum halinde bir dejenere tipidir. Onu, 
doğru yoldan ilk ayrılan hareketinde cezasız bırakmak, istikbalde fena 
yola dökülmesi için en müessir bir teşvik olur. Fakat çocuklar için ıslah 
yurdlan kurulmadıkça, küçük suçluların, tıbkı büyükler gibi ve onla
rın sistemi içinde ceza görmelerini istemiye de imkan yoktu. ' 

Kültür bakanlığının teşebbüsü, yalnız mektep dahilinde işlenen suc
ların önünü almak bakımından değil, fakat bütün suçlu ve anormal c~
~u~!ar için bir ter~iye ve ısla~ yuvası teşkil etmek şeklinde, daha ge~iş 
olçude ~asarlandıgı~ı, v~ b':1 ·~~· aynı ymevzu üzerinde ehemiyetle çalı
şan Adlıye Bakanhgı da ışbırlıgı yaptıgı takdirde, öyle sanıyoruz ki, ku
rulacak eser daha şümullü ve memleketin ihtiyacına daha yerinde bir 
cevap teşkil edecekti• - Yaşar NABi 

Milli ekonomimizde 
hayırlı inkişaflar 

1937 de Türklye'nin ekonomik vaziyeti 
Süm~~ Ba~~'ın d8:~m~. olgun .razılar ve istatistiklerle çıkan üç 

a>:hk bu_lte~ının 13 uncu sayısı 1937 yılında Türkiye'nin ekono
mık vazıyetı,, hakkında çok dikkate değer bir etüdü ihtiva etmek
t~dir. Bu tedkik yaz!smda, memleketin endüstri, münakalat, dı§ 
tıcaret, para ve kredı, fiyatlar, devlet varidatı sahalarında sO'n 
zamanlarda husule gelen inkişaf seyirleri istatistik rakamlara is
tinad edilerek tasvir edilmektedir. Bu tedkikin en ehemiyetli 
noktalarını şöyle hulasa edebiliriz: 

Endüstri vaziyeti 1937 de 3.109.347 tona çıkmıştır. Yol· 
Teşviki sanayi kanunundan 1stifa- cu nakliyatı 7.144.253 kişiden 19 mil

de eden endüstrimizin brüt istihsal yon 309.382 kişiye yükselmiştir. 
kıymeti 1932 den beri daimi bir yük- Devlet deniz yolları nakliyatında 
seliş kaydetmiştir. 1932 de 137.947.000 taşınan yolcu mikdarı 1936 da 701.069, 
lira olan bu kıymet, sonraki senelerde 1937 de 881.135, eşya nakliyatı 1936 da 
sırasiyle 154.306.000, 182.739.000, 203 309.293, 1937 de 369.608 ton, hayvan 
milyon 532 bin ve nihayet 1936 <la nakliyatı 1936 da 339.711, 1937 de 350. 
237.669.000 lira olmuştur. Yerli ham bin 852 baştır. 1936 da ticaret filomu
madde sarfiyatı 1932 de 60 milyon li- zun safi tonajı 116.745 di. Avrupaya 
radan tedricen yükselerek 1936 da 92 sipariş edilmiş olan 11 gemi ile bu 
milyon lirayı bulmuştur. Ödenen iş mikdar 233.780 tona çıkacaktır. 
ücreti de ayni müddet zarfında 3 mil- Dış ticaret 
yon liradan 5 milyon liraya çıkmıştır. 1937 de dış ticaretimizin umumi ye-

Maden istilısdli 
Türkiye'nin maden istiihsal ve ih

racında da diıwkate değer yükselişler 
vardır. Krom ihracatı 1936 da 149.642 
tondan 1937 de 198.459 tona, çinko 
17.612 ton<lan 25.118 tona çıkmıştır. 

Ereğli kömür havzasında istihsal 
1936 da 2.299.000 tondan 1937 de 
2.307.000 tona yükselmiştir. Linyit is
tihsali de artarak 95.817 tondan 117 
bin 631 tona çıkmıştır. 1937 de Türki
ye kömür istihlaki bir sene eveline 
nazaran yüzde 21 artmıştır. Şeker is
tihlakimiz 1936 da 1935 e nazaran 
yüzde 17, 1937 de bir yıl öncesine kı
yasla ylizde 25 artmıştır. Adam başı
na istihlak ettiğimiz şeker 1935 de 
3,16; 1936 da 4,2; 1937 de 5,4 kilodur. 

Sümer Bank fabrikaları 

künu bir yıl evelisine nazaran yüzde 
20 bir artışla 210.3 milyon liradan 
252.3 milyon liraya çıkmıştır. İthala
tımız 114,36 milyon lira, ihracatımız 
137,99 milyon liradır. 

İhraç ettiğimiz m a d d e 1 e r in 
beher kilosunun vasati ihraç fiatx 
1936 da 8,6 kuruşken 1937 de 10,1 ku
ruş olmuştur. Buna mukabil ithal et-· 
tiğimiz maddelerin beher kilosunun 
vasati fiatı 1936 da 17 kuruşken 1937 
de 18,6 kuruşa çıkarak cüzi bir fark 
göstermiştir. 1936 da Türkiyeye yapı
lan ithalatın yüzde 45 ine iştirak et
miş olan Almanyanın hissesi 1937 de 
yüzde 42 ye düşmüş, buna mukabil 
Birleşik devletlerin hissesi yüzde 9,72 
den yüzde 15,12 ye, İtalya'nm yüzde 
2,19 dan yüzde 5,32 ye, Sovyetlerin 
yüzde 5,44 den yüzde 6,20 ye çık

mıştır. 

Daima lehimize inkişaf eden dış ti
caretimize muvazi olarak Merkez 

ULUS 

Diyarbakır, 
Irak, İran 
demiryolu 

Diyarbakır - Irak ve İran demiryol
larımızda Diyarbakır'dan itibaren 60 
kilometre üzerinde inşaat ve diğer kı
sımlarında da etü<i ve aplikasyon işle
ri devam etmekte ve çalışmalar gün 
geçtikçe genişlemektedir. Daha 95 ki
lometrelik 4 kısmın da pek yakında 
eksiltmesi yapılacaktır. Yapılmakta 
olan kısımlardaki toprak işlerinin tu
tarı 800.000 metre mikap tahmin edil
mektedir. Bu güne kadar bunun 40.000 
metre mikabı tamamlanmıştır. 'Gene 
bu kısımlarda sayısı 101 i bulan küçük 
köprü ve menfezlerin çoğunun inşaa
tına başlanmıştır. Bu bölgeye rastlı
yan Dicle köprüsünün çok mühim o
lan temeller ile Anbar ve Kuruçay su
ları üzerindeki köprü temellerinin 
sondaj işleri bir hayli ilerlemiştir. A
mele ve işçilerin sağlık durumu bakı· 
mmdan tesisi zaruri olan sıhiye istas
yonları ile dispanserlerin hizmete ha
zırlıkları bitmiş sayılabilecek derece
ye gelmiştir. Şimalde Sıvas - Erzurum 
hattı üzerinde Divrigi'yi çoktan geç
miş olan demiryolu Erzincan'a kavuş
mak için çetin boğazları aşmıya uğra
şırken cenubta Diyarbakır - Irak ve 
İran demiryolu da karşısına çıkan her 
engelle savaşarak tesbit edilen it 
programı üzerinde hızlı adımlarla i
lerlemektedir. 

Ortı aul mualllmlill imtihanı 
Orta okul muallimliği için açılan 

tahriri imtihana girenlerin imtihan 
evrakları Kültür Bakanlığı'na tama
men gelmiş ve tetkika başlanmıştır. 
Tetkik neticesinde imtihanda muvaf
fak olanlar ilan olunacak ve bunlar si
fahi imtihan vermek üzere şehrimi~:! 
davet olunacaktır. Evrakın tetkiki ay 
sonuna kadar sürecektir. 

Cümhuriyelin 15 inci yıl 

dönümüne hazırhk 
Bütün Bakanlıklar ve mülhak genel 

direktörlükler cumhuriyet idaresi za
manında yapması ve yapılması tasav
vur olunan işlerin hepsini hazırla
maktadırlar. Hazırlzklar cumhuriye
tin on beşinci yıldönümünden evel ta
mamlanmı§ olacaktır. 

bankasının altın mevcudu da her sene 
artmıştır. 1933 den beri bankanın al

tın mevcudu şu seyri takib etmiştir: 

17.695,36 kilo, 19.522,52 kilo, 20.968,84 

kilo, 24.103,06 kilo ve nihayet 1937 de 
26.107,73 kilo. 

Emtia fiyatları 

Toptan emtia fiatları hakkında Sil· 
mer bankın hazırladığı endeks 1927 
100 farzedildiğine göre 1935 için 72,09, 
1936 i~in 72,80, 1937 için 73,31 göster
mektedir. Şu halde iç piyasada fiat
larda umumi bir yükselme temayülü 
müşahede edilmektedir. Bu umumi fi. 
at yükselişine rağmen münferid mad
delerde, bilhassa devlet endüstrisi 
mamullerinde fiat ucuzlatma siyaseti 
hararetle takib edilmektedir. 

Sümer bank bülteninden alarak yu
karıda kısaca kaydettiğimiz rakam
lar, memleketin bütün iş ve ticaret 
sahalarında, bir kaç seneden beri hu
sule gelmekte olan devamlı inkişafı 
en bariz bir şekilde ortaya koymak
tadır. Bu müşahede, her türkün göğ
sünü ancak iftiharla kabartabilir. 

, .............................................. . 
ı Kızllaya "'1ı Yeni kurulan kimya 

yazllahm 1 fabrikaları 
Saygı değer yurddaş; 
Kızılay Cemiyeti, insanlık ve 

1 
şefkat duygularmdan doğarak 

i 

ülkemizde bundan ( 60) yıl ön4 
ce kurulınuş bir hayır müesse
sesidir. 
Savaşta yaralı askerlerimizin 

l

i yaralarını saran, barı§ta da su 
baanası, yer sarsıntısı, kurak
lık, açlık, bulaşrk haatahk gibi 
insanların başlarına gelmekte 

• olan felaketlerde yardıma ko-

i 

l 
i 

l şan Kızday'dır. Yurddaılarmıızın ve bütün 

: 

dünya uluslarının sevgisini ka- i 
zanmıt olan Kızılay Cemiyeti, İ 
Cumhuriyetimizin kurulduğu 29- ı· 

1 
ilkteşrin - 1923 den 30 nisan • 

ı 
1937 gününedek yukarıda sayılı 

işler yolunda (4) milyon (24) l 
bin ( 424) lira harcamıştır. 

Bütün bu yardımlar; göz be
beğimiz olan Cumhuriyet hükü- ı 

j metimizin Cenıiyetimize vermiş 
olduğu bir takım gelir kaynak- • 

i larile akııoy ulusumuzun hayır i 
evimize Üye olmak ve elinden • 

gelen yardımda bulunmak yoli- '! 
le yaptığı sungular ve hususi 
idarelerle belediyelerin büdce- • 
!erinden ayırmq olduğu para-
larla yapılmıttır. ı 

F eli.kette kendisinden yar- ı· 
dım beklediğimiz Kızılayı ya
şatmak için ona Üye olmak her 
kitinin borcudur. 

lıte bu düıünce ile Merkezi- l 
i miz bu yıl 9 - temmuzdan 16 - i 
f temmuz günlemecine kadar o- f 

l lan bir haftayı (KIZILAY ÜYE i 
YAZMA HAFTASI) olarak i 
kabul etmiştir. İ 

Yurddaş; kendi işlerinden e- i 
sirgemiyerek vakitlerinin bir f• 
parçasını parasız olarak Kızıl
ayın kutsal ülküsü yolunda ge- i 
çirmeyi borç bilen heyetimiz f 
bu hafta size baı vuracaktır. İ 

Günde en az on para heaabi- • 
1• ,,.r..;ı_ ı.;_ t! __ ··-... relc Üve ol- İ 

j mağa büdceniz elvermezse bu-
f nun yarısını ve hatta dörtte bi-

rini olsun vererek yardancı Ü
ye olmanızı ve size bu hafta i
çinde göndereceğimiz üye ka
yıd beyannamesini açık adresi
nizi yazarak ve imza ederek 
Y enifehirde Kızılay merkezine 
göndermenizi iyilik severliği-· 

1 :~.~=~K~:::y ::;~;:~k::; 1 
\-. ................................................ .-! 

lüf us hiiYlyef cüzdanları 
beı kuruıa indi 

İç Bakanlık, K.amutay'm son top

Südkostik ve Klor fabrikalarının temeli 
10 temmuzda İzmitte atılacaktır 

:atbiki s.ü~e~ Bank'a havale edil- ı yardımcı madde olarak işe yaramak· 
mış olan bırıncı beş yıllık endüstri tadır. Bu madde, şimdiye kadar ta· 
programı, hatırlarda olduğu veçhile, mamen hariçten idhal edilmekteydi. 
beş ana şubeye ayrılıyordu. Bunlar - lzmitte kurulacak olan yeni fabrİ· 
dan dokuma branşında şimdiye kadar kamızm istihsal edeceği ikinci kirn· 
Bakırköy, Kayseri, Ereğli ve Nazilli- yevi madde de klor'dur. Gerek mayi 
de dört pamuklu fabrikası tamamla- klor, gerekse onun bir mürekkebi o• 
narak işlemeye başlamış, Malatya bez lan kireç kaymağı halinde sellülot 
fabrikasının temeli atılmıştır. Gene ve dokuma endüstrisinde beyazlatıcı 
Bursa'da faaliyete geçmiş olan Meri- madde olarak kullanılır. Keza sularr 
nos. Y~niplik fabrikası da bu şubeye içilecek hale getirmek için kurulan 
dahıldır. Sellüloz endüstrisi branşın- tasfiye tertibatında da klorun vazife• 
dan _birinci İzmit kağıt ve karton si vardır. Kireç kaymağı halinde kuv· 
fabrıkası faaliyettedir. İkinci kağıt vetli bir dezenfekten olarak her yer· 
ve karton fabri~~si~le Sellüloz fahri- de istimal edilir ve bilhassa boğucu 
kasının da lzmıt te ınşasma devam e- gaz-ları mas'etmek hassasına malik ol· 
dilmektedir. Maden endüstrisi bran- duğu için, harp halinde gazlı mmta• 
şmdan Zonguldak antrasit fabrikası katarın temizlenmesinde çok işe ya• 
lşbankası tarafından kurulmuş, Kara- rar. Klor da boğucu gaz imalinde kul• 
bük'te demir ve çelik fabrikalarının landır. Gerek zehirli gaz imalinde ge• 
kurulması işine Sümer Bank faaliyet- rekse bu gazlara karşı korunmada 
le çalışmaktadır. Şişe ve Seramik mlihim rolü olan bu kimyevi madde• 
branşından Paşabahçe şişe ve cam nin memleket müdafaası bakımından 
fabrikası kurulmuş, Seramik fabrika- kıymeti ve ehemiyeti çok mühimdir. 
s~nın ~e~is _hazırlıkları ikmal edilmiv- Bu itibarla fabrikanın kurulu§u askc• 
tır. Bırıncı beş yıllık programın be- ri kimya endüstrimiz için de faydalı 
şinci ve son branşını teşkil eden Kim- olacaktır. 
ya endüstrisi sahasında Gemlik Sunğ
ipek fabrikası Sümer Bank tarafın -
dan tesis edilmiş ve çalışmaya başla
mıştır. Şimdi gene bu branştan ola
rak kurulacak olan Sudkostik ve Klor 
fabrikasının temeli temmuzun -onun
da lzmitte atılacaktır. Bu hususta i
cabeden bütün hazırlıklar ikmal ve 
fabrikanın makineleri sipariş edil
miştir. 

lsminden de anlaşılacağı gibi fabri
ka iki ayrı kimyevi madde istihsal 
edecektir. Bunlardan biri olan Sud
kostik memleketimizde bilhassa, ehe
miyetli bir mevkie sahih olan sabun 
endüstrisinde kullanılmaktadır. Pa -
muklu dokuma endüstrisinde de elya
f rf-~latılmasında (merserizasyon) 
ıs 1 euua. -·· • . •..J..._, -n<>mııklu 
dokuma fabrikalarının çogalması o\r 
sahadaki ihtiyacı arttırmıştır. Ayrıca 
sudkostik bütün sanayi şubelerinde 

Dün bir kısım yerlerde hava 
kapalı geçti 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
az bulutlu geçmiş, rüzgar şark şima
linden saniyede en çok 6 metre hızla 

esmiştir. En düşük ısı 25, en yüksek ı
sı da 35 derecedir. Yurdda Karadeniz 

kıyılarında hava kapalı, doğu Anado-

Yeni kurulmakta olan bu fabrika 
senede 2100 ton sudkostik ve 1900 ton 
mayi klor imU edecektir. Mayi klo-
run icabı kadar bir mikdarı kireç 
kaymağına tahvil edilecektir. Ayrıca 
senede bin ton hamızı klorma istih· 
sal edilecektir. Fabrika ham madde 
olarak alelade tuzu kullanır. Klor ve 
sodyumdan mürekkep olan tuz, elek· 
troliz vasıtasiyle bu iki asli maddeye 
ayrılmaktadır. Fabrikanın senede 
sarfedeceği tuz mikdarı 4 bin tondur. 
Memleketimiz büyük bir tuz müstah· 
sili olduğu için fabrikanın ham mad· 
desi dahilden tedarik edilecek de· 
mektir. Bu fabrika, ilerde memleke• 
tin ihtiyaçları nisbetinde genişli ye· 
ceğinde , şüphe olmıyan kimya en• 
·d·· .. ~*:ı _a;ıhasında atılmış esaslı bir 
a ım o mak ıtıt>arıy1e a..ru .. _ 

miyet almaktadır. 

Takdirname ile 
taltif edilen 

idare imlrlerlmlz 

lantılarında kabul ettiği bir kanunla 
luda ve cenubun doğu kısmında kıs

beş kuruşa indirilen nüfus hüviyet 
men de Orta Anadolu'da bulutlu, di

cüzdanlarının bundan böyle beş kuruş 

üzerinden halka tevzi edilmesini Nü
fus müdürlüklerine bildirmiştir. 

Çır<_:ır fahrikalarmın elektrik 
istimlak resmi indirildi 

Bakanlar Heyetiı çırçır fabrikala
rında muharrik kuvet olarak sarfolu
nan elektriğin beher kilovat saatinden 
12 santim istihlak resmi alınmasını 

kabul etmiştir. 

ğer yerlerde açıktır. 

Son 24 saat içinde Karadeniz kıyıla
rile orta Anadolu'nun '3-rk tarafların

daki yağışlann metre murabbaına hı-
raktıkları su mikdarı Şarkışla'da 32, 
Giresun'da 14, Rize'de 12, Zonguldak
ta 10, Trabzon"da ve Sıvas'ta birer ki
logramdır. 

Yurdda en yüksek ısılar Sıvas'ta 26, 
Erzurum' da 28, Kocaeli' de 30, Edirne
de 33, İzmir ve Adana'da 34, Malatya
da 36, Antalya'da 37, Diyarbakır'da 

38 derecedir. 
Endüstrimizin umumi kalkınma 

hamlesi içinde Sümer Bank fabrikala
r mın vazıyeti bilhassa memnuniyet 
vericidir. Banka kanalından iş, ücret 
ve maaş şeklinde piyasaya dokülen 
paı a yekunu 1936 da 6,2 milyon lita
dan 1937 de 9,5 milyon liraya çıkmış· 
tır. Banka ve müesseseleri devlete 
vergi olarak 1936 da 3,7 milyon lira 
vermişken, 1937 de yüzde 16 artışla 

4,3 milyon lira ödemiştir. 1937 de u -
mum satışlar bir yıl öncesine nazaran 
yüzde 52 artmıştır. Sekiz sene zarfın
da fabrikanın piyasa satışlarında se
nelik vasati artış nisbeti yüzde 40 dır. 
Bankanın elindeki pamuklu fabrika
larının 1937 de bir yıl öncesine naza
ran satışları yüzde 33 artmıştır. Bey
koz kundura fabrikasının piyasaya sa
tışları bir yıl öncesine nazaran yüz
de 57 bir artış kaydetmiştir. Siımer 
bank fabrikalarının 1937 de pamuklu 
imalatı 4.267 tondur ki umum Türkiye 
imalatının yüzde 49 unu teşkil etmek
tedir. 
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lç Bakanlık muhtelif i•lerde baıa· 
rı gösteren idare imirlerimizi takdir· 
name ile taltif etmiştir. Bu idare •· 
mirlerimiz Erzurum valisi BB. Ha· 
şim lşcan, Ankara idare heyeti ba· 
larmdan Ahmed Cevad Akm, Neşet 
Tanyolaç, Enver Yücesan, Tokad 
mektubçusu Sadeddin Sönmez, Er· 
zincan mektupçusu Rauf Ozdemir, 
Manisa mektupçusu Şevki Birsel, 
Keskin kaymakamı Ekrt.m Anıt, El• 
bistan kaymakamı Cemil Bingill, Bey• 
tüşşebab kaymakamı Mustafa Eşref 
Uykur, Düzce kaymakamı İsmail 
Baykal, Tercan kaymakamı Cemil 

1 

Ağatimur, !skilip kaymakamı Müın• · 
taz Arıkan, Bolu'nun Gümüşova nahi· 1 
yesi müdürü Cemal Usuğ, Bolu'nun 
Köycülük nahiyesi müdürü S. Kara• 1 

man, Denizli'nin Hama nahiyesi mü• 
dürü Rıza Onur, Malatya'nın Ayvalı 
nahiyesi müdürü Hakkı Melkaç, ça• 
nakkale'nin Evciler nahiyesi müdiirU 1 

Fuad Erkut, Sinobun Duragan nahi• 
yesi müdürü Abdülkadir Işıtman. ı 
Malatya'nm Kızılin nahiyesi müdüt 1 
vekili Fahri Esin'dir. 

1l1 ümılmlôt lıarekeıleri 
Memleketimizde demiryolları nak

liyatının inkişafı bilhassa dikkate şa
yandır. Nafıa vekaleti tarafından ta
kib edilen navlun ücretlerini ucuzlat
ma siyaseti kadar hatlarımızın geniş
lemesi de bunda müessir olmuştur. 

1932-33 senesinde demiryollarımızda 

64.242 baş hayvan nakledilmişken 

1936-37 de 414.786 başa çıkmıştır. Eş
va nakliyatı 1934 de 1.947.768 tondan 

Everest tepesi 
insan oğlunun ulaşrlmryana ulaş

mak hırsı, medeniyetle beraber ar
tıyor. O hırstır ki Lindberg'lerin 
okyanosları aşmasına sebeb olmuş· 

yeryüzünde, denizde ve havada bir
çoklarına şimdi tafsilatını hatırla

mak mümkün olmıyan bir nice re
korlar krrdrrmrştrr. 

Fakat insan ihtirası, bütün bun
lara rağmen tatmin edilmek bilmi
yor. Son günlerde de bir kaşif ka
filesinin Everest tepesine üç yüz 
elli metreye kadar yaklaştıktan 

sonra sam yeline yakalanarak geri 
döndüklerini öğreniyoruz. 

Biz, dağ dağa kavuşmaz; insan 
insana kavuşur, deriz. 

Everest tepesine ulaşmanın hala 
mümkün olamadrğrna bakrlrrsa, bir 
müddet için şunu da söyliyebilece
ğiz: 

- insan da en yüksek dağ tepe
sine zor kavuşuyor/ - T. 1. 

Yeni bir tiinel! 

Sivas - Erzurum hattında Cak
şur ile Kemal arasında 1300 met
relik yeni bir tünel açtığımızı if
tiharla öğreniyoruz. 

Osmanlı imparatorluğu zama-

nında Fransa'ya gidip oranın tü
nellerini, metrolarını gören bir es
ki zaman münevverinin hayretten 
ağzı açık kalmıt ve demitti ki : 

- Yahu, bu franaızlar köstebek 
gibi; memleketlerinde oymadık 

toprak bırakmamı§lar ! 
Bu C$ki zaman münevverini 

haklı görmek lazım gelirdi. Çünkü 
adamcağız, osmanlı ülkesinde 
toprağın yalnız köstebek tarafın
dan oyulduğunu gönnüıtü. 

Her yeni ba~rımızın değerini 
gereği gibi anlıyabilmek ve gÖ&

terebilmek için onu eskiaiyle kı
yaslamak fena olmaz. 

Bugünün münevveri, türk bilgi
siyle ve enerjisiyle delinen bu dağ
ları gördükten sonra hiç bir mem
leketi yadırğamıyacak, osmanh 
köstebeğini ise hic hatırlamıya
caktır. 

E.~ki - )'eni! 

Peyami Safa, bir fıkrasında ''es
kiden nefret"ten bahsediyor. Ba
na kalırsa meseleyi bizim eski bir 
atalar sözümüz de, çoktan, hallet
miştir: 

- Eskiye itibar olsa Bitpazarı
na nur yağardı ! 

Eski olarak en ziyade rağbet 

gören üç ıey vardır, bilirsiniz: şa
rap, hah, ve de»t 1. 

Fakat onlara da ne yaptığnnız 
meydandadır: eski halıyı ayakla
rımızın altında çiiner; eski ıara
bı bir kaç yudwnda yok eder, es
ki doatu da yenilerinden önce unu
turuz. 

Eski ile yeni hemen hemen hiç 
bir zaman birlepnez. Bu iki kelime, 
yalnız latanbulun Haliç civarında 
bir semtte birlepniştir: Eskiyeni'
de. 

Kurbağa yağmuru.! 

latanbul'da Tarabya'ya kurbağa 
yağmuru yağını~. Hadise dünya
nın bazı taraflarmda görülmemiş 
feylerden değildir. Fakat tarabya
lılar, galiba, bunu ilk defa gör
dükleri için biraz tela§ etmİ§, me
raklanınışlardır. 

On dakika süren bu yağmur, 

farabya sokaklarına bir hayli kur
bağa doldurmuf. 

Madem ki tabiyat bu İstanbul 
sayfiyesine canlı bir yağmur yağ
dıracakmış; bari balık, istakoz, 
istiridye, pağorya, karidea gibi 
bir §ey yağdırsaydı da akşamcıla
rın yüzünü güldürseydi, fena mı 
olurdu ? 

}'um uşak huylu atm çiftc~i ! 

lbrahim isminde 45 yaflarmda 
bir arabacı F eneryolu'ndan geçer
ken beygirlerinden birisi ürkerek 
kendisine bir tekme atmıf. Bu çif
tenin zorlu olduğunu, zavallı ara
bacının Nümune hastanesine kal
dırılmasından anlıyoruz. Galiba 
bu at, §ahsı halime benziyordu. 
Ziya paşanın meşhur beyiti hatı
rımıza geldi : 

Allaha sığın aahsı halimin gazabından 
~ira yumuıiak huylu atm çiftesi pektir. 

Sivas ö§retmenlerinin • 
memleket gezileri 

Sivas, 7 a.a. - Kültür direktörU
nün başkanlığı altında 40 kişilik bit 

1 

öğretmen kafilesi Malatya, Etazıl• 1 

Tunceli ve Diyarbakır'da bir yutC l 
gezisi yaptıktan sonra şehrimize d~· 
müşlerdir. Öğretmenlerimiz bu getl' 1 
!erden çok memnun olmu§lar ve kıy• 
metli bilgiler edinmişlerdir. 

Noterlerle Ticaret Odasının 
yaz çalışmaları : 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Noter dr ' 
ireleriyle Ticaret Odası bugün ya' 
saatleriyle çahşmağa başlanuşlardır. 1 

' 
Haydarpaşa'da yapılacak 1 

köprii t 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Haydat' , 

paşa'da yapılacak geçid köprüsürıil11 

projeleri hazırlanmıştır. KöprUrıii11 '· 
yapılmasına gelecek ay başlanacaktı!'• 'I 

Bolu'da yağmurlar • ~ 
Bolu, 7 a.a. - Dün Bolu mülhal<• • 

tına bol yağmur düşmüştür. Yağrnı.ıt' ' 
dan tütün ve mısır mahsulü çok il' 
tifade etmiş, çiftçi sevinmiştir. 
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D li"iiMAL"I ................................................. : 
ispanya devletinin 

altınları 

ULUS 

•oONYA HABERLER.i 
' 

İki F rankist 
•ris istinaf mahkemesi, ispanya 

fi letine ait olup da Fransa banka- tayyare 
a mevdu olan bir buÇuk milyar 
ak kıymetinde ve kırk ton ağır-

Çin'de ilôn edilmiyen 
harbin yıl dönümü 

pdaki altm hakkında merak ve dü·u·· rüldü 
ka ile beklenen kararını nihayet y 

k• 1ni,tir: Dün ajans telgraflarının Barselon, 7 a.a. _ Müdafaa nezare-
Japonlara karşı Sanghay'da 

nümayişler yapıldı, 
umumi taarruz 

~· lirdiğine göre, lspanya'nın bu aJ- ti tebliğ ediyor: Şark cephesinde düş 
ı.. {an §imdilik, Fransa 'bankasında manın taarruzları geri püskürtülmüş· 
rı- tıfuz kalacaktır. tür. Bir hava muharebesi esnasında 
ın~ avanm mahiyeti §U idi: İspanya iki frankist tayyaresi düşürülmüş -
yı rlet bankası, yedi sene evel cwn- t " 
~ ~ 

riyetin ilanındanberi elindeki alos . k 
ısto unu muhafaza için Fransa 

cı rlet bankasına tevdi etmi§ bulunu
rı 

an fdu. Bu altınları kar§ıhk tutarak 
C" illnya fransrz piyaıasmdan bir is
v- 'az yapmı§, fakat isttkraz kıy
r- itten dÜ§en franklar ile ödendi

c\I ~en istokun üçte biri bu borcun 
ı .. tiyesine kafi gelmittir. Binaena

vaktiyle fransız bankasına tev
dilen altm.larm üçte ikisi hala ls

jllya devletine aiddir. 

e- lapanya devletine aiddir; fakat 
a ilgi İspanya devletine? hte dava-

l mevzuu budur. Malümdur ki •s senesi yazındanberi, lspanya'da 
ir. ihtilal devaın etmektedir ihtilal 
e- ~ğı zaman ispanya banka~ının di
lr ~törü, Nikola d'Olver idi. Muavinlik 

aifesini de Pan Gomez görmekte 

•unuyordu. İhtilal çıkmasından bir 
C ay sonra, tam yirmi altı teşrinievel 
t36 tarihinde Fransa bankası ha-. ı ' ı spanya devlet bankası müdürü 

• fluğunu iddia eden Gomez,den bir 
t.ıktub aldı. "Yeni rnüdür'' bu mek

unda İspanya altınlarmm kendi 
İne amade bulundurulmaarn.ı ve 
biı- salahiyeti haiz olmıyan Es
ınüdÜrÜıı emrine verilmemesini 
Ü haıkiıki İspanya devlet banka~ 

Frankocuların ilerleyişi 
Burgos, 7 a. a. - Teruel cephesin

de Franko krtaları 25 kilometre iler
liyerek düşmanın Teruel'in cenubu 
şarkisindeki mevzilerini tehdid etme
ğe başlamışlardır. 

Artana mmtakasında Castro şatosu 
ile Villa Vieja kasaabsı işgal edilmiş
tir. 

Franlwcııların tebliği 
Salamanka, 7 a.a. - Franko karar

gahının harp tebliğinde deniliyor ki: 
Temel cephesinde Puobla mınta -

kasında kıtaatımız ileri yürüyüşüne 
devam ederek düşmanın birçok mü
him mevziler ini ele geçirmiştir. Düş

manın zayiatı çok ağırdır. Son üç 
gün içinde binlerce ölü vermiştir. 

1300 esir ald ık. 
Kastellon cephesinde düşmanın bir 

çok mukabil taarruzlarını tardettik -
ten sonra yeni mevziler ele geçirdik. 
Yalnız bir t ek mmtakada düşman 100 
ölü ve 86 esir kaybetmiştir. 

Hiikümetri ispanya limanları
na işliyen lngiliz gemileri 

Londra, 7 a.a. - Hükümetçi İspan
ya ile deniz ticaretinde bulunan va
pur sahiplerinin bir muhtırası üze
rine İngiltere deniz ticaret odası ti
caret nezaretine bir mektup göndere-

Şansi'de de 
başladı 

kendisinin tem&il ettiğini bildi
rdu. Fakat 1936 son baharında 

. ko ihtilali henüz inkitaf etme
ınden Fransa bankası Gomez'den 

rek Alm:ria lir~anının ingil~z tic~~e: Çin mukavemeti nam ına 'dikilen abide 
tine katıyen kıfayet edemıyecegını ı . . . 

• flen bu ~ktuba kulak aamamıı, 
.. fbnıarua Nıkola d ' Olver emrinde 

İllllr'll~••~ --3°- ""fı.UIÇltUllııU&"• 
it ik 1 " m zaman arda, d' Olver, ihtila-

başlangıcında.nberi münakaşa e-

iyen salahiyetini kullanmıya 
ini kırk ton altıw ıekmeie kara: 
lnnİ§tİr. Bunu h '' ,,1 alan Burgos 

ünıeti banke:...-ım ınüdürü Go· 
• altmların ha.kiki İspanya dev
ankaaı olan kendi bankasına ait 
uğunu iddia ederek, Franaa han-
ını protesto elmittir. itte bunwı 

~~r ki mesele han.sız adliye
ıntıiıkal etmittir. Franaanın adli

tarihinde bir ''Cour dea Re~cres"-
bu derece büyük d. 

r- düiü vaki deiildir. Ve ınah~= 
A- ınların mukadderatı hakk d 

türlü karar verebilirdi: ı _ BaU:se~ 
.. hük~etine tealiıni. 2 _ Burgoa 
UDıetine verilmesi. 3 - Fransa 
kaa~da hıbı. Juge deı Referes 

a-

. leyı Uzun ve etraflr tetkik 
ikten aonra nihayet .. .. .. k 

ı . • uçuncu ır a 
1, ar vernııı ve altınlar Franaa ban-
.. ında ı._,__ ı d 
.. . aaunıı ar ı. Barselona hükü-
f aeu~ <?>ur deı. Referes'nin bu kara-
lnı ıstinaf etmııti Dün . 

1 il · •.ıans te graf-
'J arının bahaettikleri nihai karar i 1
• • bu iatinaf mahkemeaıi kararıd: 

1.. lgraflara ba.lu]acak oluı-aa, i.tiaıaf 
11 kemesi Referes mahkemesi tara-

a- an verilen kararın doğru oldu-
ii• a hükınetmiştir. Bu kararla artrk 
11 Ya altınları, lıpanya'daki har-
.. neticesine kadar Fransa banka-
ti a mahfux kalacaktır. 

14 Bu kararın bir kaç bakımdan ehe
Ilı J'Jeti vardır: Gerçi bir hükümetin 

9ınınıp tanmma.nıası, mahkeme ka
ına ballı değildir. Yani Paris is
af mahkemesinin karariyle Barse

tna hükürneti, lspanya'da Fransa ta
fından tanınan .,-ı:.,ru hükümet 

aktan çıkıp• a)ur&os da tanın-
11 olnıa:ı. Fakat franaız bankacıla-

Bar1elona hüküınetinin uferin-

n eaki&i kadar emin deiillerdir. 
~•nıız bankacdan, franıız politikacı-

hdan daha ölçülü hareket ettikleri 
etle, Burgos hükünıetinin ileride 

bileceği her hangi iddiayı bugün· 
göz önünde bulundurmak lüzu. 

nu hissebnitlerdir. Mahkemenin 

t-ı, karı,mazlık komisyonunun va· 
esini dolaytaiyle kolaylaıtınnahdır. 
uharebe içinde altın en kıymetli bir 

cadele vasıtasıdır. Mahkemenin 
ariyle her iki taraf da bu vasıta· 

n mahrum kalmaktadırlar: Mah-

bildirmiştir. Vapur sahipleri Barse - Soldaki sütunda ıunlar yazılıdır: An ı ...... ..ı.1c Yoluna zafıyet yok. Hatta bır tek 
. . k 0 . adam v~ h i.- • -'· •·-·:l"'" ıı.cusa da .• 

lon ve Valensıya lımanlarlt!m. en 1
- urtadaki ıütunda §Unlar yaznldır: Hükümeti tutmak, şeflere itaat etmek ve 

1,.r;,., .. •-' •- "'"'uınesını ıstıyorlar. sonuna kadar çarpışmak, 
Filhakika hükümetçi İspanya limanla Sağda şunlar lo'azıhdır: Cebhede met in ve kahraman olalım, cebhe gerisinde sü-
rrna 140 ingiliz gemisi işlemektedir. kQn ve itimad kuralım. 

Hayfa'daki çarpışmada 
20 kişi öldü, 100 
kişi de yaralandı ! 

Bir ıok kimseler tevkif edildiler 
Kudüs, 7 a.a. - Resmen bildiril

diğine göre, dünkü Hayfa hıidiıele
rinde 20 kişi ölmüş ve 38 i ağır olmak 
üzere 100 kişi yaralanmıştır. 

9 ki§i öldii 
Kudüs, 7 a.a. - Dün bir müsademe 

esnasında müsellah çeteler ağır zayi
ata uğramışlardır. Devriye, bir pet
rol borsunu tahrib etmekte olan tet
hişçilere ateş ederek içlerinden do
kuzunu öldürmüştür. 

Şehrin ortasında bomba 
Londra, 7 a.a. - Royter Ajansı bil

diriyor: Hayfa' dan bildirildiğine gö
re, şehrin merkezinde atılan bir bom
b~dan dördü yahudi olmak üzere 22 
kışi ölmüştür. Yirmi kadar da yaralı 
vardır. 

Bir çok tevkifler yapıldı 
Hayfa 1 a.a. - Dün akşamki va

hi~ ha~.iselerden sonra bir ingiliz 
P.~lıs m~:rezesinin buraya gelmesi, 
sukunetı ıade etmiştir. Birçok tevki
fat yapılmıştır. Ölenler için bu sabah 
cenaze alayları tertib edilmiştir. 

Beş yahu'di yaralandı 
Hayfa, 7 a.a .. - Nilmayif yapan a

rablar, sokaktan geçen beş yahudiyi 
yaralamışlardır. 

Hayfa hadiselerinin ta/ siUitı 
Londra, 7 a.a. - Hayfa'dan bildi

rildiğine göre, dün ıehrin merke.zine 
atılan bombadan ikisi ağır olmak ü
zere yalnız altı kişi yaralanmış fakat 
kimse ölmemiştir. Araplar, protesto 
makamında mağazalarını kapamışlar
dır. Hayfa'daki araplar, nümayiş yap
mak teşebbüsünde bulunmuşlardır. 
Mağazalar kapanmıştır. 

Filistin' e bir fırka 'daha 
gönderiliyor 

Londra, 7 a.a. - Filistin'dıe hadise
lerin fazlalaşması dolayısile, sonba
har bidayetinde buraya yeniden b.ir 
fırka gönderilmesi takarrür etmi~tır. 
Bu suretle Filistıin'de bulunan İngıliz 
askerlerinin mikdarı Uç fırkaya çıka
rılmış olacaktır. 

Japonya' daki sel f elAketi 

Ölenlerin mikdarı 
binden fazladır 

- -
400.000 ev harab oldu 
Tokyo, 7 a.a. - Dün aktam neşredilen resmi rakamlara ıöre, tuğyan neti

cesiooe vukubulan zayiatın bilançosu şudur : 

382 ölü, 192 kayıp, 287 yaralı, 400.000 ne yakın ev harap olmut ve
ya aular tarafından ıötüriilmüıtiir. 

* * • 

J Tokyo, 7 a.a. - Çin - Japon ihtila
fının yıldönümü münasebetiyle bütün 
Japonya'da öğle zamanı 1 dakika sü
kut edilmiştir. İmparator, Prens Ko
noye tarafından bir mesaj neşrettire
rek askerlerinin kahramanlrkları saye
sinde Çin'de husule gelen vaziyet hak
kında memnuniyetini bildirmiştir. Me
saj'da imparator bilhassa Japonya ile 
Çin arasında devamlı ve sağlam bir 
işbirliği tesis edilerek her türlü ihti
laf imkanlarına mani olmak lazım gel
diğini tebarüz ettirmiş ve bu maksat
la milletin bütün servetinin emre a
made bulundurulmasını istemi§tİr. 

1 Bu mesaja cevap veren prens Kono
ye, Çin'deki Japon aleyhtarı bolşevik 
rejimin ezilmesi ve Çin ile Japonya a
rasında bir işbirliği husule gelmesi 
sayesinde Uzak şark'ta nizam ve asa
yişin tressüs edeceğini ve neticede 
dünya sulhuna da hizmet edilmiş ola
cağını beyan etmiştir. 

Şanglıay' da japonlara karşı 
rıiimayişler 

Şanghay, 7 a.a. - Muhasamatın yıl
dönümü günü sabahleyin, tethişçiler, 
bomba veya tabanca kullanmak sure
tiyle yedi suykast tertip etmi§lerdir. 
Bunlar, Japonlarla "Çin'e hiyanet e-

denlere" karşı tevcih edilmiştir. Suy
kastlar beynelmilel mıntaka ile Japon-

ların işgali altında bulunan mmtaka
nın muhtelif noktlarında yapılmıştır. 
Ölenlerden bazlarının hüviyetleri tes
bit edilememiştir. 

Japonlar umumi taarruza 
geçtiler 

Tokyo, 7 a.a. - Japon kuvetlerinin 
Şansi'nin cenubunda umumi taarruza 
geçtikleri, neşredilen bir tebliğde bil
dirilmektedir. Tebliğde bildirildiğine 
göre, bir topçu düellosu esnasında 
Çinliler boğucu gazlı obüsler kullan

mıılar ise de bu gazlar Japonlardan 
ziyade Çinliler arasında telefatı mu
cip olmuştur. 

Tebliğde netice olarak bu taarruzun 

6 marttan heri bu havalide hareket

siz duran Japon kıtalarınrtı tekrar faa
liyete geçmesine bir başlangıç olduğu 
kaydedilmektedir. 

Çan-Kay-.'}ek'in sözleri 

Hankeu, 7 a.a. - Çin ajansı Santral 
Niyüz bildiriyor: 

Çok feci 
bir kaza 

Yaııyan insanlar ateı i(inde 
buakılarak tecrübe yapıhr mı ! 

Coimbre -Portekiz-, 7 a.a. - Ara
gon kıraliçesi Sainte İsabelle Y?r~ula
rının ikinci günü dün akşam bır ıtfa
iye talimi ile bitmiştir. Cumhuriyet 
meydanında üç katlı bir binayı te~il 
eden tahtadan bir yapı vücuda getırıl
mişti. Yapının üçüncü katında 12 kişi 
ile bir çocuk bulunmakta idi.Meydana 
birikmiş olan kesif bir halk kitlesinin 
önünde yapıya ateş verilmiş, fakat a
teşin şiddeti karşısında itfaiye şaşır
mıştır. Alevler tahtaları sarmıya baş
layınca figüranlar merdiven istemiye 
başlamışlar nihayet korkudan şaşıra
rak meydana atlamışlardır. 

Figüranlardan ikisi yapının direk
ler.ine sarılarak dumandan boğ':1lup 
kalmışlardır. Bunların cesetleri yan
gın söndürüldükten sonra bulunmuş
tur. Atlıyanlardan il.çil ağır surette 
yaralanmıştır. 

Lihtenıtayn 

prensliğinin 
• • 

vazı yeti 
Vaduz, 7 a.a. - Lihtenştayn hükü

meti bir tebliğ neşrederek, alman kı
talarının memleketi işgal etmek için 
hududda toplandığını tekzib etmiştir. 
Tebliğ şunları ilave etmektedir: 
"Almanya'nın memleketi askeri iş

gal altına almak hususundaki herhan
gi bir tasavvuru bahis mevzuu ola-
maz.,, 

Bazı Çin adalarına 
gönderilen Annamh 

jandarmalar: meselesi 
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................................... ~ 
Türk askeri 

Hatay' da 
TAN,da B. Ahınet Emin 1Ma bat

lık.la yazdığı ba-ş yazısında e:zdim
le diyor ki : 

"Türk askerinin ilk ve tabii vaz.!
fesi yurdu korumaktır. Cuınhuı-iyet 
devrinde; türk ordusu bu vazifenin 
icaplarını, silahını kullanmak sure
tiyle değil, azmini, kudretini uyanık
lığını,. yüksek teJcniğini bütün dün
yaya duyurmak sure iyle yerine ge
tirmi§tir. 

Tünk as.kerinin ikinci rolü, dünya 
barı§ma destek olmaktır. Türk mil
li siyasetinin hedefleriyle, dünya ba
rt§ınm hedefleri arasında tam bir 
uygunluk vardır. Bu itibarla türk or
dusu, milli vazifesini görürken aynı 
zamanda sulha, nizama, emniyete 
bekçi olan bir ol'dudur. 

Dün Hatay halkının co~kunca te
zahürleri arasında Hataya giren 
türk ukeri, bu vazifelerin her ikisi
ni birden görüyor. 

Türk ordusunun hiç bir tecavüz e
meline alet olmadığı, ancak Öz yur
dun varlığını ve memleketin hakla
nnı koruduğu ve daima sulh ve inti
zama hizmet ettiği, nihayet fransız
lar tarafından da anlaşdmış ve 
Franaa bunun üzerine bütün yakm 
§ark siyasetini değiştirecek yeni bir 
yol tulmu§tur. 

Aakerler.i:mizin Hataya girme6İ 
türk milleti hesabına elbette bir za
ferdir. Fakat bu zaferin asıl mina
sı, bizim, her engeli yenerek dedi
ğini mutlaka yapan insanlar olduğu
muzu isbat etmesinde değildir. Türk 
milletinin barışçı ve emniyete layiık 
bir millet sıfatile kazandığı itibar ve 
şerefi bir kat daha yükşeltmeainde 
ve kökle§tirmesindedir. 

Hataya giren türk askerleri, dün
ya yüzünde barı§, istikrar ve terak· 
kiye en çok hizınet eden bir ordu 
nun şerefli müme55illeridir.,., 

ASKERLERiMiZ HA TA Y'DA 
CUMHURlYET'te B. Abidin Da.

ver ''Askerlerimiz Hatay'da" baıh
ğı yazısında e:zcümle diyor ki : 

Paris, 7 a.a. - Çin'in Paris büyük 
e~çisi Velliogtonko Hariciye Nazırı 
Bone'y i ziyaret ederek Paracol adala
rının Çine aid olduğunu kaydettik ten 
sonra mezkur adalara Annamlı jan
darma müfrezelerinin gönderilnlft ol
ması hakkında izahat taleıb etmiştir. 

"Biz istanbulluleT, hasretini çek
tiğimiz Mehmedcr ")n kokusunu duy 
duğumuz gün, r ~sıl kurtulutun, İ6-
tikli.Lin, zaferin koku.sile meat ve 
me.ud olduksa, bugün de hataylıla.r 
aynı saadetle sarhoş ve bahtiyardll"
lar. Belki, onların sevinci ve hey~a
nı daha büyüktür; ~Ü, onlar 
Mehmedciğin haaretini, bütün türk 
yurdlarından daha çok çektiler. On 
sekiz sene türk süngüler.inin parıltı
amı özlediler, on aekiz aene türk at
larının yeleaine hasret kaldılar, on 
sekiz sene hududun öte tarafındaki 
türk. borularına, yavuklunun aeaini 
dinler gibi, kulak verdiler. On sekiz 
sene, dile kolay! On sekiz senede, 
yeni doğmuı Hatay kızları büyÜyüp 
ıelin oldular; Bir karıılı:k Hatay oğ
lanları delikanlı olup aakerlik çağı
na girdiler. Hatay türkleri arasında 
hasretlerini mezara götürenler oldu. 
Fakat, itte nihayet Atatürk'ün mu
zaffer ve halaskar oldu.su, Hatay 
tüııklerini de kurtardı, Hatay ••~.rkle 
rinin istiklalini de .•• 

Bone verdiği cevabta, mezkfır mın
takanm seyrsisefain için tabiaten çok 
tehlikeli bulunduğunu, binaenaleyh 
bütün memleketlerin vapurları için 
em.niyet tertibatı vücuda getirmek ü
zere orada tel&iz istasyonu meteorolo
ji müessesesi ve fenerler vücuda ge
tirilmegi zaruretini tebarüz ettirdik
ten sonra jandarmaların mezkur mü
esseselere aid memurları ve mezkfir 
müesseseleri korumak için gönoderil -
diğini bildirmi9tir. 

Mezqr taşının 
altındaki ölüler 

Breslav, 7 a.a. - Yahudilere aid HiLAL ÇIKTIGI YEi\.~ TEKRAR 
malların tahriri ve istimali hakkında G 1 R D 1 
Göring tarafından neşredilen karar- SON POSTA' da B. Muhiddin 
name mucibince Glogau yahudi me- Birgen bu bathkla yazdığı bir ya.zı
zarlığında yapılan araştırmalar neti- da demektedir ki : 
cesinde bir mezar ta,ının arkaaında "Evet, hilal çıktığı yere tekrar 
bir ka~ bin marklık altın bulurunu,. girdi. Türk tarihinin ve türk taliinm 
tur. değiştiğini gösteren bu hadise, bize 

i tal ya erkônıha rbiye 
ne kadar gurur ve iftihar duygusu 
verse haklıda. Fakat bu duygu ile 
göğüslerimiz kabarırken, şuna dik
kat etmeği de unutmayalon: Eğer 

reisinin Berlin ziyareti hila1, çıktığı yere tekrar girdiyse bu-

Berlin, 7 a.a. - İtalyan generali Pa
riani Vunsdorf talim karargahını 
gezmiş ve İtalya sefaretinde şerefine 
verilen ziyafette hazır bulunmuştur. 
Bu ziyafete alman Genel Kurmay 
Reisi General Keitel ile Kara ordusu 
Kumandanı General Bravsiç de İfti -
rak etmiştir. 

1 ngiliz halkına 
gaz maskesi 

Londı-a, 7 a.a. - Dahiliye Nezare
tinden bildirildiğine göre, temmuz 
nihayetlerine doğru ve nihayet Ağus
toa ortasma kadar Btiyilk Britanya 
halkına 35 milyon gaz maskesi tevzi 
edilecektir. 

Romanyada bircok hapisane 
müdürleri azledildi 

nun tek olan sebebi, "osnıanh,,nm 
omuzundan kalkıp türkün omuzuna 
geçmit bulunmasıdır. Osmanlı bay
rağı bir tecavüz ve istila bayrağı idi; 
türk bayrağı bir milletin hayat hak
kının bayrağıdır. Dünya, dünya ola
lı hiç bir istila imparatorluğu gör

.memiştir ki bu, nihayet parçalanma-
ya mahkUnı bulunmasın. Gene dün
yada hiç bir millet görülmemiştir ki, 
milli varlığmı hissedip hakkını mü
dafaaya karar verdiği zaman, onun 
bayrağını milli hududlarının bütün 
genifliği içinde hakim olmaktan me
nedebilecek bir kuvvet çıksm. 

Bütün mucize, bütün keramet bu
radadır. Hataya giren bayrak, bir 
ordunun müfrezelerini, taburlarmı, 
bir kelime ile, bir orduyu temsil e
den bir alim.et değildir. Siyasi bir 
hududun öte tarafında kendisini 
§eVk ve heyecan içinde bekleşenler
le kucaklaşmak üzere oraya giren 
bütün bir millettir! 

enin kararı &ansız biikümetinin 
itine elverir. İki aenedenberi kıa· 
ıı:zlık içinde bulunan İspanya'da 
iyet dunıluncıya kadar altınla

belki Rorna'ya, belki Berlin'e 
ta belki de Moıkova'ya hicret .: 
ekleri yerde Paris'te kalmalan 

ranaa için elbette müraccahdır. 
A.Ş.ESMER 

Tokyo, 7 a.a. - Kobe feyzanlarının yaptığı zayiat haıkkında nefJ"edilen 
en aon reami rakamlar 600 ölü ve 200 yarala kaydedildiğini bildirmek
tedir. 

• * il 

Tokyo, 7 a.a. - Saat birde tuğyan kurbanlannm miktarı Kol;;e nıınta-
kasında bini geçmişti. 230 ceset bulu nmu§tur. 7837 kitinin yaralan-
dıiı ve 463 kitinin de kaybolduğu te&b!t edilmi§tir. 

Çan-Kay-Şek söylediği bir nutukta, 
Japonları Çin topraklarından kovmak 

azminde olduğunu kaydetmiş ve bil
tün vatandaşların müzaheretinıden ve 
Çin'in dostu olan devletlerin teşvikin
den mahrum kalmaclıkça boyun eğmi
y:eceğini ilave eylemiştir. 

BU kreş, 7 a.a. - Romanya hapisane• 
terinden bir çoklarında ağır hapis 
mahkümlarının nizamname hiHl.fına o
larak ve mahkumiyetlerile telif kabul 
etmiyecek derecede iyi muamele gör
dükleri anlaşıldığından Dahiliye Na· 
zrrı bir çok hapisane mUdUrlerini az
letmiştir. 

Tek kalbli, tek fikirli, tek tuurlu, 
yekpare bir millet varlığıdır ki ken
diaini çeviren siyasi çemberi parça
lı.yarak öte taraftaki kardeşlerine 
bir millet için tabii olan milli hayat 
hak,kını götürüyor. Hatay ve Türki
ye §imdilik ayn ayrı isimlerdir; fa
kat, hakikatte Hatay ve Türkiye ay
nı şeylerdir: Türık.,, 
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-113- Yazan : M. Şevki Yazman 
Hatta daha sahile çıkmadan ge- J 

miden Arıburnu ve Anafarta'daki 
ingiliz mevzilerini gözden geçiri- 1 
yor. Sahildeki yarlara saplanıp kal
mıı olan bu mevziler yeni gelen ge
neral Üzerinde çok feci bir tesir ya
pıyor ve gayri ihtiyari yanındaki 

yaverine dönerek, 1 
- Bunlar bu yarlar üzerinde ha- I 

Ja nasıl tutunabiliyorlar, aklım bir 
türlü almıyor diyor. Biraz dÜ§Ün
dükten sonra da şöyle ilave ediyor: 

- Dostum. Bu Çanakkale muha
rebesi Wonderland romanındaki A
lia'in bulunduğu vaziyete benziyen 

oir hal, yani garabet içerisinde ga
rabet. 

General Monro siperleri gezdik
ten sonra ise §U kati kararı veriyor: 

"Bu beladan kurtulmak için yega
ıe çare burayı boıaltıp gitmektir." 

İngiliz kabinesinin Çanakkale 
'omitesi 3 teşrinisani 1915 de bir 
.ere daha toplanıyor. General Mon· 
o'nun tahliye hakkındaki raporunu 

,,kuyor. Kabul edemiyor. Bu işin 
bizzat ve yerinde tetkikine İngiliz 
harbiye nazırı Lord Kiçner'i memur 
ediyor. 

Kiçner Çanakkale'ye gelmeden 
evel tahliye aleyhdarıdır. 4 teırini
sanide Çanakkale' deki İngiliz ku
vetleri baş kumandan vekiline (Ge
neral Birdvud)a şu telgrafı gönderi
yor: 

"Gayet mahremdir, ıifreyi bizzat 
kumandan açacak ve münderecatmı 
hiç bir kimseye &Öylemiyecektir. 

General Monro'nun gönderdiği 
raporu biliyorsunuz. Yarın akşam 
Çanakkale'ye gelmek üzere yola 
çıkıyorum. Komodor Keyı'i gör
düm. Zannederim ki bahriye nezare
ti mumaileyhin Çanakkale boğazını 
yeniden zorlamak planını kabul e
decek ve boğaza denizden bir hü
cum daha yapacaktır. 

Benim fikrime söre ingtliz harp 
smül•i Marmara denizine girer 
ainnez Gelibolu yanmadaamı kara
ya baflryan Bolayır berzalunı der
hal -.btetmeliyiz. Marmara deni
mdeki inailiz cJoıuı........ .. .... 
claa a..aa- •encefiz. TW4d• ,... 
nmecfada aebat ettikleri takdirde 
Marmara denizi.ncWU ingiliz donan
.. ama ancak Bolayır berzabmclan 
leYaz- nrebilecefiz. 

Suos körfezinin bqmdald ha
taklık cİYannda ihnç için en 
müsait noktanın ...-eai oldu
iunu kemali itina ile tetkik ve mu
.,. ... ediniz. Bu tetebbüs ile berza. 
lu tutabilelim. Bu berzahı enine ka· 
teclec:ek müdafaa hattmıızm iki u
cunu harp aemilerimiz müdafaa e
clecektir. (Ne kaclar aeç kalmq fi
kiri• •e mütalealar). 

Çanakkale'de son va:ziyeı 

kUdar'ı aeçükten aonra). General lalı komodor K.eya'm Maraalye:da 
Mamo GeliWwo :ru• ........ tala- kencliaine iltihak ettirilmeaini iati
liyeaini taaviye ebnİftİ. Ben tahliye yor. 
emirnameaini imzalamaktan mutla- Lord Kiçner 9 tqriniaanide Mon
ka iatinkaf edec:ejim. Gelibolu ya- droa'a aeliyor. On iki aün burada ka
rmaadaamm tahli799i ~ aa- 1~. Ardı araa ıelmiy.. kcmfe-
7..t 116,alı Mr hll• t ohr. .....aar ak4Wi7GI". Nihayet bqta 

General Monra Çanakkale aahnei generaJ Monro olmak üzere bütün 
............ mald•tbnlacak ft Sel&- senerallerin yarımadanm tabLiyeai -

ne tarafdar olduklarını görüyor ve 
nik he:reti ..ıeri,•inin kumandan- kendisi de buna kani olarak Lon-
lıima tayin edilecektir.. dra'ya tabliye bakınclaki raporunu 

Lord Kiçner'' aönderiyor. Kendisine yetitemiyen 
Lonc:lra'daki haftiye nazın böyle ve geç kalan komodor Keys'i gördü

>'Ul70f'· Fakat Mondros'taki Pİ!· iü zaman da "Sen Marailya'da bana 
Ulllf&llladın, timdi de it itten geçti. 

kin lnumnclan ba ncllerle arbk ha· Ben arbk fikrimi deiittirdim" diyor. 
yallere kapalmıyor. Bu emri de Lord lngiliz et"kanı harbiyeai de tahli-
Kiçner Çanakkale'ye gelinciye ka- yenin lüzmnuna kanidir. 
dar hiç bir kim.eye bildirmiyor. (Sonu var) 

Tatbik aahaama koJ11U7«. Lord 

I ..................................................................................... ' 'i 
TERBiYE BAHiSLERi 

ı ............. """"' .................................. "". 111 ..... '""'"" ""'''' J 
Fena filimlerin çocuklar 

üzerindeki tesirleri 
Tezer T Cl§kıran 

Bundan evelki iki yazımızda fena 1 ca, vazife ve diğer bu gibi mevzular 
kitapların çocuklar üzerindeki menfi hakkında çok yanlış telkinler yapa
tesiri üzerintle durmuş ve bu tesiri bilen filmler bilhassa tehlikelidir. 
muşahhas misallerle göstermiye ça- Manen zayıf olan kızlar bu yanlış tel
lışmıştık. Bu yazunızda da fena film- kinlerin şiddetle tesiri altında kalır
leri aynı endişe ile tetJcik etmek isti- lar ve bu yüzden çok hatalı harekot
yoruz: lerde bulunabilirler. Tipi nasıl olursa 

1 Esas itibariyle sinemanın yapabile- olsun korkunç filmlerin her iki cins 
1 ccği tesir kitaptan daha da mühimdir üzerinde tesıri kuvetlidir. "Fran

diyebiliriz. Çünkü kitapta okunan kenştayn" nammd~ki bir makina ada
fiknin muşahhas, hakiki misallerini mm canlandıgını ve mucidini öldür
kısa bir zaman içinde bir filmde gör- düğünü gösteren film dolayısiyle Vi
mek mümkündür. Film doğrudan doğ- yana'da çıldıran bir genç olduğu gi
ruya hasselerimiz ve bilhassa gözü- bi aynı film yüzünden bir çok kim
müz, kulağımız üzerinde müessir ol- selerin uykularının altüst olduğu, ka
makta ve bu suretle hatırası daha ku- ranhk ve yalnız odalara giremedikle
vetli kalmaktadır. Sinema perdesi ü- ri vakidir. Büyükler üzerinde böyle 
zerinde gördüğümüz şey hakikatin tesir yapan bir filmin küçük çocuğu 
aynı gibidir. Kitapta az görüyor, fa- ne kacıar sarsacağını tahmin etmek 
kat daha iyi anlıyoruz. Buna mukabil güç degildir. 
sinema, bütün teferruatı, bütün kuvet Sayın Bay Hilmi A. Malik'in (Tür-

1 ve canlılığı ile hareket telkin etmek- kiyc'de sinema ve tesirleri) namında
tedir. Bunun içindir ki çocuklarımı- ki değerli eserine göre, Ame;rika'da 
zm görecekleri filmler üzerinde dur- yapılan ruhi tecrübeler 12 - 15 yaşında 
mak ve bunlar içinde zararlı olabile- sinema yıldızları gibi giyinmek, yü
ccklere karşı tedbir almak lazımdır. rümck, oturmak, kalkmak, konuşmak 

Bu tarzdaki menfi tesirleri muşah- istiyen ve yapan yüzlerce kızlar ve 
has bir kaç misal ile göstermek daha oğlanlar oldugunu göstermiş imiş. 
faydalı olacaktır: "Ruhiyat doktoru Samuel Renshanye 

"Gecstömundede genç bir uşak ev göre sık sık sinemalara giden çocuk
sahiplerini zehirlemiye kalkışmıştır. !arın uykusunda intizam aranamaz. 
Bunun sebebi "Zehirli yemek" na- Bundan başka srhatlarına ve büyüme
mındaki filmde gördüklerini tekrar- lerine menti tesi.ri olur. Yegane ted
lamak arzusudur. Yena'da 17 yaşında bir, çocukları en iyi filmlere götür
bir genç, sinemada gördüğü polis mek ve bunu da kabil olduğu kadar 
filmlerinin telkini ile 17 hırsızlık seyrek yapmaktır." (Hilmi A. Malik. 
yapmış ve mahkum olmuştur. 11 ya- aynı eser.) 
şmda bir çocuk sinemada gördükle- Memleketimizde 1930 senesinde çı
rinden son derece telkinlenerck üç, kan hıfzıssıhha kanununun 167 inci 

• beş gün içinde 12 hırsızlık yapmıştır. maddesine göre 12 yaşını bitirmemiŞı 

l 
lngıltere'de dört mektepli çocuk dı- çocukların sinemalara, tiyatrolara 
varlar aşarak, kapılar kırarak yaptık- gitmeleri yasaktır. Altı yaşını bitir
ları hırsızlıkları sinemalarda ögren- miş çocuklar, çocuklaır için hazırlan
diklerini itiraf etmişlerdir .. " (Celle- mış filmleri büyüklerin nezareti al-
ılier. Cinai edebiyat. L'annee pedago- tında görebilirler. Ancak bu kanunun 
ı:;ı'iu"·) tatbikinde müşküller olduğunu ve ço-

"Sellman "ın (Der Kinematogra.pıı -:-· · ": '·~· :-•.,; filmlere girdikleri
ala Volkaerzieher.) namındaki eıterin- nı tahmın cdıyoruz. 
de verdiği bir çok dikkate değer mi- Bütün bu dU.üncelerle, son aylar
saller içinde bilhaasa birisi sinemanın da çocuk esirgeme kurumu sayın baı
ani, şiddetli tesirini göstermek husu- kanı Bay Fuat Umay'ın teklifi ile da
sunda pek karakteristiktir :17 yaşın- ha yukarı Yatlar için de ancak koot
da bir aenç ıinemada bir ka.dmm çan-
tumm nuıl moyulacalmı Btrenlyor rol ediJımlt ,,. sentlile sarar vermi· 
ve bundan sonra bu hareketi taklide yeceğine emin olunan filmlere çocuk
baılıyor. Ancak mühim olan taraf, bu ların gitmelerine müsaade olunması 
soymaların daima, sinema dönüşlerin- hakkındald kanun.un bir an evel faali
de yapılmıt olmasıdrr. yet aahaaında kendiıini göatermeAini 

Bu gibi misalleri bol bol artırmak 
bütün kalbimizle dilemekteyiz. 

kabildir. Şu halde bu gibi menfi te-
sirler yapabilecek filmlere çocukla
rın gönderilmeleri doğru değildir. 

Fena kitaplarda olduğu gibi, hır
sızlar, katiller ve emsaline ait filmler 
daha çok erkek çocuklar üzerinde 
müessirdir. Kızlar için ise, idi a1k 
tuvirleri ile dolu olan ve evliHk, ko-

İstanbul' un elektriksiz 
mıntakalan 

Klml&Ddaya gelince; Çanakkale 
l&lmeaindeki umum kuvetler aizin 
emrinize tabi bulunacaktr. Bolayır 
berzahına ihraç edilecek kıtalan Ye 

k1m1andanlan dikkat ve itina ile ae
ç.iaiz. Bu makaatla planlar tanzim 
ediniz. Batka türlü fikriniz varsa o
- sön dahi planlar bazırlaynuz. 
En münaaip aördüjiinüz ne iae onu 
Tapmız. 

Kiçner Çanakkale'ye gelmek üzere .ı il 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il il il il il il il il lll l il il I L. -

İstanbul, 7 (Telefonla) - İstanbul 
elektrik umum müdürlüğü, tehir ve 
civannda elektriksiz olan mmtakala
nn tnbitine batl•mııtır. 

Bu defa fikir ve taaavvmlarmızı 
mutlaka icra edeceğiz. (At alan O.-

Paris'e ujruyor. Fransa bükümetiy- : Vazan: Alexu Tol,ıoi No: 143 
le de aörütüyor. Burada franaız bat = 
kumandam aeneral Jofr'un dütün- : 
ceai bil&fma &anaıa hükümetinin : . 
Çanakkale'nin tahliyeaine aaJa ta- :, 
rafdar olmadıimı öjreniyor. Yeni _ 
bir te19bbüs ve muvaffakiyet ümidi E 
daha beliriyor. Paris'ten Londra'ya I:: 
çektiii bir telaraf ta ikinci bir zorla
ma tetebbüaünün planını yapmıt o-

------------
Eminönü meydanının 

açlıması 

fstanbul, 7 (Telefonla) - Eminönü 
:, ·.ıeydanının seviyesi köprü batı-

nm ıimdiki seviyesinden 30-SO aan-
·: tim daha yükıetilecektir. Bunun için 

: bir proje hazırlanmaktadır. Valide ha§ 1 runın yıkılma iti bitmiıtir. 

---

Ankara : 

Oğle Neşriyatı . 
12.30 Karı 

neşriyatı - 12.SO Plak: T. musıkisı 
ljarkıları - 13.15 l>ahili ve harici 

Akşam Neşriyatı: D_ ... 
18.30 iJ#" 

neşriyatı - 111 Çocuk Esirgeme Kı& 
dına konferans (llr. M. Sezer) - l 
musikisi ve halk şaı.ıuları (Handaıt 
Saat ayarı ve arapça neşrıyat -
Musıkısi ve halk şarkıları (H. Rıza 
-21 Vıyolonsel solo (Edıb Sezen) 
Stüdyo salon orkestrası: 1- Zikoff: 
nesca. 2- boseph Lanner: Die Ro 
3- Armandola: Spanische Liebe 
Tschaikovvsky: Chant sans Paralel 
Ajans haberleri - 22.15 Yarınki P 
ve lstiklil marşı 

Jsıanbul : 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Pla 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 
turk musikisi - 13.30 Muhtelif plak 
yatı - 14 Son 

. Akşam Neşriyatı: Pl'k 
18.30 a 

musikisi - 19.15 Konferans: Ali :K 
yuz (Çocuk terbiyesi) - 19.55 Bo 
berlerı - 20 Grenviç rasathanesind 
len saat ayarı: Muzeyyen ve arka 
Huzam, Uşak, Kurdili - 20.45 Havi 
ru - 20.48 Omer Rıza Dogrul tarafı 
rapça aoylev - 2.15 S. A. ORKEST 
Ober: La müet do Fortiçi .2- Kaim 
varın noh zaytın. 3- Dclibes: La 
Translator: Serenat - 21.30 Muzaf 
kar ve arkadaşları: Şataraban - 2Z 
peba:ıı belediye bahçesinden naklen 
yete, muzik. - 2Z.50 Son haberler vf 
si gunun programı - 23 Saat ayarı, 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 21 
Stokholm - 21.20 Sottens, Beromu 

ODA MÜZ1Ci1: 16.55 Hilversum_.. 
Brüksel- 18.20 Köln -20.30 Paris 
Lükscmburg - 21 Frankfurt - 21.30 

SOLO KONSERLER: 15 Frank! 
15.30 Viyana - 17.15 Milano - 17.4S 
- 18 Prag - 18.10 Hamburg, Var 
19.40 Hilvcrsum - 20 Laypsig, Murı 
NEFESLİ SAZLAR: 6.30 Konigs 

12 Hamburg, Laypsig- 19.15 Frank 
20 Brcslav - 21.40 Landon - Fegio 
HAFİF MÜZİK: 6.10 Hamburg 

Köln - 8.30 Frankfurt, Münih, Be 
10.30 Hamburg - 12 Köln - 14.10 
- 14.15 Herlin - 16 Brcslav, Dansig. 
burg - 18.30 Frankfurt - 19.10 Kölfl 
Brcslav - 21 Hamburg, Viyan:ı -
Königsberg - 22.30 Frankfurt - Z4 
gart 

HALK M0Zl~1: 11.30 Ştutgart 
Ştutgart - 19.10 Laypsig, Münib 

Ankara Borsası 
7 Temmuz 1938 Fıiyatı 

ÇEKi.ER 

Açrlq 

Loadra 6.23 
Nevyork 126.105 
Pariı 3.505 
Milano 6.63 
Cenevre 28.8225 
Amsterdam 69.5275 
Berlin 50.67 
Brükıel 21.355 
Atina 1.14 
Sof ya 1.5375 
Prac 4.375 
Madrid 6.9225 
Varıova 23.7325 
Badapqte 24.92 
Biikrq 0.9375 
Belcrad 2.87 
Yokohama 36.37 
Stokholm 32.1225 
Moskova 23.7875 

ESHAM VE TAHVILA 

1933 türk borcu 1 
1934 yüzde 5 faizli 

hazine tahvili 
Şark deiirmenleri 

45.-
1.05 
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Saat, öğleden aonra üçü geçmitti, 

fakat ıtet hafiflemiyordu. Kar, lipa 
lipa, tipi halinde yağıyordu. Karan
lık çökmeden nferi elde etmek ıa
aımdı, zira ordugihın merkezine ka
dar girmiı olan dört laveç bölüğü, uğ
radıkları kayıplardan dolayı yorgun 
"zayıf dütmütlerdi. Ve ,ayet, rua
lar ıiperleri arkasından çıkmağa ka
rar verecek olurlarsa bunlar tarafın· 
dan muıbuara ve ifna edilebilirlerdi. 
Filvaki, cenahlarda en az on beı bin 
taft kuvet mevcuttu. 

Muharebenin ba,langıcında, üç 
sıriılı ıüvari bölüğünün kumandaaını 
alınıt olan Şarl, hem merkezin, hem 
de aağ cenahın taarruzlarını mi.ip.he
de altında bulundurmak makaadiyle 
Ştaynbok ve Maydol kollarının ara
ımda mevzi almıttı. Tipiye iıte bura
da yakalandı. Taarruz kolları kar per
desinin arkasında gözden kayboldu. 
Atılan toplardan çıkan at'!§ bile artık 
ıörünmüyordu. Şarl, burnunu havaya 
kaldırıp ditlerini sıkarak muharebe
nin aarhot edici gürültülerini dinli
yordu. 

General Rönsild'in yaveri dört na
la ıelerek kumbaracılarm merkezde 

ıedik açarak rusları ordugihlarının 

gerisine doğru takip etmekte oldukla
rmı haber verdi. Şarl, ıubayı omuzla

;-mdan tutup kulağına bağırdı: "Ge-

1erale deyiniz ki kırat takibin durdu
rulmuını, merkez rödutunun iJgal e
dilmesini, onu müdafaaya bazırlanıl-

mHını, emir beklenmesini emredi
yor ... " 

Şarl, bundan 10nra. aağ cenahta, 
Vayd'ın müfrezelerine muvaffakiyet
sizce ta.aruzlarda bulunan Sliıpenbah'
a. arka arka haberciler gönderdi ... 
"Generale deyiniz ki kırat bu hale p
ııyor .... " Takviye için ona iki ihtiyat 
bölüğü gönderilmesi kumandasını 

verdi: Bu bölükleri bulmak kabil ola· 
madı. laveçliler yarı yarıya tahrip e
dilmit olan ıiperlere kudurmuıcasına 
hücum ediyorlardı. General Vayd bir 
bomba patlamasiyle yaralanmıttı. 
Rualar, allah bilir nMıl, hali tu
tunu yor lardı ... 

Tehlike dakikadan dakikaya büyü
yordu. Bir ıün evel, harp meclisinde, 
generaller aç, yorgun, ıırtları yüklü 
(bu cebri yürüyüı eanuında nakliye 
kollarını terketmek lizım gelmi,ıi) 
on bin ukerle, oğlanı tahkimata da
yanan elli bin kitilik bir orduya ta
arruz etmekten ibaret olan bu hareke
ti delice bir fey telikki etmiılerdi ... 
Bu bir i1ıtiyatsızlıktı... Fakat Şarl: 
"Taarruz eden kazanır: Tehlike ku
veti ziyadelettirir. Yarın Petro'yu ça
dırıma ıetirecekainiz . ., Plinı gene
rallere izah etti. Bu planda her fey 
önceden dütünülmüt, her ihtimal dik
kate alınmııtı; bu fırtına hariç ... 

Bumunu havaya kaldırıp eğerin ü
zerinde doğrularak, her tarafı karlar 
içinde, muharebenin uğultuaunu din
li yordu. Tehlike onu me.t ediyordu. 
Könper ormanında ayı avı yapmak 

-------. -- -- -- . -- -- . .. -- -- . . . - . . .. ---a -. -.. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -
bile bununla kıyaslanamazdı. Seme- ı tınası arasında bir subay zuhur etti: 
novski ve Preobrajenaki alaylarının - Majeste.. General Lövenhaupt 
mevzilerine general Lövenhaupt'm i- takviye kuveti bekliyor ... 
ki bölüğünün hücum ettiği sol cenah- _ Ona dört bölük gönderdim ... Şa-
tan rüzgar acaip bir vuzuhla tüfek şılacak fey ... 
se.lerini buraya kadar getiriyordu. Bu M . t ı t'hk~-' · 'ld" 

· · ak d h ·· ff ki - a1es e... s ı cunıara gırı ı, tehlıkelı mınt a a enuz muva a - h d ki 1 ··ıu1 ı d .. 1 d' · d'l · 1 "mk" en e er ça ı ve o er e uz en ı ... 
yet temın e ı ememış o ması mu un F k t 1 t 1 ·· gül k da . a a rus ar e or er ar asın 
mü? müdafaaya devam ediyorlar. Korku· 

Şarl başını çevirip bir atın batında dan, kandan çılgına dönmüşler ... Kü
dizginini tuttu. (Tipide at ve süvari- fürler aavurarak süngülerin üstüne a
aini görmek kabil değildi) Löven- tılıyorlar ... General Lövenhaupt bir 
haupt'a dört imdat bölüğü gönderilme- çok yara aldı, harbe vava devam edi
ıini emretti. Atın batı birden bire yu- yor ... 
karıya doğru kalktı, kayboldu {bu bö- - Yolu göster ... 
lükler de ne bulunabildi, ne de gön- Şarl, rüzgardan ve kardan korun-
derilebildi). Tüfek ateşi gittikçe şid- mak için eğilerek atını sürdü, tüfek 
rletl<'rerek c'evam ediyordu. Kar fır- seslerinin geldiği tarafa, sol cenaha 

dogru subayla yan yana dört nala i
leruledi. Rüzgarın, karın, tüfek mer
mileri çatırdısının sarhoıluğu içinde 
kılıcının canlı ete girerken gördüğü 
mukavemeti hissetmek istiyordu .. Su
bay, önlerinde yayılan sarı bir lekeyi 
göstererek bir feyler bağı.rdı. Şarl a
tını mahmuzladı. Hayvan ağır bir sıç
rayıfla sarı karlar ü.ı;erinden atlarken 
bataga girdi, çabalandı, sağrısı çamur 
lara billıbütün saplandı ... Burun delik
lerini rüzeara doğru açarak hırılda
dı... Şarl yere atladı. Sağ bacağı kası
ğma kadar batağa girdi. Ayağını çiz
mesinden çekip çıkardı; yüzü koyun, 
ppkaaıru ve kıılıcını kaybederek ıü
ründü. Subay atından inip uzattığı e~ 
lini tutarak kenara çıktı. Bu kılıkta 
- bir çizmesi eksik, batı açık - su
bayın üzeri buz tutmuf sıaka atına bi
nerek tek maıhmuziyle onu mahmuz
layıp tüfek seslerinin, hemen oracık
ta yükselen vahti ıealerin geldiği ta
rafa doğru onu dört nala kaldırdı. At, 
küçücük kar yığınlarının - ölülerin 
ve yaralıların - üzerinden atlıyordu .. 
Ne ve kim oldukları beliniz hayalet
ler yanından geçiyordu. Bir top alev 
kustu. Kırat o anda, ordusuna mensup 
kumbaracılardan karma karıtrk bir 
kıta gördü. Erler, tüfeklerine dayan
mıtlar, ıuratlarını uml§lar, ve ezil
miı, kanlara bulanmıf, ölü yığınlariy· 
le dolu kar tabakaları arkasında, tel 
örgülerin biribirine demirlerle bağlı 
drk lqzıklarının, yükseldiği yerde 
durup beklqiyorlardı. Arka tarafta 

ruılar canlı bir dıvar halinde k 
fıyorlardr. Bunlar kesik kesik 
feyler bağırıyor, yumrukları 
fekleriyle tehdidkir hareketler 
lunuyorlardı. Bellli ki burada 
arruz kırılmıftı. Şarl kumbara 
doğru ilerledi. Ateşli bir silah 
layıfı gibi gürliyen bir sesle ba 
"Bir kılıç veriniz!" ona doğrd 
diller, kendiaini tanıdılar... E 
eğilerek parmaklarını açıp kol 
zattı. "Bir krlıç !" Biri, kabza 
tutup khcını kıralın avucuna 
tirdi. "Allker 1 burada kıratını 

refi ortaya konmuıtur. Bu 
devirip zabtedeceksiniz... Şu 

barbarları Narova'ya dökece 
(Kıhcmı kaldırdı. Bir boru ö 

altında göze görünmiyen b•r 
ru ona cevap verdi.)) "Asker! 
ve kıralınız size yardımcıdır! 
geçiyorum, arkam sıra geliniz I" 
Kanlı karlar üzerinden atı 

nala kaldrrdı ... Arkasından bir 
sesler hazin hazin bağırdı: "~ . 
dına 1" tel ör.güler ardından 
tüfek aeıi geldi. Bir rus görd 
gibi bir adam bu, tel örgülerin 
lerden yıkılmı' gediğinde bafl 
ne dikmit duruyordu ... Şarl, 

yerek, atını flha kaldırdı. R 
vani tavriyle, süngüsünü atın 
bir çatal gibi soktu. Şart ha 
sırtına uzandı, bütün kuveti 
-:a adamın göğsüne k , r•nı geÇ 

(Sonu 



....................................................................................... , 
HAYAT ve SIHAT İ 
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Yaz hastalıkları 
Büyük mitolojide, ateş perisi Pro- şı mukavemetlerinin azalmamasını 
etenin ne kadar azap çektiğini el- temin eder. 

ete hatırlarsınız: Bu perinin insa- Sporcuların çok ter döktükleri va-
yer yüzündeki çamurdan acaip kıt - sıcak mevsim içinde bulun

~r şekil vermekle kalmayıp, ona masalar bile - gene vücutlarından 
ır de ruh vermek Üzere göklerden çok su kaybettikleri için onalara da 
teş çaldığına Jübiter pek zıyade böyle hafif tuzlu su içirmek usulü 
fkelenmiş ve, bir taraftan insanın tecrübe edilmİ§ ve pey iyi neticeler 
~tına kadını musallat ettiği gibi, alınmıttır. 
ır taraftan da Ulu dağın tepesin- Yazın aıcaklardan çok terliyen, 

n düşerek topal kalmıı oğluna e- dermansız düşen, midesi veya barsa
ir vererek ateş perisini Kaf dağın- ğı yorulan herkesin az tuzlu - bir 
a zincire vurdunnuş ve onu orada litreye beş gram - su içmesi, kolay 
~.zalandırmak İç.İn bir akbaba kuşu değilse de, pek de güç aayılamıya
ondermişti. Yırtıcı kuş her gün a- cak bir tecrübe olabilir. 

e§ perisinin karaciğerini ı1:emirir, G. A. 
·:ketir, fakat karaciğer her gece ye-
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_ı~e~ meydana çıktığından ate~ pe- • • '"' 
ıınm azap çekmesi her gün devam B 1 B l 1 Y Q G R A f YA 
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Bu efaane tiddetli sıcağın en ziya- y · T .. k 
e inaanın karaciğeri üzerine tesir ~~~ .. ur . 
tiğini. göst b. bold.. p k 1 İstanbul Emınonu halkevı tarafın. 

eren ır sem uc. e d h d·ı b k··ı ·· cak iklimi d ok t 1 an er ay neşre ı en u u tur mec-er e ç ça o uran arın . . . 
araciı;...I · d d 1 ld muasının hazıran tarıhlı 66 ıncı sayı-.. -· erı - ne en o ayı o u- .. .. 
u henüz · · 1 1 1 sı şu yazılarla çıkmıştır: Şukru Ka-

ıyıce an aşı amamı§ o - . • h 
akla berab b ld v h ya 19 mayıs, Azız Ogan: Resmı ru -er - ozu ugunu er· . . 

kes bilir sat ıle yaprlan hafrıyat, H. Namık Or-
Bizim 

0

memı k f . .b. kun: Hiyungnular, M. Halit Bayrı: 
ıen e e ımız gı ı, mute- B .... k . b. f t 
r "'dil iklimlerde yalnız yaz mevsimin- uy_u .. sa~a~a ~.ıt m~nzuHmd ı:k erAyal ' 

de tiddetli sıcakl 1 k . Zahır :sıtKı Guvenh: a aı - • 
i ar o unca aracı- H k ·k N . y.. ..1 B" ffk 

erlerimiz - bereket versin - dai- a aı , acı 1 ungbu 1: b.ıbnl~ansğ, fı -
ma sıcak iklimi d ld v .b. b.. met Turhan: stan u ı ıyo ra ya-

.. er e o ugu gı ı us- • · ·k· 
butün ve devam} b. tt b 1 sı, Saclı Yaver Ataman Bızde musı ı 

ı ır sure e ozu - . 
21 maz Fakat v d . hareketlen, Feyyaz Fergan: Son asır 
1u · sıcagın erecesınc ve az . . . .. 

_.. yahut çok su··rme · .. b d d fransız şaırlerı, Nakı Tezel: Gulna-
n sıne gore ura a a . . 
s yaz mevsiml•..!nde k •v 1 • zık, gen~lerın yazısı. 
3o v ~ • , aracı ger erın • • • • 
ıkf yorgunlugu neticesi olarak, mide ve Halk Bılgısı Haberlcrı 
• . .S barsak hastalrkları çoğalır. İstanbul Eminönü halkevi dil, ede-

Eskiden, mikroplar bilinmezden biyat ve tarih şubesi tarafından çıka
Önce, yaz hastalıklarının sebebi yal- rılan bu aylık mecmuanın 80 inci sa
nız tiddetli sıcak sanılır ve bu has· yısında şu yazılar vardır: Ziyaettin 
talr~!~kmide humması, dizanteri, Fahri: Bulgaristan'da halk ?ilgisi 
çoc._ olerası diye gruplara ayrı- müzesi, Ali Rıza Yalman: Gaz1antep 
lırdı. Şimdi iyice biliyoruz ki yaz halk şairleri, Halis.Duman '..M~latya'

~~~ hastabklannm asıl sebebi yediğimiz da cenaze adetlerı, A. Hothotoglu: 
_. Y.e~.ekl~rin, hele çocukların içtikte- Kuyucakta düğün adetleri, Bedri. Gü-
24 n sutlenn 11cakta çabuk bozulması- neri: Çatalca kadınları, Sırrı Bılge: 

dır. Çünkü yalnız anne südü emen Erzurumda ev teşkilatı, Naki Tezel: 
çocuklar yazm, kış mevıiminden İstanbul masalları. 
~!'z~~1b,r~k lı~•• h~ ........... 1..1 •• 1.1- Çıg"" ır 

6 ' n suaıyıe beslenen çocuk-
.-;, lar~n da.daima taze ve iyi süt emme

lerıne dikkat edilince onlar d:l yazı 
hasta olmadan geçirirler. 

Ankara'da neşredilmekte olan bu e
mpdar fikir mecmuasının haziran ta
rihli 66 ıncı sayısı ç11kmıttır. lçind~ 
gu yazılarJ görüyoruz. Hasan Ali Yü-1 

Yazın mide ve barsak haıtalıkla
nrun çoğalmaı~u bu mevsimde lü-
zumundan I' .ala au içilmesine, her 
vakıt taze ve temiz olmalarına dik
~at etmeden fazlaca yemiş yenilme
aıne bajlıyan hekimler de Vllrdır. 
Onlarm dedikleri de tüphesiz yaba
na atılacak aöz deiildir. 

Bununla beraber, yazın sıcaklar 
artınca vücudun mikroplu hastalık
lara kartı mukavemetinin azaldığı 
da unutulmamak lazımdır. Bir kere 
Yaa:,~ ittahm azalması, aağlık dere
ceanun az çok düttüğünü, hastalığa 
~ukanmetin de azaldığını göste-
rır Yeme"' · t h · · l 1 ·b ıe 11 a , ı&tısna arı olmak-
~ deraber, en iyi sağlrk ali.metle
rın en biridir. 

Yazın ·c1 ·n • 11U e ı azmın azalmn11 da 
nude ve b k ... _.__ arsa haatalıklarının ço-
K-nasına bi 
d r aebebdir. insan ne ka-

cel: Terbiye esasları, Hilmi Ziya Ül
ken: İlliyet meselesi, Dr. A. Refik 
Bekman: Avrupa medeniyeti, Dr. 
Mümtaz Turhan: Geştalt nazariyesi, 
Profesör Dr. Kessler: Irk nazarıyesi, 
Cemil Sena Ongun: Bir Epikür'un 
bilgi ~eoriai, Turgut Akkaş: İç varlı
ğın nızam, Dr. Rüknettin Fethi: Do
ğu davamız, Abidin Daver: Perde ka
pandı, Nevzat Özer: ğretmenler an
latıyor, Kamuran Bozkır: İztirap, Rı
fat İlgaz: Mevsimle beraber (şiir). 

Varlık 

:r. ~ terlerae mideai o kadar az 
'f e .. tı 1 az eder ve hazım o kadar 

guçleıir. Haztnı .. 1 . 

Ankara'da beş senedenberi munta
zaman neşriyatına devam eden Var
lık 1 haziran tarihli 121 inci sayısiyle 
beşinci yılını bitirmiştir. Daima iyi 
ve dü§ündürücü yazılar neşreden 
mecmuanın bu sayısı da olgun makale 
ve hikyeleri ihtiva etmektedir: Cemil 
Sena Ongun: Büyüklere ve ölülere 
saygı, Muammer Necip Arda: Devri· 
me yakından bakmak 13.zımdır, Defos
ses: Hümanizm hakkında bir kaç dü
şünce (çeviren Hayri Rüştü), Umran 
Nazifin hikayesi, Buğa, bir Litvanya 
hikayesi: Kukaşına (çeviren Rüştü 
Şardağ), Maksim 'Gorki'nin bir hika
yesi: Miyamlin'li vatandaş, Leonid 
Andreyef'in piyesi "Ömrümüzün gün
leri" tefrika halinde deıvam etmekte
dir. Gene bu nüshada Rıza Apak, Beh-

d. ._. guç eşmce de, tabii-
ır &I nUd 

çoğal~. e ve barsak hastalıkları 

Pek •ıcaık t 1 ınecbur a. e .Yelerde çalıpnağa 
gel h olan ıtÇıleri fazla sıcaktan 
haf~fn aatalıklardan korumak için 

ı tuzlu · · · 1 onl au ıçınr er. Bu tuzlu su 

rl. tar~ sıcakta çalııırken döktükle
erın .. · · 

0 
,,.erını tutarak hastalığa kar-

rr==================================~ 
Yüz sene uyuyan adam 

Yazan: Hanri Berne 

-.::==============Tefrika: 3 
Selesten gene tekrarladı. .. . 
- Fena bir şey degil. • l luk çekmezsın. 
- Benimle ala d. Selesten başını salladı. 

y mı e ıyorsun' H .. .. M.. ..de 1 
- Estagfirullah M d . · - ayır, mosyo. osyo n as a ay-

mos .. y ·· .. l" d . a em kı artık rılmıyacag· ım onun e ın b. k · 
Demek ki m.. e .. ır şey almamıştır. - Sana iflas ettiğimi söyledim! ... 
kalacaktır İ osyo . ~alişmıya mecbur Son metelige kadar iflas ettim! .. Bu
hiç bir e · nl san ıçın çalışmaktan iyi nun ne demek olduğunu anlıyor mu-

ş Y 0 amaz. :> s · 1 b·1 ··d· _ Hakk sun. enın maaş arını ı e o ıyemem. 
bT . 1~ var, fakat ben ne yapa- Selesten azimkar bir tavırla: 

ı ırım? .. Bır meslek sah·b· d ·ı· . . . ki!... 1 ı egı ım - Bunun ehemıyetı yok, dedı. 

- MO.yö hukuk doktorudur ... 
- Sadece lisansiyeyim ı Di d .. _ 

z~ltti Röne .. Pek lafazan degi1I; i u i 
bır avukat olamam. ' Y 

- Şu halde mosyö neye karar veri
yor? 

- Evela verdiğim karar şudur ki 
aana hüriyetini iade ediyorum 

- Yani?... · 

- Yani bundan böyle sana yol veri-
y~~um. Sen örnek bir hizmetçisin, 
~ukemmel yemek yaparsın, burada
kınden daha iyi bir iş bulmakta güç-

Mösyöye hızmet etmekte devam ede
ceğim. Ve mösyö zengin olduğu za
man, bana geri kalmış maaşlarımı Ö· 
der. 

- Bundan sonra nasıl zengin ola
bilirim? .. 

- Mösyö zekidir, bir yolunu bulur. 
- Heyhat 1 Değerim hakkında ken-

dini aldatıyorsun.. Ben hiç bir fey 
yapmıya muktedir değilim. 

- Mösyö evlenebilir ... 
- Kendimi satmak için mi? ... As-

la! .. Benim gibi fakir bir adamla zen
gin bir trahuma getirecek bir kadının 

GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 

FAŞİZM'İN İSTİKBALİ 
HAKKINDA TAHMİNLER 

Gazi lisesinde 
Medyalılar hakkında ne biUyor

sımuz? 
- Dil ve ırk nazariyelerini anla· 

tmızl •.. 

D ış politika meselelerinin tet
kiki için son zamanlarda Mi

lanoda toplanan kongrenin sonun
da, mebus A. Pavolini harbden son
ra Avrupa'da husule gelen anayasa 
değişiklikleri hakkında mühim bir 

YAZAN: P. JANTİZAN 
Fransızca Lö Tan gazetesinden 

- Türkiye'nin zirai vaziyeti ~ 
dir? 

- Napolyon muharebelerinin siya
si neticelerıni izah eder misiniz? 

Geçen gün, Gazi Lisesinde, on se
kiz yirmi yatında gençlerin olgun
luk imtihanında bu gibi auallere on
ların verdikleri cevabları dinlerken 
§Öylece yirmi beş sene evele rücu 
ederek o zamanki kendimi ve arka
daılarnnı hatırlamak istedim. 

rapor okudu. Bu vesika üzerinde 3 _ B. A. Pavolini'nin raporu 
durmak faydasız olmaz, çünkü fa- Kritika Faşista'nın bir cümlesini 
şizm, menşei, nevi ve inkişafı gibi zikrederek methediyor: "Biz faşist-
Avrupa'nın ve cihanın dikkatini ler, ve yalnız biz karğaşahğız, yara-
çekmiye değer muhtelif meseleler tıcı karğaşalık." Bu söz devamlı fa-
üzerine yeni bir ışık getirmektedir. şist inkılabcılığı prensi pine daya-
Evela şunu söyliyelim ki mebus Pa- nır. Demek ki faşist ihtilali, bildi-
volini ltalya'da en tanınmış ve tak- ğimiz kararlar, kanunlar ve icraatla 
dir gören muharrirlerden biridir. tam.ımlanmış değildir. Muvakkaten 
Tayyarecidir ve Habeşistan seferi sebebiyet verebileceği karışıklıktan 
esnasında kont Ciyano'nun kuman- ürkmeden hareketine ve cezri inkı· 
da ettiği La Dis~rata filosunda ra- lablarına devam edecektir. Ahlf!~i, 
sıt teğmen sıfatiyle hizmet etmiş- siyasi, sosyal, kültürel, ekonomii.'. sa-
tir. Hatta bir çok sansasyonel uçuş- halarda yeni yani faşist kıymetler, 
ların kahramanıdır. Şimdi faşist en- evelkinden bam başka temeller üze-
telektüelleri sendikal konfederu- rinde yeniden inşa etmek üzere 
yonunun reisidir. Henüz genç ol-
duğu için, istikbali olan bir adam- meydana çıkacak demektir. 

dır. Komiinizmden daha miiJrit 
Beyanatının yüksek makamlarca bir sosyal program 

tasvip edildiğini gösteren bir ifade 
sarahatiyle, A. Pavolini şu noktala- 4- Milanoda çıkan ve B. Mu-
rı tebarüz ettirmiştir: solini tarafından kurulmuş 

1 - Mösyö Musolini 1914 de har- olan l.ierarşiya isimli mecmuadan 
be girme tarafdarıydı, ~ünkü büyük zikredilen yazı daha mühimdir. 
harpte faşist inkılabını yapmak im· Buna göre, faşizm, komünizm kor-
kanını görüyordu. kusiyle kendi koynuna atılmış olan 

zengin sınıflara şimdiye kadar fay-
2 - Faşizm, liberalizm, demokra- " 

dalı olmuşsa, bunlar, sosyal davdnın 
si ve komünizmi aynı şekilde telak- bugün faşist omuzlara dayandığına 
ki eder. Sonuncu şekil, diğer ikisinin ve bundan böyle Lenin'in tilmizle-
mantıki neticesinden başka bir şey rinden ziyade Musolini'nin tilmiz-
değildir. Demek ki faşizmin bu üç l~rinden korkmaları daha doğru o-
siyasi fikir ve kuvet karşısında al- lacağına çok geçmeden kanaat geti-
dığı durum aynidir. Faşizm bunla-

receklerdir. 
rın hepsini ayni esasa bağlı adde-
der. Liberalizm - demokrasi - ko- Böylece, faşizm, bolşevizmin bu 

münizm şekli artık ortadan kalkmak~---·ada gözettiğinden daha ileri gi· 
üzeredir. 'Rıı,...,, rn ... luı.\,il• Ia.9i.t..mı. o- den bir misyon sooyali benimsemek-
toriter, totaliter ve korporatif dev- tedir. Diğer bir tabirle, işçi ve mus· 
let formuliyle, bugünkü devrin ha· tahsil sınıflar lehine, bildiğimiz 
kiki canlı ve derin kuvetlerini tem- programdan daha tam, daha inhisar-
sil eder; bu itibarla yirminci asrım il- cı, daha müfrit ve hatta komünist 
ham alacafı anayasa ıekli o olacak- programını bile geçecek bir prog-
tır. ramdan haber vermektedir. Bu yeni 

temayülü nasrl izah etmeli? Duçe, 
her halde, komünizmin hala Avru
pa'da pek çok salikleri olduğu nok
tasından hareket etmektedir. İtal
yan hükilmetinin şefi düşünebiliı 

ki faşizm dünya önünde işçilerin, 

köylülerin, mustahsillerin ve esna
fın hakiki müttefiki olarak kendini 
tanıtmıya muvaffak olursa, şimdi
ye kadar Moskova'ya dönmüş olan 
dünya avan.gard cereyanı pek ala 
Roma'ya dönebilir. Her halde, duçe 
bu şekilde hareket ederse, faşizm
de solcu müfritliğe kar,ı bir reak
siyon hareketi görmüş olan burjuva 
ve kapitalistler derin surette aldan
mış olacaklardır. Çünkü zengin sı
nıflara tabi olacak yerde, faşizm 
sosyal adaleti, boşcvist ideolojinin 
bile tanımamış olduğu bir noktaya 
kadar inkişaf ettinniye teşebbüs e
decektir. 

l tal ya bir gün wmamiyle pro
latarize bir millet manzarası 

mı göaterecektir? 

N e de olsa, böyle bir hareket 
tasarlanmışsa her halde §U 

nıcı.hsadl.arı güdmüş olacaktır: Eve
la, iç bakımdan başka ideolojilere 
bağlı kalmakta devam eden bütün 
kuvetleri kendine çekmek ve müm
künse faşist şuüru.nu daha kuvet
lendirmek; ikincisi, enternasyonai 
bakımdan, Avrupa komünizmi üze
rinde tesir yaparak, Roma'nın nü
fuzu altında, ona yeni bir yol gös
termek. Biıtün bunlar muazzam bir 
gayreti icap ettirir. Bununla bera
ber A. Pavolini'nin beyanatı ,henüz 
bir siyasi program degildir . Olsa 
olsa, yeni bir ideolojik hamle karşı
sında bulunduiumuzu bize is.bat e
debilir. Belki de bu hamleyi ltal
ya'nın içinde bulundu&u ekonomik 

~-----------------------------------------·--------------~-

J:Sugünkü talebenin terkib ve tah
lil kudretini, hatta bazı muallimleri, 
kah bulmuyor. Onları, dinleyicisi ol· 
duğum olgunluk imtihanında, yanım
da gönnek isterim: "On sekiz yirmi 
yqında, idadiden çıkmak üzere 
derslerinize çalııtığmız günlerde, 
ne dereceye kadar tahlil ve terkibe 
muktedirdiniz?,, ve, o zamanın ti.bi
rile soralım: ''Mükte.sebatınız aize 
Medyalılardan, ırk ve dil nazariye
lerinden, Türkiye'nin zirai vaziye
tinden, Napolyon muharebelerinin 
ıiyasi veya iktisadi neticelerinden 
bahsettirecek derecede miydi?" 

Bir paradoksun izahı bir çok dü
ğümleri çözecektir: llim, edebiyat, 
fen, sanat, her şey durmadan ilerli
yor. Fakat ilimde, edebiyatta, fen
de, sanatta ve hatta biz.zat hayatta 
önceki nesiller aonraki neailleri bir 
türlü beğenmiyor. Bunun sebebi, 
ilıtiyarlıyan kadınm genç kadma 
yan gözle bakması ka~Ar baaittir. 
Ç.kememezlik diyemeyiz, aadece 
bir inaanlık bati •.. 

1932 - 33 ders yılında Gazi Terbi
ye Enstitüsünde iki sınıflı pansiyon 
olarak açılan, 1933 - 34 ders yılmda 
on birinci aınıflan gayri bütün sı
nıfları tamamlanan, 1934 - 35 den 
yılında tam teıkilatlı lise halini alar• 
Gazi Liaeainin iki senedenber.\ lr-'
ledilmiş olduğu İtfaiye meydanında-

çet Necati, Salih Zeki Aktay'ın tiirle
ri vardır. 

az olduğu herkesin maJUnıudur. Bir\ 
ecnebi dil bilmiyen güzel sanatlar 
mensuplarının, kendi diliyle, bu sa-

Şcrial!:.ası hada kültürünü ilerletmek imkanla-

ve mali zaruretler ilham etmiştir. 
Hakikat şudur ki faşist hükümeti 
halk için rus komünizminden fazla 
icraatta bulunmuştur. Musolini'nin 
diktatörlüğü daha insani, daha mer
hametli, bir kelime ile proletero 
karşı daha iyi davranmıştır. 

ki yeni binaaını, fırsat düıerse, ziya

ret ediniz. Zamanmıızda Galataa&· 

ray aultanisinin, binle yabancı 1iae 
ve kolejlerin fizik ve timi laboratu

arları vardı. Gazi lisesinde en mÜ· 

tekB.mil §eklile hazrrlanmı§ olan bu 
laboratuarlardan bq.ka liboratuar· 
)arda da talebe bizzat tatbikatle 

metgul olarak nazari bilgilerini ik
mal ediyorlar. Orta smıflar talebe
sinin ders ıenesi içinde yapnuf olduk· 
ları resimlerden gayretli muallim

lerinin tertib etmit olduğu sergi da
kikalarca ve dikkatle seyredilecek 
bir sanat kabiliyetinin canlı bir tahi
didir. 

Basın genel direktörlüğü, geçense- rına sahip olması hakiki bir ihtiyaç
ne, halkın ihtiyacı için eserler hazır· tır. Bu ihtiyacı giderme yolunda ya
lıyarak basmak işine girişmiş ve bü- pılan neşriyatı ne kadar takdirle an
tün muharrirlerimizi bu hayırlı te- sak yeridir. 
şebbüste kendisine yardıma davet et- Adolphe Bas]er ve Charles Kunstler'

müştereken yazmış oldukları mişti. Şimdi bu teşebbüsün mahsulle- in 
rini birer birer almaktayız. Basın ge "Fransada müstakil resim" isimli ese

rin ilk cildi "Monet'den Bonnard'a" 

genç muharrirlerimizden Ahmet Mu -

hip ve Cahit Sıtkı tarafından türkçe -

nel direkörlüğü tarafından tesis edil
miş olan ser?den şimdiye kadar üç 
halk hikayesi neşredilmiştir. Bu seri
nin dördüncü sayısını Ertuğrul Şev
ket'in 3 perdelik bir halk piyesi teş
kil et~ktedir. Anadolu'yu dolaşan 
tıyatro kumpanyalarının ve Hal
kevlerinin ihtiyacı düşünülerek ya
zılmış olan bu eserde C!lki devrin köh
ne ve kötü tarafları sade ve güzel bir 
dille karikatörize edilmektedir. Bu 
güzel eseri herkese tavsiye ederiz. 

Fransa'da Müstakil Resim 
Güzel Sanatlar Akademisi, genç 

müdürü Burhan Toprak'ın yerinde te· 
şebbüsiyle bir müddettenberi, sanat 
mevzuu üzerinde kıymetli eserler 
neşrine başlamıştır. Bilhassa güzel 
sanatlar sahasında kültürü kuvetlen
direcek eserlerin dilimizde ne kadar 

boyunduruğu altına giremiyecek ka
dar izzeti nefis sahibiyim ... Görüyor· 
sun ya, servetimi tekrar yapmak için 
hiç bir vasıtaya malik değilim .. A~fe
dilmez hatalar işledim, şimdi netıce
lerine tahammül etmeliyim. 

Endişeli bir tavırla düşünerek tatlı
yı sofraya getiren Selesten aynı fi
kirde değildi. 

Ellerini kalçaları üstüne koyarak: 
- Mösyö, dedi, ben kararımı ver

dim. Mösyöden ayrılmaktan istinkaf 
ediyorum. 

- lsrar etme! ... Sadakat ve muhab
betin beni derin surette mütehassis e
diyor, fakat ... 

-Fakat? .. 
- Hiç ... Bu hususta yarııı görüşü-

rüz. 

- Mösyö dışarı mı çıkıyor? 
- Hayır ... İstirahate ihtiyacım var .. 

Biraz da başım ağrıyor .. 
Selesten çekildi. Efendisi, uşağın 

mutfakta tabakları yıkadığını i•itti. 
Sonra apartıman sükunete gömüldü. 

Röne odasına geçti. Her akpmki 
gibi, yatağı hazırlanmıştı, gece göm
leği yastığın üzerindeydi. 

- Ne yapmalı? Diye düşünüyordu. 
Mihaniki bir hareketle, komodun 

çekmesini açtı. Tabancası orada gö 
ze çarp.acak bir ~ekilde duruyordu. 

ye çevrilmiş ve bu seri arasında neşre
dilmiştir. 

Fransa'da müstakil resim cereyan· 

ları arasında muhtasar bir fikir ver
mek maksadiyle tercüme edilmiş olan 
bu kıymetli etüde, Fransız müstakil 
ressamlarının en karakteristik eserle
rinden 72 tablonun fotoğrafları ayrı
ca ilave edilmiş, bu suretle kitabın 
değeri bir kat daha artırılmıştır. 

Eserin tercüme kıymeti hakkında 
fazla söz söylemiye hacet yoktur. 
Mütercimlerin isimleri bu hususta 
kafi bir teminattır. 

Nefis bir şekilde basılmış olan ese· 
rin fiyatı 125 kuruştur. 

Kendi kendine: 
- İşte bir hal çaresi, diye düşündü. 
Silahı eline aldı, karıştırdı, fakat 

şarjörü çıkarınca silahın boş olduğu
nu farketti. Halbuki fişekleri çıkar
mamış olduğuna hemen hemen emin
di. Fakat uzun zamandır tabancaya el 
sürmemişti, hafızası onu yanıltabilir
di. 
Kurşunları bulmak için, Röne artan 

bir E>abırsızlıkla bütün gözleri karış
tırdı. Bir tek fişek bile bulamadı. 

- Fakat elli kurşunluk bir kutu o
lacaktı 1 

Komoddaki çamaşırları karıştırır-
ken ardından Selesten'in sesini ifitti ~ 

- Mösyö bir şey mi arıyor? •. 
Röne La Tayad hopladı. 

- Hayır, mersi ... 
Selesten israr etti: 
- Mösyö yardım etmemi ister mi?. 
- Lüzumu yok ... 
Uşak, komodun üstündeki tabanca

yı işaret etti. 
- Mösyö eğer bu aletin kurşunları-

nı arıyorsa, onları ben ... 
- Nasıl, kurşunları sen mi aldın? 
- Biraz evel ben çıkardım. 
- Niçin? 
Selesten'in birden sesi değişti: 
- Mösyöyü korkakça bir harekette 
··mmaktan menetmek için 1 ... 

Bir çok bakımlardan, aldığı neti· 
celer hayret verici olmuştur. Fakat 
fUraaı da muhakkaktır ki bu netice· 
lere varmak için yapılan maaraflar 

pek büyük olmuştur. Halbuki İtal

ya, kendi ya~iyle kavrulmak zorun
dadır. Bugüne kadar, maharet ve 
buluş harikalariyle bütün güçlükle
ri karşılamıya muvaffak olmuştur. 
Yarın ne olacaktır? Günün birinde, 
ihtimal ki, İtalya tamamiyle prole
terleşmiş bir millet manzarası arze
decektir. Fakat, tamamiyle yeni ve 
beklenmedik ekonomik şekiller al
tında olsa bile, hayat gene seyrinde 
devam etmekten geri kalmıyacak
tır. 

İstanbul - Mersin yolunda 
ucuz tarife 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Deniz 
Bank'ın İstanbul - hmir hattı için ih
das ettiği ikinci posta yolcularına 

Mersin yolu postalarına mahsus ucuz 
tarife tatbik olunacaktır. 

- Selesten, hareketlerim hakkında 
hüküm vermek hakkına malik değil
sin. 
Uşak bir adım atarak çrkıJtı: 
- Beni bu mu yıldıracak. Mösyö 

hayatına kıymak mı istiyor 1 
Röne La Tayad inkar etmedi. 

- Öyleyse ne olacak? 
- Mösyöyü tasavvurunu tatbik et· 

mekten menetıneaini bilirim! 

- Öyle mi sanıyorsun? 
- Buna eminimi .. İnsan tembellik 

yüzünden yirmi beş yaşında hayattan 
vaz geçemez. Evet .. Tembellik yü1!ün
den ! .. Mösyö parası olmıyan yegane 
adam mıdır? .. Milyonlarca insan aynı 
vaziyettedir, fakat intiharı akılların
dan geçirmezler! ... 

Röne bir sigara yakarak alay etti: 
- Ahlak hocası olduğunu bilmiyor

dum. Ben cemiyete en küçük bir hiz
mette bulunmıya muktedıir değilim: 
şu halde, vücudumun ortadan kalkma
sı büyük bir kayıp olmıyacaktır .. 

Selesten'in sesi heyecandan titre
di: 

- Dünyada sizden batka kimsem 
yok, mösyö... Siz de giderseniz, ye
min ederim ki ben de sizi takip ede
rim ... 

- Selesten, seni menederim!. .. 
- Ne söyleraeniz bottur. Siz beninı 

Gençlerden ne istiyoruz? Yirmi 
yıqmda kırk yaıın olgunluğunu mu? 

Bu yalnız onlar için değil, bizim i
çin de bir tehlike olwdu: Genç.liiüa 
neıesını, cevalliğini, canlılığını, 

hatta masum kayıdsızlığmı bet ya• 

şındakilerde mi arardık ? 

Hakikat şudur ki her yaıın ken
dine mahsua bilgi dereceai vardır, 

ve bu derece zamanın icaplariyle 

mütenasiptir. Gençlerimiz onun ge

risinde değildirler. Onları, Gazi li-

sesi gibi müeaseaelerde okuUukça 
zamanlarının adamı olarak yetite· 
ceklerdir. 

Kendilerinden sonrakileri beie· 

necekler mi? O baıka ... - N. Baydar 

hayatımdan mesulsunuz. Şimdi iste· 
diginiz gibi hareket etmekte serbeat· 
siniz. Bonsuvarı mösyö. 

Selesten vakur bir tavırla çekiliyor
du, efendisi onu durdurdu. Ellerini 
muhabbetle sıkarak: 

- Ah benim iyi kalpli Selesten'iml 
~edi. Hakkın var. Ben fena bir ada-
mım ... 

- Mösyö fena bir adam değildir, 

fakat mösyö biraz hodbindir. 

- Doğru, ben yalnız kendimi düşU· 
nüyorum... Ne yaparsın!... İflasunı 
öğreneli, bitkin bir haldeyim ... Haya
tın yaşanmıya değmez olduğunu dü
şünüyorum .. 

- Eminim ki istikbal mösyöye da
ha çok güzel saatler saklıyordur. 

- Ben senin kadar emin değilim, 
fakat bakalım, görürüz. 

- Mösyö bana vadediyor mu? 
- Sana yaşıyacağımı vadediyorum 1 
- Mösyö bunu artık kendisini ra-

hatsız etmiyeyim diye söylemiyor ya? 
- Söz veriyorum! ... 
Sadık uşak eğilerek: 
- Bana bu kadarı yeter, dedi. Mös

yö kurşunları iade etmemi istiyor 
mu? 

Röne neşeli bir tavırla: 
-Ne yapacağım. Dedi. 

(Sonu var) 
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Hatay muhteıem bir heyecan ve sevinı 

dalgası l~inde ~alkanıyor 
(Başı ı. ıncı sayfada) 

Evvela parlak bir surette suvari 
geçtı. Bunu yarım saat süren piyade 
ve dıger kıtaat takıb etti. Sıcaklık 
derecesi gölgede 4l. Buna ragmen as
kerimiz yor gunluk alameti gösterme
den buyuk bır intızamla geçtı. Ve çok 
alkışlandı. Trıbünlerin tam karşısın· 
da bando ve onun arkasınoa bır .rran
szı suvari mufrezesı yer almıştı. Halk 
sevincinden ne yapacağını şaşırmış, 

bayragı opiıyor, kadınlar boru çalan 
bando efradını mendil ve yeipazclerlc 
serinletmiye çalışıyordu. 

Kırıldwn bir gelin mlwıı gibi 
süslıidiir 

Geçide İstiklal ve r.'larseyyezlc ni
hayet verildi. 
Kırıkhan baştan başa bir gelin odası 

gibi süsliıdlir . .Köylerden bayraklarla 
davul zurna ile gelen binlerce köylü 
geçit resmini müteakip çarşıda ve 
meydanlarda oynamıya, hora tepmiye 
ve hududsuz sevınçlerini ilana başla
dılar. 
Kırıkhan'a gelen kıtaatm bir kısmı 

orada kalacak ve Bedirge, Beylan ve 
Antakya'ya ayrılmış olan dıger kısım· 
lar akşama dogru yollarına devam e· 
derek Beaırge ye geleceklerdir. Bey
lan a miıretteb kısmın bu akşam geç 
vakıt yerlerıne ulaşması mukarrerdir. 
Türk ı:seyıan bu sur etle bu akşam bü
yük hasretine kavuşmuş olacaktır. 

Antal.-ya'da 
Antakya'ya gelınce rtatay'ın en bü

yük, en ziyade Türk olan bu şehri esa· 
sen 25 gündür müteaddid şenlik ha
li ve asi nehrinin iki kıyısı geceleri 
bir nur yağmuru manzarası arzetmek
tedir. "Yaşasın Atatürk,. nidasının 
göklere yükseldiği her dakika du
yulmaktadır. Yarın asker Antakya'ya 
girdigi vakit cuşu buruşun . ne dtrece 
ye varacağını şimdiden göz önüne ge
tirebiliriz. Antakya şoförleri bütün a
rabalarını kıtaatın ağırlıklarını nakil 
için tahsis etmişlerdir. Bu Türk ço
cuklarının fedakarlıkları derecesini 
tasvire imkan yoktur. İhtiyaç kalma
dığı için arabalarından istifadeye lü
zum görülmiyen şoförler bu şereften 
mahrum kaldıklarından dolayı ağlıya
cak hale geliyorlar. Köylerden kam
yonla veya yaya olarak her halk alayı· 
nın inişi muazzam bir tezahür vesile
si oluyor. Kıtaat en tenha yerlerde bi
le şose üzerinde kendisine geçecek bir 
yer açmaktan aciz kalıyor. Bütün Ha
tay ve ezcümlr Hassa'dan ve Payas'
tan Antakya'y, kadar olan mıntaka
lar misline ço} az tesadüf edilir bir 
coşkunluk için, : bayram yapmakta
dır. 

Bir Fransız Seneral taburu da An
takya yakınındaki Harbiye'ye gelmiş
tir. Bir Faslı müfrezesinin bugün 
Reyhaniye'ye geleceği ayrıca bildiril
mektedir. 

lskenderıın'da fener alayları 
lskr .derun, 6 a.a. - Anadolu A -

j~u1sınm hususi muhabiri bildiriyor: 
Gece burada muazzam bir fener a

layı tertib edilmiştir. Bundan başka 
limanda mavna ve kayıklarla deniz 
alayı yapılmış ve geç vakitlere kadar 
hava fişenkleri atılmıştır. 

Beylan ~ehitler iibide.~inde 
Beylan, 7 a .a. - Anadolu Ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Türk kıtaatı dün akşam buraya gel

miş ve içten gelen yüksek bir teza
hürle karşılanmıştır. Bu münasebet
le şehitler abidesine merasimle büyük 
bir çelenk konmuş ve abide önünde 
kurbanlar kesilmiştir. 

Antakya' da 
Antakya, 7 a .a. - Bütün Antakya 

sevincinden geceyi ayakta geçirdi. 
Dün köylerden yüzlerce kafile halin
de milli kıyafetlerle Antakya'ya ge
len halk şehrin esasen kalabalık olan 
nüfusuna bir kat daha katılmış, zen
gin tenvirat altında pırıl pırıl yanan 
sokaklar iğne atılsa yere düşmiyecek 
hale gelmişti. Bu memul harici kala
balık iaşe işini ve gerek santral ve 
gerek şebeke tesisatı hesaba katılma
mış olan bu kesif tenviratta elektrik 
idaresini imkansızlık içine sokmuş -
tur. Davul zurnalar sabaha kadar ça
lınmış, milli oyunlar oynanmış ve fa
sılasız hava fişekleri atılmıştır. 

Asi kenarlarında ve hükümet cad -
desiyle bütün çarşıda bayrak ve am
pulden gök yüzü görülmez bir hale 
gelmiştir. Askerin saat 10 da şehre 
girmesi mukarrer olduğu halde kıta
atın geleceği Antakya - Topboğazı 
yolu altı kilometre mesafeye kadar 
daha gün doğmadan kesif bir karııla
yıcı kitlesiyle dolmuştu. Şehrin med
halinde Asi köprüsü yanında kurul
;:uş olan tribünlerin etrafı saat 6 da 
tamamen dolmuş daha bir kişi alamı
yacak hale gelmişti. Köylerden ge
lenlerle birlikte askeri istikbal için 
meydana ve altı kilometrelik yol ü
zerine biriken halkın altmı§ bin kişi 
olarak tahmininde herkes müttefiktir. 
Bu mikdan seksen bin kişi olarak 
tahmin edenler de az değildir. 

Asker tam saat onda tribünlerin ö-

nünden arslanlar gibi dimdik geçti. 
Türk ve fransız kumandanları selam
ladı. Tribünlerde Antakya başkonso
losu, İskenderun konsolosu, halk par
tisi başkanı, vali, kaymakam, beledi
ye reisi, ve parti ve hükümet erka
niyle memleketin ileri gelenleri bü
tün cemaatler mümessilleri ve fransız 

. ; .,, ·1~~ i"tlııııuyordu . 

Tribünlerin karşısında alay bando
su ile spor kulübünün mızıkası yer 
almıştı. Askeri mektebliler ve bunla
rı da bayraklarla atlı ve piyade eski 
istiklal mücahidleri, esnaf alayları ta
kib etti. Ardı arkası gelmiyen bir 
zincir halinde bu suretle belki yirmi 
bin kiti kahraman türk alayının ko· 
mutanını selamladı. Resmi geçit cid
den çok muhteşem oldu. 

Sabahleyin erken siyahlara bürün
müş olarak orduyu istikbale gelen 
genç kızların, orduya kavuştuktan 

sonra matemlerinden sıyrılarak al be
yaz elbiseler içinde kıtaatı takib e
dişleri herkesi çok mütehassis etti 
ve birçoklarını ağlattı. Bu kafile da
kikalarca şiddetle alkışlandı. Geçen 
halk arasında Haleb'den gelen iki yüz 
elli kişilik bir kafile bilhassa nazarı 
dikkati celbetti. Geçit resmi istiklal 
ve marseyyez marşları ile nihayet 
buldu. 

Asker hükümet caddesinde ve çarşı 
içinde bir gösteri geçidi yaptıktan 

sonra yerine, istirahata çekildi. 
Şimdi bu satırlar yazılırken bütün 

Antakya 19 yıllık hasretine kavuşmuş 
büyük bayramını yapmakta, her ta -
raftan sevinç ve yaşa sesleri afakı 
tutmaktadır. 

lskendcrun'da 
İskenderun, 7 a.a. - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Dün saat beşte Payas ve Hassa'dan 

Hatay hududlarına giren şanlı ordu
muzun Payas'tan ·giren kolu 15 daki
kada Hayıph karakoluna varmış ve 
fransız jandarmaları tarafından kar
şılanmıştır. Biraz ileride Karayılan 

köylüleri tarafından al bayraklarla 
süslenmiş tak altında kurban kesil
miş ve ordu tezahüratla karşılanmı~
tır. İskenderun konsolosumuz Bay 
Fethi Benli ve Hatay valisi Abdurrah· 
man Melek ve halk parti başkanı Ab
dülgani Türkmen ve faal heyet azalan 
orduyu aynı yerde karşılamış ve se
limlamışlardır. İskenderun balkevi 
batkanı Hamdi'nin riyaaetin.de rum, 
ermeni, alevi ve diğer anasırdan mü
teşekkil bir heyet orduya 18 senelik 
gurbet ve tahassür arzetmiş ve şanlı 
ordumuz Hatay topraklarına ayak bas
tıklarından ötürü İskenderun'luların 
sevgi ve saygılarını kumandana güzel 
bir ifa<ie ile bildirmişlerdir. Ordumuz 
yoluna tam bir emniyetle devam et
miş ve 1akenderun'a beş kilometre 
mesafede bulunan askeri hastanede bir 
mola vermiş ve yüzlerce kamyon Ha
tay'hları 18 sene hasret kaldıkları 
Mehmedciklerine kavuşturmuştur. 

Oradan ordumuz başkonsolosumuz 

ve kolonel Kole tarafından karşı
lanmış ve saat 12 de şehre gir
mişlerdir. Şehir baştan başa do
nanmış ve caddelerde bili cins ve mez
hep bütün Hatay'lılar tarafından aynı 
coşkun tezahüratla karşılanmış :•e 
caddelerde yüzlerce kurbanlar kesıl
miştir. Hatay gençlerinin bandosu ile 
çok güzel bir geçid resmi yapılmış v~ 
askerlerimiz hiç bir yorgunluk esen 
göstermeden geçid resmini bitirmiş
lerdir. Geçit resminde, yollarda ken
dilerini askerlerimizin ayakları altına 
atan kadıl'\lar hüngür hüngür ağlıya
rak, ihtiyar sakallılar ve genç kızlar 
çiçek atarak samimiyetle ordumuzu 
karşılamışlardır. Askerlerimiz Pınar
başı mevkiinde istirahata çekilmişler
dir. Diğer taraftan Hassa'dan giren
ler Aktepe nahiyesinden geçerek 
Konkurlu köyünde istirahat etmiş ve 
Kırıkhana girmişlerdir. İskenderun 
mesalihı hassa müfettişi kumandan ve 
subaylarımız şerefine bir öğle ziyafeti 
vermiştir. Hatay şenlik içindedir. 

Çankırı /talkı Hatay lıaberleri
ni veren gazetemizi /..-apışıyor 

Çankırı, 7 a.a. - Dün ordumuzun 
Hatay'a girdiğini öğrenen Çankırılı
lar, buna dair tafsilat veren Ulus ga
zetesini kapışmışlardır. 

Grup grup toplanan okuyucular ve 
dinleyiciler, ordumuzun girişine dair 
haberleri sevinçten göz yaşları döke
rek takib etmişlerdir. Bu esnada, 
Türk dünyasının Biıyiık Şefi Atatür
k'e karşı duyulan muhabbet ve minnet 
ve şiıkran hisleri tarif edilmez bir 
coşkunluk arzediyordu. 

Halk milli davamızın muvaffakiyet
le başarılmasından doRıyı sonsuz bir 
sevinç içindedir. 

Zeki Arımzi tahliye edildi 
Antakya, 7 a.a. - Anadolu Ajansı'

nın hususi muhabiri bildiriyor: Zeki 
Arsuzi dün tahliye edilmiştir. 

Suriye gazeteleri Türk-Framnz 
anla~masının aleyhinde 

Şam, 1 a:a. - Suriye matbuatı son 
türk - fransız anlaşmaları aleyhine 

ULU5 

Sulhçu 
Türkiye 

(Başı ı. ıncı sayfada) 
bir emniyet teessüs ettigini gormek is
tiyor. lieynelmilel politika aleminde 
doğan yeni meselelerin cihan sulhunu 
her vesile ile ne kadar tehdit etmek
te olduğu, ve yeni çıkan bir hadisenin 
ne kadar dal budak salarak, nasıl iyi 
olması mümkün olmıyan bir çıban ha· 
line geldiği gözümüzün önünde iken. 
iki taraf diplomatlarının gösterdikleri 
büyük liyakat ve maharet sayesinde 
Hatay meselesinin bugünkü aldığı i ... 
tikamet karşısında gene iki taraf dip
lomatlannı ve hükümetimizi içten ko
pan bir takdir duygusiyle tebrik el· 
memek mümkün değildir. 

Karıılıklı anlaşma kadar kestirme 
yol olmadığını biz Lozan muahedesİn· 
den beri, pek iyi bilir ve takdir ede
riz. Çünkü her hangi bir meselede ta
raflar kadar kendi menfaatini müdrik 
üçüncü bir şahıs tasavvur edilemez. 
Bizim bu işte takip ettiğimiz yol bu
gün birbirleriyle anlaşmamazlık halin· 
de bulunan başka memleketler için ha
kikaten bir imtisal yoludur. Açık kalb, 
iyi niyet, medeniyet ve inıanlık du.y
guıu bunun belli bqlı ana temelleri
dir. lşin ilk günündenberi türk mille
ti aynı psikoloji ile davayı çok büyük 
bir hassasiyetle takip etmiıtir, ve et
mektediı·. 

Artık meselenin halli bu safhaya 
girdikten sonra ikinci safhanın sürat
le ilerliyerek eylule kadar büsbütün 
temizlenmesini, bunun artık asnnuzın 
diplomasi tarihine beynelmilel · bir 
sulh ibideıi halinde intikal etmesini 
dileriz. Meselenin bu tarzda halli, son 
anlaşmalarla Ankara'da temelleri ye
niden kurulan iki büyük ve eski Ak
deniz milletinin ara11ndaki dostluğu 
bir kat daha takviye edecek Avrupa 
meselelerinin en ehemiyetli bir nokta
sı olan Akdeniz politikasında beynel
milel huzur ve banş baknn1ndan çok 
büyük tesir ve rolü olacaktır. 

Necib - Ali Küçüka 

TUrkiye ile 
Suriye arasında 

(Başı 1. inci sayfada) 
ve yeni bir devir açan mukavele 
merbutlarına işaret ederek iki mem
leket arasındaki münasebetlerden ve 
Türkiye - Suriye doatlu-undaıı bah
seyliyerek bu kadar zamandır iktisap 
olunan tecrijbelerden istifade edile
rek mevcud ihtiyaçları tatmin edecek 
bir mukavele ihzarına mütedair olan 
bu müzakeratın yakın bir zamanda i
yi bir surette intacı temennisinde bu
lunarak fransız Büyük Elçisi gibi bir 
şahsiyetle teşriki mesai etmekten bü
yük bir zevk duyduğunu beyan et
miş ve celseyi açmı tır. 

tik olarak söz alan Fransa Büyük 
Elçisi, müzakeratın hüsnü suretle in
tacı hakkında beslediği ümidlerden 
bahsederek hükümetimiz ve Hariciye 
Vekilimiz hakkındaki takdir hisleri
ni izhar ettikten sonra halen mevcud 
1926 mukavelenamesini Fransa na -
mına imza eden Fransa Dahiliye Na
zırı ve o zamanki Fransa Büyük El
çisi B . Sarraut'nun ve B. de Jouvenel
in hatıra' ~'"'fl' ihya etmiştir. 

Bunun üzerine Türk heyetinin his
siyatına terceman olarak Hariciye 
vekili, Fransa Dahiliye Nazırı B. 
Sarraut'ya heyetin sempatilerini bil
dirmesini Fransa Büyük elçisinden 
rica etmiştir. 

Sonra müzakerata geçilerek konfe-
rans mesai tarzı konuşulmuş ve Hari
ciye Vekilimizin teklifi üzerine biri 
hudud baytarı ve sıhi işlerini ihtiva 
etmek üzere idari mesai!, diğeri de
miryolu nakliyatı mesaili ve bir diğe
ri de iktısadi meseleler olmak üzere 
üç komisyon ve bunların yapacağı: iş
leri tanzim ve tesbit edecek, Fransız 

Büyük Elçisi B. Ponsot, Hariciye Ka
tibi Umumi Muavini Nebil Batı, Ce
vat Açıkalın ve bunların münasip gö· 
receği diğer zevattan müteşekkil u
mumi komisyona arzetmek için bir 
"Coordination., komitesinin teşkiline 
karar verilmiştir. 

İtfaiyenin vazifesi geniş!iy 
İtfaiye, harbte ehemmiyetli bir müdaf a 

unsuru haline gelmektedir 

İtfaiye gazlanmıf bir caddeyi temizliyor 

Tahrip bombaları atan, boğucu~ zehirliyici, ya
kıcı, öldürücü türlü türlü gazlar ne§l'eden tayyare· 
let'e karşı sivil halkı koruyacak olan tetkili.t itfaiye

dir. 
Ankara itfaiyesi, seferde yapmağa davet oluna

bileceii vazifeye şimdiden hazırlanmak için talim, 
ve tatbikler yapmaktadır. Bu sütunlara bir kaç re
ıim koyuyoruz. Bunlar bu talim ve tatbikler eana· 

ımc:la almmıştır. 

Konferans umumi katibliğine Orta 
Elçi Cevat Açıkalın tayin edilmi~ti~. 1 

... 1 

Dün saat 16 buçuWt:a idari ve demır
yolu mesaili komisyonları ilk toplan· 1 

tılarını yapmışlardır. Müzakerat sa· 
mimi bir hava içinde cereyan etmiştir . 
Bu sabah dokuzda iktısadi komisyon 
ve 16 da demiryolu komisyonu topla
nacaktır. Ve mesaiye böyle devam e-
dilecektir. (a.a.) • 

neşriyatta bulunmuşlar ve bu anlaşma 
ile Suriye hukukunun çiğnendi~ini i
leri sürmüşlerdir. 

itfaiye •eler tqkilatı, tatbikattan •onra D. V. •elerberlik m~J~~ü e~rada •Öz ~öyliyor: .''~ele;, 
daha çok ağır ıartlar içinde han.m bombalanna karıı kendınızı mudalaa dahı edemeksı7ı~ " 
lenizi yapacakıınız. Yurd müdalaaıı demek olan bu iı cephede çarpıımak kadar ıereflidır.,~ 

Burada intişar eden bir arab gazete
si askerlerimizin Hatay'a girmesinin 
Türkiye'nin fransız mandasına iştira
kini tazammum ettiğini yazmakta ve 
bunun Milletler Cemiyeti misakı ve 
manda şartlariyle nasıl telif ediJ.ebile
ceğini sormaktadır. 
Şam hükümcti bugün neşrctti_ii bir 

tebliğde Ankara mümessilleri Adil 
Aslan'ın dört temmuzda hariciye ve-

kaletine ve orada, anlaşmaların imzası 

mera.imine iştiraki için çağrıldığını 

anlıyan mumaileyhin derhal itizar e

derek çekildiğini ve binaenaleyh Suri

ye'nin bütün hukukunun mahfuz kal
dı_iını ıikrctmcktcdirs 

.. 
İsmet Santonin Bisküviti 

Çocukların ve büyüklerin bağırsaklarında yaşıyan 
düşürmek için en birinci devadır. 

Eczanelerde kutusu 20 kuruftur. 

solucanları 

4452 J 
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Muhtelif yiyecek ve yakacak eksiltmesi 
Ankara Okulları Satın Alma Komiayonundan : 

Erzakın adı 

Ekmek 

Koyun eti 
Sığır eti 
Dana eti 
Kuzu eti 
Koyun Böbrek yağı 

Koyun kara ciğeri 
,, i1kembcsi 

Sığır ,, 
Koyun beyni 
Paça 

Pirinç 

Yumur!A 

Zeytin yağ 

Sade yağı 

Kaşar peynin 
Beyaz peynir 

Zeytin tanesi 

Süt 
Yoğurt 

Kaymak 

Kuru soğan 
ince tuz 
Pastırma 

Salça 
Kuru Fasulya 
Patatea 
Ihlamur 
Çay 
Nohut 
Barbunye 
Bulgur 
Sirke 
Vanilya 
Kuru sarımsak 
Kara biber 
Kırmızı biber 
Kara mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kimyon 
Kakao 
Konserve (sebze; kiloluk) 
TurJU (lscrl't ırlıı) 

Kuru Bamya 
Börülce 
Kuru bezelye 
Şeftali konservesi 
Soda 
Zencefil 
Tarçın 

Kahve 
Salep 
Limon tuzu 

Toz şeker 
Kesme şeker 

~-:ıbun 

Taban 
Pekmez 
Taban helvası 

Yas!I kadayif 
Tel .. 
Ekmek 11 

T1<v-.ık 

Hindi 

Elma • 
Zerdali 
Armut 
Taze üzüm 
Portakal 
Şeftali 

Taze kayısı 
Ayva 
Çilek 
Kiraz 
Vişne 

Taze erik 
Kavun 
Karpuz 

Mıktarı 

293000 kilo 

S6000 
14900 
8100 

13700 
ı1so 

.. .. .. .. .. 

6400 adet 
2100 
210 
ı4ıs 

ıo1so 

.. .. .. .. 

27600 kilo 

28SOOO adet 

ıo1os kilo 

28822 kilo 

S200 
876ı 

~ıoo 

27SOO 
23700 

400 

32100 
8240 

S40 
3330 

13500 
35100 

30 
280 

4820 
7600 
364S 
3870 
410 
472 

55 
49 

1990 
ı100 

25 
68 

4450 
160 
64ı 

660 
1100 
ı200 

8600 
8 
ı2 

27 
28 
3ı 

33283 
ıS016 

1S6SO 

118S 
1400 
2650 

1450 

.. .. 

.. 
.. .. .. 

.. .. 
" .. .. 
" .. .. .. 
" 
" .. 

paket 
kilo 

" .. 
" .. .. 
" kutu 

klIO 

" 
" kilo 

kutu 
kilo .. .. .. 

" .. 

" .. 

.. 

.. 
" .. 

.. 
1600 ,, 
3705 çift 

3900 
2210 

8ıso 

2SOO 
5450 

llSOO 
34700 
2350 
1800 
7600 
1300 
ı100 

3360 
3711 
ı6800 

16800 

adet .. 

kilo 

" .. .. 
adet 
kilo .. .. .. .. 

" 
" 
" .. 

Muhammen F. 
kuruş 

ıo 

4S 
30 
3S 
40 
3S 

2S 
ıo 

3S 
ıs 

2 

20 

ı,7 

60 

ıoo 

70 
so 

3S 

ı5 

20 
200 

5 
7 

70 
2S 
ı2 

7 
200 
350 
ı2 

ı3 

ı2 

ı5 

10 
20 
ı2o 

30 
ıs 

15 
60 

1SO 
30 
30 

110 
ı5 

30 
60 
10 

300 
300 
ıso 

300 
110 

28 
32 

4S 

32 
20 
40 

25 
30 
25 

55 
ı5o 

30 
12 
25 
2S 
5 

20 
30 
12 
45 
25 
25 
13 

8 
8 

BLuvaıt:Kat 

·ı · utat... Teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

29300 00) 2197.50 

25200 00) 
4470 00) 
283S 00) 2894.8ı 
5480 00) 
6ı2 50) 

38597 50 

ı600 00) 
210 00) 
73 50) 

2ı2 2S) 172.41 
203 00) 

2298 7S 

S520 00) 4ı4.00 

4987 00) 374.06 

6063 00) 4S4. 73 

28822 00) 2161.65 

3640 00) 
4380 SO) 601.54 

8020 so 

2ı35 00) 

412S 00) 
4740 00) 
800 00) 

9665 00 

1605 00) 
576 80) 
378 00) 
832 50) 

1620 00) 
2457 00) 

60 00) 
980 00) 
578 40) 
988 00) 
437 40) 
580 50) 
4ı 00) 
94 40) 
66 00) 
14 70) 

298 50) 
255 00) 
ı5 00) 

ıo2 00) 
1335 00) 
438 00) 
705 10) 

99 00) 
330 00) 
720 00) 
860 00) 
24 00) 
36 00) 
40 50) 
84 00) 
34 10) 

ı668S 90 

9319 24) 
4805 12) 

14ı24 36 

7042 50) 

379 20) 
280 00) 

1060 00) 

17ı9 20 

362 SO) 
480 00) 
926 2S) 

ı768 7S 

2ı45 00) 
3315 00) 

5460 00 

244S 00) 
300 00) 

1362 50) 
2875 00) 
1735 00~ 
470 00) 
S40 00) 
912 00) 
58S 00) 
42S 00) 
840 00) 
482 43) 
ı344 00) 
ı344 00) 

ı56S9 93 

160.13 

724.88 

ı251.44 

1059.33 

528.19 

128.94 

132.66 

409.50 

1174.49 

!hale 
ı arih ve saat 

29-7-938 ıo 

" 
10.30 

" 
ı0.30 

29-7-938 11.30 

29-7-938 ı2 

29-7-938 12.30 

29-7-938 ı3 

30-7-938 ıo 

30-7-938 11 

30-7-938 ıı.30 

30-7-938 ız 

ı-8-938 10 

1-8-938 11.30 

1-8-938 ı2 

1-3-908 lL.30 

1-8-938 13 

1-8-938 13.30 

2-8-938 1' 

bi ve ayrıca içerisi yumuşak bir ku
ma' veya deri kaplı madeni bir mu
hafazası bulunacak olan bu cetvelle
rin muhammen bedeli 400 lira, mu
vakkat teminatı 30 liradır. 

zu veya banka mektubu ile komisyona 

· 1-lorito Umum Md. 

50 adet mikyas cedveli alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 
ı - Harta Gn. Drk. için 2S adet 

şimşir ve 25 adet kemik olmak üzere 
50 adet mıkyas cetveli pazarlıkla alı
nacaktır. 

2 - Dairede nıP"C'ttt numunesi gi· 

3 - Pazarlık 12 temmuz 938 salı 
günü saat onda Cebecide Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

4 - Pazarlığa girmek istiyenlerin 
mezk(lr gün ve saatte teminat makbu-

gelmeleri. (2159) 4ı 78 

Topoğraf şemsiyesi vesaire 
alınacak 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. için 30 adet 

Topoğraf şemsiyesi, 50 adet şahıs a
çık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme ı 5 temmuz 938 cuma 

Erzakm adı 

Hıyar 

Dolmalık biber 
Sivri biber 
Salamura yaprak 
Taze yaprak 
Havuç 
lspanak 
Semiz otu 
Domates 
Taze soğan 
Maydanoz 
Patlıcan 

Nane 
Dere otu 
Çalı fasulyası 

Ayşe kadın fasulya 
Dolmalık kabak 
Limon 
Taze bamya 
Kereviz 
Lahana 
Prasa 
Bal kabağı 
Bakla 
Yeşil salata 
Marul 
Pancar 
Karnı bahar 
Yer elması 
Taze bezely• 
Enginar 
Taze Sarımsal 
Kırmızı turp 

lyi su 
Buz 

Çam fıstığı 
Kuş üzümü 
Fındık içi 
Kuru kayısı 
Ceviz içi 
Badem içi 
Kuru üzüm .. .. 
Bal 

Erik 
İncir 

Reçel 
Buğday 

Tere yağı 

Uskumru 
Kefal 
Torik 
Mercan 
Kılıç 

Palamut 
Kalkan 
Levrek 

balığı .. .. .. .. .. 
" 
" 

Un (ekstra ekstra) 
Makarna 
Arpa şehriye 
Tel şeh~iye 
İrmik 
Kuskus 
Pirinç unu 
Nişasta 
Hararot 
Tarhana 

Meşe odunu 
Gürgen odunu 
Çıra 

Meşe kömürü 

Kok kömürü 
Kıriple kömürü 

Gaz yağı 
Makine yağı (A. F.) 

,, ,, (B. B.) 
Benzin 

Miktarı 

9900 adet 
S100 
840 
ı380 

83S 
5600 

26400 
3080 

22550 
29SO 
ı5980 

24SOO 
3300 
7950 
2850 

13800 
17700 
S4000 
3300 
7050 

ı2450 

19900 
4ıoo 

7700 
9400 
6SOO 

680 
4ıoo 

2660 
400 

6300 
300 

2900 

kilo 
.. .. .. .. .. .. .. .. 

demet 
kilo 
demet 

.. 
kilo .. 
kilo 
adet 
kilo .. .. .. .. .. 
adet .. 
kilo 

.. .. .. 
adet 
demet .. 

Muhammen F . 
kuruş 

s 
ıs 

ıs 

2S 
25 

8 
ı2 

ı2 

ı2 

10 
2 

ıs 

2 
2 

ı5 

ı7 

ı2 

3 
ıs 

ıs 

7,5 
7,5 
7 

10 
5 
s 

ıo 

ı7,S 

8 
20 
13 
s 
2,S 

33100 Teneke 15 
300 kilo 7,S 

308 
260 
28S 

2100 
790 
110 

4680 
2300 
850 
200 

1200 
940 

.. .. .. 
" .. .. .. .. .. .. .. .. 

1850 kilo 

2ı45 

ı100 

1400 
300 
900 

3420 
1400 

300 

17600 
6050 
640 
S90 

1740 
730 
ı350 

ıooo 

120 
450 

kilo 

" .. 
.. 
" 
" .. 

kilo .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

165000 kilo 
90000 
ı1so 

ıs200 

.. .. .. 

2490 Ton 
297 Ton 

SO Teneke 
ıs 

s 
720 

" .. .. 

120 
25 
80 
so 
50 

120 
30 
2S 
20 

100 
40 
20 

140 

55 
70 
25 
80 
80 
20 
60 
ıoo 

ı3 

30 
30 
30 
25 
30 
30 
30 
so 
2S 

2,5 
2,25 

ıo 

6 

26no 
2000 

312.5 
1000 
1000 

330 

Tutarı 

Lira Kr. 

49S 00) 
765 00) 
126 00) 
345 ,00) 
208 75) 
448 00) 
3ı68 00) 
369 60) 

2706 00) 
295 00) 
319 60) 

3675 00) 
66 00) 
ı59 00) 
427 50) 

2346 00) 
2124 00) 
1620 00) 

495 00) 
ıo57 SO) 
933 7S) 

1492 SO) 
287 00) 
770 00) 
470 00) 
32S 00) 

68 00) 
717 SO) 
212 80) 
80 00) 

819 00) 
ıs oo) 
72 50) 

27479 00 

496S 00) 
22 50) 

4987 50 

369 60) 
65 00) 

228 00) 
ıo50 00) 
39S 00) 
ı32 00) 

ı404 00) 
S7S 00) 
ı10 00) 
200 00) 
480 00) 
ı88 00) 

52S6 60) 

2590 00) 

1179 75) 
1190 00) 
350 00) 
240 00) 
720 00) 
684 00) 
840' 00) 
300 00) 

5503 75 

2288 00) 
18ı5 00) 
ı92 00) 
ın 00) 
43S 00) 
2ı9 00) 
40S 00) 
300 00) 

60 00) 
ıı2 SO) 

--
6003 50 

412S 00) 
2025 00) 
ı15 00) 
912 00) 

7237 00 

64740 00) 
5940 00) 

70680 00 

156 2S) 
ı5o 00) 
50 00) 

2376 00) 

2732 25 

Muvakkat 
Teminatı 

Lira Kr. 

2060.93 

374.06 

394.25 

194.25 

4ı2.78 

450.26 

542.80 

5301.00 

205.14 

!hale 
Tarih ve saat 

2-8-938 ll 

2-8-938 l2 

2-8-938 12.30 

2-8-938 13 

2-8-938 13.30 

3-8-938 1r, 

3-8-938 ıı 

3-8-938 11.30 

3-8-938 12 

ı - Yukarda adları yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktarı eksiltme şartnamesine göre komisyonumu
za bağlı okullar namına parti parti kapalı zarf ve açık eksiltme suretiyle münakasaya konulmuş ve her parti
nin teminat miktarı ile ihale tarih ve saatleri karşılarına yazılmı§tır. 

2 - Muhammen bedeli beş bin liradan aşağı olan partiler açık eksiltme suretiyle ihale edilecektir. 
3 - Talipler partiyi teşkil eden erzakın her birine ayrı, ayrı fiat teklif edeceklerdir. Heyeti umumiyesi 

iizcrinden yapılacak tenzilatlı teklifler kabul edilmiyecektir. 
4 - Her madde için teklif edilecek fiat behemehal muhammen bedelden aşağı olacaktır. 
5 - Eksiltme Ankarada İsmet paşa Kız Enstitüsünde toplanacak komisyon huzurunda belli gün ve saat

lerde yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebileceklerin 938 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine gö· 

re ellerinde bulunan belgelerle, Ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde noter
likten alma vckSletname ile komisyona baş vurmaları; 

7 - Kapalı zarf eksiltmelcrindeisteklilerin yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı zarf 
mektuplarına istenilen belgeler ve teminat makbuzunu veya Banka mektuplarını koymak suretiyle mühüı 
mumu ile kapamak şartilc ve zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe ait olduğunu ve kanuni ikametgahların· 
yazarak belli gün ve saatlerden eve! makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri lazımdır. Beli 
gün ve saatten sonraki teklifler kabul edilemez. Teminatların eksiltmesaatlerinden daha evci Ankara mck -
tebler muhasebeci.liğine yatırılması lazımdır. 

8 - Eksiltme şartnamelerini görmek isteyenler Ankarada Mektepler Muhasebeciliğinde komisyon kStibi -
ne baş vurabilirler. 4427 

günü saat 10 da Cebecide Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

Zimmet maddesinden maznum 

Ahmet Oguz hakkında 
Ankara C. Müddei Umumiliğinden: 

tın muvakkaten tatiline karar verilmiş 

olan Ankara muhasebei hususiye Yeni

şehir şubesi eski atlı tahsildarlarından 

ve Bodrum kazasınm çarşı mahallesi 
ahalisinden Mehmet Ali oğlu 319 do· 

3 - Muhammen bedeli 1590 lira, 
muvakkat teminatı 119 lira 25 kuruş 
olup makbuz veya banka mektubu ka· 
bul olunur. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
yukarıda yazdı gün ve saatte teminat
lariyle birlikte komisyona gelmeleri. 

ğumlu Ahmet Oğuz'un mezk(lr kanu
Zimmet maddesinden maznun olup nun 28ı inci maddesimucibince Anka-

(2157), 4176 

hakkında kaybolması hasebiyle ceza 
muhakemrleri usulü kanununun ı98 

inci maddesine tevfikan son tahkika-

ra 1 inci sorgu hakimliğinde isbatı vil· 
cut etmesi veyahut meskenini bildir-

mesi ihtar olunur. (2286) 4428 
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rflacar hikayesi 

Masum kadın ! .. 
r aza11: Erzsebet Dene• Çeviren: F. Zahir Törümhüney 

Otelin geniş salonuna çok şık ve ya- Telaşla giyindı. Kahvaltısını edip, 
~§ıklı bir delikanlı girdi. Otuz yaş- hemen kırlara fırlamak üzere salona 
rında kadar görünen bu zarif deli- indi. 

kanlı, en ince zevk sahibi kadınların Kahvaltı masasından kalkacağı sı
:»ıe. ~~ş~anacaklan tiplerdendi. 'Gü- rada karşısındaki masaya genç ve gü
ıellıgının her halde kendisi de far- zel bir kadın oturdu. Gözleri agıa
:~r:da idi. Mağrur duruşu, etrafında- maktan kızarmıştı. Zoltan Kerekes, 

1 ınsanlara karşı takındığı lakayıt hayretle kadına bakıyordu. Nasıl Ql
tavır bunu gösteriyordu. Zoltan Kere- muştu da, dündenıberi bu kadını gör
kes biraz temiz hava almak ve yoru- memişti? 
lan asabını dinlendirmek üzere bu dağ Genç kadın süratle kahvaltısını 
oteline gelmişti. Kadınlardan dalına yaptı. Masadan kalktı. Ahenkli adım
lltifat görmeğe alışık her erkek gibi, larla salondan çıktı. Zoltan Kerekes, 
0 da şımarmıştı. ani bir kararla kadını takip etti. Ote-
. Odasında iki saat kadar istirahat et- lin kapısı önünde kadına yetişti: 
tıktensonra traş olup giyindi. Burada - Af edersiniz bayan!. .. 
kalacağı bir kaç günü kendisine hos Kadın başını çevirdı. Hayretten bü-
geçirtecek güzel bir bayana çatmak yüyen gözlerle erkeğe baktı. Sonra 
arzusiyle salona indi. Vakıt daha pek vahşi bır sesle sözünü kesti: 
erken olduğu için salon oldukça ten- - Benden ne istiyorsunuz? ..• 
ha idi. z oltan pişkin bir tavırla cevap ver-

Saat beşe doğru f.ıtlon yavaş, yavaş di: 
dıolmağa başlad.. Çay saati yaklaşı
yordu. Sabahtanberi durmadan yağan 
yağmur otel misafirlerinin hiç birin
de neşe bırakmamıştı. Günlerdenberi 
bir arada bulunan bu insanlar artık 
biribi~lerinden usanmışlardı. Salona 

- 'Gece ağhyan sizdiniz değil mi? 
Ben yanınızdaki odada idim. Kaç de
fa sizi teselli için odanıza gelmeği dü
şündüm. Fakat bir türlü cesaret ede
medim. 

her gırenin gözüne ilk rarpan Zoltan Kadının yüzündeki hatlar biraz yu-
K :s muşadı. Dudaklarında hafif bir tebes-

crekes oluyordu. Bu yabancı deli- süm belirdi: 
kanlı da kimdi? .. Hele macera arıi'an - Benimle bu kadar aHikadar olma-
kadınlar, gözlerini Zoltan'dan ayıra-
mıyorlardı. nızın sebebini öğrenC'bilir miyim? 

Zoltan Kerekes, gazetesini açmış, * :t- * 
Yan gözle birer ikişer salona giren Zoltan Kerekes çılgınca aşık ol-
k~ınları tetkik ediyordu. Kendi ken- muştu. hayatın<ia lıu Kadar ince ruh
d~ne her birine bir kusur buluyor ve lu, temiz bir kadın tarumanuştr. Onun 
hıç birini beğenmiyordu. Kararını nazarında Klara bir melekti. 'l'anxşalı 
Yerdi. Aradığı gibi bir kadına tesadüf üç hafta olmuştu. Bundan sonraki ha
etnıedikçe kimseyle tanışmıyacaktı. yatını onsuz tasavvur edemiyordu. 
İtap ederse günlerce yalnız kalacak- Evlenmekten nefret ettiği halde, Kla-
tL ra'dan ayrı kalmamak için evlenmeğe 

* :r. * ' de razı olmuştu. Şimdiye kadar geçen 
Beş buçukta başlıyan tedansan ol- günlerine acıyordu. Klara'yı on sene 

dukça sıkıntılı idi. Hiç dansa kalkma- evel tanısaydı ~le olurdu? 
dı. Ertesi giınü birlikte Budapeşte'ye 
Akşam yemeğini de bog-ucu bir ha- döneceklerdi. Zoltan, otelde geçire-

va.. · ıçınde yedi. Yanındaki masada otu- ~eklerı bu son gecenin çok neşeli ol-:an yaşlıca bir karıkocanın üç çoc.u- ma.sı için elinden gelen gayreti sar
iu dehşetli ~ürültüler . ~apıyor:ardı. {etmişti. Nefis bir sofra hazırlatmış, 
b.arşısındakı masada ın yarı çırkin masayı çiçeklerle donattxrmıştı. 
ır kadın oturuyordu. Etrafına bakın- Ne§elerinin en coşkun olduğu bir 

dı. Meçhul sevgiliden eser yoktu. sırada Zoltan karşı masalardan bırin-
la Orkestra çok güzeldi. Nefis tango- de eski bir arkadaşını gördü. O da, bu 
k r çalıyordu. Can sıkıntısından uy- gün gelmiş olacaktı. üarsonu gönde-

usu geldi. Ayağa kalktı. Odasına rerek arkadaşını masalarına davet et
Çtlı:tı. Hemen soyunup yatağına uzan- ti. 
dı. Beş dakikaya varmadan derin bir Kalman'r, sevgilisiyle tanıştırdı. 
uykuya daldı. Klara, biraz dolaşmak üzere yanların-

* Jto * dan ayrıldı. Kalman bu fırsattan isti-
Uyandığı zaman müzik susmuştu. fade ederek Zoltan'dan sordu: 

!~lnız s_ert bir rüzgarla yağan yağ- - Yahu! Bu kadını nereden bul-
r hala devam ediyordu. Gece kor- dun? 

kunç ve karanlıktı. Üşüdü. Yanındaki 
?dada birisi ağlıyordu. Aralarındaki Zoltan, sevdiği bir kadın hakkında 

bu şekilde konuşulmasına sinirlen
mişti. Arkadaşı, onun ağ.:ını açmasına 
meydan bırakmadan: 

ınce .dıvar sesin bu tarafa aksetmesine 
manı olamıyordu. 

Bir kadın ağlıyordu. 
O kadar tatlı o kadar . ~ -ı 

d . . • samımı ag ı-
yor u kı; ınsan onun duyd - . t' 
hın bil ükr· ~ .. .. . . .u g u ız ıra-

. Y ugunu kendı ıçınde his e-
dıy-ordu. 

Zoltan Kerekes yatağında doğrul
du .. Yanındaki odada, bir kadın 
derın acılarla kıvranırken, kendisi 
~sıl olup da uyuyabilirdi? Acaba kal-

- Ağladı değil mi? Dedi. Klara'
nın bu eski numarasıdır. Erkekleri av
lamak için oynadığı yegane oyun ... İ
ki sene evel ayni rolü bana da yap
mıştı. Bereket versin ki? Çabuk far-
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(HAVA SEFERLERİ) 

Ankara - latanbul arasmda 
pazardan maada her gün : 
Y eiilköyden hareket 8.30 
Ankaradan hareket 8.30 

Ankara dan 
cumartesi günleri : 16.00 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Pazartesi : Ege ve Çankaya ,. 
Salı : Sebat ve Yenişehir ., 
Çarşamba : İltanbul eczanesi 
Perşembe : Merkez 
Cuma : Ankara " 
Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

HALK ve YEN l 
SİNEMALAR 

Seans saatleri 
Her gün 

YENİ HALK 

14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Cumartesi günlen 
YENİ HALK 

13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 

18.30 18.45 
Pazar günlcd 

HALK YENİ 

11 11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

13 
ı-t.45 
16.45 
18.45 

Geceleri saat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
A.nza Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anban: (3705). - T a k a i Te
lefon numaralan: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa
rı: (2806. 3259). - Yenişehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291 ). 

Otobüslerin ilk veı 

Seferleri 
son 

Sabah Akşam 
İlk Son 
sefer sefer 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebcci'denUlus M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeni:ıehir'e 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 '/.00 
Aklı:öprü'den S. pazarı'na 7.30 9.45 

§ U. Meydanı ile İstasyon arasmda her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada: saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferlr.: vardır. 

ış Akşamlan Ulus ~eydan1ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

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

Tren 
Haydarpaşa'ya 

Samsun hattına 

Saatleri 
Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, per· 
şembe, cumartesi 
Toros sürat.) 

: Hergi.in 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 
Zonguldak hattı : 

9.35 
15.00 
16.05 K.ırıkkale'ye rayotobüs .. 

GÜNDELiK. 

Hicri - 1357 
Cemazil'evel: 10 

s. o. 
Güneş: 4 34 

kına vardım. 

Rum' - 1354 
Haziran: 25 

S. D. 
Akşam: 19 43 

Zoltan'ın rengi solmuş, dudakları 
titriyordu. Kurduğu hayaller bir an
da mahvolmuştu. Ayağa kalktı, Oda
sından bavullarını getirtti. Klara'ya 
bir veda kartı bile bırakmadan gece 
yarısı hareket eden trenle Budapeş
te'ye dön~ü. 

ıp yanına gitse, bir yardımı dokuna
maz mıydı? Tam yataktan atlayıp ka
dının odasına koşacağı sırada aklı ba
Ş~na geldi. Tanımadığı, kim olduğunu 
bılmediği bir kadının odasına gecenin 
bu saatinde ne diye gidecekti? Bu 
t~rzda harekete belki de, bir rezale
tın doğmasna sebep olabilirdi. Tekrar 
Yatağına uzandı. Uzun zaman kadının 
a~Iamasmı dinledi. Nihayet gözlerine 
hucum eden uykuya mağlup olarak 
kendinden geçti. 

Kirahk kapah yüzme havuzu ve gazino 

* :(.. ıı: 
Gözlerini açtı. Parlak bir günes 

doğmuştu, pencereye koştu. Camlar~ 
açtı. Bir anda, odaya ormanın temiz 
havası doldu. Derin, derin nefes aldı. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Gene] Merkezinden: 

Çocuk sarayı caddesinde yeni yapılan Çocuk Esirgeme 
Kurumuna ait Sinema binasının altındaki 25 metre uzun· 
luğunda, 9 metre genişliğinde, 1. 70 ili. 3.50 metre derinli
ğindeki kapalı yüzme havuzu (Pisin) ile etrafındaki gazi
no ve müştemilatı açık artırma ile kiraya verilecektir. iha
lesi 25. 7.938 pazartesi günü saat 15 de Çocuk Esirgeme 
Kurumu genel Merkezinde yapılacaktır. Şartnamesini gör
mek isteyenlerin Kurum Hesap işleri direktörlüğüne mü-
racaat etmeleri. 4412 

Afyon istihsali için 
tµrkiyedeki tahditler 

Uyuşturucu maddeler inhisarı genel 
direktörünün beyanatı 

Son günlerde Cenevre'de toplanan Milletler Cemiyeti Afyon 
ihzari Komisyonuna Türkiye namına iştirak eden uyuşturucu 
maddeler inhisan genel direktörü B. Hamza Osman Erkan lstan
bul'a dönmüş ve oradan da §ehrimize gelmiıtir. B. Hamza Erkan 
burada vekaletle tem.asta bulunmaktadır. 

B. Hamza Osman Erkan'ın Cenevre'de afyon vaziyetimiz hak
kında mühim beyanatta bulunduğunu telgraf haberi olarak yaz
mıştık. B. Hamza Osman ~rkan'ın Cenevre muhitinde büyük bir 
sempati ile karşılanan beyanatı, af yon vaziyetimiz hakkında çok 
enteresan malumatı ihtiva etmektedir. Bu beyanatın tamamını 
cqağıya koyuyoruz: 
Türkiye'de haşhaş ziraati ve netice 

itıbiariyle afyon, son iki sene içinde i
ki büyük tahdide maruz kalmıştır. 

llk tahdit uyuşturucu maddeler in
hisarının kurulduğu senede olmuştur. 

Hükümet, Türkiye'nin beynelmilel 
mukavelelere iltihakından · sonra ya
pacağı ihracatın azalacağını göz ö
nünde tutarak Milletler Cemiyeti'nin 
o sıralarda cihan i:>tihlaki ve Türki • 
ye'nin bu istihlake iştiraki hakkında 
tespit ettiği tahminlere ayak uydur
mak için memleket dahilinde ekim sa
hasını tahdit etmiştir. 

Memleket serbest seneler zarfında 
kolayca 450 - 500 ton afyon verebilir
di. Tahdit edilen saha ancak 250 - 300 
ton verebilmektedir. 

İyi ve kötü senelerin devamiyle yu
karıdaki miıkdarlardaı fazlalaşma ve
ya ekilme farkları olabileceği ve neti
ce itibariyle nispeten uzun bir devre 
vasatisinin bu mikdarlardan uzaklaşcı
cağı aşikardır. Ntekim son dört sene
nin mikdarı vasati olarak ancak 217 
ton olmuştur. 

(Zokovski Türkiye'nin geçmiş se
nelerde yıllık vasati istihsalini 400 
ton Zender de Milletler Cemiyeti'nin 
O. C. No. 877 numaralı vesika::;mda bu 
vasatiyi 566 ton, olarak tespit etmiş
tir.) 

Evelce Türkiye'nin hemen her tara
fında (62 vilayet)e haşhaş ekilirdi. 
Tahditten sonra ise bu ekim ancak li 
vilayete münhasır kalmıştır. Hatta e
kim sahası bu 17 vilayetin tamamı i
çin değildir. Bazılarına ancak mm
takavi ekim hakları verilmiştir. Bun
dan dolayıdır ki yapılan fedakarlık 

büyüktür. 
Bu fedakarlıklara mukabil memle

ketimiz senede 300 ton afyon satabil
miş olsaydı kendimizi tatmin edilmiş 
farzederdik. Fakat netice böyle ol
mamıştır. 

Son dört sene zarfında Türkiye 470 
ton afyon ihraç etmiştir ki senevi va
sati n 7 ~on etmektedir. Katlandığı

mız fedakarlığın neticesi de bu ol
muştur. Bu vasati Türkiye'nin eski 
vasati ihracatının ancak üçte biri ka
dardır. 

Vasati mikdar yerine satışlarda el
de edilen kıymet dikkate alıdaeak o
lursa ihraç edilen senelik vasati fiyat 
50 - 60 tonu geçmemektedir. Bu du. 
rum gerek hükümete ve gerekse müs
tahsillere yeni ve büyük fedakarlık
lar tahmil etmiştir. 

Devlet, müşkil vaziyette kalan müs
tahsillerden, mah:mllerini ihraç ede
miyeceğini bildiği halde inhisar vası
tasiyle satın almağa mecbur kalmış
tır. Bu mahsulü satın almamak müs -
tahsillerin büyük bir kısmını maişe
tinin yegane vasıtasından mahrum et
mek olacaktır. 

İlk tahdit, haşhaş ziraatini daha zi
yade polikültüre müsait mıntakalar
dan kaldırmış ve bu ziraati C/0 70 - 80 
nispetinde tabiat ve iklim iktizası mo
nükültüre mecbur olan mmtakalarda 
bırakmıştır. 

Bu mıntakalar ahalisi umumiyetle 
memleketin darda olan ahalisini teş -
kil eder. 

İnhisar idaresi dahildeki mubaya:ı
ları için hariçteki yaptığı satışların 
fiyatını esas tutmak mecburiyetinde
dir. 

Satın alacağı afyonun ancak bir kıs
mını ihraç edebileceği için mubayaa
larmda mütevazi bir fiyattan mec
buren uzaklaşamazdı. 

Köylüleı-imizin bir kısmı toprakla
rının en müsait kısmında başka bir 
ziraatin fayda temin edeceğine kail o
lur olmaz haşhaş ziraatini bırakmış
lardır. 

Haşhaş ziraatine müsait olan mm
takaların bazısında civardaki yeni ku
rulan şeker fabrikaları sayesinde pan
car istihsaline başlıyan müstahsille
rimiz çoktur. Pamuğa ve tütüne geç. 
miş olanlar da vardır. 

Müstahsillerden ba.-;ka bir zümre de 
sadece tohumundan i~tifade etmek i
çin ve afyonu toplamamak üzere haş
J-ıaş eğmeğe devam etmektedir. Bu şek
)i tohumun para ettiği senelerde ih
tiyar etmektedirler, 

Fakat arazileri başka ziraate ges;
meğe müsait olmıyanlar çaresiz haş
haş ziraatine ve afyon istihsaline de
vama mecbur kalmışlardır. Bu züm
re şimdiki afyon mıntakalarımızda 

yaşıyan nüfusun ekserisini te~kil et-

Uyu§turucu maddeler inhiuın 
genel direktörü B. Hamza 

Osman Erkan 
mektedir. Ancak buralarda da istihsal 
eski seviyesini muhafaza edememiş

tir. 
· Afyonun kazanç temin ettiği za
manlarda ha~haş ziraati ve afyon is
tihsali daha geniş bir şekilde cereyan 
ederdi. Toprak sahibi köylüler tarla
ların(fa bizzat çalışmakla kalmaz ek
tikleri bütün ma:hsullerini iyi bir fi
yata satabidikleri .için ücretle amele 
kulamrlardı. Şimdiki afyon fiyatları 

ücretle amele kullanmağa imkan bı
rakmadığı ~çin an<;ak kendileri ve ai
leleri efradının gücünün yeteceği ka
dar ekmekle iktifaya mecbur kalmış
lardır. 

Bu mıntakalardaki köylüler mün
hasıran haşhaş yağı ile taayyüş ettik
lerinden çok yerde ancak istihsal e
decekleri yağı temin edecek kadar 
haşhaş ekmeği tercih eylemektedir· 
ler. Ekim sahaları geniş değil ıse el
de ettikleri afyonun tamamını, geniş 
ise afyonun ancak bir kısmını alıp 
mütebaki.sini terketmektedirler. 

Memleketimizde afyonculuğun va
ziyetini daha sarih bir şekilde göster
mek için inhisar idaresinin 1936 sene
sinde yaptığı bir anketin raporundan 
aşağıdaki bazı parçaları zikretmeği 

faydalı buluyoruz: 
"1936 senesi rekoltesi haşhaş için 

çok bereketli bir istihsal yılı olmuş
tur. Bu bereket ekim sahasının ge
nişlemesinden değil mahsulün hava 
şartlarından dolayı müsait olmasın
dan ileri gelmiştir. Maamafih afyon 
istihsalinin fazlalaşmasına yardım et
memiştir. Fiyatların müsait olmama
sından müstahsil afyonun he!>sinin 
toplanmasında bir fayda görme:niştir. 
Bir çok mıntakalarda ha~haşlar ancak 
% 50 - % 70 nisbetinde çizilmiştir. 
Bütün memlekete teşmil edildiği tak
dirde bu vasati, ekilen arazinir. <70 20, 
% 25 ine tekabül etmektedir. 

Afyon evelce olduğu gibi başta ge
len ticari bir istihsal maddesi olarak 
değil son zamanlarda ilk mevkiı işgal 
eden haşhaş yağı ve tohumuna naza
ran ikinci derecede bir mahsu; dere
cesine düşmüş bulunmaktadır. 
Haşhaş yağı ve tohumu şimdi elde 

edilmesi elzem olan maddeler arasıııa 
girmiştir. Zürra bunları en mübrem 
ihtiyaçlarının temini için istihsal et
mektedir. 

Maliyet hesapları tetkik edilecek o
lursa son seneler fiyatları yüzünden 
çiftçinin imkanını bulunca afyon is
tihsalinden kaçınacak bir vaziyete 
geçtiği düşünülebilir. Ancak bazı 
mmtakaların afyon yağı ihtiyacı bu 
halin tamaıniyle tebarüz etmesine ma
ni olmaktadır. Afyon istihsali sahala
rımızın en geniş kısmını ihtiva eden 
monükültür ziraat sahalarında vazi
yet yukarıda izah edildiği şeklin ta
tmamiyle aynıdır. Köylü na:çar ha~haş 
ekmektedir. Ve kendi gilcünün yt"tti
ği kadar bu ekime devam etmektedir. 

Çizme işine gelince, kalabalık bir 
köylü ailesinin gücü, ekseriya itinalı 
bir bakıml':'I. bir dönümlük; itinasız bir 
yetiştirme ve bakımla da bir buçuk iki 
dönümlük haşhaş tarlasına kafi gel
mektedir. Bir ailenin yağ ihtiyacını 

temin için bu kadar çalışmak k5.fidir. 
Ve bir buçuk dönümliık arazi mahsu
lünden alınacak yağ da bu ihtiyacı te-

Dünkü ~apraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 
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Yukarıdan aşağıya: 
1- Cenup limanlarımızdan biri 
2- Bir erkek ismi - Çaaır 
3- Orada temsil verilir 
4- Başına bir L koyarsanız pilavın sulu· 

su olur - Masaj yapmak 
5- Manasız bağın3 
6- Kuru olmıyan - Vilayetlerimizden biri 
7- Almaktan emir 
8- Birden bire - Kabartmanın aksi. 
9- Musikide sükut - Eski devirlerin ka

yığı - Pek kısa bir zaman 
Soldan sağa: 

1- Hatay'm en büyük şehri 
2 Niyabet eden 
3- Asya'da bir dağ silsilesi 
,._ Sonuna bir Y koyarsanız 3aka olur -

Kurum 
5- Bir erkek ismi 
6- Yatarken örtünürüz - Olmaktan emir 
7- Maddenin en küçük parçası - Atın kü-

çüğü 

8- Armudun arkadaşı 
9- İcine bir şeyler konur - Pek kısa bir 

zaman 

İspanya bankasının alhnlarr 
Burgos, 7 a.a. - İspanya bankasının 

altınları meselesi hakkında verilen 
hüküm, Burgos'ta pey iyi bir tesir hu
sule getirmiştir. Bu hükümde, fran
kist İspanya tarafmdan yapılan itira~ 
zın haklı olduğunun nazarı itibara a
lındığı söylenmektedir. 

min etmektedir. Bir çok mıntakalardz 
ve bilhassa afyondan başka bir şey ye
tişmiyen dağlı ve dar arazili yerlerde 
bu zoraki tohum ve afyon istihsali de
vam edecektir. 

Azalma, panear, pamuk ve tütün e
kebilen ve hususiyle başka bir yağ is
tihsaline müsait bir ekimi temin eden 
mmtakalarda daha bariz bir ~eli al
maktadır. 

Bu liareket tahmin edilebileceği gi
bi ekime daha müsait ve daha verimli 
olan şehir ve köylere yakın bıılunan 

sahalarda başlamıştır. 
Köylü tarafından beğenilmeğc baş

lıyan (aspir) veya (yağ otu) denilen 
bir nevi nebatın ekilmeğe başlandığı 
sahalrda da haşhaş ekiminin azalacağı 
tahmin edilmektedir. Halen Kütahya 
vilayetinde beliren bu hareketin hü
kümeün gayretiyle Balıkeı;ir ve Es
kişehir vilayetlerine de sirayet ede
ceği tahmin edilmektedir. 

Ay çiçeği ekimi ile yapılan tecrü
beler köylüyü tatmin etmemiştk. Bir 
çok mıntakalarda müstahsiller ekim 
sahalarını azaltmakta olduklarından 

tohum istihsali maksadiyle ancak bir 
iki dönüm kadar ekmekle iktifa ettik
lerini ve fazla ekseler bile haşhaşı çiz
miyeceklerini anlatmışlardır. 

Bütün bu izahatla sabit olur ki Tür
kiye'nin son senelerdeki afyon veri
mi, sadece afyon istihsaline tabiaten 
mecbur olan bir zümrenin iztirar ese· 
ridir. 

Türkiye'de stokların birikmesi dün
ya ihtiyacı · karşısında bize ayrl'lan 
paydan fazla afyon istihsal etmiş ol
maktan değil, ancak beynelmilel ko
operasyonun bu paylarımızın sürümü
nü temin etmemc:>inden ileri gelmiş
tir. 

Afyon vaziyetinin tam bir ahenk ile 
müvazi şartlar içinde inkişaf edeme
mesi bir takım haklar karşısında bey
nelmilel mevzuatın lüzumu kadar ko
ruyucu olmamasından enternasyonal 
işbirliğinin eksik kalmasından ve be
şeri büyük bir maksat karşısında fe
dakarlık hislerinin tevziind.e müessir 
ve adilane ölçü ve tedbirler alınmamış 
olmasından ileri gelmiştir. Görülüyor 
ki beynelmilel yeni bir tahdit nizamı 
ancak yukarıdaki hususları ciddiyet 
ve adalet hisleriyle nazan itibar.e ala
rak teessüs edebilir. Bu şartlar içinde 
yapılacak yeni konvansiyon eminiz kı 
Türkiye'yi feragat ve fedakarlıkta 
kendiliğinden çok ilcrlere gitmiş bu· 
lacak ve şimdikindoo ziyadesiyle teh
vinkar bir vaziyeti memleketimize 
hak tanıyacaktır. 
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RESMİ İLANLAR 
İstekliler muhammen bedelin% 7.5 

tutarı olan meblağa ait teminat mek· 
tubu veya hususi muhasebe veznesine 
yatırılmış depozito akçası makbuzu i· 
le birlikte gösterilen saatte vilayet 
encümenine gelmeleri ilan olunur. 

A. Leva%ım Amirli!)i 

Et alınacak 

Kuru fasulye alın 
Ankara Levazun Amiri 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen bir 

938 mali yılı ihtiyacı için 1 
kuru fasulya kapalı zarf us 
siltmeye konulmuştur. Beh 
nun muhammen fiatı 15 ku 
tutarı 18.000 liradır. llk tem 
liradır. İhalesi 22 temmuz 
günü saat 11 dedir. İsteklil 
mesini her gün tümen satın 
misyonunda görebilirler. 
kanunun 2, 3 maddelo!'tinde 
le teminat moktublarını havi 
belli gün ve saatten en az b 
veline kadar tümen satın al 
yonuna vermeleri. (2225) 

,, __ ........................... --........................... _, 
(2198) 4310 

Ankara Levazxm Amirliği Satın Al
ma Ko.: 

Adliye bakanhğı 
98 kalem elbise yaptırılacak 
Adliye Yeki.Jetinden: 
1 - Vekalet ve temyiz mahkemesi 

odacı ve müvezzi ve diğer müstah
demler için şartname ve nümuncsi 
veçhile 98 tak1m elbise ve kasket pa
zarlıkla yapt1rılacaktır. 

2 - Yapılacak elbise ve kasketlerin 
yalnız kumaşı vekaletten verilecek di
ğer malzemesi ve dikişi müteahhide 
ait olacaktır. 

3 - Müteahhidin kullanacağı mal
zeme nümunesi vekalet levazım ve 
daire müdürlüğünde mevcuttur. İs · 
tekliler şartnameyi parasız olarak adı 
geçen müdürlükten her zaman alabi
lirler. 

4 - Elbiselerin bütün malzeme ve 
dikişi beher takım 750 kuruş hesabiy
le bedeli muhammeni 735 liradır. 

İstekliler muvakkat teminat1 olan 
55 lira on iki buçuk kuruşa ait 2490 
sayılı kanunun 17 ci maddesi muci
bince teminat mektubu veya makbuz· 
lariyle birlikte 15 temmuz 938 cuma 
günü saat 10 da vekalet levazım ve da
ire müdürlüğ.ü odasında toplanacak 
komisyona müracaat etmeleri. (2122) 

4156 

Bayındırlık bakanlığı 

Eksi ltme saa ti tebdili 
Nafia Vekaletinden : 
18. temuz 1938 pazartesi günü saat 

5 de eksiltmesi yapılacak olan font
JOru ve teferrüatının eksiltme saati 
:esmi dairelerde mesai saatlerinin de· 
~işmesi üzerine yine aynı gün saat 11 
c: alınmıştır. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin tek
lif mcktublarını ayn1 gün saat 10 a 
kadar vermeleri lazımdır. (2192) 

4306 

Eksiltme saati tebdili 
Nafıa Vekaletinden : 
ı. 8. 938 tarihinde pazartesi günü 

saat 15 te eksiltmesi yapılacak olan 
iki ad•t emilsiyon makinesi ve emil -
gatörün eksiltme saati reami daire· 
}erde mesai saatlerinin değişmesi üze· 
rine yine aynı gün saat 12,30 a alın· 
mıştır. 

Eksiltmiye iştirak edeceklerin tek
liflerini aynı gün saat 11,30 a kadar 
vermeleri lazımdır. (2223) 4330 

Bataklık kuru tulacak 
Naf1a Vekaletinden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Aydın 
bataklıgı kurutma ameliyatı, keşıf be
deli (47.250) liradır. 

2 - Eksiltme 25.7.938 tarihine rast
layan pazartesi günü saat 12 de nafıa 
vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (2) lira (36) kuruş mukabi
linde sular umum müdürlügünden a· 
labilirler. Eksiltmeye girebılmek için 
isteklilerin (3544) liralık muvakkat 
teminat vermesi, (20) bin liralık nafıa 
su işLerini veya buna muadil naha iş
lerini taahhüt edip muvaffakiyetle bi
tirdiği ve bu kabil nafıa işlerini ba
şarmakta ka.biliyeti olduğuna dair na
fıa vekaletinden alınmış müteahhid
liık vesikası ibraz etmesi. 

4 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar sular umum mü· 
dürlüğüne makbuz muka.bilinde ver -
meleri lizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (2290) 4430 

Sulama ana kanalı inşası 
Nafıa Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ada -
nada Seyhan sol sahil sulama ana ka
nalının temdidi, keşif bedeli 598.165 
\ıradır. 

2 - Eksiltme 28.7.938 tarihine rast
layan perşembe günü saat 12 de nafıa 
vekaleti sular umum müdiırlügü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (29) lira (90) kuruş mukabi
linde sular umum müdürlüğünden a· 
labilirler. Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (27.677) liralık muvakkat 
teminat vermesi, (200) bin liralık na
fıa su işlerini veya buna muadil nafıa 
işlerini taahhüt edip muvaffakiyetle 
bitirdiği ve bu kabil nafıa işlerini ba
şarmakta kabiliyeti olduğuna dair na
fıa vekaletinden alınmış müteahhid-
lik vesikası ibra z ~tme&i. tıı 

4- İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir sa
at eıvcline kadar sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vermele
ri lizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (2288) 4429 

Demiryolları 
Bilet tabı makinaları alınacak 

O. D. Yolları Satın Alma Ko.: 
Muhammen bedeli 13760 lira olan 

bir adet gidiş ve iki adet gidiş dönüş 
biletlerini basacak bilet tab1 makine
leri 1.8.938 pazartesi günü saat 15.30 
da kapalı zarf usulü ile Ankara"da 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1032 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte· 
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri 13.zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa· 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı· 
tılacaktır. (2084) 4201 

Telgraf ve bağ teli alınacak 
D. D. Yollan Sabn Alma Komisyo

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· 
k3.leti 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 Ankara· 

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa. 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılmaktadır. (2186) 4305 

Gaı borusu ve raptiyeler alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komiıyo

nundan: 
Muhammen bedeli 17494.66 lira o

lan 93 kalem muhtelif gaz borusu ve 
raptiyeler 20.7.938 çar'3mba günü saat 
11 de kapalı zarf uaulü ile Ankara•da 

idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 1312.10 

lirlık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, nafıa müteah· 
bitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 10 a kadar komisyon reisli
ğine vermeleri llzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden, Haydar· 
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden 

dağıtılmaktadır. (2161) 4304 

Muhtelif inşaat 
O. D . Yolları Satın A lma K omis

yon undan : 
Sirkeci istasyonunda yapdacak yol· 

cu pavyonu, umumi hela, mağazalar ve 
anbar binasına ait işler kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Bu işlerin keJif bedeli ceman 
110.000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve 
sair evrakı devlet demiryolları Anka
ra, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerin· 
den 550 kuruş mukabilinde alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 22.7.938 tarihinde cu· 
ma günü saat 11 de Ankara'da devlet 
demiryolları yol dairesinde merkez 
birinci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubiyle birlikte a
şağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 10 na kadar komisyon reisli
ğine tevdi etmiş olmaları laz1mdır. 

a ) 2490 sayılı kanun ahkamına 

uygun 67 50 liralık muvakkat teminat, 
b) Bu kanunun tayin ettiği vesıka

lar, 
c) Bu gibi işleri başarmış olduğuna 

dair nafıa vekaletinden musaddak eh-
liye vesikası. (2251) 4369 

Fabrika lor • 

5.000 kilo sarı vaketa alınacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü. 

ğü Satın Alma Komiıyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (11.250) lira 

olan 5000 kilo sarı Vaketa Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Mer
kez satın alma komisyonunca 25 tem
muz 1938 pazartesi günü saat 11 de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan ve· 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (843) lira (75) kuruşu bavi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 10 
na kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mez-
'ı:.ilr gt:n ve ~a• .... kom;;_ ar'" llilÜra 
caatları. (2322) 4447 

Şartname tebdili 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan: 
12 Temmuz 1938 salı günü saat 11 

de kapalı zarfla ihale edileceği 22, 
24, 26 ve 28 haziran 1938 tarihlerinde 
ilan edilen 5000 kilo sarı Vaketanın 
şartnamesinde değişiklik yapıldığın. 

dan mezkur günlerde çıkan ilanlar 
hükümsüzdür. (2323) 4448 

Muhtelif maden yağları alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan: 

2 Ton 16 No. maden yağı 
10 Ton 17 No. maden yağı 
15 Ton 18 N o. maden yağı 
12 Ton 19 No. maden yağı 
3 Ton 32 No. maden yağı 
3 Ton 40 No. maden yağı 
3 Ton 45 No. Maden yağı 
5 Ton 46 No. maden yağı 
6 Ton 38 No. Maden yağı 

Tahmin edilen bedeli (15340) lira 
Jlan yukarıda miktar ve numaraları 

yazılı 9 kalem maden yağı askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
ıın alma komisyonunca 20. 7. 938 çar· 
şamba günü saat 11 c!e kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o · 
tarak komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan (1150) lira 
(50) kuruşu havi teklif mektublarını 
mezkllr günde saat ona kadar komis • 
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkGr gün va sa· 
atte komisyona müracaatları. (2061) 

4199 

Kırıkkale'de yaptırılacak inşaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan : 
Keşif bedeli (1509) lira (21) kuruş 

olan yukarıda yazılı inşaat askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa· 
tın alma komisyonunca 21 temmuz 
938 tarihinde perşembe günü saat 10 
da aç1k eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname 8 kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan 
113 lira 20 kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı ve
saikle muayyen gün ve saatte komis
yona müracaatları. (2194) 4309 

Müteahhit nam ve hesabına 
15 ton kaolin kumu 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 
ğü Satın Alma Komioyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (900) lira o
lan 15 ton kaolin kumu askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merd:ez sr..tın 
alma komisyonunca 25.7.938 p3z2rtesi 
günü saat 10.30 da pazarlık ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (67) lira (50) ku
ruş ve 2490 numaralı kanunun : ve a 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona mürac13atl;ı:rı. 
f (2229) 4315 

An!tara Valiliği 

İdare binası ve parmaklık inıasi 

İhale saati tebdili 
Ankara Encümeni Daimisinden: 
İcra Vekilleri Heyeti kararile Me

murin yaz mevsimi çalışma saatlerinin 
8 ila 14 olarak tahdid edilmesi dolayı
sile 2490 say1lı kanunun hükümlerine 
tevfikan evelce saat 15 te ihaleleri itan 
edilen inşaat ve tamirat ve sairenin 
mezkur günlerde sabahleyin saat 9 da 
ihaleleri yapılacağından alô.kadaranın 
malf.ımu olmak üzere ilan olunur. 

(2218) 4271 

Okul binası tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden: 
1 - Ön Cebeci'de Kurtuluş'daki O· 

kul binasının tamiratı (2507) lira (79) 
kuruş üzerinden açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün kültür direktörlüğüne 
ve ihale günü olan 14 temmuz 938 per
şembe günü saat 15 de% 7,5 muvakkat 
teminatlarını hususi muhasebe vezne
sine yatırarak alacakları makbuzla vi· 
13.yet daimi encümenine müracaatla· 
rı. (2118) 4155 

İlavei inşaat münakasası 
Ankara Valiliğinden : 
lnşa edilmekte olan Vilayet jan

darma komutanlık binasının noksan 
kalan işleri ikmal edilmek üzere be
deli keşfi (14127) lira 86 kuruştan i
baret bulunan ilavei inşaat kapalı zarf 
usuliie eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 15. 7. 938 cuma günü saat 
onda vilayet binasnda Nafıa komis
yonunda yapılacaktır. 

İstekliler teklif mektupları, ticaret 
odası vesikası ve (1059) lira (59) ku
ruşluk teminat mektubu veya mak -
buzları ve Nafıa Vekaletinden (938) 
takvim yılına mahsus olarak aldıkları 
müteahhitlik vesikalarile birlikte sö
zü geçen günde saat 9 da komisyon 
reisliğine vermeleri istekliler keşif 
ve şartnamesi Nafıa Müdürlüğünde 

her gün görebilirler. (2108) 4119 

G mrük ve tn:ıisarlar B. 

Muhtelif tamirat yaptırılacak 
Ankara İnhisarlar Batmüdürlüğün

clen: 
ı - Sarıkaıya tuzlası idare binası 

yanındaki ahırm tamiratına ait 148 li
ra 94 kuruşluk keşif varakasına göre 
tamirıat. 

2 - Sarıkaya tuzlas1 ll'nbar tabanla
rının döşenmesine ait 291 lira 6 kuru
şu muhtevi ke§if varakasına göre ya
pilacak iş. 

Aleni eksiltmeye konulmuştur. A
çık eksiltme ve ihale 25.7.938 tarihın
de pazartesi günü saat onda ayrı ayrı 
icra cdtleceğinden taliplerin teminatı 
muvakkate olarak birinci maddede 
yazılı tamirat için 11 lira 18 kuruş ve 
ikinci maddede yazılı iş için 21 lira 83 
kuruşla birlikte baş müdürlüğümüz 

binasında toplanacak komisyona gel-
meleri ilan olunur. (2314) 4434 

2 kulübe yaptırılacak 
Ankara inhisarlar Başmüdürlüğün

den: A nkara Valiliğinden : 
Akça koyunlu tuzlasında rtsim ve 

Keşif bedeli 4499 lira 2 kun:ştan iba 
§artnamesine göre iki kulübe inşası aret olan Ankara vilayet fidanlığı ida-
çık eksiltmeye konulmuştur. Keşif re binasiyle parmaklık inşa-ıtı açık 
varakası (1080) lira (20) kuruştur Aeksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 21 temuz 938 perşembe çık eksiltme ve ihale 20.7.938 tarihın
de çarşamba günü saat 10 da icra •di· 

günü saat 9 da Ankara vilayet daimi 1 - . d J"bl · (
81

) ı · k .. . ecegın en ta ı erın ıra mu11a -
encumenınde yapılacaktır. k . · 

1 
b" l"k ·· 

T 1. 1 b · · k · f t at temınat paralarıy e ır ı te o gun a ıp er u ınşaata aıt cşı ve şar • .. .. .. _ .. .. 
nameyi vil§.yet ziraat müdü:lüğünde 1 ve saatte b~ş mudur.~ugumuzde .t~pla · 

·· b·ı· 1 nacak komısyona muracaatlar ılan o· gore ı ır er. 
---- - ---·--- lunur. (2196) 4307 

idare binaları ve tuz ambarları yaptırılacak 
lnhisar'a ' l .- t~rı "~üdürlüğünden : 

Muvakkat Şartname Zarfların Eksilt 

1 - Emirdeki birlik ihtiyacı için 
55.000 kilo sığır eti burma veya kısır 
koyun ve yahut kuzu veya burma keçi 
eti ihtiyacı kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 26 temuz 938 salı 
günü saat 10 da yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 15400 lira 
olup ilk teminatı 1155 liTad1r. Sığır e
ti burma veya kuzu koyun ve yahut 
kuzu yahut burma keçi etlerine tek
lif edilen fiyatlardan hangisi daha u
cuz olursa o cins et taJibine ihale edi
lecektir. Şartnamesi her gün komis· 
yonda göriilebilir, isteklilerin bildi -
rilen ihale tarih gün ve saıatından bir 

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

Kaşar peyniri alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu ihtiyacı olan 7200 

kilo kaşar peynirinin açık eksiltme
sinde teklif edilen fiyat layik had gö
rülmediğinden pazarlıkla eksiltmesi 
13 temmuz 938 saat 11 de Ankara Lv. 
amirliği SA. AL. KO. da yapılacak
tır. 

2 - Muhammen bedeli 4680 lira ilk 
teminat1 351 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Belli vakıtta ko
misyonda bulunulmas1 (2205) 4312 

Sığır veya ke~i eti alınacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - 133 üncü tümene bağlı birlikler 

ihtiyac1 için 85521 kilo s1ğır veya keçi 
etlerinden fiatı müsaid olan satın alı
nacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 20 tem
muz 938 çarşamba günü saat 10.30 da 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı sığır etinin 
28649 lira 53 kuruştur. Ve keçi etinin 
18387 liradır. tık teminatları sığır eti
nin 2149 lira ve keçi etinin 1379 lira
dır. Şartnamesi 143 kuruş mukabilin
de verilebilir. İsteklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplar-ile 2490 say1lı 
kanununun 2. ve 3. maddelerinde yazı
lan vesikalarla beraber ihale gün ve 
ihale saatinden en az bir saat eveline 
kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 
komutanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri (2231) 4287 

SıQır veya ke~i eli alınacak 
Ankara Levazmı Amirliği" Satın 

Alma Komisyonundan :. 
! - İdareleri İstanbul LV. amirliği

ne bağlı müessesat için 22<> ton Siğır 
veya keçi eti 11 temmuz 938 pazartesi 
günü saat 15.30 da Tophanede İstan
bul LV. A. satın alma komisyonunda 
kapalı zarf eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 75900 lira ilkte
minatı 5045 liradır. Talihler keçi ve sı
ğır etine ayrı ayrı fiat vereceklerdir. 
İşbu etlerden hangisi ucuz ise o alına
caktır. Şartnamesi 380 kuruş mukabi
linde komisyondan alınır. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber teklif 
mektublarını ihale saatından bir saat 
eve! komisyona vermeleri. (2014) 3973 

Muhtelif reçel alı 
Ankara Levazım Amirliği 

ma Komisyonundan : 

1 .. Ankara garnizon müess 
çin 9800 kilo kaysı, 9800 ki 
4400 kilo ayva ki ceman 24000 
çelin kapalı zarfla eksiltmesi 
muz 1938 saat 12 de Ankara 
amirliği Sa. Al. Ko. da yapıl 

2 - Hepsinin muhammen bed 
lira, ilk teminatı 774 liradır. şa 
si hergüıı komisyonda görülür 
ni vesikalarda bulunan teklif 
ların1 saat 14 de kadar komisy 
melri (2053) 4021 

Koyun eti alınac 
Ankara Levazım Amir]jği 

Alma Koınisy9nundan : 
! -İdareleri İstanbul LV. ' 

ne bağlı müessesat için 340.0 
koyun eti 11 temuz 938 pazart 
nü saat 15 de Tophanede LV. • 
satın alma komisyonunda kapa 
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 136 
ra ilk teminatı 8050 liradır. Şart 
680 kuruş mukabilinde komisy 
alınır. İsteklilerin kanuni vesik 
le beraber teklif mektublarını 

saatinden bir saat evel komisyo 
meleri. (2015) 

İmtihanla makinist alına 
Ankara Levazım Amirliği Sa 

ma Ko.: 
1 - Askeri motorlu birlikler 

lışmak üzere imtihanla ijcretli 

nist alınacak ve gösterecekleri e 
derecelerine göre altmış lirada 
lamak üzere doksan sekiz liraya 
ücret verilecektir. Giriş şartların 
mek için taliplerin acele Ankara 
kerlik şubesine müracaatları (22 

4270 

Münakasa gün ve saati te 
Ankara Levazım Amirliği Satı 

ma Ko.: 
1 - İstanbul komutanlığı bi 

leri için 8-7-938 cuma günü saat l 
16,30 da kapalı zarfla münakas 
iliin edilen 180,000 kilo sığır 
keçi etiyle 60,000 kilo koyun e 
münakasaları yaz mesaisinin tat 
hasebiyle ertesi günü 9-7-938 cu 
tesi 180,000 kilo sığır veya keci et 
saat 11 de ve 60,000 kilo koyun et 
saat 11,30 da aynı şerait dahili 
yapılacağı ilan olunur. (2324) 4 

Sade yağı a lınacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satın Al- ma Ko.: 

.t>urı;a 

Mudanya 
Bandırma 

Sade yağı Tutarı 

kilo lira 

22,000 

4,700 

4,400 

24,200 
5,170 

4,840 

İlk teminat 
lira ku. 

1815 
387 

363 

75 

00 

Yukarıda yazılı garnizonlar için hizalarında gösterilen sadeyağı 25 t• 
muz 938 pazartesi günü saat 17 de kapalı zarfla eksiltmeye konacaktır. Şa 
nameleri parasız Bursa askeri satın alma komisyonunda. Ankara, İstan 
LV. amirlikleri satın alma komisyonunda görülebilir. Garnizonların yağ 
rı ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. İsteklilerin kanunun 2. 3 üncü 
delerinde istenilen vesikalarla teminat ve teklif mektuplarının ihale si 
tından en az bir saat eveline kadar Bursa askeri satın alma komisyon 
vermiş olmalıdır. (2313) 4433 

Mahalli Işin mahiyeti 

Melefan İdare binası ve 

Keşif 

bedeli 
L. Kr. 

L. Kr. saat Hava yolları müdürlük binasında 11 temmuz ; 

teminat bedeli verilecek me saati 1 ı ner tesisatı, bu meydandaki ul11 

_ pazartesi günü saat 10 da açık 15609.52 1170.72 -78 9 10 ______________ ., siltmeye konulmuştur. 

tuzlası 600 tonluk tuz 

Çay tuz-
lası 

anbar inşaatı 
İdare binas1 ve 
600 tonluk tuz 
anbarı inşaatı 

15609.52 1170.72 -78 9,30 10,30 

1 - İdaremizin Siirt müstakil müdürlüğüne bağlı Melefan ve çay tuz. 
lalarında şartname ve projeleri mucibince yaptırılacak idare binaları ve 
tuz anbarları inşaatı ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 14-7-1938 tarihine rastlayan perşembe günü hizaların· 

da yazılı saatlerde Siirt Müstakil müdürlüğünde müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

IV - Beher işe aid şartname ve projeler "78" kuruş bedel mukabilin· 
de İnhisarlar Umum Müdürlüğü tuz fen şubesile Ankara Başmüdürlüğün
den ve Siirt Müstakil Müdürlüğünden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme pa· 
rasın1 veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme saatle
rinden birer saat evveline kadar Siirt Müstakil Müdürlüğünde müteşekkil 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması, posta ile gön· 
derilecek mektupların da bu saatlerde komisyonda bulundurulması lazım· 
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3969-2131) 4139 

Elektrik ve paratoner tesisatı 
D evlet Hava Yolları U mum M ü

dürlüğü Satın Alma K omisyon un· 
dan : 

İdaremizin Ankara tayyare meyda
nındaki hangarın elektrik ve parato-

Bu iki işin keşif bedeli 7.711 JiraO 
Şartnameler posta telgraf u!11 

müdürlüğii binasındaki idaremiz ac 
tasında görülebilir. İsteklilerin 578 
ra 32 kuruş muvakkat teminat 111 
tubları ve belgeleriyle birlikte u!11 
müdürlüğe müracaatları. (2058) 4 

Hava seferleri 
Devlet H a v a Yolları Umum Müdürlüğünden : ~ 

Ankara - İstanbul Hava seferlerinin hareket saatleri 7 - 7 -
den itibaren f U tekilde değiştirilmiştir. Kalkış Varış 
A - l stanbuldan Ankaraya, Saat D. Saat D· 

Pazardan gayri günlerde: 
B Ankaradan lstanbula, 

Cumartesi ve pazardan gayri 
ıünlerde: .. ................... .......... . 

l('umartesi günleri: ....... ..... ... . 

8 30 

8 30 
16 00 

(2293) 

--10 20 

10 
17 

4391 

20 
50 



Kapah zarf usulile 
eksiltme ilônı 

- Ebiltmeye konulan it: (Hozat 
ası hükiimet konağı İllfltatıdır ). 
u ifin ke9if bedeli 35406.82 lira· 

• Bu i9e aid prtnameler ve evrak 
lardır: 

A- Bkliltme prtnamesi, 
:S. Mukavele projesi 
C- Bayındırlık itleri genel fU'tlla

i. 
D- Huauıt prtname 
E- Keıif cetveli. lilıilei f iat cetve
metraJ cetveli, proje 
F- Yapı itleri ıenel prtnamesi. 
~ıtiyenler bu tartnameyi ve evrakı 
lıra mukabilinde Tunceli Nafıa mfi· 
· lüğtbıdeıı atıa alabilirler. 
3 - &biltme 11.7.1938 puarteai eti· 
ıaat ıs de Elbığda Tunceli Nafıa 

· dürIUiti binaımda yapıl~ktır. 
4 - Ekailtme kapalı .zarf uıulile ola
ktır. 

5 • r .ıibiltmeyo &irebilmek için. iı
k' Ain 2655.51 lira muvakkat temi
.. ~ vermeai ve qatıdald vesikaları 
ız olup ıöatermesı lbundır: 
A- Nafıa Vekiletinden alın.mı' 938 
nesine aid mUtelıhhitlik ehliyet ve

·kaaı ve ticaret " sanayi odasından 
l'lDUf sicil veslkuı. 
B- Bir teahhütte en u 20.000 lira-

bina inpatı yapmıf olduğuna dair 
esi.Ira. 
6 • Teklif mektupları yukarıda 3 

m&dclede yaıalı IUtteD bir ... t 
liııe kadar Tunceli Nafıa müdürlii
dairelinde ekailtme komisyonu re

liiliıe makbuz mukabilinde verile
ktir. PoMa ile ıönderilecok mektup. 
lll nihayet (lsüncü maddede yazılı 

kadar gebnlt olmaaı n dı9 zar .. 
aıühür mumu ile iyice bpa~ 

buaılhımd*· 
• Postada .olacak secikmeler kabul e-

z. (2248} 4337 

cama ,_._t ll 4' lrapalı sarf-.. 
ltı ile nafıa intldtlrltıPncfe yapılacak
tır. 

4 - Ebiltmeye ıirebilmek için 
1958.25 llrabk muvakkat cad ıene ti
caret odaaı vealkuı, nafıa mtıdürlü
ğünden alUllDlf 10.000 liralık ehliyet 
veaikuL 

5 - Taliplerin zarfları cuııaa günü 
ihale aaatinden bir aut evel Jaomiıyon 
reiıliline makbuz mukabilinde ver· 
meleri, po9tada ıecikmeler kabul e .. 
dllınez. (3953/2130) 4159 

Otomobil n kımyoa ıllnacak 

Riaıe Beledi7elİnclenı 
1 - Rise belediyesi tarafından yap

tırılacak ıehlr e1ektrik 1&11tral-'ft ıe
beke t~siaatma alt (yetmlı iki bin 
bet yüa otuz) lira yetmiı iki kunıt
luk keflf muhteviyatı eblltıne:fe koiı 
muıtur. 

z - Bu ite ait prtıuune ve diğer 
evrak tunlardır. 

A - Ebiltme prt:namesi. 
B - Mukavelename. 
C - Proje. 
D - tnpata ait fenttl ve Jı.u.uai prj-

&L-.ı name. 
Adana Belediye Ri:Fue-en: E • Hulila ketf.f bedeli. 

l - Bir acled imdadı ııhht otomo- fatiye.nler bu prtname ve evrakı 
bili Ue bir a4et ldroUk devirme terti- üç lira altımı Uç kurut bedel lle Rize 
batlı sür1 ff bm ~ine mahsus Belediyesinden alabilir. 
kamyon ve bir adet de buz nakline 3 _ tfbu inpat 1.1.g3s tarihinden 
mahsua kamyon açık eksiltme ıure- itibaren 25 güiı müddetle eksiltmeye 
tile satm alınacaktır. konulmuıtur. ihalesi 25.7.938 puar-

Enstitüler 
19 ... ılla lllldlrilımk 
Gazi T..W;re Emtitieü Dinktir

liiüaden: 
Talebelerfmls için numunesine gti

re (89) takım elbin (kumq, matzeme 
ve itçillk müteahhide aid olmak tar· 
tiyle) diktirilecektir. Beher takmu
nm tahmini fiyatı 35 lira, ilk t=ina
tı 233 lira 63 &wuıtur. 

tbaleal açık ekıiltme llo 14. 7. 93JJ 
pertembe gllnoli aat 11 de Mektebler 
Muhuebecililinde yapılacalmr. la
telrlilorin yukarıda yasılı teminatı 
meaQr mubuebo nmetılne ihale a
atinden evel f&tırmlt olmaları llzım
dır. 
Elblıe namunealnl g8rmek lıtlyen

ler her güiı Ebltitü Direkt8rlül0fte 
müracaat edeblllrler. (2059) 4091 2 - imdadı ıuhhl otomobilinin mu- tesi günü sut 14 de Rbe Belediye -

bammen bedeli 3150 lira, Devirme ter- ıinde, m\ltetekkll komisyonda yapı- ------------

=~=~~!kail- kapah arf a.ullyle C~ 
2500 liradır. 5 _Eksiltmeye girebilınek için is-

3 - İmdadı 11hht otomobili için teklilerin dört bin sekiz yUz yetml1 
muvakkat teminat 237 lira çakıl nak- alıtı lira elll bet kuruıluk muvakkat 
tiye kamyonunun muvakkat teminatı temi.nat vermeleri ve bundan batka 
265 lira buz nakliye kamyonu muvak- Nafıa Velriletinden alınaııı birinci 
kat teminatı 188 liradır. ımıf elektrik ehliyet ve müteabhitlilı: 

4 - ihaleleri temmuzun 18 inci •esikalarmı ibraz eylemeleri ,arttır. 
pazartesi ,unu eut on bette belediye 6 _ Yukarda üçüncü maddede ya-
ehcUm~nindo yapılacaktır. ah saatten bir saat evetine kadar Ri-

5 - §artnamelerl belediye yuı it
leri kalemindedir. lıteyenler oradan ze Belediyesi namına bankaya ya.b-

alabill 1 rılmlf dört bin ıekl.z yilz yetmiı aı-
panau Tal" 1 rriner •. b 1 ••• nnü muvak- tı lira elli bet lrurutluk muvakkat te-

6 - ıp e 1 a e ... · --'-'-·· lar. 1 b" l"k kl'f 
kat teminatlarlyl~ birlikte belediye mmat --.uuz . ıy e 1~ 1 ~e te ı 

ümenill Ur caatları ilin olunur mektuplarını Rize Beledıyeamde mU-
erıc e m a 4125 • te§Ckkil komisyona vereceklerdir. 

Hükümet konağı inıası 
Çorum Nllfıa Midürlüiünden ı 

1 i - ' . 1938 puartell ıllnf1 IJaat 16 
da Çonım N.ııa .-Utme komiayon• mez. 
mm ihaletl y1pılmak Uzere 13000 lira -----------

7 - Poata ile gönderilecek mektup
larm nihayet üçüncil maddede yazılı 
gün ve ıaate kadar .gelmiı olmaıı ve 
zarfın mühür mumu ile iyice kapa -
tılınıı bulunması llzımdır. Poetada 
vuku bulacak gecikmeler kabul edil• 

kepf bcde.:ll Sungurlu bWdunet onatı 

4 nevi et Ghnacak 
Useler Al• Satım Komisyonun

dan: 

K.omiayonumuza balfı yatıh lise ve 
öğretmen okullamım mayıt 939 t10nu
na kadar ihtiyaçlan olan ve 89829 lira 
bedel tahmin olunan 78500 kilo dailıç 
66000 kilo beyu karaman, 25000 kilo 
kuau ve 26150 kilo 11pr etinin kapalı 
zarf uauliyle 18-7-938 puartesi mt 
11,30 da eksiltmeli yapılacaktır 

tık teminatı 5741 lira 45 kuruftUr. 
ltkıtiltme lıtanbul K.tlltilr Direk

t8rlltft1 biııuı içinde toplanan Liseler 
Almı, Satım komiayonuncla yapılacak • 
tır. tateklller ilk teminat mnbus ve 
938 yılı ticaret odası veaikalariyle 
2490 aydı arttırma, ebiltme kanuıau
nua tarifatı dairetinde buırlıyaca1dan 
teklif arf1anm yukar4a llÖZi1 pçen 
günde belli saatten bir saat evveline 
kadar komisyon bqkanlığına vel'IDele
ri ve poatada vaki olacak cedkmele-

Sm.t .. içtimai M-.....t V.ü ı.tmden : 
1 - Sıtma mtlcadelo iflerincip. hlltm' •k üzere apğıda çine n mlfreJ 

datı yuıb (26) katan ewatı matbQıuıı tabettirilmeei ve ciltlenmesi ifikıı 
kçalı arf uauliyle ellllltmeye kon~. 

2 -Bu itler lçln tahmin edilen fiat (S400) bit Wa d6rt Ji1s liradır. 
S - Şarm... ve nUmuneler AnJrarlda llabat ft lttbnal Muavenet v .. 

klletf binumda ııtma mllcaclelo muhlllllfbecilllf,Dti ft fatanbulda Sıhhlııit 
"İçtimai Muavenet Mldirlüğiinde göriueıbllir. 

4 - Eksiltme, Sıhhat w tçtimat Muaveo.t Vektıetl W..mclıa teıe~ 
eden huıuıl komllyon marlfedle 20-7-1938 çarpmba gıliıtl 13 de yapılac:W 
tır. 

5 - Zarfların Ad 12 de beemthal lromilyona te~i edilmit bultm"'Mt'. 
ve dıı zarflarm mUhtlr mumu. He ~Urlenmesi iktiza eder. 

6 - MuvaJtbt teminat (405) liradır. Komisyonca Nakid ve bu mahl~ 
teki tahvillt lrabul edilebileceğinden bu teldlde muvakkat taniaat vermelC'r 
isteyenlerin nakid veya tahvillerini dalla nvel veaqe yatmaq olmaları 
'f9 makbuzlarmı sarfa koymaları lbmı4ır. 

7 - Talihler ıirket ise bu takdirde M90 ayılı kanunda yazılı:' veaaikhlt
da sarf içeriıine konulmaaı llzımcbr. (2ZZ4) 
Slra No: Miktarı Cinıi 

1 IOO 
z 15000 
3 7500 
4 750 
5 500 
6 750 
7 25000 
8 7500 
9 30000 

10 15000 
11 1,000000 
12 200000 
13 7$00 
14 3000 
15 z 

16 s 
17 9 

18 35 
19 35 
zo 3 
21 1 
Z2 3 
23 3 
24 

Adet 
., 
" ., 
• .. 

Cilt 
Adet .. 
• .. .. 
" .. .. 
.. 
• 
.. 
• .. 
• 
• .. 
• 

ı..boratun.r kan muayene defteri 
(S) yapraklı kin\n dağıtma defteri 

(1) .. .. " " 
(63) yapraklı teıbit muayene defteri 
(ZOO) yapraklı tttblt muayene defted 
dolum ;ölüm defteri (50) yapraklı 

JAbot'a-'8r lran muayene makbuzu 
Mmtalra altı •1lık iltatiıtik cetveli 
llmtab • bet ıttnlttk çalıpna t"' peU 
J(h)iQ hesap hulha cetveli 
Wi ldııilJ tedavi kartı 
v.ıı;ı kinip tedavi kartı 
Dq,lum aınm cetveli 
Tlldb teftlt atml 
On bet günlilk meal kaydına mam ~ 
ma cltfteii 
Murtf mtftedat defteri 
Senet wd~ n:labeua ir..ı&t ve mahıubat 
defteri 
Mmtablarda tutulan banka defteri 

.. • lıl1Kaf defteri 
Emaneti adiye defteri 
• .. eımaetl defteri 
tora borçları kqclma mabaua defter 
ita emtl defteri 

Ekmek ahnacak 

bald'yeı ıapıatı bpalı eks~ytı konul 
muftur. §a: ıaame. btif ve er.ı.Ja ısai
-eai Nada dUl'esinde ıöıil',bılir. Mu . 
ftkkat teminat 975 liradır. 

Borçka Belediye Batkanlıimdaaı 
1 - Borçkada yaptırılacak hidrolik 

elektrik teeisatı için (800) metre u
zunluğunda bir kaıq1 ile febriıka ft 
Uç metre hti.faında w bet mette iP 
zıoda yalnız cephe dıvarı havi bir ba-

rin kabul edilmiyecelf. 25 
3 
3 
s 

.. 
larfiyatı muvaldrata clefterl 
Efha mnemi defteri 
Varidat defteri tıteklilerin müteahhitlik veaikala

Um-m~- riyle birlikte ihale komiıyonur müra-
-.uaa...- caat etmeleri lhımdır. 3966 
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a~ Natsndan bir ..at eveli.ne i:a- motorin almacaltK 
~ Bornwa •lecli7e enciimeaıne vc
rıleeektlt. Po.ta ile ~derilecek t~k
lifierin 4 Dul maddede yazılı saa.te 
kUtlr ~ ye elif nrfm mWıiir 
nı-.ıu ile PJtatıhmt olması lizımı!ır 
Pottaaa ~ p~eleı kab&ll edil· 
mi7ocektir {mS/2220) 4314 

Grup No. 1 - Lokomobiller ve tefe11Uatı 
" z - TraMformatir "ien•ratörler 
.. S - Alçak tevettlr ve tlldi febeml 
" 4 - Tabclelır• yUbe1r tevetttir bbau 

5 ~ Tevsi tablolan 

" 6 - !zatet6rler, liperl ili.ika. ıigorta 
n taire 

Lira g.,. . ' . 
• 4 .. 
.. 4 .. 
.. 6 .. 
.. 4 .. 

4316 

Bankal1'lr 

Saiıhlt enkaz 
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Pire, tahtakurusu, ıinek, ıivriıinek ve bütün bqeratı 

rAYDA 
"BÜTÜN fiASARATI,, 

öLDIJRlJR 
-11111.JAN DCPOSU 

Adi gazı boyalı ıu ile karııtırarak yalancı ecnebi ve mar
kalı kutulara dolduruyorlar. Ve fıçılarda· ve tenekelerde 

açıktan Fayda yerine satıyorlar 

FAYDA ismine ve markasına dikkat 
Aldanmayınız. Faydada gaz yoktur. 1/8 litre 20 - 1/4 
30 - 1/2 45-1 litre 70-5 litre 300 kurut Toptancılara tenzilat. 

4424 

.,, •........................................... , ..................................• "" -- -5 Egzama ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 5 - -
i EKZAMİN i - -- -- -- -: kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmı,trr. Eczahanelerden isteyiniz. -- -
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Lokanta ve Gazinocuların 

nazarı dikkatine ! 
f*iM111111 BAŞKURT 111..ulı 

yerfl mamidatnnın görmeden : ÇA
TAL, KAŞIK ve BICAK tıkım-

ı .. nızı almayınız. ' 
Bütün mallarımız hem kalite itibarile 

A.nupanmkinclen daha yüksek ve hem 
ıle fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara ıat" merkezi: Sümer Rank Yerli Mallar Pazarı 

Sayın Ankarahlara 
Ucuzluğu ile az zamanda muhterem Ankara balkının rağbetini kazanan 

SAKARYA ECZANESİ 
lt Bankası kartısmda Koç zade mUesseseat ittisalinde 

Meydan Palu otelinin altındaki mağazaya nakletmiıtir. 4363 

M. M. bakanhğı 

Sanı sakıflariyle ıehid 

öksüılerinin ikramiyeleri 
M. M. Yeki.Jetinden : 
1485 sayılı kanuna göre nvat nkat· 

ariyle tehit öksüzlerine ait 938 yılı 
ikramiyelerinin tevziine batlanmak 
üzere havaleleri ziraat bankasınca ik
ramiye tevzi komisyonları emrine 
gönderilmek üzeredir. 

Bu yıl savaş aakatlariyle şehit ök· 
alizlerine isabet eden para mikdarı a· 
pğıda göaterilmi9tir. 
Derece Subay Er 

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

19 81 bir tehidin 
öksilzlerine 

2221 4279 .................................................... 
Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres : Kooperatif arkaaı Ali 
Nazmi Apartımanı No.9 D.5. 4321 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -- -s Dr. Bôsit Ürek s - -- -- -: Cebeci Merkez Haıtaneıi : - -5 iç Haıtalıklan müteha11111 5 - -5 Her rün haıtalarını Yenitehir = 
: Metrutiyet caddesi Urek apartı· : 
5 manmda saat ıs ten sonra kabul : 
5 eder. Tel: 1694 S - -., ...................................... ,. 

6 ve 12 ay taksitle 1 
Bisiklet - Motosiklet J 
Y 1 L D 1 Z Ticaret evi 

Ulus maydaru No. 6 Tel: 1847 

ULUS - 19. uncu 1ıl. - No.: 6084 

lmtıyaz Sahibi 
Nurettin Kimil SUNER 

Umumi NeıriyatJ idare Eden 
Yuı itleri Mlldilrü 

Mümtu Faik FENiK 
ULUS Bamnm : ANKARA ~ / 

KOCOK 
Sabbk: 

Sabbk Fırm - Senede 2500 - 3000 
lira kiraya tahammüllü bedelinin yarı
sı peıin tam takımı ile. H. Dilman Ti: 
2181 4122 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
imarca parsellenmit inşaata elveriıtli 
arsalar. Tel. 2406 Neşet Şeren. 4170 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton ahşap apartıman ve 
evler. Tel. 2406 Neşet Şeren 4171 

Satılık Eıya - Modern salon takı
mı, tuvalet, yemek masaları, karyola, 
küçük halılar, çocuk arabası v. s. Iıtık· 
lar Cad. Yardım Ap. No. 10 4320 

Satılık - Aşağı Eğlencede asfalta 
yakın su ve elektrik içinde 4600 met
re evsiz mamur bir bağ satılıktır. Te-
lefon 2406 4344 

Satılık radyo - Yeni 937 modeli 
gramofonu ile beraber FİLKO marka. 
H. Dilman Koç Ap. No. 4 K. Oğlan. 

4379 

Derhal satıı - Yenişehir'e pek ya
kın toptan ve çok ucuz arazi ebniye. 
Samanpazarı istasyon caddesinde No. 
43 Bakkal Mustafa. 4385 

Satılık - Mahköyü istasyonuna pek 
kın Samanlı Çiftliğinin dörtte üç his
sesi satılıktır. Taliplerin Tl: 2427 No. 
da AH Oğuzer'e müracaatları. 4397 

Uygun fiyatla satılık arsa - Her 
türlü inşaata müsait 19 metre cepheli 
550 metlerik. Necati B. Caddesi Yeni
günsokak. Telefon 2944 Hasan Me
mikoğlu. 4398 

Satılık - Erzurum mahallesi İstan
bul zade sokağında 66 No.lu dört oda
lı ev müsait şeraitle. Aynı adrese mü
racaa~ 4421 

iLANLAR 
Küçük ilan ıartları 

Dört satırlılı: lı:ü~ülı: illıılardan: 
Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük ilanların her defaaı 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 dda 
neıredilecek bir ilin için 140 kurut 
alınacaktır. Bir kola1lık olmak üzere, 
her satır, kelime aralarındaki boıiuk
lar müıteına 30 harf itibar edilmiftir. 
Bir küçük ilin 120 harften ibaret ol
malıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ayrı
ca 10 kuruı alınır • .................................................... 

Kiralık : 

Kiralık katlar - Adliye Sarayı kar
ıısı Dökmeci Ap. 4 er odalı banyo elek· 
trik, hava gazı. Kooperatif iniıi No. 63 
Uğur bakkaliyesi Tl: 2097 4131 

Kiralık kat - Necati bey okulu ci
varı Necati bey mahallesi Kıvanç so
kak No. 13. Oç geniş oda hol banyo 
havagazı fevkalade manzara. 4222 

Bir Bay için - Möble, konforlu o
da. Yenişehir, Tuna Caddesi Yiğitko-
tun sokağı, No. 15. 4237 

Kiralık - Yenişehir Atatürk bulva
rı Orduevi ve Mühendisler Birliği kar
şısında Anm Ap. 4 odalı yeni bir dai-
re u kapıcısına müracaat. 4302 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 
Cad. Konur S. No. 8 beş oda, 1 kiler, 
banyo, büyük hol, hava gazı, telefon 
ve elektrik. İçindekilere müracaat. 

4319 

Kiralık - 1 veya 2 oda hava gazı. 
elektrik ve banyo. İtfaiye meydanı 
Kurtuluş Ap. Adliye sarayı karşısın -
da Zaman mağazasına müracaat. 

4342 

Kiralık - 4 oda bütün konfor aylık 
25 lira, iki ay için Maltepe Akıncılar 

sokağı No. 20 ye müracaat. 4384 

5dukıl{cı E.v~•.:I ... 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en §İd· 
detlisini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçirmr "1in çaresi bir 
kaıe GR1P1N almaktır. Mide
yi bozmaz, böbrekleri ve kalbi 
yormaz. Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - tesirli. zararsız 

icabında günde 3 kate alınabilir. lamine dikkat. 
Taklitlerinden sakınınız 4425 

ANADOLUNUN HER ViLAYETiNDE --

A C f N TA ARANIYOR 
Fabrikamızın yeni çıkarmıt olduğu son model 

Tekmil Emayeli Nikelli ve siyah 

SOBALARIN ve CIHAZLARIN Satılık yeni radyo - Telefonken 
938 modeli 5 lambalı 138 liraya. Yeni
şehir Sümer bakkalı karşısında Alev
ok Ap. No: 1 Bilman Tl: 2910 

Kiralık oda - Işıklar Necatibey ma
hallesi Güzeller sokak l O nuncu yıl 

4442 apartımanı 2. ci kata müracaat. 4386 

Monopol a&bft için her vilayette acenta tayin edilecektir. 
Arzu edenler bir an enel Şirketimizin merkezi olan Bey
oğlunda lıtiklil caddesinde 69 numarada 

ATEŞ TÜRK ANTRASiT 
Satılık etya - Azimet dolayısiyle 

7 parçadan ibaret yatak odası takımı 

ucuz ve acele. Cumartesi, pazar, çar
şamba günleri 16 dan 19 za kadar Y~
nişehir Yüksel Cad. Ataç. S. 1 S No: 
ya müracaat. 4454 

Satılık otomobil - 935 kapalı mü
kemmel buaud lnrote U1ua -tbu
sırun karşısındaki sokakta Romanyalı 
İsmail ustaya. 3477 

Kuft'lar: 

Den - 3 den 7 ye kadar ingilizce, 
fransızca tercüme, muhabere itleri ve 
ingilizce, fransızca Jisan ve pve den • 
teri verilir. Ulus'ta A. B. rumuzuna 
mektupla müracaat. 4301 

Daktilo Kursu - 48 inci devresine 
temmuz 938 ilk haftasında başlıyor. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 

Y'enihamam apartmanı Tel: 3714 3601 

'"arayanlar: 

lı aranıyor - Tahsilim lise dere
cesinde yaşım 29 yazı hesap, idare ve-
sair bilumum işlerde akıam veya gece 
müsait şeraitle çalışabilirim. Ulus'da 
(Ak-İst) rumuzuna mektupla müraca
at edilmesi. 

Biraz Fransızca da bilen - Dürüst 
ve çalııkan bir genç tirket veya husu· 
si müesseselerde katiplik veya muha
sip yardımcılığı gibi bir it anyor. Az 
maaşla da kanaat edecektir. N. B. ru
muzu ile posta kutusu 142 ye yazıl· 

ması. 4453 

3929 

Kiralık apartıman dairesi - Adliye 
sarayı arkasında Çıkrıkçılar yokutun • 
da Çulha apartımanında 2 daire kapıcı
ya ve Tl: 27 50 No. ya müracaat. 

4388 . 
Kiralık - Sağlık Bakanlrğı karıı

unda Cqatay So. 22 de 3 oda mut
lak. banyo. 2 balkon (çatı katı) t~ 
muzun 15 inden kiralıktır. 4408 

Direktörlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. Tel. 35.142 4325 

Ankara Barosu Baskanhğından: 
Birinci toplantıda ekseriyet hasıl olmadığından Baro Umumi heyeti

nin lklncl toplantt ~la 16 ~ 1931 cumuteei gıüınü uat oaa davetine 
karar verllmittir. 

Baromuza kayrtlı avukatların o gün ve saatte Adliye sarayındaki batO 

hol her bir milttemilat. Alt kat. Yeni- odasına gelmeleri ilin olunur. 
Kirahk müstakil daire - 3 oda 2 

GöriltUlecek itler: 
şehir Kocatepe Kızılırmak S. No: 14 
Ti. 3320 4423 1 - İnzibat Meclisi raporu 

2 - 937 senesi hesaplarınm tetkiki, Hesap müfettişlerinin raporu ,,. 
Kiralık daire - Kooperatif arka

sında dört yol ağzında her nevi büro 
ttihazma elverişli 4 büyük oda. Alt-

inzibat meclisinin ibrası. 

taki berbere müracaat. 4426 

Kiralık - Demirtepe Necatibey as
faltı, köprüden sonra sağda N. 15 üst 
kat. Havagazı, elektrik, su, 5 oda, 1 
hol, 58 lira. 4436 

Kiralık - Mobilyalı mobilyasız oda. 
Yenişehir Atatürk bulvarı Orduevi 
kartısı Sevim apartmanı 3. No.lu da-
re 4439 

Aranıyor : 

Aranıyor - Ev, apartıman, araa a
ranıyor. Satmak istiyenler müracaat 
Tel. 2406 Neşet Şeren 4172 

Türkçe Maearca bilen bir baydan 
Türkçe öğrenmek isteniyor. Ulus'da 
(K.N.) rumuzuna mektupla müracaat 
edilmesi. 4437 

I~ verenler : 

Münrttip alınacak - Çankaya mat· 
baası dırektörlüğüne muracaat edıl· 

4365 mesi. 

Zayi - Ankara erkek lisesi altıncı 

sınıfından 926 senesi aldığım tasdik
namemi zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan o
lunur. Haldun Uryani 4441 

YENİ 
BU GECE 

3 - 938 senesi büdcesinin tasdiki. 
4 - Yeni sene hesap müfettişlerinin seçilmesi. 
5 - Avukatlık kanununun kabulü münasebetiyle yazılan mektup. 

4438 

Oteller, çaımlfırhaneler, hastahaneler 

Havalandırma tesisatı 

--· .. ve miiel1e1cıer ıçm 

gayet mükemmel ve itinalı bir 
tarzda yıkayan modem çamqır 

yıkama makinaları 

Pratik, kullanışlı ve elzem 
çamaşır yıkama, çamaıır kurutma 
ve çamaşır ütüleme makinaları ile 
dezenfekte cihazları ve saire tak-

dim ve teslim ediyoruz. 

Sinema, tiyatro, sanayi atölyele
ri, idarehaneler, askeri depoları ve 
saire gibi hava gazı tesisatı olan 
mahallerde otomatik bir surette 
havanın tanzimi ve temizlenmesi 
talep üzerine havanın ısıtılması ve 
soğutulması küçük ve büyük yer
lerin havalandırılması tesisatı 

J. A. JOHN A. G., ERFURT, DEUTSCHLAND Sabf ye

ri: lıtanbul Kurukahveci Han 21 DEJÖ GIY ARMA Ti 
Tel: 21187 4440 

SİNEMALAR HALK 

Anna Bella tarafından temsil edilen 
AŞK KANATLAR! _:!11111~ 

BU GECE 

AŞK OLKESI 

Gündüz iki film 

l - FEDAKAR KÖPEK 
2 - AŞK ULKESİ 

Gündüz iki film 
1 - SARIŞIN KARMEN 
2 - AŞK KANATLARI 
Seanslar: 2,45 - 6. Gece 21 de 

Geceleri yalnız bir film gösterilir 

Ankara Palasla Şehir Bahçesi arasında 
Açık Hava sinemasında 

İki film birden 
1 - MANYA V ALEVSKA 
2 - KAN· KARDEŞLER 

Gece nat 21 de - Duhuliye 25 kurut 

- -- -- -- -- -- -- -- . - . - . - . - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -., ..... ,. 

~eanslar: 2,30 - 6 - Gece 21 de 
2,30 seansında tenzilat : 

Fiatlar: 40 - 30 • 20 

Halk matinesi 12,15 de 

KANUN HARİCİ 

·Geceleri yalnız bir film 

... 
1 
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