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a mw, 10 ( A.A.) - Sllrtfonya'da K-a
ıa gijmleMilere Mr siJyleu v••ren Musolini 
'·,\ıntr lt~ırı {.!enoy •• tlun bulısetlerek bıı ·0 ·e

n.oyun Kllra giinıleldilerin <ıtc~ile yaruıcak 
bir heyiila old"i/unu siiylt•mi~tir. 

·-~jME 

Her } erde 5 kuruş 

karanın sa arı 
Gündelik 

su 
F. R. ATAY 

Bu betkernizdeki kelime karşılıkta
n: Sınat = Musibet - Haykın ~ 

Feryat - Dölen = Azim. 

Menderes adım gördükçe yü
reğiniz sızladığını habrlarsıruz. 
Susuz Anadolu'da bu güzel ve bü
yük nehir, hastalık ve yıkım kay· 
nağı idi. Cumuriyet hükümetinin 
bu yıl başladığı büyük bayındırlık 
i~lerinden biri de, Menderes çift • 
çilerinin kanını ve alınterini kur • 
tarmaktır. Cumuriyet hükümeti 
için başlamak demek, başarmak 
demektir. 

Anırlardanberi Anadolu'nun 
belini büken iki azgm smattan bi
ri susuzluk, ikincisi m idi. Susu'Z· 
hık yüzünden açlık •e göç, su yü
zünden açlık ve malarya! Anado -
lu köylüsünün rengi susuz yerler
de verem sarısı, sulak yerlerde 
aitma sarısı idi. 
_ Anadolu medeniyet savaıında 

cumuriyet devrinin en büyük ese
ri, hiç şüphesiz, s u olacaktır. 
Çorak istep topraklarının bile su· 
suzluktan nasıl kurtarılabileceği • 
ni biliyoruz. Beton barajlarımız -
dan biri, Ankara yakınlarındadır. 
Yeraltı ve yerüstü .sulanna düzen 
verildiği zaman, türk t rlası çat • 
lak yüzü görmiyecektir. 

Geçen yıl Antalya ovalarının ku
rumu~ bataklıkları ile yeni su ka· 
nallarını dolaşmıştım. Bu kıyılar· 
da bir büyük medeniyetin 30 dan 
fazla $ite'si, su düzeninin bozul -
ması vüzünden yıkılıp dağılmıştır. 
Su düzeni kurulan her toprak 
parcasında ise, halk Ye ıağlık, ot 
gibi bitiyor. 
· Anadolu'nun su davası demek, 

kanal, baraj ve orman demektir. 
Anadolu' da orman bozmak de • 
mek, baraj yıkmak, kanal dol • 
durmak demektir. Bugünkü or • 
manlarımızı kereste kaçağı vur • 
guncularının elinden kurtaraca • 

· ğız ve halkı yeni ormanlar türet • 
meğe zorlıyacağız. 

l,te gene bugünlerde yağmur 
yağmıyan yerden, " - Su! - su!,, 
haykınsı yağıyor. Ancak, cumuri
yetin ateşte dövülmüf döleni, 
memleketin bu derdini giderecek
tir. 

Anadolu medeniyet yapısının 
harcı a u v e k ü l t Ü r 'dür. 

Her gün beş kelime 
Ulus baştanbaşa kılavuz 

kelimeleri ile çıkıyor. Türki
yede çıkan gazete ve dergile
re her gün verilen S er keli-

< melik listeleri de yazıyoruz. 
Bu listeyı basan gazete ar
tık hu kelimelerin osmanlı

calarmı kullanmryacaktır. 

YiRMi YEDiNCi LiSTE 

ı. - Vecibe = Dü§erge 
ÔTnek: TüTk hava kurumu

. na yardım etmek btı§lıca dü
§eTgeleTimizdendiT. 

&. - T ttrika = Bölem =F euille • 
ton 
Ôrnek: Son romanınızın ga
zetede ka~ bölem tuttuğunu 
söyler misiniz ? 

&. - T clTika ( nilak anlamına) 
= Ayırga 
Ôrnek: Halk aranna ayırga 

(Sonu 2. inci aayıfada) 
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arım Enstitüleri karşı~ında teıneli atılaıı süzgeç yaı)ı -
ları bittil~ten sonra her anl{aralınııı günd~ 150 litre harcaya 

bileceği l{adar su bollanacal{tıı 
Diln Ankara' da çok önemli bir 

kurumun temelini, Büyük Baıba
kanmıız ve onun değerli arkadatı 
qay Çetin Kaya, elleriyle attdu 

Uzun incelemelerden sonra 
Çubuk suyunu bir barajın arkasın· 
da hapis edip döşenecek borular · 
la - dün temeli atılan - süzgeç
lere getirmek ve oradan Ankara 
§ehrine dağıtmak kararı alındık 
tan sonra, ilk i§ olarak, "Çubuk 
bMaiı ... kurulmuştu. Bu barajın 

kara hazırdı. 
Başbakanımı;r;, temel atılacak 

alana geldikten sonra, bir aun -
durma altında duran kurum ma -
ketine doğru yürümüş ve orada 
suyun nasıl temizlenip nasıl şeh -
re verileceğini anlatan bir uzma
nın verdiği izahları Parti Genel 

Söylevi dinliyenler 

Ba~bakammız, temete .konan lrAğUlı 
imzalıyor. 

Temeli atılan kurum, Ankara'ya 
fizik ve timik bakımından duru 
suyu, bol bol verecek olan süzgeç 
··:ıpılarıdll'. 

Başbakanımız temel atıyor 

sularını temizledikten sonra şehre 
koyuvermek için lüzumlu olan Üs· 
tü kapalı havı z ve depoların te · 
meli 'de dün atılmıştır. 

Modern Ankara'nm güzelle -
şip gelitmesini ve bundan dolayı 
da bütün ankaralıları yakından 
ilgilendiren bu temelatma töre 
ninde . diyebiliriz ki • bütün An 

Bayındırlık bakanımız temel atıyor 

Kamutay toplantısında 
Kamutay dün Nuri Conker'in 

başkanlığında toplanmıttır. Bat· 
kan Kars aaylavlığına seçilen Fu
ad Köprülünün andiçeceğini söy. 
lemit ve yeni saylavlarımız alkıt· 
lar arasında andiçmiştir. General 
Sıtkı ve Fuad köprülünün aaylav
lık raporları kabul edildikten son· 
ra iç Bakammız B. Şükrü Kaya 
...iz almış ve demiştir ki: 

" - Sayın arkadaşlar, Ka -
mutayın geçen celselerden birin
de Adliye Encümeni mazbatalar~ 
okunurken mazbataların birinde 
zabıtai adliye vazifesini gören 
jandarma hakkında bazı sözler 
buldum. O sözlerden mülhem ola
rak Büyük Meclisin teessürüne 
iıtirak ederek ayrıldıktan ıoma 

dosyayı aldım, okudum ve çalıt • 
tım. Büyük Meclise maruzatta hu· 
lunmak istiyorum, müsaadelerini 
dilerim. (Sonu 6 ıncı sayı/ada) 

Çağırı 
Kamutay Büdce Komisyonu 

bugün saat 10 da toplanacaktır. 
~ .ır :r 

Kamutay Finans Komisyonu 
bugün saat onda toplanacaktır. Ü
yelerin bulunması. 

fi.~~ 

Kamutay İşyarlar kanunu sÜ· 
resiz komisyonu bugün Parti gru
pu toplantısından sonra üyelerini 
toplantıya çağırır. 

Sekreteri Bay Receb'le birlikte 
dinlemiş ıve Kamutay' da görüşme 
konusu olan bayındırlık kanunla
rı dolayısiyle biraz geciken Bay 
Ali Çetin Kaya gelince Bayındır
lık Bakanlığı yönetgeri Bay Arif 
su komisyonu adına söylevini ver 

miş ve ondan s!'nra da kurağın te
mcI:ne konacak olan am imzab .. .ı. 
rak temelin ilk harcını Basbaka
mmızla Bayındırlık Bakanımız 

ellerile yerine koymuşlardır. Bü. 
sırada erkinlik marşı çalıyordu. 
Tören bittikten sonra hazır bulu
nanlara büfeden şerbetler ve pas
talar sunulmuş ve herkes iOk de 
ğerli, çok hayırlı bir iş için yapı -
lan bu toplantıda bulunmut ol -
mak şerefini yüreklerinde duya . 
rak sevinçle ayrılmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığı yönet • 
geri Bay Arif, söylevinde Anka -
ranın su İ§İni şöyle anlatmııtır: 

(Sonu J. cll sayıfada) 
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Kronik. 

Görey ve l{amuğa~ı 
Yeni kelimeler: Görey - Manzara -

Karmaç c:: Halita - Harca = Masraf 
- Basathk - HakimJik. 

Göre:r. bir Kamu ğ a • ı '
dır. 

Bu şu demektir: Bahçenizi iı · 
tediğiniz biçim duvarla çevire
meuiniz. Pencerenizin önüne key
linizce balkon çıkamauınız. Eğer, 
bir aüs olarak, geyik boynu.zlan 
yahut Siyam suratları hoşunuza 

gidiyorsa, bunları yatak odanıza 

koyabilirsiniz: Fakat ıokak kapı
nızın üstüne asamazsınız. 

Çünkü bir ıehrin göreyi, ev, 
bahçe, kulübe, garaj, pençere, 
tarasa, balkon ve boyaların bir 
k a :r m a ç 'ıdır. 

Şu halde bir §ehir, en baıt~ 
artistlerin eseridir: A:rtisl-f• 
hirci, artist - miymar, artist • 
Mühendis veya hep birden büyük 
sanatın emri altında! 

En çıplak bir iatep parçasın
da, herkese zevk verecek köfeler 
yaratılabüir: Ankara'da Güven
lik Anıtı bahçesinde doltJfınız. 
Yeryüzünün en güzel parçası da 
kolayca öldürülebilir: Boğaziçi' n
ele iki tarafınıza bakınarak ge -
zininiz. 

Ve p a h a l ı olan çirkinli/ı.. 
tir: Güzel u c u z.'dur. Bütün 
kakmalar, oymalar, i§lemeler, hep
si, d ü z yapamayanlann nrtı
mıza yüklediği lüzummz ha r-

. c a 'lardır. Düz renk, renkli çiç&

ğin onda bir paraıın« çıkar. Ar
tist, bir şehire kazandırır. ilim gi
bi, sanat da ekonomiktir. 

Hepsi kolay, yalnız bir ıeyin 
güç olduğunu aöyliyclim: Göreyin 
bir kamuğası olduğunu kabul et-
mek ve kendimiz de içinde olarak, 
bütün ıehir ve memleket Ü•tünde 

· zevk ve sanatın bCı§atlığına bo
yun eğmek! 

Herkes fikrinde olduğu gibi, 
zeeıkinde de özgürdür: Kamuğaıı 
Üe karşıtlanıncıya kadar! 
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1'• 'ttShı befında Tnm tenkidlerde brı1unmaır rstryoruz. 
Gazetelerin cumartesi sayılarında ve fransız kabinesi bil• 

.,-tlcri arasında sık sık "say1avlar kurumu,, deyimine rasla. 
llllfSıRızdır. Bundan baska gene fransız parlamentosu i~in 
•hmutsy,, denildiğini de belki görmüşsünüzdür. 

Parlamento, parlamentodur. 
Kurum "müessese,, demek.tir. Gazeteler "Chambre des 

"4eputes,, sözünün osmanlıcaya çevrilmesi olan "mecli i mebu· 
1111n .• yerine, olsa olsa, .. s ay 1 a v 1 a r le u r u 1 a,, diyebi
lirdi. Halbuki birine "parlamento,, meclisi ayan için de "sena,, 
demek daha do~ ru ve kı a olur. 

Hele K a m u ta y sö ü an k "Türkiye Büyiik Millet 
Meclisi,, karşılığıdır. Sobranya. lskupçina, Duma gibi. .. Ba 
kelime başka hiç bir parlamento için ku1lanı1amaz. 

Gene son günlerde " e s e r, i z e r. i z ,, karşılıklarının 
4fı biribirine karıştırıldığım görüyoruz. E s e r kelimesi 
oeuvre karşılığı öz türkçedir. 1 z e r kelimesi tracee'nin, 
I • de trace'ın karşılığı olarak kılavuza alınmıştır. 

Aynı gauteler s o r u ve s o r g u kelimelerini de ka. 
11§tırmaktadırlar. S u a 1 kelimesinin karşılığı s o r u 'dıu. 
S o r g u ise "isticvab,, demektir. 

Şimal = Kuzey 
Cenub = Güney 
Şark= Doğu 
Garb =Batı 

.. " 
Bütün yolculuğuma sert"" soğut bir .tuz ey riJzgfn 

Ue geçti. 

Türkiye'nin g ü n ey 'inde Akdeniıı, .t u s e y 'inde Ka-
radeniz vardır. 

1 ran, TüTldye'nin d o l u 'sundsdır. 
Biz de b a t ı medeniyetindeyiz. 
G ü n ey A m e r i k a s ı 'nds kargaşa eksik olmn. 
lsveç kuzey Avrupa s ı 'nrn en ileri ülkelerindemllr. 
Çiftliğimiz Adana'nm b a t ı - k u z e y i 'ndedir. 
Bu yol Ankara'nm k u z ey - b a t ı • sından geçiyor. 
Şimdi bu misallere gi>re terimleri tamsmlıyalım: 
Amerikayi şimali= Kuzey Amerikasr 
Amerikayi cenubi = Güney Amerikaa 
Simali sarki = Doğu kuzeyi 
Şimali garbi = Batı kuzeyi 
Cenubu şarki = Doğu güneyi 
Cenubu garbi - Batı güneyi 
Sarkı imali - Kuzey doğusu 
G r ı "'İmali Kuzey batı ı 
Ş:ır ı cenubi Güney d usu 
G rbı cenubi - Gü ey batısı 

~ • %\ 

E 1 i n olup ya d e I acısı duymayan ocak sevgisini 
ne b' ir? 

S 1 t ad:J.mları k a p a ç 'la geçinirlerdi. 
[{ tı p 1 /.: mal n rede bulunur a sahibine geri verilir. 
l m r e n ve g Ü n ü ayrı şeylerdir: Biri gönüle şevk 

ver 'r o nul karartır. 
Çocu r ıçm s en eyi b es in 'dir. 
Al ~nyn meselesi, yalnız Avrupa'nın değil, bütün dünya

nm <'n girin ç i 'lerindcn biridir. 
~!lb!llıfarı b:ı.lıçemde gün doğumu 'nu seyretmek en 

büy··ı~ ~ vk·m oldu. 
Şile/ye kadar bu ün g e ç e k 'te yolun onarılmakta oldu· 

ğunu gördük. 
Alım d üç yıl kasın l ık' tan sonra, bugün hapse• 

v i 'nden döndü. 
Misal/erimizdeki yeni kelimeler: 
G rib Elgin 
Gurbet Y adel 
Gasp Kapaç 
Ma sup Kapık 
Gıpta - İmren 
Hascd Günü 
Gıcfa Besin 
G · rift Girinç 
T 10.u scms - Giin doğumu 
Gü-crgah =Geçek 
Mahki'imiyet - Kasmltk 

Her gün beş kelime 
(Başı ı inci sayı/ada) 
IOhn politikacılar, lelft06. 
raainin aıJ ıliiprtanlanclu. 

&. - Mmi6et = Sutaı 
Ornelt: Deprem ... ...,. 
__ _J_,6 --~,ı· 

R111K1CD111G11 v.rmrr. 
1. - Taltlid = Lıaet 

f'alJiJetıneA=B ........ 
•alıMlit=~ 
Omdl .. : 1 - Scmatta ...... 
..,plilı ti.fil, ~ Li • 
..Wrr. 

Z - Para benzetli7enleıin ce
%alan afırtlu. 

Not: Gazetemize gönderilecek 
JUllarcla La kelimelerin .... " ... 
alan hlleml--um rica ede -
ria. 

U§alrta spor 
Upk, 10 (A.A.) - Dün ~

ler birliği ile Ergenekon arasın
da yapılan lik maçlan f"malini 
gençler bire kup dört ile bana
rak 935 pmpiyana olmQflanbr. 

• 
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tSTANBUL TELEFONLARI 

lstanbula bir yugoslav 
okul gemisi geldi 

lstanbul, 10-Bugün lstan
bula Yugoslavya deniz lisesi 
talebelerinin staj gördüğü bir o
kul gemisi geldi . 

Hava kurumu için 
miting 

1stanbul, 10 - Ônümüzdeki 
pazartesi günü Bayazıt alanında 
bir talebe mitingi yapılacaktır. 

Şirketihayriyenin ala -
cağı vapurlar 

!stanbul, 10- Şirketi Hayri
yenin alacağı yeni vapurlar için 
mühendis B. Ziya adlı vatandaşın 
yaptığı önerge uygun görülm~
tür. Bu önrge kabul edilirse va
purlar lstinycde Dok labrikasınds 
v:>pılacaktır. 

Gümrük etüdü için b~ -
kanlık inceleme direktö-

rü Fransaya gitti 
lstanbul, 10 - Gümrük ve te

kider bakanlığı adına Fransaya e. 
tüd yapmaya giden bakanlık ince
leme şubesi direktörü, ,. .. ransads 
yeni gümrük örgütleri, lıman ve 
gümrük. sınır, tren, uçak durak
ları gümrükleri, ve gümrülc ka
nunlarile muhafaza tüzüklerinin 
yeritilme şekillerini gözden geçi
recelclcrdir. Gezi aiti ay kadar sü
recektir. 

Buğday yükseliyor 
1stanbul. 10 - Buğday sauş

ları }'Ükselmeğc başlamıstır. Ge
çen lıafta 4.58 kuruş olan buğday 
bugün 6 kuruştan sattlmıştır. 1 Jgi
lilere göre buna ~cbep Jcuraklık ve 
piyasaya az mal gelmeo;idir. 

İstanbul ilk okullarında 
sın açlar 

lstanbul, 10 - lstanbul ilk o
kullarında son sınıf sına.çları bitti. 
Başarı nisbeti yüzde seksendir. 

İzmitte ürün 
İzmit, 10 (A.A.) - Bu yıl ürün 

bereketlidir. llk arpa piyasaya çık
mıştır. 

Çankrnda yol işleri 
Çankm, 10 (A.A.) - Yüküm

lü işçilerin çahşmalan mayısta 

bitmiştir. Yol işlerinin durdurul
maması için yol borçlarına kolay
?rk olmak üzere akıtb işçilerin yol 
lŞlerinde çalıştınlmasına karar ve
rilmiştir. 

~--------..-------._ 
Kurmı arkadaşmuzm 

Ankara aytan 
Eakiden gazetemizde çalışan ve şiın

di Kurun gazetesinin Anıkara aytarı O· 

lan B. Kadri Kemalden şu mektubu al

düc. 

•Bir yıldanberi Kurunun Ankara ıy
tarı olduğum halde Ulusta çalışmakta 

olduğumu sananlar bulunduğunu öğ

rendim. Bana gönderilen mektup gibi 
ifcylerin (Kurun gazetesi. Ankara •yta· 
rı ltadri Kema1) adresine verilmcıinl 

ilgililerden rica ederim.,. 
Arkada§mıtzın dileğini yerine geti

riyoruz. 

Orman Çiftliği Fabrikasının 

c --~....,.-.- ~ 

u y u K L A R 
Barem kanunu projesi 

Yonetgerler komisyonu tarafından 

kararla tırılan esaslar içinde Finans B:ı 
JQnlığı t4ır.lfmdan hazırlanan barem ka

nun projesi Bakanlar kurulunca onay • 
l::ınmıştır. Bugünlerde Knmılt y'a evk 
olun ktır. Projenin csaslannı bıldiri • 
yoruz: 

Maa ı ve aktılı işyarlar 1 S d rcc~y-

1 rdır. Derecelerle nylık ve aktı 
r: 

M aş veya 

Derece Asıl maa aktı tutan 
1 150 600 

2 125 :500 

3 \00 400 

4 90 288 
5 RO 256 

6 10 210 

' M 168 

8 50 140 

9 40 112 

10 35 98 
ll so 84 

12 2! 15 

13 2C 60 ... ıs sı 

ıs 10 40 
Maaşh .e aktıh memurlardan yillt • 

sek okullardan çıkmış olanlar Uç yılda 
bir. ötekiler dört vılda bir yubnlana .. 
caklardır. 

lllr: i c guecck ayhkb ışyarlar ıu ay-
lılr:lan alacaklar.dır 

J..ıscyi bitircnlet ıs Hraya, 
Yilks•k okı.Ju bitirenler 25 liraya. 
Bir batı lisanı bilen yübck olr:uldan 

çıkmışlar 30 ıiraya. 
Türkiyedc yüksek okuldan çıktıktan 

sonra Avrupa'da urnca enik ö!rmim 
görenler 3S Jiraya. 

Aktılı ·-::,ıarlar ıcin de- hu esas konn1 

mustur Valnır rnzum ı:örülduğu za • 
ınan aktıh ışyarlar hu ayliklann hir dc
rtt.c tı5tundeki ayhğrn karşılığı olan ;ık. 
tıyı alahilf'ef'kler<lir. Aktth i yarlardan 

Aylı ~ ~c~mek ıstıyenler veya orgut ka 
nunlar odnlı:i a lıklı işlert" alınm lann 
hl?.u rıı en i yarlar alrlıklan kttla 

m knr ılı~ı ol n aytı·m hir derece n 3· 

!ere a'mabıkc k1crdır 
Aylıklı ve k9h 1şlerdc ık' veya da 

ha c: k d rece birnen yukardanma 
kaldınlmı trr 

Yeni barem derccc-lc>rme ı:ore yeni 
n derccclcndi"lmeteri gereken t 2, 14, 

16. ı 7.S. 22. 45. SS lira :ısıl aylıklı i var 
1 rdnn b:ızıhn daha yukan derecderc, 
bazılan da aşağr derecelere alınacaklar
dır. Aa ğı derttclcrc alınan işyarlann 

vulcanlanma zamanlanna 'k dar edindik 
teri haki n kal cak, yukan dcrec:clert> 

al nan işyarlar da veni derecelerinin ay
hklannı alabileceklerdir. A!ktılı işyarlar 
da aldıklan alrtrnm brşrhğı olan derece 

ile derecelendin1ccddcrdir. 

Nevşeihrde elektrik 
Aksaray, 10 (A.A.) - Niğde il

bayı Nevşehir ilçebayı ve şarbayı 
Ankaradan gelen Sümer ve Ziraat 
bank:alan delegeleriyle burada bir
leşerek Aksaray elektrik enerji
sinden Nevşehre verilecek elek
trik ışini görüşmüşler ve kilovatı· 
m beş kurustan kabul ederek 
kontr:at imza etmişlerdir. İş, üç ay 
içinde tamamlanacak ve Nevşehir 
belediyesi üç yılda kırk bin lira ö
diyecektir. 

lzmirde ayaktopu 
oyun lan 

lzmir, 10 (A.A.) - Hava ku
rumu asığma düzgülenen maçla
rın birincisi dün Alsancak alanın
da yapılmıştır. Öğleden sonraki 
maçlarda İzmir spor bire karşı iki 
sayı ile Göztepeyi ve Altay da sı
fıra karşı altı sayı ile Karşıyakayı 
yenmişlerdir. 

Ekonomi Bakanlığı işyar 
}arının yapmak istedi • 

ği yardım 
Ekonomi Bakanhgmın işyarlanmn 

buyük bir kısmı, ayh1'1arından cllcrina 
geçen paranın yiızde ikisinı vcrere1i 
"h va t tike nı bılen uyc., y ılmak 

için ba1< nl.ga baş vurmuşlardır • 
Ildk nlık, bu güzel h rekete, butıin 

B k nl ve kan ı a babh kurumlar 
jş}! arlarının ela kaulac:alarından şüpho 

etmemektedir. 
Bakanlık, lazım gelen şeyi yapmak 

ve türk hava kurumuna da bildirilmelC 

üzere işyarlardan alınacak onam mek• 
tuplarının 1 temmuzdan önce yönetger-. 

Hğe verilmesini ıistemiş ve bu it için 
yaptıgı genelgeyi bakanb.k örgütleriyle 
aJtm ve petrol arama yönctgelerine. 
(tahlisiye), deniz yollan, Akay, uyut
ttırucu maddeler tckiti. havuzlar ve fabo 
Tinlara n Sümer banka bTidirmiştlr. 

Sıhat Bakanlığı 

atamaları 
Mardin merkez hükumet doktona 

Naci Muş aıhat direktörlüğüne, lepue 

ta hiıkümct doktoru Ferhad Van aıhat 

dircktorliığünc. Kocaeli aıhat müdüril 
H:.fzı Nuri Maraş srhat direktörlüğüne_ 

lunir merkez hükümct doktoru Neo
mettin İçel sıhat direktörlüğüne, 1atall4 
bul merkez lıükümet doktoru Rifat Ko
<".adi sıhat direktörlüğüne atanmıJlu. 

dır. 

Bugünkü sayımızda ge
çen kılavuz kelimeleri 
Antmak =Tasfiye etmek 

Aktı..,.. Oc:re1 

Anıt -= Abide 

Atama .... Tayin 

Fır.ansal = Mı:ıH 

Genelge -== Tamim 

Geneloy =: Reyi am 
Gez.1 = Seyahat 

Gıincy = Cenup 

ltgcn -= Alikabahı 
İşyar = Memur 

Kamoy = Efkarı umumıye 
Kapasite = Kabiliyet 

Kur -= Divan 

Kuzey = Şimal 
Notıirliık: ..... Bitaraflık 

Onam = Muvafakat 

Oylum = Hacim 

Örgüt = Teşkilllt 
Öril = Şebeke 
Özetilmek = Hulisa edilmeli 
Özgürlük ~ Serbeatlik 

Sağlarunak ::: Temin edilmek Q 
Süresiz = Muvakkat 
Uzman = Mütehassıs 
Ustenci-= Müteahbid 

Tecim = Ticaret 
Te-ltıi,t -== İnbısar 
Tüze = Adalet 
Yargutay = lılahkemcl temyu 
Yaratık = Mahluk 
Yoğaltman = Miıstehlili 
Yönetger = Müsteşar 
Yukarılanmak = Terfi etme~ 
Yüküm-== Mükellefiyet 

Romanmıızm bugünkü parça• 
smda geçen kelimelerin karşılık• ~~ 

lan: • 1 

Sonuç= Netice 
Süreğen -= Jlüania 
Saym = Muhterem 
Yaraç c::= Alet 
llkel = tptidat 
Ertik c:::ı Meslek 

Uzman = lılütehaut 

Ankara Birası Zengin bir Gıdadır. 

• 



l~~ SAL! ULUS 

n ara ın su davası kotarılmışbr 
~~~~~~~~~~~--

Dün Tarı"! ~nstitüleri karşısında temeli atıl an süzgeç 
u.apıları bıttıkit;rı - sonra her ankaralının günde 150 
lıtı e haı cagabzlP- ceği kadar su bol/a

( .Ha ı 1. ıncidedir) 

- Ulu Baba -
bınımtz, Sayın Baylar, 

Öncelik söyliyeceğim 
birkaç söz, pek belli ve tabiiğ görül· 
ıe de tekrarlamayı faydah ve yerinde 

bulurum. 
Su hayattır; BU olmayan yerde ıya

ratık yaşayamaz. Tabiğatın en bol 
haznesi sudur. Tabiğat suyun tikes.i

ni kaybetmez. Yer yüzünü kaplayan 
&u, buğu halinde yükselir; sonra yağ -
mur, kar şeklinde yere düşer ve ora -
dan da denizlere kadar yol alır. Bu 
durmayan devir bütün yaratıkların ya 

şamasmı sağlar; bazı sebebler bu düze
ni boı:abilir, işte o zaman felftket baı

lamış demektir. Dünyada bu felake
te uğrayanlardan biri türklerdir. tık 

türk ülkesinde sular çekilerek yer, kız· 
ğın çöller haline gelince türk, u~ğ 

gibi yeşil ~urdlarını bırakarak göç -
mek zorluğuna uğradı. Sulak yerlere 
doğruldu: nerede su buldu ise orada 
kondu. Esl.i bir atalar sözü- (Saz bi
ten kaz öten) sulak yerlerin türk uğ
ragı olduğunu anlatır. Susuzluk tür
kün ilk ve zorlu düşmanlarındandır. 

Türk her türlü savaşta üstün iken 
susuzlul: onu yenmiştir. Çünkü tabi
ğatin l ukmüdür. 

Bu günlerimizde bile yurdun or -

mansız kalmış, havadan düşen suyun 
mikdarı pek az olan yerlerinde (çok 
yıllarda 250 milimetreyi geçmez) hele 

Anadolu yaylasında susuzluk derdi du· 
yulur. Bu yüzden sıkça sıkça kıtlığa, 

bilyiık zararlara uğrarız. 

Ank~ra hükümet merkezi olunca 
bu bal bütün çetinligiyle bir kere da -
ha ortaya çıkmıştır. Cwnuriyet bükü -
metinin ilk günlerindenberi Ankara -
da aldığı tedbirler bir derece azalan 
su sıkıntısı şimdi on yıllık tarihçesini 

ve gidişini söyliyece&im işlerin b:t • 
mesi. le kökünden başarılmış olacaktır. 

Anakara 1923 de hükümet merkezi 
oldukt:ın sonra 30.000 lik nüfusu bir

denbire yiıkselmiş ve 1927 de resmiğ 
istatistiklere göre bu mikdar 75.000 ne 

çıkmıştır. Bu zamanda şehri b~sliyen 
~u 1890 da kargir kan-ra la şehre ~e
tirilmiş olan Hanımpmar ile Elmadağ
daki Kehlizpınar suları idi. Bu sular 
şehir içinde bir kısmı font ve bir kısmı 
demir borulardan yapılmış düzensiz 
bir örU ile çeşmeleri beslemekte idi. 

Düzensiz ve saglığa uygun olmıya
rak dağıtılan bu sular hükümet merke

zi olmadan önce. de Ankaranın ihtiya
cına ancak yetişirken nüfusun birden -
bire çoğalması şehirde büyük bir au 
&ıkıntısı doğurmuştur. 

Su sıkıntısını gidermek ve şehr~ ge 

len suları ı.:ıhhiğ bir hale getirmek ü -
zere beled~ye tarafından şehrin su işi 

1925 de bir üstenciye verilmişti. Bu 
üstenciııin yapacağı belli başlı işler 

Kosunlarda bir yeraltı kaptajı yap· 

mak, Hanımpınar ve Şahnede birer tu
lumba istasyonu kurmak ve Kosunlar

dan şehre kadar 600 mm. kutrunda bir 
boru döşemek ve Yenişehirde 1000 m 3 

lik bir depo ile şehir içinde bir kmm 

orli meydana getirmek idi. 

Bu işlerden Kosunlarda ancak bü -
yükçe bir kuyu ve bir süresiz galeri 
ucu ile 500 metre!ik bir boru tÜ:leli, 
Hnnımpınarda ve Şahnede muva~kat 

mahiyette, birer tulumba ista9yonu, ca
kişehirde birkaç boru Yenişehirde k•ı

mig bir örü ile 1000 m8 lik bir depo ya
pıtmış ve ayrıca bu işlere ilave olarak 
C-ınkıwa için ufak bir tulumba istu -

yonu ile iki ldıçilk depo yapılmıi ve 
1928 de finansal sebeblerden dolayı ya
pı durdurulmuştur. Eksik kalan bu 
işler dolayısile şehre gelen suyun mik
darı hele yaz aylarında yetmediği gi • 
bi şehir içinde de örünün tam olma -
ması yllzünden her tarafa suyun akıtıl

masına imkan görülmüyordu. Bu yüz -
den ııu işinin esaslı bir şekilde kota • 
rılması için hilkümetçe kökten karar 
ve tedbirlerin alınması gerekli görül -
müş ve şarbaylığa aid olan bu işle İç 
İşler Bakanlığınca doğrudan dcığruya 

uğraşılmış ve o zamana kadar yapıl -
mış etüdlerle memleketteki baz1 uz -
mantarın raporlarına dayanrlaraı. şehir 

su kurma işinin finansal tarafı:ıın sağ
lanmasına çalışılmış ve 1930 senesinde 
bir kanunu mahsusla bu tesisata ııar -
fedilmek U,~ere 2. milvon lirahk hir 
kredi alınmıştır. Böylere kredisi elde 
edilen şehir su isinin ne gibi bir pro

gram altında ortaya çıkarılması lazrm
geldiği meselesi 1931 senesinde Nafıa 
Bakanlığınca esaslı bir şekilde ince • 

letilmiş ve verilen raporda bu iş iki 
noktada esaslandırılmıştır. 

Birincisi: Kosunlar kaptajının bi • 
tirilme~iyle Hanımpınarında yeni kap
taj ve tulumba tesisatı yapılması ve el
deki diğer yarım işlerin düzeltilme -
si ve bitirilmesiyle yeni örü ve depo • 

ların yapılması. 

İkincisi: Elmadağdaki eski kaynak

lardan başka kaynaklar araştırılması 

ve yeni bulunacak kaynakların eski 
kaynaklarla beraber kaptajiyle şehre 
getirilme:.i ve bu sularla şehrin ihti -

yacı tamamlanmazsa Ankarayı yakın 

yerlerden besliyecek kay:takların ara

nıp bulunması. 

Bu programı olduğu gibi kabul e -
den yüksek hükümet su metzelesinin ö

nemini göz önünde tutarak işin Ba -
yındırlık Bakanlığı kontrolu altında 
bir komisyon tarafrıdan yapılmasını 

doğru görmüş ve bu iş için ayrılan 2 

milyon liralık krediyi komisyon emri

ne vermiştir. Bu durumda Ankara şeh 
rinin suyunu sağlamak için deminden 
söylediğim iki esaslı işi yapmak h:iHi 
(İçme Su Komisyonu) adiyle çalışan 
kurumumuzun ödevi olmuştur. 

Komisyon 1931 haziranmda işe baş· 
lamış ve derhal programdaki işlere gi

rişmiştir. Yapılan işler şöyle özetile

bilir: 

Eski işlerden; Kosunlar yeraltı 

kaptajını bütünlemis ve suyu sıhhiğ 
bir surette şehre verilmiştir. Hanım -
pınarında yeni bir tulumba i~tasyonu 

kurmuştur. Çankaya tulumba istasyo· 
nunun kapasitesini ihtiyacı karşılamak 

üzere: yeni makine koymak suretiyle 
büyütülmüştür. Eskişehirdeki örüleri 

düzeltilmiş ve bütün eski depolar ta -
mir edilmiştir. 

Mamakta 600 mm lik boru hattı için 2 

kilometrelik yeni bir kısım dö~n -

miştir. 

Yeni olarak yapılan işler ise: 
Elmadağ kaynaklarının sularını gö

türen 40 kilometrelik bir boru hattı dö
şemi!} ve Çankaya'da 1900 metremikap· 
lık bir depo yapmıştır. 

nacaktır. 

f' apdacak kuraiın 

maketi 

Çankaya ve Kavaklıdere b51· 
geleri için 5 kilometrelilı. su 

boruau döşemiştir. 
Eskişehirde 2400, 3500 vt 180 M 

lık ve Cebeci'de 430 M1 hk depolar >'llP
mııtır. 

Kale ve Cebeci depolarına su çıkar -
mak için suyun kendi kuvvetiyle çalı§an 
iki hidrostat tesisatı meydana getiril -
miştir. 

Şehrin kale, Cebeci taraflarındaki 

yukarı örüleri ile orta bölge öriisil ya . 
pılmıştır. 

İkinci olarak yeni kaynaklar aran -
ması meselesine gelince hunun başarıl 
ması çok güç ve sonucu kazımçsız ol 
muştur. Komisyon Elmadağdaki araş 

tırmalar sonucunda bulduğu kaynakfar 
la beraber eskilerden Kosunlar, Hanım 
pınarı işlerini bitirdiği halde topl .. n:ın 
su mikdarının: günden güne genişliyeı 
şehrin he!c yaz mevsimlerindeki ihtiya
cına yetmediğini görmü tür. Bundan 
ötürü Baymdır ve Kayaş vadilerinde 
devamlı araştırmalar yapmış ve bir ta -
kım sular bulmuş ve ilk bakışta bunla -
rın şehrin bugünkü ihtiyacına yetece~i 
iktimal dahilinde görillmli se de yapılan 
devamlı rasatlarla bunların sağlam ve 
her zaman yeter derecede ııu verece]· 
kaynaklardan olmadığı anlaşılmıştlr. fhı 
nun üzerine komisyon araştırma alanı . 
nı genişletmek gereğini görmü' ve bu 
suretle bir taraftan kızılırmak ve Sakar
ya nehirleri üzerinde araştırmalar yap· 
malda beraber Ankaranm hemen yanı • 
başında kurulan Çubuk barajında topla· 
nan sulardan da faydalanmak tarafın: 

gi>?önilne almıştır. 
Kızılırmağm suyu bol ve her vaki! 

şehre yetecek suyu bulunduğu halde ya
pılan etütlerde Ankara'ya 57 kilometre 
uzaklıkta Irmak istasyonu ikrisindelti 
köprü yanından alınacak suyun birço\ 
tulumba istasyonları vasıtasiyle Lala -
han beline kadar borudaki zayiatla be -
raber 650 metre bir yüksekliğe çıkması 
tazım geldiği ve Kızılırmak kenarında 

yapılacak filitre tesisatı ile Ankara'ya 
kadar boru hatları tulumba istasyonları 
ve depo dahil olmak üzere inşaatın 2 
milyon liraya mal olacağı görülmüş -
tür. İ!51etme masrafının ise senede 
200.000 lirayı geçeceği saptanmıştır. 

Sakarya etüdü de aşağı yukarı Kı -
zılırmağa benzemektedir. Yalnız burada 
uzaklık 101 kilometreye vardığı halde 
yükseltme derecesi aynıdır. Uzunluğun 
artması yüzünden masrafı 3,7 milyon 
tlirk lirasına çıkmıştır. 

Çubuk barajı ise Ankaraya yakınh
ğiyle beraber aynı mikdar suyu almak 
ve temizlemek için yapılacak tesisatın 

bedeli 863.000 liraya varmakla berab('r 
senelik işletme masrafı da en çok 50.000 
lirayı geçmiyecektir. Aynı mikdar su 
yu aynı güvenlikle sağlamak kudreti 
ne sahip bulundu~u etütlerle saptanmıs 
olan 3 kotarma şekli gözönünde tutula· 
rak biribiriyle kar~ılaştrrıldığı zaman 
Çubuk kotarma şeklinin daha ucuza 
mal olması işletme masrafının azlığı ve 
şehre yakınlığı dolayısiyle işletme işinin 

kolaylığı noktasından diğerlerinden ÜS· 

tün ve elverişli bulunduğu görülmüş ve 
bu ıebebten Çubuk barajından su alın • 
ması suretiyle şehir ihtiyacının karşı -
lanması uygun bulunmuştur. Bayın -
dırlık Bakanlığı tarafından keyfiyet yük 
sek hükümete bildirilmiş ve hükümet 
çe de bu işin yapılması kabul edilerek 
gereken kredi bir kanunla verilmiştiı·. 

Bu kanuna göre yapılacak işin şekli aşa· 
ğıdaki esaslarda toplanmaktadır. 

Birincisi: Suyun Çubuk harajmdAn 

SAYIFA 3 

Yeni macar elçisi 

Yeni Macar elçili dün Atatürk'e g iiven mektubunu mnntuflur. Rea 
mimi% Elçinin aüel kıta taral ından aelamlanıfını gösteriyor. 

ıehir yalanına kadar getirilmesi. 
İkincisi: Şehir yakınında yapılacak 

ıu aüzgeçiyle sularm ıilzülmesi ve mik
roplarının öldüriilmeai ve sonra şehre 

verilmesL 
Çubuk bendinden ıu, doşenmekte ol· 

duğu karınnızda görülen 1 O kilometre · 
tik çelik boru ile filitre istasyonuna gele 
cektir. Bu borular, saniyede 366 litre 
su verebileceklerdir. Bu sudan 150 fit. 
resi istasyon yanında kurulması düştl

nülen gençlik parkı havuzuna, 216 lit· 
resi de şehre ve yöre&ine verilecektir. 

Şehir ihtiyacına ait su filitre ista. -
yonunda önce havalanacak aonra ha 
vuzlarda durulaca 1c ve filitreden geçiri 
lerek tamamiyle duru hale konacak ve 
ondan sonra da klorla ilaçlanarak s hir 
depolarına tulumbalarla basılacaktır 

Bu fi\itre tesisan günde 24.000 M• ı 

su verecek kapa-;itededir. Eldeki kay -
naklarda ortalanıa günde 8,000 metrt' 
mikabı su alınmakta olup su siizgec;in 
den alınan 'u ile berabt'r Yansen proje. 
sine göre şehir m<"ydana geldikten SO 

sene sonraki nüfus miktarına göre adam 
başına gündt' 150 litre su vermek sure
tiyle şehri beslemek lmkllnı elde edil -
miş bulunacaktır Kış ıamanmdn ctdc.-ki 
kaynaklann suları fazla olduğundan Çu· 
buk barajından az ıu alınacaktrr. 50 ıe
ne sonraki ihtiyaca göre yıllık Çubuk 
barajından alrnacak suyun 3.200.000 
metremikılbına varacağı dikkate alınırsa 
Ankara şehrinin nlifusu ne kadar çoğa· 
lrrsa çoğalsın 13,500,000 M' oylumu o 
lan barajdan uzun bir devre için şehrf' 
her zaman su verilebilecek ve Şt'hir hic; 
bir vakit su sıkıntısma girmiyecek • 
her v;ıkit bir su bolluğu içerisinde bu 
lunacaktır. 

Baylar. 
Cumurluğun en başlı işleri arasına 

giren Ankaranm su işini başarmak Ulu 
Başbakan İsmet f nönü'nün en hayırlı ve 

devamlı amacı olmuştur. Ankaarya ala -
tılacak her damla su Başbakana bUyUk 
sevinçler verir. Bir ıu damlasından fış

kıracak hayat izlerinden büyük ferahlık 
duyarlar. Ankara su i,ıerine başladığın· 
danberi bu mesılenin iyi bir sonuca 
varması için ödev sahibi o1an çok sayın 
bakanlardan ve işyarlardan her birinin 
ayrı ayn gösterdikleri ilgi ve kolaylık -
ların değeri pek ilstUndür. Başta uhı 

Başbakan olduğu halde hepııi de Anka
rada yaşryan veya yaşıyacak insanlarm 
en yüce minnet ve teıekkürlerine hl\k 
kazanmışlardır. Bu eser türk ulusunu.ı 
yapıcıhktaki yetenek ve bilgiye dayana
rak yürüttüğü Bayındırlık yolunda tür· 
kün gözbebeği AtatUrk'ün ytlce adına 

diki!mis sonrasız bir anıt ve gelecek ne· 
siltere de bir armağan olarak kalacak -
tır. 

Ankara'ya, Ankara'da ya~ıyanlara 

kutlu olsun. 

ANKARA R'\DYOSU 
Bugünkü program: 

19.30 - Çocuk saati 
19.40 - Musiki: 

G. Faure Sonate 
Violonsel: Edip Sezen 
Piyano: Ulvi Cemal 

20. • Maliye vekaleti saati 
20.10 - Musiki: 

Schumann Fantaisie ııt{lcke 
Piyano: Ulvi Cemal 
Keman: Necdet Remzi 
Violons~l: Edip Sezen 

20.30 • Dans musikisi 

20.50 - Haberler 

IL"va tehlike ini 
bilen üyeler 

BB. Mustafa Demircioğlu Kmlbey 
caddesi No. 42 demir işleri Ankan SO, 

Fuat Tuksal Denizli ilbayı, 50 Muhit
tin Balkan defterdar 20, Naili Küçiika
ğa Şarbay 20, Şevki Erten mektupçu 
20, ŞilkrU A. J. binbaşı K. 24, Rüıtü U· 
lusoy T. muhasibi 20, Rasim SiirUcO un 
tüccarı 20, Giyaaettin Şarman encl!men 
başkatibi 20, H!lmit J.B.K. yüzbaşı 20, 

Nuri fltcı Varidat miidilrU 20, İsmail 
Ergün birinci u.bakkuk M. 20, Sadık. 

Tevfik, Razi Ura nafıa fen memuru 
20 şec, Ferruh Orel viliyet mimarı 20, 

Rifat Arman baytar müdilril 20, Cafer 
Değer Orman mUdilril 20, Hüseyin A. 
Erten M. hususiye M. 20, Mehmet Şa· 
hal encümen azası 20, tsmail Oıker ma
liye muamelat M. 20, Etem Mutlu, Hu
IUsi Oral, Sait avukat 20 şer, Kızım 

Öylli müftü 20, Ihsan Çaıkır 1.B. muha
sip 20, Şevki Önen Z.B. MUdllrU 24, 

Murat Ö.zmen Z.B. muhasibi 20, Ruhi 
Derin T. Sicil M.M. 20, Fehmi Atabay 

avukat 20, Salih Urganlroğlu avukat 
20, Halil Tuncar 20, Mazhar Olgen Sıh· 
hat ve l. Mu. M. 20, Hakkı Uğur hUkil
met doktoru 20, Feyzi Akı-ene avukat 
20, M. Fahri Sert mlltekait binbaıı 20, 

Kazrm mUtekait binbaşı 20, Osman mil· 
tokait kaymakam 20, Celil Gerzile iplik 
tüccarı 20, Ali Karabacak un tUccan 20, 

Mohmet mukayyit oğlu 20, ŞlikrU Ye
ğin ağır ceza üyesi 20, Nazım Aslan mB
tekait hlkim 20, M. Celal Ciilrsoy tedri
sat müfettişi 20, Faik İlter Z.B. muha· 
sibi 20, Emin Erciyeş belediye aıhbat 
memuru 20, Şakir Saraçoğlu doktor 20, 

Şükrü travers müfettişi 20, Şerafettirı 

tısma M. doktoru 24, Abdurrahman De

da encümen azası 20, Hamdi Cetik M. 
H. Tahaklkuk m. 20, Kaşıkçı tirketi un 
fabrikaaı 20, Mustafa Davashoğlu çif • 
çi 20, Şemsi Terakki Debagat Ş. 20, AU 
Hakkı asliye H. hakimi 20, Esat atır 
ceza reisi 20, Sabri avukat 20, M. Ali 

Sezer muallim 20, ŞükrU Siler mlitekait 
yarbay 20, Karalrurt şirketi 20, Ahmet 
un fabrikası 20, Hüseyin Avni yumur
tacı 20, İlyas derici 20, Ragıp üccar 20. 

İsmail basmacı tilccar 20, Fehmi Cillov 

iplikçi 20, Şükrü sarraf 20, Ahmet Baki 
hırdavatçı 20, Feyz.i ÖyHl hırdavatçı 

20. Abdurrahman Tilfekçioğlu dişçi ıo, 
Ziya Boyacıoğlu maarif müdürü 20, 

Fahri Aksoy GERZE kaymakamı 25, 

Hasan Kazancı malmildüril 20, H. Veh· 
bi Uyanıksoy C.H. partisinden 20, Ne· 
simi Baydur 35, BeHil Atabek Ba,oku
tan 20, İsmail Şerefoğlu 25, Ş. Olgun
soy belediye reisi 25. Ziya Karagülle 
25, Aptülkadir Lüleci gümrük t. memu
ru 20, Sıtkı Arat posta ve telgraf M. 20, 

A. Ragıp Kut hakim 20, Celil müddei 
umumi 20, Dara Baykal Ekspe:: 20, H. 

Albayrak maliye tahsil müfettiıi 20. 

Mehmet Tarı bakkal 20, Fuat Ataç c;O. 
MÜŞANE 200, Fazıl Yüce 100, Hamit 
Sami 50 Mehmet Yüce 50. Sami Zarbon 
50, Fikri Ataç 50, Fikri Akgün 25, M.us

tata MENEMEN Baklacık muhtarı 20, 

Mehmet Çetin Harmandalı. Recep Ulu· 
cak Süleyman Koyundere muhtarları 

25 er, Ali Akın Asrahk muhtarı 20, Mus· 
tafa Yılmaz Yahşelli muhtarı 25, Meh
met Emiralem, Fettah Karakurt Gökte· 
pe, Halil Okkalı Deyirmendere muhtar· 
ları 20 şer, Süleyman çavuş Ayvacı\c 
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Kana illerine dm•11edn aldlr
tıJOicla. La ciYiliaatim des Bitti
tea et da =Dnim• 12). 

S.,.. " 1 IDN pa-tlan ba 
iki alma, hmilerle batileri ..... 
lan biribirindm ayırdı. Batiler 
madmd oJdaia için onlara ve 
Wtılk...,.,. ..,...ec delin,. 
.. lçlm•lddlll*Jerlet, 
mml• •••• • mt'• PlllCI .. 
tıhlaDecek ......... ........ 
yayddılar. Onlar 1avap mcak 
aanm a1tmda kaldıkları zaman 
btJamyarlardı. Çünkü batka ala. 
Janta olduğa gibi ..... yağmaa 
paylapnak onlar için hayatiğ bir 
mesele değildi. Tecim deği§imin
de kaaMıklan paralarla ava O. 
rünlerini bolhol elde edebiliyorlar
&. Dağlan kendilerine çok .,. .. 
miz hayvan aüriileri Jetiltiriyc. 
da. Zeagia ve tok idiler. B8 ~ 
dendir ki epmenlikleri kölemea 
ubc'·r • •• ıadeo Uda' aalair _. 
1d blnlamyontu. 

lhriler de lyle idi. fakat ba
lar avap •ftl oldufa için i ... 
miyorlardr. 

Çok incelmif ve )'fikselmiı ol
d1*1armda fliphe yoktur. Etiler· 
den daha soysal ve daha eıki ol
daldarmı 18yllyenler de var. Fakat 
ba çaı eaizler Etilerin tersine ola
rak dmmacfan •vapnak zorunmı
da idiler. Çilaldl ana yurdlarmm 
korunması için eDerincle tabilf bir 
8Jllll' yoktu. Düz OYalar lberinde 
yapyorlardı. Yabm tarım te aa
ftf ilrilnl1 ne yqıyabilirlerdi. Ba
nan içindir ki varbkları özlene
medi. Güçlü kompdan Asur dev
leti iliyle Sam kültür acım .AD& ar. 
tdıp kaynadılar. Zaten ulusal Yar
hkları .zayıflamaya hatlar bafla
mu Etiler de el attddan için ı. 
ribtea liliaip kalktılar. 

lbri dil' h w. ldPtirltaia .. 
~~Pnlıi ... ~lft,fiif dil ~ 
dir. Ve önemli yazmağa. değerli
dir. Contenaa hurilerin dilini de 
bafka Anadolu dilleri gibi aggea
timt balur. 

Speiser daha Deri giderek der 
ki: -.O esii HarDerin Ji'illstinde 
birlqtlklerinl cSstereıı daBa Mr
çok belge kaynaklan vardır. Tev
ratta bitftler Bzerine söylenmit 
IÖzleriıı ayni zamanda hurilere de 
kapeal olduğu son zamanlarda ya
pılan birçok incelemtlerdea an
lapldı (1) Hititler MitaDilerin iil
keaiai ele geçirdikten amra. giiuy 
SQl'iyaiode ileri gelen bir erk oa. 
rak bir nnwn 181amhr. mmı. 
ria ba eaer•uii ar • .. ı... 
di_...M'armlM' •claclaha 
laıl•li llMa ile ..,1., ldltiir 
.. • ·-.. Wl'Ctiler. 

Hitit aclmm genellepnesi ,a. 
ziindendir kfrsrail oğullan da bir 
vakit Hititlerden sayıldı. Halbuki 
Hititlerin ~if olmachldanm 
o .-nan bir çokJan bili)'Olda. F• 
kat PiHstlncten Aw191e bdar 
uzanan batı bölgesine ttıma tilmG
oe Hitit adı verildL Hattl Fili• 
tindeki Aodad tehrine Kefr Hitit 
denildi. Bmılara babbna buctine 
kadar ç6zülilp okunman11ı elmı 
Hitit hiyerofli.6n.in hmice olm"" 
lktimali artar. Pakaı ~~ 
vaç demndeld Pfu.tia Rltitled 
de Plıla-llitlt )'ani Hattik grup. 
dan oldaldan için İsa doğmnwı
dan hiç oı,,.... 3000 yıl önce Fi
listinde huri ve bati l&nlrgeleri
nin yanyada bulunmq olmuı ge
rektir. Birkaç yflzyd ıonra doğu 
Anadolusa ve iktima1 ki Smiyenia 
fima1 bölceli de pne tı"1 b1I da
nada idi. (Ma:obQtamien Origina 
134.135) Huriletin ve hatilerin sa· 
mit diller llzerinde yapabildikle
ıi etkileri ba yoldan bit dereceye 
kadar ıezmit bulunuyoruz. Simdi 
ele bir ucık Kaa veya Kuilerden 
bahsedelim: 

(1) Macmtl. ICııltıırbvea C. 
ı.s. 1 

Balkan sıyasasmda 
Bulgaristan 

J buıraa llJS tariblı Noye Zlrber 
Sqtu8'4ıa: 

Bugtınkil bulgar bqbakam .._. 
da it bafma ıeçinc:e. ...,..._._ 
dıt aıyuau ~ bile olla. 
..... ...... ••letleıile ....... 
...... IJ&iJedle ....,...,.._ .., .. 
m1fi. Ba 11aberia ,...... 1ııe1a Ati 
nadan pak üetsa lıir Drpbkla prl 
geldii ancak baclM bdllr • ,...,,. 
ma 11yuaunm aeri clmebiJecek bir 
sonuç elde edil.mit dcjildir. Bmum 
da eet.ebini bulpr bbineaima Is llJM& 
•• finau iflerile airatmaktan ...... 
kald&nmamumda aramak gerektir. 
Son JUDlıll uıaı dolayaaiyle Cenene' • 
deki bulpr delegeli, tilrkleria Trak
Jlıdaki del kıta1amua lalrelmetlcrial bir 
tehlıb diye cöneımele küktılı ... 
mu, aac1Japna1ırm re9biyondaa &esl
rilmeal için macarlarla birlikte laWf" 
mü dQpmceliyle. Btdprietan• da 
hig lamıldamıJm dit aır=•mda Jme. 
kete pesceli anılmqtı. Sofya, b&yle 
bir pp airilmeaia bmla Ma •mwn• 
plmetiiial anlaymca. ..... o1ank 
.erilen tehlike lprethıf 8rtbaa .._.il 
lgiA Cenenedeki. uhaa1u ...... de· 
lepaiDI pri ~ıa.k senlDCla kaW&. 
Bir drl Maeçlertlea ~ w 
alllllM _,.... J"'•• bir .. 

~---i*li .......... 
m•khedeta YJ1ıktOr. Bada .... 
bir - ... welll ....... Mclmıleld 
Baıı.a pMtı cibi. N6Ji bMlf ...... 
,,,..,. Yk6lnleriDi ber-lr.iten Ws bir 
.... pnayı lm:a1-ktactlr. Buu 
brta ela Balprfma. llllllbrla llglll o
la ınlllJOD mnelelerinde mcllslne 
&ac&ce lmüet etıDefe eheritli olm 
........ pütlan yapnaya Jauır-
dıır. 

Her ........ dflllpMp•~ ... 
deTletterte g8rtıım•le ba%ri' o1<l1ıktan 
1871emni1 olmakla beraber, ba naı du· 
rumc1a •uc&ne bdar hiç bir delftfkll1r 
olmumıtn". Çotu pakolojllr olan bh· 
sair engefter, atılmak illere olan kesfa 
admlan clmclmwq n herhangi bir 
anı...-yı yaptıralanll1br. Nitetim 
1933 tllrk - ,_... anlapvıa, Bulga

riatanı Yugoalnya ili yakmlaftırmals 
bere harekete pçlrdL :Makedon,.. ku 
nmnmun Georclef'in yetkili rejımlnde 
4ab MlyD llçlde esilmetfne cirltll· 
mil olmur Kıra! Alebandr'ın Sofyaya 
ıetmesinf tmkb içine soktup afbt 
bulprlum biç beklemedikleri anlq
-.lırın Ü yapıhnapnt iinU•b kıJıclL 

BeJcrad Totef lülklmetine kup bir 
bekleme tnn takmmlf n Bolpriata 

ela mpr-.n afak tefek ....... 
...... , .............. Jlslwlen, ba 

... ,.1r1 ..... .., 1 -- bir ---hak..-. He eluna oı... ••ıı • 
lçiD ... olm psilralojik pırtlar ba· 
cfln .. ftnllr: çUnkl BelpadJa w,. 
arauadül Mlet aoktalln, Bulpril
tanla lbOr kcap1an •-nclaldlerclen 
lllıllia '6ktur. Yelli naHa. blrge SJa• 
ldlltla ine c1llyamlank laqıbklı llpleri 
deftmlı bir biçime tolnnü lateiial 
Cllldan tatımakta oldaldannl lllç filp
he JOktur Ba ela Y..,..,...., &1-
lllf lmhtı'MDdakl bulpr müedan,. 
bJan wletdal 4tbeltmeline balbdlr 
.... ..,. wletl lllla8s .......... 
tnı , ':tir: 11er 1W tsdça da lla -
11lain bant JOllarile dlseltilmem 
mna4 eııtUmetde w orta A....,. meee
leled, llaarista w Balprlltuim il· 
lablanma ifleri bagUatdl g6nde Mltila 
dlf ..,.. a&ilfmelerlnln eserinde top
landı1rluı aolrta olmnı doJaynfyle Mı· 
a&>., mnelnl ,.ım. adat pllncta ........ 

• • • 
Balpdmn ....ıu.t ba,tlk me111e

lmle de '8kfeJld bir tlYD" takmıyor. 
Bulprlltaa, anlannda1d BaJba alaf
mulyle blriblrterlne balluamt ola 
tok eyi .tllhtanmıı cleTlederte se.nD
IDiftfr; ac:U Sofya pek eyi bitiyor ld. 
Bulptlttan nadir blchi:ça w Bllba 
a.tetterinden laerlaangi birinin brp
ımı dlJcDecek olan tanla btılma~ 
Mg bir .... c!nletfala Wlc61iaiU 
~da ........... 

• 

Gençlik - din -Devlet Fransanın altınl rı 
'7a8klaner Saytaııg caetea yu

brdald bqlık altında yazdığı bir yası. 
da paçlik irını.mlan U. ldu.,I bıp 
lqurma.tca ft tlemelııedb Al: 

...... delU. ,.... &Is BnOncle 

--ki1lle lsia - •• , .... ,.... 
WA ..... 'p • .a.aat -..... s __... ___ 

... , ....... 1 'I .o.g ... ... _.._..._._. .... _ ... " 
len bqı .... ., .. claygam DJ'ıfm 
...... do1aJı bir gend her gUnkl ,._ 

f&Alllda brplamak -- ,.. ... 
• balımmü. eiJeace.,. ........... 
lalı - -..,. , ..... - • 

- .., 9 .... aePJecek .., .... cle-

llWir· 
mu.•..ıa ......... .. 

9 •• 1 (illi .. ••Jıete ........ . 
I* ,., • ip. c1ellJ, lımcll wrhpu 

" kilile " .... lmrtarmak için 
rapılmlktldır.) lılll'psmda dl clnletia 
.... elldmlnl ... eHmle t&ı-': 
.. ,. ...... wıılıtaaır. 

ne.Jet diyor ti: Mffırlstlyan dl • 

aılala spor " Jimnutlkle u 
l1PI ..mı llpheü ki biç. oı.. oı
• dlwl ,,.,,. bıumlan ta'ma 
.... 1ç1amp. ................ 

Utla faydalsi illa P '* ,.,..... 
lanhr iri balla da tw.e. ..... etki ,.,. 

.... " ctolmyniyle ~ ........ . 

bllmnmclaa kuJlammttır- Ancak, dn· 
let pnllal ıerine getirmekte olclala
na &ile kWle lçla maele kftilndm ctee 
lfpüplr. an. .... 8l'tlk ...... 
cetl7le etltl inin aprtılma pat ...... 

ft f8Clllrlanm dhuel "18 ...... ollm· 
,arak ,etlttlren blyft1erht tberlDe 
yilklemektedlr. Bu manena ne de ay
le bft'llllı klllleııin tu.ulma llrllk· 
lenmektedir. 

Amerikada anasaı kanurı 
anlapmamazhğı 

n maya US slJıli 11.,e %11'b9 
Sqaı., ıuı il i pbnlatl ..... al· ,,.. .,...,, -- bir,,.... ..... 
UM- ifla ,apdu ••cır.._ .... 
al 1 •• qhn ıeJmlt ...... -
,,,, ftdlmlf.,..., ,,~,. -. 
çıkaa dpruma incel•,,.ın. " ümett.
dü ld • 

....... Ameriliada oldap &ihl .... 
J1D1D biç 1tir llkeıinde b&yle lılr ..ıa

pla udıt olmwzcb. Düa fnama 

d~ ...... Ml,.. ..... 
Dil&! --- ftri.tili ... 4Jll
wr1aaımn ,.et1dJerinl ~ 
kadar ince eleyip sık dokumlya cllfln
milflercllr ki, Amerika llJ'lllP lıklde 

Wr .. ' 2 

• •Jmlnwlrtadlr. 'Oçte 

Od '* -::s:.~:=-nD Sm'· 
Dlll inlet -· ... 
b, Vena7 anclJIP"ıunm on•nn'Mllla 
n do1a7ıslyle de Birletlk Amerika Wl
kUIMderlala a1m1ar aaayetnine air
meleriae eacel o1-lt .. .,..... ..... 
cunda da hemen laemea her Glı1Dede A
merilrahlar tarafında aldatıllDlf ot.
mü haYUllll uyandırmqtır. Aynı hak. 
Blrleflk Amerika devletlerini bu&üne 
bdar dntlya ytıbek ttUe 
IOkturmamıp 

...... la 
bafbm veutia *" _.. biqr8D etklll 
henb dahi k6rlenmemiı olan ve ka· 
nan çıkaran kongrelere kartı bir ıltah 
diye lmllumaktadır. Ancak her kanu
nun ......ı kamına aypnlufmm ant
tmmk lümımcfmiı ela Amerib Jaak 
,erhılllfa J'lt]dlerine et ,-tar. 

l buıraa 1935 tarıblı Beri• r T ı· 

biat patesi Frauadalıi ,_a re k W
• buhranları• inceleyen b r • 
dıyor ld: ._.,te ader oha7oı' 1 ~ &an· 
............. ~.Bı· 
.wl. lit;-shl -..nmır 1at1,_ ve 
... ~ llp8Çlk olaraık ayısı So
lalmelrta olan puti. lldıacili.. lrllUluul 
dotGrme tpekilla.,_ı.n. tlçllncü u 
pkmecelerincle klPI paadan çok altın 
laaJ~ 19teiial tapyan ranııs 

llalkıdır. Is piym fiatlarmm dünya 
,ı,. •••• 1IJdaru1muı mınelai para. 
Dm ltqwtinl düfiiımelr i8ti;,m takı· 
- Wr belgesidir, ucak fraDpa .... 
kildi dUpwu dfia7a ...,._.iai defil· 
dir; lillldkl ... w ' hm cinle& a
na .... ,um Wr w lçhulo alda 
yatar bir dben Yer.ilebileceliıle ..... 
atb•nhllr. l'lındea bWneelaln •ı
..-... .. ... ... a.1 lsla ba,D 

.... .. ,.... • mm 
~-; ltô ~ •lım• 

lncikeıenia ım • ıVli• 1a1t1 .s.. 
neçtaı ~ llltlra ,erlıante anmıı ... 
• ....... ,..tıt1ık iPa ..... J'O,. 
msl• pallı e1araJr lmltek Wk •aııl 
.......... .wa+r.Pıw .... 
...... - bir Mfta lsWe 11/a ..... 
JV fıwıkhk altm. llll'cmp.r. Ba .ı-
- .ıım ato1aama 7'btle redlal wı. 
delildir. BGtea .saa,..sa 1Jirsok •dmıe· 
lerln ba lltm ı.rcaamımnm fraütaa 
,aaa olank prdaldanaı .. l)oıu. 
Bir dnlet baJrnı, fraam t1nlet ba
ba clbl tıka ,._ attm ne cloldanı

hmca. pl,..,a lltm tllldUmni bm
bl)'0111 bir •isin ,._ıtmüten bata 
bir py clellldlr. Tıpkı alma •tm 11JD. 
mMmm teni bir etki ,apank bmbl-
701" dtlfUrdGP ıft>L lnallb n Ame
rlblılarm frank Atın alwalariyle aynı 
aannma ftıen JPnmanm a1tm laarca• 
muı, kıymetinin dtlfmnl dolayııiyle 

belde 

Odelli atıf il.zerine olan fraDm.t 
fnap ttlpbelia ld kajmrdndm SÜ 
~.Ancak,-~ &fr-• 
dnJet ........... tetillal ..... A,. 

~ktan frank ... ,.ı-ı- fr-
dnlet blnbem• ~ .......-
11111 ~-: sUnJdl, 1c1eı &i
ni fnak wrmek •nlrmllMedirler. 
Prank durlak lshM!e bbnl. aldınm11 
olar. Sebebi 1-. fanp bllla1ı •tın .. 
Ju8k acaa latmak soranda kalırlar. 
Eler Jd, dnlet bnbu bmblyooun 
clurlalmı• korayabllecelhal &ıceden 
anla,acak olarllnl, blJlk dyulann 
inine pçmelr ip gok ....- frank 
topJaamla bıltfarlar ki, ba .. dmet 
................ 117PD p1me1de w c1o
!11fı~llll'I.--:.- •ı-ı ............. 
tecllr. lmebt .. 
prpmba glnl ....... 

Pramu dmet mbm fttD • 
7'k ı&çmk tUke içindeki slnirllllktlr. 
Ba da o kadar brhns tir fe1 sayı• 
lwsdr. Banim, altm c1elltmeüe de
nm etmes w ..- dm tlta"4artlr w 
,... • ..,. bnajlbllktll. Aacak bayle blı 
..,. Pı•weia ,apıı-,-. ~kir 
Pi,.. ..,. ,...... .... (30 

mlljU) U1lra dalıtırl 1 ...... Ba ırq.-
psaS Mlet bnh m .ıtw .. 
den yol bpaacü olua, maknM p
e->aa brkml$ bir bisimde ,..,,_. 

Ml!lı' il~ ' 
.. ,..,..... ol 
müla beıaber, fnuu cleYlet 
hiç pçlük çekmeden 30 milyarbk al
tını tilke içindekilere .Uptab 'Ur ye bu 

hareketi IODUCUIÜla • fransu ekonomi· 
alncle hiç bir akıfüJık olmu Ol ol• 
dnlmlı bir tetacUd ortadan blkmq o 
ıar. Bu dm.- sin. ilke tslncle bank-
notlara brp a1lm ftflDek -.e 1lımn o-

danmıu 7tiflnden BaJpriltanıll li1lh- ıunca da ilke cbpna in olarak .ıtıa 
lamma çok c1ar bir çerçen içine ulat- szbrd!!Ulı•• yam etmek w as la 
llllfbr. Ne dereceye kadar .Uülaamıt kontmlll ,.pma ,.narı fr•11• 4met 
olclala11 kestirmek &Gçtlr; aacü pr· ...,..._,. -sık Wmıı.,or. Bu ~ 
clunuıa aarlDdlilDden daha bl76k .. - flabk telallM lgllMle .. lNlr •• 
4lha eyi ıillhlammt oldutu, N6yl ad tUa ....... hlklllliedn iatelille ba 
lıpıunm lain nrdifladen ayrı Wr )aptten De Bidetilc Ame.-,lka hl 

•kel' top1-a sistemi bulundulu da •· ı ldllDltllri ır-. korwk ~ '* W• 
bk ilsll bir it l&Jllwu. Birçok ala tld.,..rl MJ&k ,...._ laueamata-
lal lml'llm1af 111.f .. bıl1~ sorluklaı1a dıdu ÇS tan•ı 111 Amerika...._ 
brp!apnldan or.duya katılaNJecü .._ bil pq ..... ...._A..nlra Wlldiaetl 
ı Wıdn• .._ 1rilytllı tatan1a tna' aldı Praa-
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YUNANlSTAN~DA: 

Yunan ulusu hükü 
metle haraher oldu 

ğunu isbat etti 
Atina, 10 (A.A.) - En önce 

ıruuflanan 124 seçim bölgesinin oy
lan hükümet listesinin kazandığı
nı gosterme'~tedir. Hükümetçiler 
32,480, B. Metaksasm k:rraldan ya
na olan partisi 8 678 oy almıştır. 

Atina, Pire, :Makedonya, Trak
ya ve Adalarda hükümet ezicı bir 
çoğunluk elde etmi~tir Oy ver
mel:ten çekinenler Venizelist ele 
b:ışlarmın zoruna karşın, az ol
muştur. Makedoııyada oy vermi
yenler yüzde on beş kadardır. Xo
münist oyların sayısının biraz art
tığ: görnmüşflr. 

B. Pangalos Dramada kaybet
miştir. Cumurluk başkanı, hükü
metin kazanmasından ötüıiı baş
baıranı kutlamıştır. Başbakan ya
rın cumt1r başkar r ile görüşiip, hü
kümetin bundan sonraki sıyasası
nı karat'lastıracaktır. 

Hükümet yüzde 98 
kazandı 

Atina, 10 (A.A.) -Seçim, tam 
btr sakinlik içinde geçmiştir .• Oy 
vermi7enler çok azdır. General 
Metaktasdan yana olanlar çok az 
oy toplamışlardır. 300 saylavhktan 
287 sini hükümet sağlamıştır. 

B. Çaldarisin bildiriği 

Atina, 10 (A.A.) - Başbakan 
Çaldaris gazetelere gönderdiği 
bildiriğde, baysallık istiyen ulu
sun, hükümet sıyasasını onayaca
ğma inam bulunduğunu ve sıya
sasını halkın bu kararma dayana
rak yürüteceğini bildirmiştir. 

Bay Kondilis, seçim sonucunun 
hiıkümetten yana hakikiğ bir ge
neloy, ve yurdun asığlanm parti 
asığlanna değişmek istiyenlere i
yi bir ders olduğunu söylemiştir. 

gın yuvarlanması Ang!o-Sakson ülkele· 
rinin hiç de işlerine gelmez. Fraasıll 

devlet finansı buhranının franga yi1k· 
lenmiş olmasının Bdbebi, dünyanın en 
büyük ekonomi ülkesi olan bu iki dev
letten hiç biri ıkambiyonun durlaşt· 

rdması için ilk adımı atmak yiğitliğini 
gösterememiı olmalarıdır; halbuki bu 
ilci ülkeden her biri adl: sanlı arsıulu
aal kambiyo konferansını lbeklemeden 
bu aıkla yakın adımı tek başlarına ata· 
cak güçtedirler. 

Doğu Afrikasına gönde
rilen yeni kuvvetler 

Napoli, ıo (A.A.) - Çesare Batisi 
vapuru 500 otomobilcı askerle Napoli
den Ağliariye gitmiştir. Orada doğu Af
rikasına yoll1anmazdan önce, Sabuda, 
tümenin asker sayısını tamamlayacaik
tır. 

Habeş hükümetinin 
yalanlaması 

Paris, 10 (A.A.) - Habeş orta elçi· 
liğinin bir bildiriğine göre imparatorun 
bulunduğu trenin saldırmıa uğradığı 

hakkında yabancı kaynaklarda . gelen 
haberleri, Habeş hükü.meti yalanlamak
tadır. 

Fransızlar, italyan - ha
be§ harbıru kesin 

göriiyorlar 
Parıs, 10 (A.A.) - Kağliari'de Mu

solininin 60ylevinden anlaşıldığına gö· 
re hiç bir kuvvet İtalyayı istediği za
man Habeşistana saldırmaktan geri bı-

rakmıyacaktır. Uluslar cemiyeti italyan 
- habeş anlaşmazlığı ile ugraşırsa İtal
yanın, bu cemiyetten çekilmesinden kor
kuluyor. Ön gazetesinin diplomatik 
aytannın verdiği habere göre, B. Laval, 
P;:ın , ' rık }C ı ub ncl·n ~oıını ·,ir ·ınlaş

ma yolu bulmak için çalışacaktır. 

B. Laval, Fransanm Roma büyük el· 
çisini Parise çağırmıştır. Fransız dış 

bakanı. .İtalyan • h beş anlaşmazlığının 
uluslar cemiyeti konseyine gelmemesi i
çin çalışacaktır. 

Söylendiğine göre Fransa, Adisaba
b:ıda bir girgide bulunarak habeş impa· 
ratorunun İtalya ile bir uzlaşma yolu 

bulmasını onergeyecektir. Bu anlaşma
ya göre Habeşistan 1talyaya toprak ve
recek ve bazı kolaylıklar gösterecektir. 

İngilterenin gizli 
görüşmeleri 

Londra, 10 (A.A) - İngiliz hiıkü -

meti, Habeşistandaki beyazların ko -
runnıası için gereken tedbirler hakkın

da bu işle ilgili hükümetlerle ve hele 
Fransa ile gizli konuşmalara girişmiş • 
tir. Habeşistandaki bütün beyazların 
gerialınması düşüniılmektedir. 

Adisababada gelen son haberlere 
bakılırsa süel hareketlerin, hatta yağ -
mur mevsimi bitmeden önce başlaması 
imk~nsız değildir. Demek ki habeş • 
italyan ihlilafmm temmuz sonlarında 

keskin bir hale girmesinden korkula -
bilir. Son Cenevre toplantısında gös

terilen iyi niyetler ve hele B. MU1ıoli • 
ııinin gösterdiği barışcıllık harbm ö • 

FRAI 1SA'DA 

Fransız sosyalistleıi fa
şistlere karsı savaşmaya 

karar verdiler 
Mülhuz, 10 (A.A ) - Sosyalist par

tisi genel sekreteri B. Pol For, parti 
kurultaymcla demiştir ki: "Şarbaylık se
çimi faşizmin tutunanuyacağ.nı göster
miştir. 6 şubat hadiseleri yenide",'\ baş 
gosterirse Paris ve çevresindeki pro1e· 
tarya kuvvetleri, fasist saldırımrnı rlur
durac"k gücdedir. Paris, düşrran tara
fmdan alınsa biie rnva;ı bitmiş değil, an
cak ba"lanus bulunacaktrr. 

Faşist grupların savaş planını şim

diden biliyoruz. Bir faşist ayaklanması 
karşısında cumurluğu ve demokrasiyi 
kurtarmak istiyen bütün t"lemanlar par
timizin yanında yer alacaklardır. 

İlk yapacağımız i~ düşmanı bat eğ
mek zorunda ':Jırakmak için Parise gi
den bütün cepane trenlerini durdurmak 
olac;:ktır . ., 

Parti sryasal lideri B. Leon Blum. 
Partinin sıyasası hakıkmdaki raporun oy 
birliği ile kabul edilmesini istemiş ve 
demiştir ki: 

"-Böyle bir anlaşma poırtinin yaşa
m.as. için gerek ol<ın topluluğu yapacak
tır. Bir gün devrimi hep beraber yap· 
mamız için buna lüzum vardır.,, 

Kongre 441 oya karşı 2,698 oyla 
raporu bbul etmiştir., 

Yeni bir hava rekoru 
Paris, 10 (A.A.) - Maten gazetesi, 

dUnyanın en büyük deniz uçağı olan ve 
uçuş halinde 37 ton gelen "deniz yüzba
§ISI AriB> in dün 57 dakikada 6100 metre 
yü.kselmi§ olduğun~ bildiriyor. Bu ağır
lıkta bir uçağın bu yüksekliğe çıkması 
bir rekordur. 

AJ.J\1ANY A'DA: 

Alman rJerıiz snlkuru 
dôndü 

Bt-rlin, 10 (A.A.) - Büyük elçi Rib
bentropla birlikte a!man sa1kuru Müni
be gelmişlerdir. B. Ribbentrop görüş· 

meterin tarzını B. Hitlere anlatmıştır. 

Alman salkuru görüşmelere devam et
mek üzere Londraya gidecektir. 

nüne geçilebileceği umu<iunu vermek -

te ise de korku artmakta ve italyan ga
zetelerinin ingiliz 1-.ükümetine karşı o

lan hücumları kamoyu kaygıya düşür
mektedir. Bugün Avrupanm ve ulus -
lar sosyetesinin B. Baldvinin cu:nar • 
tesi günkü söyl vinde bahsettiği cbek
lenilmiyen diktatorca tedbirleri >denc
cinden korkuyor. 

E SD 

Alman dış sıyasası .. 
• •• •• mn ıçyuzu 

Mo~kova, 10 (A.A.) - Jurnal dö 
Mosku, Hitlerin söylt vinden h:tlısede

rek diyor ki: 

"Almanya; fransız - sovyet ve fran
sız . !iekos'ovak paktını göz:den düşi.ir

mck için Lokarno anla;:masıru İr.ı "'a ede 
devletleri; Almanya, Sovyct Rıısyaya 

saldırır ve Fra.-ısa da Sovyetlere yardım 
ederse; ke"'ldilerinin Fransaya karşı Al
manyanın yardım etmelerinin gerekti
ğine inandırmak istiyor .• 

Anlamsızlığı kendi kendine göze 
çarpan bu politikadi:1 şu tehdit v.ırdır: 
Lokarn0 !>aktım imza eden dcvletleı 

Almanyanm bu görüşüne yanaşınazlar
E:ı Almanya, lıu pakttan ayrılacaktır. 

Almar.yanm Lokarno paktından, Ver· 
sayda olduğu gibi, bir taraftı ayrılma::.ı 
paktı ortadan kaldırmaz ,ancak Alman
yayı bir taılmn asığlardan t zak bırakır. 

Almanya bir taraftan, Lokarno pak
tını imza eden devletler arasında an
lasmazlık sokmc k için boşuna uğraşır· 
ken ,öte yandan İtalyayı, Habeşistanda 
bir seı üvene atmak için şe'9'klendirmesi 
orta Avrupada tekbatma kalmak için· · 
dir. Almanya, rua-japon harbinde de 

Çarlık Rusyasrna tıpkı böyle yapmıştır. 

General Göringin gezisi 
ve bir gazetenin 

düşünceleri 
Belgrad, 10, (A.A) - (Yeni gazete) 

general Göringin son gezisi üzerine al 
manyamn eıyasası hekkında çok ilgen 
bir y::ızı basmıştır. 

Be gazete diyor ki: cAlman dip 
lomasisi Almanyayı bugün Avrupanın 

bolşevikliğe karşı koruyucusu olarak 
ortaya koyuyor ve bunu da büyük dev
letleri fransız - sovyet paktına karşı 

ayaklandırmak için yapıyor. 
Küçük devletlere ise piyasalar açı· 

yor ve 70 milronluk bir yoğaltman yı
ğrm gösteriyor. 

Almıtnyanın bütün hareketleri bu • 
gün alman sıyasasının şunu amac e • 
dind~ini göstermeğe çalışıyor: Kuzey. 
de!l giineve kadar uzanan ve Alman -
vayı, T ehistanı, Avusturyayı, Maca · 

ristanı, İtalyayı ve bazı Balkan devlet· 
terini içine alan yeni bir blok kurmak. 
Pöyle bir b1ok fngiltereyc daha btiyük 
bir g-förcnlik ve rahat verehi!ir. 

İtalya ise, Avurturya meselesinde 
direnm~kten vazgeçmek şartiyle Ha -
beşistan~aki hareketlerinde ~ı:gürlük 

elde etmektedir. 
Ha~bcki böyle bir blokun gerçek -

lesmesi yalnız imk5.nstz değil, -aynı za
manda Avr.ıpanm bugünk-3 durnmcna 

bir çare de olamaz.> 

Şalio anlaşnur.z
11 

~ı 
kotarı1<lı 

Buenos Ayres, 10 (A.A.) - Bre· 
zilya dış bakanı B. Macetle Soares 
Arjantin hükümet konağından çı
karken "barışa kavustuk., demiş
tir. 

Resmiğ bir bildiriğde Brezil va, 
Arjantin, Pero ve Şili delcgelerıle 
Bolivya ve Paraguay dıs bakanla
n meselenin kotarıldığını bildir
mi~lerdir. 

Anlaşma askerin salıverilme• 

sini ve !=avaşın tekrar ba~lamı:ı.ma
sım sağlamakta, meselenin yar
gıça hangi şartlar altında verile
ceğini beliktmektedir. 

Anlaşma parafe edildi 
Boenos • Ayres, 10 (A.A.) -

Paraguay ve Bolivya dış bakan
lan uzlaştırıcıların önergedikleri 
anlaşma formülünü kabul etmiş
lerdir. Bu formüle göre, iki taraf 
arasında savaş hemen durdurulae 
cak, ve anlaşamazlık yargıça veri· 
lecektir. 

Bu anlaşma iki taraf cumur 
başkanlarının onaytanıalarile ke
sinleşecektir. Arjantin dı~ bakanı 
bu anlaşmayı oarafe etmiştir. 

Yeni çarpışmalar 
Asampsiyon, 10 (A.A.) - Şa

koda İngani bölgesinde 29 mayıs
tanberi sürmekte olan harp, ötey· 
gün ,dördüncü tümenin büsbütün 
yok olmasiyle sona ermiştir. 

Bolivyalıların zorlu bir saldır
maları karşısında Paraguay kuv
vetleri Ravelo ormamna kadar geo 
ri çekilmişlerdir. Ancak paragu
aylılarm bir manevrası. bolivyalr
lan 10 kilometrelik bir çevre için .. 
de kuşatmış ve sonunda bolivyalı· 
lar teslim olmuşlardır. 

İsveç kabinesinin 
durumu 

Stokholm, 10 (A.A.) - Parlamento
da hükümet, birçok rorltıklarla karşı• 

laşmış olmasına karşın, tarımcılar par
t'. inin yardımr ile. çoğunluğu elde ede
rek düşmekten kurtulmuşlardır. Ancak 
tarım pa:-tisi önderi ,.işçilerin korunma• 
111 hakkındaki kanun projesinden •as 
geçtiğinden dolayı büküm.eti tenkit et

miştir. 

Yılın ilk garden partisi 
Fevkalade caz, zengin kotyon ve 

birçok sürprizler 

1 
flf.;U S' un rom.anı Tefrika: 94 ğu hakkındaki düşüncem de, birkaç zaman 

sonra, gerçekleşti. İleri derecede veremdi. 
İki haft::ı, her gün gidip kadına baktım. 
Elimden gelen ancak kendisine acımaktı. 

kasap ve belki de memleketini brrakıp kaç
ması için herhangi ciddiğ bir seb 0 bi olan es
ki bir hasta bakıcı idi. 

cele "işim var, ,, dedim. Bekleme salonu ağ.ı 
:zına kadar dolu idi, benden istediği ne idi?. 
Kendisine baktırmak üzere geldiğin ve ya .. 
kında çocuğu doğacağım bildirdi. Biliyordu 
ki sayın papas Conatan ona gök yüzünden 
bakıyordu, ancak bu onun üzülmesine en
gel olamıyordu, çünkü doğacak çocuk ilk 
çocuğu idi. Benden kendisine çok bahsedil .. 
mişti; şimdi, beni gördükten sonra, büsbü· 
tün inanıyordu ki benim elimde kendisini, 
sayın papas Conatan'ın elinde imişçesine 

güvenli sayacaktı. İsveçlilere karşı her va· 
kit kendinde zaaf duymuştu, bir kere de bir 
İsveçli papasla nişanlanmıştL Onu birden• 
bire sevmiş ise de sevgi sürmemişti. Beni 
bu kadar genç, tam isveçli papas yaşında 
bulduğuna şaşıyordu. İkimiz arasında az 
çok benzerlikler bile buluyordu. 

Ssu Michele'nin_kitabı 
Türkçeye ~ıren: Nasuhi BAYDAR 
Yazan: Aksel MUNT 

- Kanmzm hasta olduğunu söylediği

•i sanıyorum. Bu kızınız mı?,, 
Hayır, bu dördüncü karısı idi; birincisi 

llıendini öldürmüş, ikinci ve üçüncüsü "zatür
ree,, den gitmişti. Bu dördlincünün de ayw 
yolu tutmuş olduğuna inanıycrdu. 

İlk bakışta haklı olduğunu anladım. Ka
duıcağınzın iki ciğerine de kan toplanınıştL 
Doktorun pis şırmgasiyle, deri altına, kafu
ru yağı ve eter şırıngası yaptım. Sonra iki
miz de vücudunu sert sert, fakat iyi bir so
DUÇ almaksızın, oğ·mağa başladık. 

- Kendisi ile konuşup hissini uyaadır
mağa çabalayınız." dedim. 

Kadının, kam çekilmiş yüzüne iğilerek 
aulağına bağırdı: "Salli, sevgilim, kendine 
11el, iyileş, yoksa yeniden evlenirim. 

Salli, der\n derin nefes aldı ve titriyerek 
jÖzlerini açtL 

Ertesi gün, göğüs zanna toplanmış olan 
Nyu aldık. Genelik de hastalığı yendi ve 
lalli yavaş yavaş ve sanki istemiye istemi
,., iyileşti. 

Ciğerlerinde meien bir hHta1ık oldu-

İhtiyardan korktuğu besbelli idi ve bu 
da pek tabiiğdi, çünkü ona karşı doktor, 
belki bilmiyerc~, çok kaba davranıyordu. 
Kadın bana Floridalı olduğunu söylemiştL 
Sonbahar yaklaşmakta olduğu ve kışı Ro· 
matla geçinneğe dayanamıyacağı için dok
tora, ne kadar kabilse o kadar çabuk, onu 
memleketine götürmesini söyledim. Bunu 
kabul eder göründü. Biraz konuştuktan son
ca başlıca güçlük: "Billiyi ne yaparım?,, da 
idi. Onu, dediği gibi, üç ay sonra, dönecek
leri güne kadar yanımda saklıyacağırm söy
ledim. Üç ay sonra değil, hiç dönmedi. Ne 
olduğwıu ben de, başkaları da bir türlü öğ
renemedik. Bu adamın kim olduğunu, he
kimlikten anlayıp anlamadığını kaç kere 
kendi kendime sordum. Bir gün bir bacağı, 
korkunç bir acele ile kestiğini görmüştüm .. 
Herhalde biraz anatomi görmüştü. Ancak 
yarayı temizleyip sarmak nedir, bilmiyor
du. Yaraçlan inarulmıyacak kadar ilkel idi. 

fngiliz eczacı bana doktorun, sıksık, im
la yanhşlariyle ve kaç kere de, ilaçlan az 
veya çok göstermek suretiyle, her vakit ay
ni reçeteleri yazdığını söylemişti. Şahsiğ 
düşüncem şudur ki bu doktor değil, eski bir 

Billi benimle ilkbahara kadar Piazza di 
Spanyada kalc.ı; ilk baharda onu San Mi
cheleye götürdüm ve mutlu ömrünün sonu
na kadar, başımı hergün biraz ağntarak, o
rada kaldı. 

İçkiye düşkünlüğünden Billiyi kurtar
drm; birçok bakımlardan sayın bir maymun 
oldu. Onun öykülerini bundan sonra da din
liyeceksiniz. 

YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM 

Gene hekimler 

Günün birinde kabineme, tam yas nıba
lan giymiş, eline İngiliz papasının bir tav
siye mektubunu almış bir kadın geldL Bu 
yaşı geçkince, oldukça şişman, her vakit 
görünmeyen biçimde geniş ve bol kostüm
lü bir kadındı. Bin bir dikkatle kanapeye 
oturduktan sonra bana, Roma'nın yabancısı 
olduğunu, kocası olan sayın papas 
Conatan'm ölümü il.zerine kimsesiz kaldığı
nı söyledi. Sayın papas Conatan onun için 
herşeydi: Koca, baba, sevgili, dest.. 

Boş bakışlı aptal yüzüne sempati ile ba
karak kendisine çok acımakta olduğumu 
söyledim. 

Yazık ki sayın papas Conatan_ 
Sözünü keserek: "Yazık ki benim de• 

Bibiribimizi şimdiye kadar gömıüşiiz 

gibi, konuşmadan biribirimz anlayormuşuz 
gibi, bana karşı tuhaf bir his duyuyordu. Ve 
böylece konuşurken de, bizi bu sırada, gök 
yüzünden seyredecek olsa, sayın papas Co
natan'ı çok sıkacak olan göz süzüşlerini de 
eksik etmiyordu. 

Ebe hekimi olmadığrmı, ancak ertiğimi
zin bu şubesinde de, hepsindeki gibi uzman 
olan arkadaşlardan herhangi birine baş vu
rabileceğini hemen söyledim. Pek iınlü ar
kadaşım Dr. Pinkilton bu işi yapabilirdi .. 

(Sonu var) 
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Açık hava okulları 
Şekil : 1 ve 2 
Son zamanlarda insanların güneşi, 

havayı, suyu vücudlarının bütün göze

nekleriyle hayatlarına katmaık istedik
lerini hep biliyoruz. 

Böylelikle can ve gövdeyi kocat· 
mamak, yıprandırmamak, ve ömrü uzat
mak çarelerini aramakta olduklarını 

da hatırbyoruz. 
İnsanların g-eçmişteıki hayatı karış· 

tmlırsa - bugünkü istedikleri tarz-

••• 

da - yarı çıplak yaşadıkları görülür. 
Bug'jn ise bin sebeb altında bu geri dö
nüşün sırlarını öyle yana yakıla anlat
nuya çalışıyorlar ıki, inanmak lüzumu
nu duymamak imkanı yok. 

(Şekil: 3) 
İnsanın birçok istekleri, duyguları 

ol21bilir, fakat bunların hepsinin üs
tünde hayatı sevmek, hayata sarılmak 
ve onu uzatmak duygusu yaşamaz mı? 

Belki bugünkülerin soyunması geç
miştekilerde olduğu gibi ihtiyaç dola
yısiyle giyinemediklerinden değil, ter
sine çok giyinerek gövdenin tabiiğ gU
zelliklerini estetik ve nomal durumla
rını apaçık seyretmekten yoksun kal
dtklarrndan olsa gerektir. Bu da başka 
bah1'ıtir. 

Hakikatte tabi-ğatın verimleri olan 
·•güneşi, havayı, suyu,, hayata olduğu 
gibi katmak düşkünlüğünü esas olarak 
kabul edersek, ıbu işe ne zamandan baş· 
lamaık gerektiğini de sınırlandırmak 

gerekliği ile karşılaşırız. Yoksa güneşi, 
hayavı, suyu hayata katık etmek isteği 
bir insanda, geç ve vakitsiz başlarsa 

eyi sonuçlar vermedikten başka ömrü 
törplileyen bir üzgünlük olur. 

Gençliık yarma eğemendir, bugün 
için de istediği gibi sınırsız bir ta§kın· 
lık içinde yaşamak hakkını taşır. Onla
rın yarmı içinde bir gün yurdu koru-

•• 
E1 nı 

(Şekil: 2' 

mak işi de rasiıyabilir. 

Bu güç işi başarırken çok kuvvetli, 

çok irdeli, çok damarlarına egemen ol

mak ve dü~mandan üstün olduğuna ke

sin olarak inanmak ve dayanmak gerek
tir. 

Bu bakımlardan çıplakhl<: meselesi 

yalnız moda meselesi olmaktan çıkar, 
ve çok köklü bir mesele olur. 

Mademki hayatın ağırlıklarını, kay
gı'3ız çekebilecek güc ve kuvvete ma
lik olmak zorluğunu bugünden biliyo
ruz, şu halde küçü

0
klerimizi en sağlam 

(Şekil: 4) 

Kamutay toplantısında 
(Başı ı. ci sayıfada) 

Dosya tafsilatiyle Büyük Meclise 
arzedildi. Büyük Meclis haiz olduğu 

hakla istimal etti. O hak kendisinin mil
nakaşa götürmez bir hakkıdır. Kullan
dı ve yerinde kullandı. Bunu münakaşa 
edecek değilim. Bu hakkı Büyük Miıtet 
Meclisi hakkı hükümranisi olarak kul-
lanır. 

Kendisi adliye makamlarının şunun 
ve bunun ne delaili ve ne o delaile isti
nad eden hükümleriJe mukayyet değil: 
dit'. Yüksek ve milli mülahazaları na • 

zan itibara alarak o hakkını kullanır. 

Bundan dolayı bu hakkı kuUanmasın

dan dolayı mahkemelerin ve hakimle
rin vermiş olduğu hükümlerin isabeti • 
ne katiyetine bir halel gelmez. Ancak 
ceza tahfif veya tadil olunur. Bu esası 
Meclise bir defa daha arzettikten sonra 
asıl zabıtai adliyeye taalluk eden bir 
dayak h!disesine geleceğim: 

O vakada tahkike memur olanlann 
maznunlara işkence etmiş ve bu suretlr 
cebren ifadelerini alarak itiraf ettirerek 
mahkemenin hükmüne müessir olmuş

lardır. Burada hepimizin teessürünü 
mucip olan hadise zabıtai adliyenin da
yağı doğrudan doğruya bir vasrtai tah
kikiye gibi kullanmış olmasıdır. O gün 
dosyayı bilmediğim için lazım gelen 
bahatI arzedememiştim. Bugün arzet
mek istiyorum. Bizim usulü muhake • 
memiz rekizituar bir usulü muhakeme -
dir. Yani delail mücrimin haricinde 
toplanarak ona göre hüküm verilir. En
gi.ıituar değildir. Yeni deliller nıUcrim
ılen aınu..z. Mücrimin itirafı ne olur -
aa ot.un delaili hariciyeye mutab:ıkcıt 

etmedi~e hakim onunla mukayyed ol -
111az. Binaenaleyh dayakta alman itira . 
ftn h~ bir hükmü te'siri yoktur. E~"r 

1 
bazı cahiller ve gafiller, zabıtai adliye 
arasında bu usule devam ediyorlarsa iki 
türlü fenalık yapıyorlar demektir. Biri 
kendilerine zarar veriyorlar. Çünkü su
sun -nahiyeti ne olursa olsun beheme
hal mahkemeye verileceğine göre neti-

cede kendileri ceza göreceklerdir. İkinci 
defa zarar ediyorlar. Hukuka ve adalet~ 
dayanması lazım gelen muhakeme usul
lerini gayet iptida? ve gayri insani bir 

usul gibi göstermiye vesile oluyorlar. 
Zabıtai adliye için söylenen ve ha

zan belki de vukua gelen bu hadis '" · 
hariçte duyan dostlarımız sevinmesin • 
ler. Bu memlekete ait olan her vakayı 
olduğu gibi bütün çıplaklığitc bu kür • 

süde münakaşa etmeye alışmış ve bun
da fayda bulmuş bir nesiliz. Cumuriyetin 
dayandığı, doğru yolu bulmak için baş 
vurduğu en büyük şey her vaka ve her 

hadiseyi olduğu gibi millet ve cihan 
muvacehesinde münakaşa etmekdir. Bu 
bizim kuvvetimizin ifadesidir. (Bravo 
sesleri). 

Her mebus, her vaka ve her memur 
hakkında bütün kanaatlerini izhar eder 
ve münakaşa olunur. Bundan ku·· • 

alarak memleketin dahili manzarasını 

fenadır gibi göstermek isteyenler alda -
nırlar. Çünkü her mrmlekette olduğu 

gibi eğer bizde de zabıtai adliye arasm
da cahilane ve gafilane bir surette va· 
zifelerini suiistimal etmişler varsa on . 
1ar derhal takib olunur ve cezaları ve -
rilir. 

Nitekim arkadaşlar bu dosyada ken
disine dayak attığı atfolunan Tahsin ça
vuş ve arkadaştan tahtı muhakemeye 
almmışlardlr. (Bravo sesler~ alkışlar) 

ve muhakemenin icrası esnasındaki se -
nelerde, iki sene evvel tahtt muhakeme-

ULUS 

ve yüksek bir irde ile yetiştirmek çaı e 
terini bugünden bulmak da bize düşer. 

Bu düşünceler eski yaşama şekline 
karşıttır. Küçüklerimizi açrkta yaşat. 
mak temiz hava aldınnalc, temu su 
içirmek güneşin sıcak ve ışığından en 
çok asığlandırmak günün önemli bir 
sorgusu olduğunu bilmeliyiz. ( ŞeıkiJ 3, 

4) 

Geçen yazılarımda modern bir ço· 
cuk yuvasından bahsetmiştim. Bu defa 
da açık havada yapılan okullarda, ço
cukların son usullere göre nasıl - preu 

sip altında - yetiştirildiğini yazaca
ğım. Bu sistem okullarrn en son mode· 
li Fransada "Suresnes,, şehrinde miy
mar (Öjen Boduin) tarafından yaptı

rılmıştır. Bu eser - açık hava okulu -
dikkatle incelenmiye değer, güzellik 
ler, yenilikler, değerlikler göstermek· 
tedir. 

Açık hava okulu ne denıektir? 

(Şekil: 6) 

Açlk hava okulu ne gaye ile yapı· 

lır? (Şekil 5, 6) 
Açık hava okulu, çocukların göv· 

delerini güneş, hava, suya karşx bulun
durmak, çabuk, gürbüz, büyümelerini 
sağlamak için yaptlmış bir yenilik ve 
sa~delik eseridir. 

Açık hava okulu, yeni bir teknik 
yetiştirme yeridir. Aşağıdaki gayelerle 
yapılır: 

Bütün gün çocukları açık havada 
yaşatarak gövdelerinin nazik ve narin 
organismini kuvvetlendirmek, gövde 
ve ahla'c bakımlarmdan düzgün yetiş· 
tirmek.. 

Okulda çocuk açıkta oynar, açıkta 
rahat eder, açıkta yemek yer, açrkta 
uyur, açıkta çalışır ve son olarak gü
nün bütün saatlerinde açıkta yaşar. 

Bu eğitim tarzı yepyeni bir usul
dür. En büyük dileğim Türkiyede de 
çocukların bakımına karşı gösterilen 
sempati ve arzu bir kat daha arttırıl

sın, ve yavrularımız son asrın deneçle-

ye almmışlard[r. Fakat bunlar ademı 

mesuliyet kararı almışlardır. Bu mahl -
mat tamamile Meclise arzedi.lmediği 

için bu noksanı ikmal etmek istedim 
Şurada burada hakikaten vazifesini sui 
istimal ederek kanunun, usulün. tayin 
ettiği yollardan ayrılarak gayri insan 
ve gayri şuuri hareketlere içtisar edeı 
memurlar varsa emin olunuz ki on!· 
için de kanunlar müsaiddir. Kanunlar 
tatbik etmek için ellerine vcnHğiniz ar

kadaşlarınE bu satahiyetl~ri tarn olaral 
kullanan kimselerdir. Bu mcmteket~ı 

işlenen bir cürüm için kanunun hükü 
!eri derhal tatbik edilir. Bu memteke· 
bir ::Jrme tttıla hasıl olsun da takib ed;' 
mesin, böyle şey hatıra gelmez. Biz' 

inkılabımız doğrudan doğruya akla 
mantığa, iz'ana ve müsbet ilimlere müs 
tcniddir. Hepimizin, hükümetin vazır : 

yolsuzluktan gördüğü vakit kanunt yol 
larla onun tecziyesini takib ve temin ... _ 
mektir. Bu mesele geçen celsede açık 

kaldığı için gerek millet muvacehesin 
de, gerek yüksek huzurunu7.da, gerek
se cihan muvacehesinde bu açık kalm;§ 
olan meseleyi tavzih için söz almağ~ 

cüret ettim, arzt malılmat ettim. 

Her ceza davasında, evvelce cilrmU 
itiraf etmiş bir suçlunun veya veki~: · 

bir meselei müstehire gibi dayak ve ta: 
yik key~iyetini öne sürmesini, kendisin,. 

dayak veya tazyik cürmü isnad ed;' 
!eri derhal şiidetli takibata tabi tutul . 
makla ve sabit olmazsa, bu cürmü z:ı!:: 
tamıza isnad edenler aleyhine iftira dı> 
vası açmakla behemehal ortadan kald.
racağız. (Alkı,lar) 

Bundan sonra arsıulusal tüze kuru
nun bazı metinlerine girmememiz; Tür
kiye - Almanya tecim sözleşmesine ek 
anlaşma; Türkiye - İran arasındaki gü
venlik, nötürtuk ve ekonomik işbirliği 

andta<;masrnm onaylanma'3t; yargutyın 

l 1 HA ZİR "..N ~ . 

(Şekil: 1) 
rinden doğan sonuçlanna glSre bir ör
nek, sağlam, aağhhk hayatı sevdirecek 
ve yaşatacak bir eğitim ile yetiştiri1-

sin1er. 
Küçüklerimiz için çekilen emekleı 

bir özverilik sayılmaz, onlara her tür
lü özgürlüğii vermek bize dilıen en se. 
vimli bir i~tit. 

Yalnız türk çocuğu senin için yaşı
yoruz, demek bir term ifade etmez. A· 
sıl mesele çocuğa yar olmaktır. 

Açık hava okulları henüz peık ye 
nidir, bu okullar yaşadıkça, bunlardan 
alınacak verim kontrol edilecek ve kU
çliklerin buradaki hayatı gözetilerek 
teknik kiritikler yapılacaktır. 

Ankaraya getirilmesi hakkındaki kanun 

projelerinin ikinci konuşmaları yapıla -
rak kabul edilmiştir. 

Sıyasal bilgiler okulu baklandaki ka

nun projesi de onaylanmıştır. Buna gö

re, devlet işleri için ysksek okuldan çık

mtş işyar yetiştirmek üzere kurulmuş 

olan "mülkiye mektebi., nin adı "stya • 

sal bilgiler okulu,. na çevrilerek okul 
Ankara'ya getirtilmektedir. 

Ordunun iç hizmetleri balckrndaki 

k'.ınun projesiyle de. ordunun türlü iç 

hizmetleri hakkında yarım asrrdanbc · 

yeritilmekte olan "dahiliye kanunnama

si,., bugünkü ihtiyaçlan karşılıyacak bir 

şekilde değiştirilmektedir. Bu kanun1 

askerlik, "türk yurdunun erkinliği ve 

cumuriyeti korumak için harb sanatını 

öğrenmek ve yapmak yüki'lmil,, olarak 

anlatılmakta ve bu yükümün özel ka . 

nunlarla konulacağı ve böyle bir yllkür.ı 

altına giren resmiğ bir kılık taşıyan 

kimseye "asker,, denileceği kaydolun -
maktadır. 

Satın alınan Aydın ve şubeleri de 

miryollanncn teRlim a1mma ve antr1ma 

sı ve işletme işleri hakkındaki kanunla, 

P. T. T, işyadarı bilkkındaki kanun da 

dün Kamutayın kabul ettiği kanunlat 
arasmdadtr. 

Kamutay yarın toplanacaktır • 

ULUS, hazırlanan AN
KARA TELEFON REH -
BERİ için ilanlar alma -
ğa başladı. 

Okulda çalışacak öğretmenlerin de 
bu duygulardan yana olmaları ve ona 
göre çocuklara öğüd vermeleri ve bu 

öğüdleri çocukların ruhuna aşlıyacak 

çareler bulmaları ve yuvruları en çok 
zamanlarını dışta temiz ve açık havada 
ve güneş altında gcçinneğe alıştırma
ları gerektir. 

Okulun bahçesinde küçüklerin se. 

rinlemesi için gölge verecek büyük 

ağaçlar yeti§tirmeğe, siperler yapma

ğa, çok güneş ve yağmurlu havalard~ 

saklanacak galerilere ihtiyaç vardır. 

Fakat hedef daima göz önünde tutul
malı: Açık hava. .. 

SOVYETLER BlRLICl'NDE: 

B. Benes B.B. Stalin ve 
Molotofla görüştü 
Moskova, 10 (A.A.) - B.B. Sta

lin ve Molotof, Çek dış bakanı B. 
Benes'i kabul etmişlerdir. 

Konuşmalar, Molotofun oda
sında olmuş ve B. Litvinof ile, Çe· 
koslovakyamn Moskova elçisi ve 
Sovyetlerin Prag elçisi hazır bu
lunmuşlardır. Bir saatten fazla sü
ren konuşmalar içtem bir hava i
çinde geçmi~tir. 

B. Molotof. B. Benes~in şerefi· 
ne bir öğle yemeği vemıistir. 

Sovyetlerin ilkbahar 
ekini 

Moskova, 10 (A.A.) - Bütün Sov
yetler birliğinin illdbahıır ekin planı S 
haziranda yüzde 99,8 gerçekleştirilmiş
tir. 

Amerika para durluğu 
istiyor 

Vaşington, 10 (A.A.) - Arsıulusal 

tecim odası, amerikan şuğbesinin bir 
bildiriğine göre; oda altın esası üzerin
de para durluğundan yana bulunmak
tadır. 

Durluğun şartlarını beliten bildiriğ
de den ili yor ki : 

"Hükümetler arasındaki borçlrırırı ö
denmesi, öteki arsıulusal borçlara dü
zen verılmesi ,tecim de~işmelerin le ve 
kapitallerdc daha geniş bir durlul~ ve 
bütçelerin denkleştirilmesi. .. " 

Arsıulusal tecim odası h~zira.ııı·. >\ 
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riiiiiri!H-Epeg "W'!!"' . ·--
An ara Levazım Amirliği Satın 

omisyonu ilanları 

İLAN 

ı - ~nra garnizonundaki kıtaat ve müessesat efra
mnın ihtiyacı için 580 bin kilo ekmeklik un münakasaya 
konulmustur. 

2 - Sartııamesi 2 lira 46,5 kuruş ücret mukabilinde 
Ankara Levazım amirliği satın alma komisyonwıdan ve
rilir. 

3 - Münakasası 28 haziran 1935 tarihine müsadif cu
ma günü telgrafhane ayan ile saat 15 de Ankara levazım 
amirliği binası dahilinde levazım amirliği satın alma ko
misyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
S - 580,000 kilo unun beher kilosunun muhammen fi

atı 8,5 kuruştur. Mecmu tutan 49 bin üç yüz liradır. Temi
natı muvakkatesi 3697,5 liradır. 

6 steklilerin ticaret odasında mukayyet oldukları-
na dair vesika göstermeleri mecburidir. 

7 - Teminatı muvakkate makbuzu ile birlikte teklif 
mektuplarım münakasanm yapılacağı belli saatten bir sa
at eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (1278) 1-2319 

İLAN 

Ankara garnizonundaki kıtaat ve müessesat efradının 
ihtiyacı için 18,000 kilo sade yağı münakasaya konulmuş· 
tur. 

2 - Şartname eyyamı tatiliyeden maada her gün öğ
leden sonra ücretsiz olarak Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonunda görülebilir. 

3 - Münakasası 26 /haziran/935 tarihine müsadif çar
~amba günü saat 11 de Ankara levazım amirliği binası da
hilinde levazım amirliği satın alma komisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuli iledir. 
5 - 18,000 kilo sade yağının beher kilosunun muham

men fiatı 95 kuruştur. Mecmu tutarı 17100 liradır. Temi
natı muvakkatesi 1282,5 liradır. 

6 - İstel·lilerin ticaret odasında mukayyet oldukları
mı dair vesika ibraz etmeleri mecburidir. 

7 - Temınatı muvakkate makbuzları ile birlikte teklif 
me tuplannı münakasanm yapılacağı muayyen saatten 
en a ağı bir saat cvel Ankara levazım amirliği satın alına 
kom yonuna vermeleri. (1276) 1-2267 

İLAN 

- An . ra garnizonunda kıtaat ve müessesat efradı-
n 1 • n 300 bin kilo eoığır eti münakasaya konul-

2 - Sartname 3 lira 30 ı~unış ücret mukabilinde An
kar leva m amirliwi satın alma komisyonundan ver'lir. 

3 - Munakasası 26 /haziran 935 tarihine müsadif car
a günü telgrafhane nyarı ile saat 15 de Ankara le
L'mirliği binası dahilinde levazım amirliği satın al

ın· omisyonu tarafından yapılacakur. 
4 - El siltme kapalı zarf usuli iledir. 
5 - 300000 kilo sığır etinin beher kilosunun mu ıam

m n fiatı 22 kuru tur. mecmu tutarı 66,000 liradır. temina· 
tı muvakkatesi 4950 liradır. 

6 - İsteklilerin ticaret odasında mukayyet oldul-lan
na dair vesika ibraz etmeleri mecburidir. 

7 - Teminatı muvakkate makbuzları ile birlih-1:e teklif 
mektuplarım münakasanm yapılacağı belli saatten 
en aşağı bir saat evet Ankara levazım amirli~ i satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1275) 1-2268 

İLAN 

Yedincı kor merkez kıtaatı için 160 bin kilo sığır eti 
kapalı zarf usuliyle mevkii münakasaya konulmuştur. Mu
hammen bedeli 24000 liradır. Yüzde yedi buçuk olan 1800 
firahk mal-buzlan ile b;-1ikte yevmi ihale olan29.6.935 ta
rihine miisadif cumarte i günü saat 11 de kor satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Sartnamesini görmek istiyen
lerin hergün kor satın alma komisyonuna müracaatları ve 
teklif mektuplarını yevmi ihale saatinden en aşağı bir sa
at <Wel mezkur komisyona vermeleri. (1341) 1-2343 

İLAN 

J - Ankara gedikli küçük zabit mektebi talebesi ile 
ita tahanede hasta efradın ihtyacı için 60 bin kilo koyun 
eti münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartname eyyamı tatiliyeden mada her gün, öğle
den sonra ücretsiz olarak Ankara levazım amirliği satın 
akna komisyonunda görülebilir. 

3 - Münakasası 28 haizran 1935 tarihine müsadif cu
ma gWıü telgrafhane ayan saat 11 de Ankara Levazım 
lmirlifri binası dahiijnde levazım amirliği satın alma ko
'llffayonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Münakasası kapalı zarf usulü iledir. 
5 - 60 bin kilo koyun etinin beher kilosunun muham· 

llteR fiatı 31 kuruştur. Mecmu tutan 18600 liradır. Temi
AMI muvakkatesi 1860 liradır. 

6 - İstekHlerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına 
dMf' esika ibraz etmeleri mecburidir. 

1- TM'ninatı muvakkate makbuzu ile birlikte teklif 
tuplannı münakasanm yapılacağı muayyen saatten 

w bir saat evel Ankara levazım amirliği satın alma 
• ııi. (1277) 1-2318 

tJ L U S 
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Tayyare Piyangosu 
Binlerce kişinin yiiziinii giildürdii 

2 inci keşide 11 HAZİRAN 935 tedir 

~Büyük ·kramiye 30,000 liradır 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

"20.000,, lirahk bir mükafat vardır.-
:ı: :ı: ::r: :r-.:ı:1x1x1x1r1T1+1x1TlT1TIT.ixix1x.!.x1T1T1T1TJ t 

ıa a {anlı~n an: 
Haydarpasada sif teslim şartile 20250 lira muhammen 

bedelli 270 adet ray kaldırma aleti kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

El·siltme 16 Temmuz 1935 sah günü saat 16 da An
karada Bakanlık Malzeme Müdürlü~ünde yapılacaktır. 
Kliring şarttır. 

İsteklilerin tekliflerini 1518,75 liralık muvakkat temi
nat ve ticaret odası vesikası ile birlikte 16 - 7 - 935 sa
h günü saat 15 e kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne 
tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(1221) 1 - 2195 

Sana Tapıyorum 
Afağda Schneider - Vili Font 

:ıııaııııuır.ınııııııııı~nımıU':!lll!ln • mm ıı l!llllllhlllllnıll!lllllllftlllllHlllll!ll8i 

V ılayetinden: 
1 - Muhammen bedeli yedi bin lira olan yetmiş bin 

kilo motörin 19 ha:ı:iran 935 çarşamba günü saat on dört 
buçukta kapalı zarf usuliyle encümeni vilayet salonunda 
kat'i ihalesi . ·apılmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenler "575,, lira muvak
kat teminat verecekler ve teklif mektuplarım yukarda gös
tc~ilen gün ve saata kadar encümeni viHiyet reisliğine ver· 
mis olacaklardır. 

3 - Bu i e ait şartname bedelsiz oJarak vilayet elek
trik müesseses; müdürlüğünden verilir. (1309/3123) 

1-2299 

e • • 

var arı •• 
• 

Mi' es e c tecrübe hayvanatı irin asgari on beş bin a
z " ) irmi bin l 'lo ye~il yonca pazarlıkla satın alınacak· 
tır. Şerait'ni anlamak istiyenler müdüriyete müracaat e
decekler ve eksiltmeye n-irecek1erin de 18 haziran 935 sah 
günü saat üçte z·r nt vekaleti muhasebe müdürlügünde 
toplanacak olan komisyona gelmeleri. (1269) 1-2226 

Ankara Tapu l\lü<liirlü· 
j!:mden": 

Kurtuluş m hallesindcn TUrk· 
men ofıullarından Halil oğlu İb· 
rahimın Ankara civarında kara 
dere mevkiinde çay ve Hüseyin 
çavuş ve :Mehmet ve yol ile mah 
dut 'beş dönum senetsiz harap ba
ğın veresesi tarahndan tnpuya 

tescili istenilmi§tır. Tapuda kay
dı bulun.,mayan bu bag için 19. 
6.1935 gi.mü mahall n talıkil.at 

yapılaca 'ından mi.ılk'ycti ile alfi· 
kadar ol nlann evrnkı mü~'.Jite
leriyle tahkikat cüniı mahal1inde 
tcıpu memurun mi.ıracaat etme
leri lüzumu ıl.ın olunur. 

2-2340 

.\nkara adi)e ve birinci 
hu nk malıkPmf' inden: 

Ankaranın Bozkurt mahalle
ıinde orta sokakta 5 numaralı ev· 
de mukim Şükran: 

Kocanız Ankaranın Mihriyar 

mahallesinden Pazar sokağında 7 

numaralı hanede mukim Ab<lül -

vehap tarafından aleyhinize açı

lan boşanma davasının muhakeme 

günü olan 19.6.935 çarşamba saat 

14 duruşması icra edileceğin

den mezkur gün ve saatte Anka

ra asliye birinci hukuk mahkeme

sinde hazır bulunmanız veyahut 

musaddak bir vekil göndermeniz 
aksi takdirde gıyabınızda muba· 
kemeye devam olunacağı daveti· 
ye makamına kaim olmak üzere 
ilanen tcpliğ '!lunur,. 

1--2346 

lilli Miitlafon Vc•kiilt•li 
Satmulma KomİS)OllU 

11anlnrı 

iLAN 
1 - Erzincan gamızonu 

için 100,000 kilo un kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş· 
tur. İhalesi 19 Haziran 935 
perşembe günü saat 15 de
dir. İlk teminat 900 liradır. 
İsteklilerin kanuni tarifat 
dairesinde teklif mektupls · 
rını ihale saatinden bir saat 
evvel Erzincanda Tümen sa
tın alma KO. RS. liğine \'er 
meleri (1252) 

ı - 2199 

Ankara Tapu tiid iirlii· 
ğiindcn: 

Ankaranın aşağı Ayrancı mcv
kiinde bilA senet Ankarada Viçin 
Tomayanın uhdesinde bulunan bir 

bağı 22 mayıs 320 tarihli meyane 

senediyle :570 kunıf bedel muka
bilinde Baytar Süleymana satmış 
ve bunun tasarrufunda iken 328 
senesinde ölmesiyle veraseti o
ğulları İhsan ve Aliye inhisar ey· 
lediği ve şimdiye kadar da bun
ların tasarruflarında olduğundan 

tapuya raptilc senedinin veril
mesini istemişlerdir. Sureti tasar· 
rufu 20 haziran 1935 tarihinde 
mahallinde tnh'kik ve tesbit edi
leceğinden bununla alfikadar o
lanların mahallinde bulunacak 
memura veya tapu müdürüne mil· 
racaat eylemeleri. 1-2350 

SAYIFA 7 

KJJrU/ 

lfla ta idl tasfiye iliııı 

Ka tamom.- ic.ra ve iflk 
memurluğundnn: 

Cebrail mahallesinde otur
makta ve eczacılıkla rmşgul bu
lunmakta olan Cemal Danişin if
lası 4.6.935 tarihinde açılıp tasfi
yenin adi şekilde yapılmasına ka· 
rar verilmiş olduğundan 

1 - Müflisten alacağı olan· 
ların ve istihkak iddiasında bulu
nanların alacaklarını ve istihkak
larını ilandan bir ay içinde icra 
ve iflas dairesine gelerek kaydet 
timıeleri ve delillerini (senet ve 
defter hulasaları ve saire) asıl ve
Yd musaddak suretlerini tevdi ey
lemeleri. (x) 

2 - Hilafına hareket cezai 
mesuliyt .. 1 müstelzim olmak üze
ıe m:iflisin borçlularının ayni 
müddet içinde kendilerini ve 
borçlc:rmı bildirmeleri. 

3 - Munisin mallarını her 
ne !'ıfatla olursa olsun ellerinde 

bulunduranların o mallar üzenn· 
deki b~kları mahfuz kalmaık şar· 

tiyle aynı müddet içinde daire 
emrine tcvdı etmeleri ve etmez· 
lerı:;e makbul mazeretleri bulun
madıkça cezai mesuliyete ugrı· 
yacakları ve rüçhan haklarından 
mahrum kalacakln . 

ı - 14.6.935 tarihine mUsadif 
cuma günü saat 14 de alacaklıla· 

:-rn ilic içtimaa gelmeleri ve müf

lis ile müşterek 'borçlu olanlar ve 

kefillerinin ve borcunu tekeffül 

eden !!~ir kimselerin toplanmad<l 
bulunmağa haklan olduğu ilan 
olun~r. 1-2349 

Tahsildar aranıyor 
Merkez eczanesine soru· 

lacaktır. 1-2256 

Fransızca ders 
Halis bir fransu bayan un. 

f mdan kısa bir milddet i~inde ve 
ehven terait ile fransı.zca konu1-
maık ve yazmak öğr-etilir. Bu ad
rese müracaat: 

Postahane cadde i . Ankara 
Çe§me çıkmaz sokak: No. 8 

l-2348 

Mobilyalı kiralık 

müstakil ev 
Yenişehirdc Pn alar tepesin

de Fcvzipaşa caddesinde 9 No. 
lu müstakil hane Kamutay Bn
aınevi direktörü M. Kaskana mi.l 
racaat • l-2347 ,.., 

iLAN ŞARTLARI 
Beher Beher 

S yıfa Santimi S yıfa S ntm 

2 300 3 200~ 
r.~ 4 ıso s ıoo 
~~ 6 80 7 40 
.. : 8 25 kuru§tur. 
>.~ l - Hayır işlerine ve yenı 
·~ çıkan kitablara aid ll5nlardan ~ 
t.~ % l S tenzil5t yaptlI1'. 
~~ 2 - Zayi ilan bedeJleri mak. ~ 
·~ tu yUz otuz kuruştur. 
~~ 3 - Tebrik, te§ekkür, evlen· ~ 
~~ me vefat ve katı nlSka iJAnla 
~~ :mdan maktuıın beş Jinı alınır .. 

!C 
~ 
~ 

~~ ABONE ŞARTLARI 
:~ Müddet Dahilde Hariçte 

.: 

.. ~ Seneliği 17 Lira 30 Ura 
!C 
~~ '> Aylığı 9 .. 
~~ 3 Aylığı S ,, 
• 

16 

9 
.. 

.~ Posta Ucreti gönderilmiyen ~ 

.~ mektublara cevab verilmez. .. 
'!'-\l~~~,_.,-.,,._.~.,... 

Karacabey IIarası 

müdürlüğüııden: 
Ha:a~a hususi bir surette yetiştirilen beyaz tecrübe 

farelerının müracaat edildiğinde resmi ve hususi müesse
selere hara idare heyetince kararJaştınlan bedel mukabi
linde istenildiği kadar gönderileceği ilan olunur. (3067'1 
1290) 1-2264 

Erzurum maarif müdürlüğünden: 
Keşif bedeli (16100) lira olan Erzurum asan atikasm

dan çifte minarelerin tamir işi 16 haziran 935 de Erzurum 
Maarif müdürlüğünde saat 14 de kapalı zarf usuliyle iha .. 
lesi münakasaya konulmu tur. Münakasaya girmek isti .. 
yen!erin ahkamı umumiyeden başka diplomalı mimar ve
ya mühendis olmalan ve bu gibi ehemmiyetli işlerde ça .. 
lışmış ve devlet insaatında en aşağ1 on bin liralık iş yap-
mış bulunduklarına dair komisyona vesika göstermeleri 
şarttır. Muvakkat teminat mikdan (1'207) liradır. 

Yukardaki sıfatları haiz bulunan istekliler ke ifname, 
fenni şartname multavele şartnamesini Ankarada mf\:lrif 

vekaletinden, İstanbulda ve Erzurumda Maarif mi.idi.ır-
lüğünden pa:-3s?t; olarak alabilirler. (1267) 1-22u 

l 



Uyuşturucu madde
ler inhisarından: 

A - YENİ MAHSUL 
ı - Yeni mahıul 30 eylUl 193) e rastııyan pazartest 

akşamına kadar inhisar idaremizin İs~3:nbul'd~i hususi 
deposuna getirilecektir. Yeni mahsul ıçın İzmirde depo 
açılmıyacaktır. Getirilen her parti afyon için sıra numara
aı verilecektir. 

2 - Bu müddet içinde getirilmiyen afyonlar ancak er
tesi sene yani 15 haziran 1936 dan sonra o .zamanki şartla
r.a göre muamele görecek ve idare bu tarihten önce bu af
yonlan satın almafı düşünmiyecektir. 

3 - Afyonu depoya getirme masrafları inhisar idare
•İne ait değildir. Bu mallar alakadarlan tarafından depo 
içinde teslim alınacaktır. İnhisar idaresi bunlan istasyon 
-.eya iskelelerden ıveya nakliyat idarelerinden almaz. 

4 - Bu af yontar için inhisar idaresi bir yıl içinde ardi
re ve sigorta istemiyecek ve mallar inhisar idaresi hesa-
bına sigorta edilecektir. . . 

5 - Getirilecek afyonlar en az darasıle beraber 80 kı
lodan aşağı olmayacaktır. Bunu temin için alakadarlar 
aralarındaki kooperatif teşkilatına ve çiftci arasında hu
susi anlaşmalara istinad edebilecekleri gibi komisyoncu
ları da araya koyabileceklerdir. 

6 - Ambara verilecek afyonların idareye satılması 

mecburi değildir. Mal sahibleri afyonlarını kendi uhtele
rlnde ve ardiye, sigorta ücretleri idareye ait olmak şartile 
tam bir yıl muhafaza edebileceklerigibi başkasına da ciro 
edebilirler. Ciro muamelesini 16 kuruşluk pul üzerine im
~ah bir istida ile yapabileceklerdir. İstidada isim, soyadı, 
•ıfat, tafsilatlı adres bulunmalıdır. İmza veya mühür ma
halli, hükümet veya noterlikce tasdikli olacak ve üzerine 
de fotoğraf bulunacaktır. 

7 - Bir yrldan fazla müddet için inhisar idaresince 
kesilecek az miktarda ardiye ve sigortayı, satma işi bitene 
kadar mal sahibleri ödeyecektir. Af yontar ancak memle
ketten cıkanlmak :Suretile ihrac edilebilir. 

8 - Afyonlann piyasa evsafını haiz olmalan şarttır. 
Mağşuş olanlar imha edilir. 

Afyonlara l teşrinievel 1935 e raslıyan salı sabahm
dan itibaren o günkü duruma göre inhisar idaresince fiat 
biçilecektir. 

9 - Kesilen fiatı vermeğe razı olmayanlar ertesi se
neyi yani 15 haziran 1936 tarihini bekleyecek ve ondan 
evel afyonları muamele göremiyecektir. 

10 - Teslim ettikleri afyonlarnı satımı için müracaat 
edenlerden mal alınırken ambara teslim etme sırasına 
bakılacaktır. 

11 - Mükcrrerciye borçlarına mahsuben mal verecek 
çiftçiler arasında fiatm tayini için eylill sonuna kadar bek
lemiyecekler varsa bunlar alım ve satım muamelesini 
aralarında bitirmekte serbesttirler. Şu kadar ki ileride hiç 
biri fiatm lehine veya aleyhine verdiği neticeden dolayı 
ondan sonra bir şıkayette bulunamıyacaklardır. 

12 - Getirilen sandıklar iyice mıhlanmış ve tellenmiş 
ve teslim edenin mühürü ile okunaklı surette mühürlen
miş olacaktır. 

13 - Sandıklar dar.asiyle beraber tartılıp teslim alına
caktır. Neticede afyonlar morfin esası üzerinden satın alı
nacağından bu ağarhğm kuruma neticesi değişmesinin 
bir kıymeti yoktur. Ağırhğın artma veya eksilmesi af yo
nun bedeline tesir ,tmez. 

14 - İdareye getirilen afyonlara muhteviyatı afyon 
olduğu bildirilen tabirile ve teslim .zamanındaki darası tar
tılarile sandık miktarlanru gösterir fotoğraflı makbuz ve
rilecektir. 

B - ESKİ MAHSUL 
Eski mallar da yeni malların yukanda sayılan bütün 

fllrtlanna tabi olacaktır. Şu kadar ki: 
1 - Eski mal getirenler ardiye vermiyecekse de bir 

Hnelik sigortayı ödemek mecburjyetinde bulunacaklardır. 
2 - Eski mallar yani 1935 senesi mahsulünden evelki

ler gerek İzmir gerekse İstanbul depolarına teslim edile
bilecektir. 

3 - Eski malların ne şart ve şekillerle sürüleceği keza 
l teşrinievel 1935 sah günü ilan edilecektir. 

4 - Bankaya merhun olan eski mallann inhisar -depo
lanna getirilmesine lüzum yoktur. Bunlar için bankalar 
müddeti dahilinde inhisar idaresine beyanname verecek
lerdir. 

5 - Yeni ınfl,lı eski yerine göstermek yolunda yapıla
cak muamele sahihlerinin aleyhine netice verir. 

(3163) (1340} 1 - 2342 

Samsun belediyesindenl 
1 - Samsun elektrik ve su fabrikalannın bir senelik 

Dıtiyacı olan asgari 325 azami 375 ton mazot evsafı fenni-
1e ve şartnamesi dairesinde kapalı aeri usuliyle eksiltme
,. konulmuştur. 

2 - İhale 23.6.135 gününe rutlayan pazar etini aaat 
• bqte belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - İstekliler usulüne göre verecekleri teklif mektup
larını muayyen saatten bir saat evel encümen reisliğine · 
makbuz mukabilinde vermelidir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek şirketler 2490 numara
lı kanunun 3 üncü maddesinin A ve B fıkralanna göre ve-
9ikalannı göstermeğe mecburdurlar. 

S - İş bu maoztun muhammen bedeli otuz üç bin üç 
y6c yetmiş beş liradır. Muvakkat teminat 2503 liradır. Bu 
tıeminat ihaleden evci bankaya yatınlmış olacaktır, 

6 - Şartnamoııin örneii bodclaiz olarak istiyeıılere 
•• iliı. (1245) 1--2202 

ULUS 

&Mri Fabrikalar Umwn Müdürlüğü 

Satwı Alma Komisyonu ilanları 1 
YEVMİYE EN AZ ( 400) EN ÇOK (1000) KİLO 

TALAŞ SATIŞI 

Azami ve asgari miktarları yukarda yazılı ve beher ki· 
losu 27,5 santim üzerinden bir senelik tahmini bedeli 
(1001) lira olan talaş 25 haziran 935 tarihinde salı günü 
saat 15 te açık arttırma ile askeri fabrikalar satın alma 
komisyonunca satılacaktır. Sartnamesi parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 75 
lira 8 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
de yazılı vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra-
caattan. {1295) 1 - 2269 

İLAI\ 
Müteahhit nam ve hesabına ·muhtelif tarihlerde ihale 

edilecekleri ilan edilmiş olan aşağıda cins ve miktarlan 
yazılı malzemelerin hizalarında gösterilen tarihlerde mü
nakasatan tehir edilmiştir. Bu malzemeler hakkında evel
ce yapılan münakasa tarihlerinin hükmü yoktur. (1327) 

Malzemenin cinsi evelce ilan edilen tehir edilen 

30 ton mangan cevheri 
ve 15 ton mangan 
Muhtelif ölçü aletleri 
Amerikan aynası 
25 ton lüleci kili 
250 ton döküm kumu 

56 KALEM MEFRUŞAT 
SATIŞI 

Tahmini bedeli 3444,22 li· 
ra olan yukarda miktarı ya
zılı mefruşat 25 Haz/ 935 
tarihinde sah günü saat 14 
te askeri fabrikalar satın al
ma komisyonunca açık art
tırma ile satılacaktır. Bu 
mefruşat listeleri parasız o
larak komisyondan verilir. 
İsteklilerin muvakkat te~1·\
nat olan 258 lira 32 kuruş 
\; ... 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezkfir gün ve saatta 
komisyona müracaatları. 

(J294) 1-2270 

Or. CF.MS'in 

Nasır ilacı 

En eski nasırlan bile pek 

kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan

z-uk eczanesi, her eczanede bu· 
lunur, Ciddi ıre müessir bir na-

ıır illcrd ır. 

Kanzuk öksürük şurubu: Öksürüğü 

kati şekilde durdurur. 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERl. FlRENGl VE 

BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

tarih tarih 
16.Haz.935 28Haz.935 

18.Haz.935 
17.Haz.935 
15.Haz.935 
8.Haz.1935 

28.Haz.935 
29.Haz.933 
21.Haz.935 
19.Haz.935 

1-2332 

1 - Kanarada (mezbaha) 
beton döşeme, su koyaçı, 
dekovil hattı döşemesi, su 
deposunun soyultması ( tec
ridi) gibi onarmalar yaptı
rılacaktır. Keşif akçesi 
6970,29 liradır. 

2 - Keşif ve şart kağat
lannı görmek için Baytar 
Direktörlüğüne gelinecek
tir. 

3 - O sterme 22-6-935 ta
rihine rastlıyan cumartesi 
günü saat onda Baytar Di
rektörlüğü odasında açık 
eksiltme ile yapılacaktır. 

4 --Eğreti tutak akçesi 
523 liradır. (1298) 1-2284 

İLAN 

1 - Halde 54 numaralı 
çayhane 31.5.936 tarihine ka
dar olmak üzere açık arttr
ma ile kiraya verilece~tir. 

2- Mtthamınen bedeli 
( 480) liradır 

3 - Muvakkat teminat 
(36) liradu 

4 -Ş~namesini görmek 
jstiyenler l.ergün mut.?se
beye gei,.t .ilirler. 

5 - İhale 13.6.935 per
r-embe f,:;:r. ü saat on beşte 
artırma ve eksiltme kcmis 
yonunda yapılacaktır. (1243) 

1-2176 

Çabuk satılık ev 
Ankaranın Kalaba mahalle

sine tabi tepebaşmda Güllükaya
da 39 No. lu kargir ev satılık
tır. Sanayi mektebi caddesinde 
Bilecik pazarında Bay Halit ile 
görüşülsün. 1~2313 

YENIŞEHIRDJ 
KiRALIK EV 

.....ozan meydanına ve çarşıya 
yakın geni' bahçeli bir ev ehven 
fiatla kiralıktır. Telefon 2655 

1-2344 

11HAZiRAN1935 SALI 

T. LiRASI: 75 
DiKKAT: 

. . . 

935MOOELi RADYO 

• 

AYDA: 7.S 
lira ile 

PHILIPS 940 A 
DtNLElVIEDEN ve TECRÜ
BE ETMEDEN ALMAYINIZ 

TÜRK PHİLİPS 

LİMİTED ŞİRKETİ TELE. 3722 

ANKARA 

lurşehir MüddeiUmumiliğinden: 
Kırşehir Ceza evinin bir senelik ekmek ihtiyacı açık 

eksiltmeye konmuşsa da talih çıkmadığından 4. 6. 935 gü
nü on gün uzamasına karar verilmiştir. Taliplerin o/o 7 ,5 
hesabiyle {262) lira (50) kuruş depozito akçesi veya hil-

kümetçe tanıtmış bir banka mektubu ibrazı ve ihaleden son. 
ra bu miktarı o/o 15 hesabiyle (525) liraya doldurulması ve 
ihale tarihi olan 14. 6. 935 cumartesi saat 14 te talihlerin 
ceza evi komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur 
(1308) 1 - 2295 

Dahiliye Vekaletin den: 
Vilayetler evi y.apISındaki elektrik, asansör ve sair 

fenni tesisatın işletilmesine bakmak üzere bir fen memu .. 
ru alınacaktır. f stiyenler daire müdürlüğünden her gün 
izahat alabilirler. 

Taliplerin bu husustaki ehliyetlerini gösterir vesika· 
lariyle 17.6.1935 günlemecine kadar vekalete müracaatta-
n ilan olunur. (1321) 1-2316 

İstanbul Deniz 1 evazım Sabn 
AJma l(omisyonu Reisliğinden: 

Tahmin edilen değeri 32,500 lira olan 650 ton mazot 
12.6.935 çarşamba günü saat 15 de Kasımpaşada komisyon 
binasında pazarlıkla alınacaktır. Şartnamesi her gün çalış
ma zamanları icinde komisyondan 163 kuruş mukabilinde 
alınabilir. İsteklilerin 2437 lira 50 kuruştan ibaret olan mu. 
vakkat teminat makbuz veya mektubu ile bildirilen gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. (3169) 1339 1-2341 

Türk.iye Ziraat Bankasından • 
Ankarada bankamız fen servisinde çalıştırılmak üzere 

bir daktilo alınacaktır. 
1 - Bu daktilonun asgari orta tahsilini yapmış olma

sı ve iyi almanca ve fransızca bilmesi lazımdır. 
2 - Müsabaka imtihanında kazanacak olana muvaffa

kiyeti derecesine göre 100 liraya kadar aylık verilecektir. 
İsteklilerin kaydedilmek ve imtihan gününü anlamak 

üzere 13.6.935 perşembe akşamına kadar Ankarada Ban
kamız memurin müdürlüğüne ve İstanbulda şubemize mü-
racaatları. (1285) 1-2243 

ı- Deniz Kızı 

Eftalya 
• 

15. Hazirana kadar Şehir Bahçesindedir 
1-2336 

Tabakhane caddesi başmda 
Altıntaş sokak No. 17 

Hastalarını her gün 9-13 
ve 15-20 ve kadar kabul eder. 

I 
SİNEMALAR 1 . 1 

YENi J 
Jmtıyaı sahibi ve Başmu 

harriri Fatih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı işleri MOdilrU Natuhi 
BAYDAR 

Çanlmı clddtsl clvırında 
Uluı Bıumıvind• basllmıf· 
tll. 

--- --

BU GECE 

BİR GÖNÜL BÖYLE AVLANDI 

Gündüz iki film 

1 • Gilzellik enstitüsil, 2 • Bir gönnt 
böyle avlandı 

BU GECE 1 KULÜP 1 
CENUP KIZI 

Gündüzleri iki film 

1 - Harp arifesinde, 2 - Cenup .kızı 

GECELERİ YALNIZ BİR FİLM GÖSTERİLİR 
Hatta azat gününün değişmesi dolayısile sinemaların pro&ram aegııme günleri 
Kulüp: Puar, Pertembe - Yeni: P. er teal, Cuma ' 


