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Köylü için ilôvemiz 

YURD 
ADiMi% A.NCIMl'Z.C>l ·R. Bu cumartesi çıkıyor 

Hatay Millet Mecli~i yarın açılıyor 
En küçük köyünden en ·büyük şehrine kadar 
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Hatay, senelerden beri beklediği büyük 
ve sevinçli güne yarın kavuşuyor! 

Ha.tay'da büyük 
bayram yapılacak 

Hatay millet meclisi yarın açılacaktır. Azalardan en yaşlısı 
meclise reislik edecek, sonra reis seçimi yapılacaktır. 

En küçük köyüne ve en küçüğüne kadar, bütün Hatay seneler
den beri büyük üzüntü içinde beklediği güne sevinçle kavuşmuş 
bulunuyor. Artık, bu güzel topraklar ve türk kanını taııyan Ha
taylı kardeşlerimiz kendi idarelerini kendi ellerine almanın se
vinci ve gururu içindedirler. 

Hatay'daki türk ekseriyeti, seçim ı •, SOJ(P SJOOO 2 2 Ft:ll.100 2JI 
hazırlıkları münasebetiyle bir daha 
meydana çıkmış ve Hatay milli mec
lisinin 40 mebus namzetliğinden 22 

Büyük ıaf er dolayı sile 

BCl§vekil Celal Bayar, Milli Müdalaa Vekili General Kazım 
Ôzalp ve lıtanbul komutanı general Haliı Bıyıkday 

geçit resminde 

30 AGUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISİLE 

Başvekilimizin kahraman 
ordumuza selômları 

istiklaline kavuıan Hatay'dan bir manzara: Antakya (Sonu 7. inci sayfada) Partiye gelen telgraflara 

Başvekil Celal Bayar'la mareşal 

Çakmak arasındaki telgraflar 

Müstakil 
Hatay 

Ncuuhi BAYDAR 

Geçen 4 temmuzda Ankara' da ı 
]"ürkıye ve Fransa arasında imzalanan 

dostluk muahedesi ve ona merbut 
müıterek beyanname ile Genel kur • 
maylar arasında daha evel aktedilmit 
olan anlatmalar hükümlerini sadakat
le tatbika çalııan iki hükümetin elbir
liği, Hatay'la alakalı devlet ve tahıs -
ları memnun etıhek iktiza eden, bildi • 
jimiz mesut neticeyi husule getinnit
tir: Hatay milli meclisi yarın (2 eylul 
1938) en Yatlı reisin bqkanlığı altın
da açılacak, asıl reis ve müstakil 
Hatay devleti reisi seçilecektir. 

Yukarda bahsettiğimiz müıterek 

lıeyannamenin birinci maddesi, "29 
mayı. 1937 e Milletler Cemiyeti 
konseyi taraı•-.:ıan kabul edilmit olan 
lakenderun Sancağı °"-•Ü ve anayan
smın meriyete vaz ve tatbikırta, San
cak'taki türk elemanının tefevvukunu 
tanımak suretiyle, Türkiye hükümeti
ne kendi tarafından Sancak meselesi
nin Türkiye için bir arazi meselesi ol
madığını teyide aevketmiı olan 20 ilk
teırin 1921 tarihli Ankara itila.fname
si mefhumu dairesinde devam etmek" 
de iki tarafm mutabık bulundukların
dan bahseder. 

Filvaki, bizim Hatay hakkındaki 

isteklerimiz bu madde ile telhis edil
miı tir. Hataylılar, daha Mondros mÜ· 
tarekesinden evel mevcudiyetlerini 
müdafaaya baıladıklan günden Anka
ra itiıafnamesi aktolunup hükümleri 
antakyalılara tebliğ olunduğu tarihe ve 
o zamandan itibaren de 4 temmuz 938 
gününe kadar bizim ve hataylılann 

istediğimiz ancak Hatay'ın istiklali 
idi. Hatay istiklaline kavuımuş ve 
onun icaplanna göre devlet ve hükü
met teıkilatını kurmakta bulunmuı -
tur. 

Hatay milli meclisindeki kırk me
bustan yirmi ikisi türk, dokuzu alevi 
ve mütebakisi arap, ermeni ve rumdur. 
Mecliste ekaeriyeti te,kil eden türk, 
ve, ekalliyeti teşkil eden arap, enneni 
ve rum mebuslar arasmda, aynı mem
leketin çocuklan olmak vasfı, kendi -
lerine aynı menfaatleri, yani Hatay'ın 
hürriyet ve istiklalini müdafaaya, sa· 

(Sonrı 7. inci sayfada) 

Doğuda yapılan 

manevralara dair 

son gelen resimler 

7 nci sayfadad1r 

Orta Avrupa meselesi • 
• 

İngiltere'nin Berlin Elcisi 
~ 

İngiliz hükümelinin . fikrini öğrenerek 
dün Berlin' e hareket etti 

Londra, 31 a.a. - Bu sabah White Hali' de daha büyük bir fa
aliyet göze çarpmakta idi. Saat 9 da Lord Halifaks Hariciye Ne
zaretİ'ndeki bürosuna gelmişti. Nazır, birkaç dakika sonra, Ber
lin' e hareket etmeden evel kendisinden talimat almıya gelmit o
lan lngiltere'nin Brlin Elçisi Nevil Henderson'u kabul etmiştir. 

B. Ş. Kaya'nın 
verdiği cevap 
Zafer bayramı dolayısiyle Parti Ge

nel Sekreterliğine, askeri makamlar
dan, parti tetkilitmdan, Jıalkevler1n
den, belediyelerden, hususi ve resmi 
cemiyet, teşekkül ve müesseselerden, 
büyük bayramı kutlayan telgraflar 
gelmiştir . 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek
reteri B. Şükrü Kaya aşağıdaki ceva
bı vermiştir. Bu telgraflardan bir kac; 
tanesini 2 inci sayfamızda bulacaksı -
nız. 

Ulu Şefimiz Atatürk'ün yarattığT 
harikalarla türk kahramanlığı ve 
iradesinin tecellisi olan ve türkün 
tarihine yeni ve şanlı sayfalar açan 
büyük milli zaferin yıldönümünü 
kutlar saygılarımı sunarım, 

Dahiliye Vekili 
C.H.P. Genel Sekreteri 

Şükrü Kaya 

wıcın uoıa~ 

Celal Bayar ve Vekillerimiz geçit resminde 

İstanbul, 31 a.a. - 30 ağustos zafer bayramı dolayısiyle Başvekilimiz 
Celal Bayar ile Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak arasında 

aşağıdaki telgraflar teati edilmiştir : 

Büyük BCJ§vekil Celal Bayar 
Büyük zalerimizin 16 ncı yıldönümünü teait müna•ebetiyle 

Cümhuriyet ordusu menıupları sayın bCı§kanlarını candan bağ
lJıkla kutlar ve derin ıaygılarınr sunar. 

Genel Kurmay BQ.flıanı 
M areıal Fevzi Çakmalı 

Saat 11 de Lord Halifaks dün öğ
leden sonra Londra'ya gelir gelmez 
Nevil Çemberlayn ile bir mülakat 
yapmış olan Amerikan Elçisi Jozef 
Kenedi'yi kabul etmiştir. Maliim ol· 
duğu veçhile sefirin mezuniyetinden 
sonra ingiliz zimamdarlariyle bu ilk 
temas kendisine her şeyden eve! in· 
&iliz kabinesi tarafından Avrupa'nın 
vaziyeti hakkında dün verilen karar
lardan hükümetini haberdar etmek 
imkanını vermiştir. 

_ , __ 

Mareşal'ın 
teşekkürü 

Saym Mareıal Fevzi Çakmak 

Amerika diplomatik mahfilleri, se· 
firin Vaşington'a telgrafla gönderdi
ği rapor neticesinde Hariciye Neza 
reti tarafından verilen talimat üzeri· 
ne mi Lord Halifaks ile görüştüğünü 
tasrih etmek istememektedirler, 

Bu mahfiller, Amerika hükümeti
nin Orta Avrupa hadiseleriyle doğ· 

(Sonu 3. üncil sayfada) 
I ngiliz Hariciye Nazın Lord 

Halil akı 

Türk Tarih Kurumunun 
yaptlğı hafriyat ve 

istikşaflar tekrar başladı 

Haf riyal ve islik1aflar1n bugünkü durumu 
İstanbul, 31 a.a. - Türk Tarih Ktl· 

rumu'nun Türkiye'de, yapmakta oldu
ğu istikşaflar ve hafriyatlar bu yıl da 
mevsiminde başlamıştır, Mesai bu se-

ne daha geniş bir ölçüde ve daha kesif 
bir şekilde devam etmektedir. Hafri. 
yat ve istikşafların bugünkü durumu 

(Sonu 1. incı sayfada) 

Deniz ve Hava subayları 
terfi listesini neşrediyoruz 

Listeyi ikinci sayfamızda bulacaksınız 

Genel Kurmay Batkanı 
Ela zıt 

lnkılab hayatımızın en büyük ve milli zalerini ilade eden bu
günde duyduğumuz ıevinç ve heyecan pek büyüktür. 

Dahi BQ.fkumandanın emri altında ordumuzun elde ettiği bu Elazığ, 31 a.a. - Genel Kurmay 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, zafer zafer, vatanın tam iıtiklalini temin ve vücude getirilen büyük in-
bayramı dolayısiyle ordu ve kendisi kıliib ve ilerle.menin mebdeini tqkil eder. 
hakkında gösterilen yüksek alakaya Bayramımız münaıebetiyle Mareıalımızın ıah11lannda kahra
cevaben teşekkür terinin ajans vasıta- · man ordumuzu bir kere daha ıelamlar ve bütün mensuplarına 
siyle iblağını rica etmişlerdir._J daimi muvallakiyet ve ıaadetler dilerim. 

BCJ§vekil Celal Bayar 

lıtanbul'daki ge~it raminde balariyelilerinü 
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Fi ler ve memleket ölçüsü 

Dışarda rastladıkları her fikri, memleketin hususiyet ve ihtiyaçlarının 
mihengine vurmadan gelişi güzel ithal elmek ve hareketlerimizin tayin 
ve takyidinde onu ölçü yapmıya kalkışmak kadar hatalı bir hareket ta
savvur edilemez. 

Mesela bir arkadaş, son zamanlarda Avrupa' da caddelerin düzlüğün
den şikuyet eden bir cereyan mevcut olduğunu söyliycrek, aman, diyor, 
düz ve geniş caddeler açmıya kalkışmakla yanlış bir yola sapmış olmıya
lım. 

işte bir mülahaza ki, ne diye ve nasıl bir gazete sütununda yer buldu
ğuna şaşmamak mümkün değildir. 

Her ifrat bir reaksiyon doğurur. Şehircilikte hendesiliği, monotonluk 
hissi verecek kadar aşkın bir gayretle tatbik etmiş olan memleketlerde, 
bu cereyana karşı itirazlar uyanmış olmasında şaşılacak bir taraf yoktur. 

Asıl şaşılacak taraf, asırlarca müddet, şehirlerimizde sokak şebekele
rini için~en çıkılmaz labirentler haline getirmiş olan bir kayıtsızlık zihni
yetiyle mücadeleye geçilerek, muntazam, geniş, ferah ve uzun caddeler 
açılması için ilk teşebbüsler yapılırken, o fikri aramızda tekrarlamak lü
zumunu hiss..edenlerle karşrlaşmamrzdır. 

O mütaleayı ileri süren muharrir, bir Duhamel'in de düz ve uzun cad
deleri medeniyet alameti telakki ettiğini neden hatırlamıyor ? 

İmparatorluğun tereddi devresinde memleketin bütün işleri gibi şehir
lerimizin planlan da içinden çıkılmaz bir karışıklığa düşmüştür. • Eğri, 
ışıksız, dar sokakların, bir milletin maneviyatı üzerinde, eğrilik, ışıksız
lık ve darlık tesirleri yapmaktan geri kalmıyacağmı unutmamalıyız. 
Genişe, aydınlığa, düze iştiyak duyuyoruz. Hayatımızın her sahasında 
olduğu gibi şehir planlarımızda da bu vasıfların yeretmesi pek tabiidir. 

YaşarNABl 

Birer derece terfi eden 
De iz e ava subay arı 

. 
1 i sınlf a ait listeyi neırediyoruz 

Müddetleri dolarak 30 Ağustosta 
birer derece terfileri yüksek tasdikten 
geçen general, üst subay ve subaylarla 
askeri memurlara ait listeleri neşret
miştik. Bugün de deniz ve hava su
baylarımıza ait olanları, tebriklerimiz
le birlikte, neşrediyoruz : 

Deniz kısmı 
Harp filosu komutan vekili tuğami

ral Mehmet Ali Ülgen harp filosu ko
mutanlığına ve tümamirallığa. 

Kur ·yarbaylıktan, kur albay
lığa terfi edenler 

Mithat Işın (İstanbul), Necati Öz
deniz (Beyberbeyi), Ruhi Develiloğlu 
(Küçükmustafapaşa). 

Kur binbaşılıktan kur yarbay
lığa terli edenler 

Rıdvan Kural (Kadiköy), Münir Ö
vey (Sarıyer), Nurettin Tokgöz (Os· 
maniye). 

Kur yiizlxışılıkıan kur binba
§ılığa terfi edenler 

Siret Çakır (Heybeliada), Hikmet 
Ilgaz (Küçükmustafapaşa). 

Giiuertc yarbaylıl~tan alba;y
lığa terfi edenler 

Seyfettin Dagada (Unkapalı), İbra
him Rıza (Hanya), Mehmet, ('Gire· 
sun). 

Giivı•rte birıbaşılığmd<ın yar
baylığa terfi edenler 

Tarık Ermuta (Kulaksız). Nuri Tor 
tum}, Osman (İstanbul), Fehmi (Trab 
zon), Talat (K. Mustafapaşa), Cevdet 
(İstanbul), Halit (Bartın), Şakir (Ka
rahisar). 

Güverte yii=başılığmdan biıı -
başılığa terfi edenler 

Makine teğmenliğinden İİ:oiL
lt•ğ11u•11liğe ter/ i edenler 

Bahri (İstanbul), Reşat (Kemalpa
şa). 

llaı·p sanayii binba~ılığındarı 
yarbaylığa terfi edenler 

Rıza (Bağdat) 

Harp sanayii yiizba§ılığından 
binba§ılığa terfi edenler 

Hayrettin (Üsküdar), Kemal (Preş
tine). 

llarp sanatları iisıtcğmenliğin
den yüzbaşılğa terli edenler 
Fikret (Sinop), İzzettin (Rumelihi

sar), Sırrı (Kasımpaşa). Niyazi (Gö· 
nen). 

Tabip birıba§ılıkıan yarbaylığa 
terfi edenler 

Mustafa (İstanbul), 

IJiş tabibi iistteğmenliğinile11 
yiizbaşılığa terfi edenler 

~yüp (İstanbul) 

Eczacı iistteğmenliğinden yüz
ba§ılığa terfi edenler 

Remzi (İstanbul) 

Levazım binbll§ılığından yar
baylığa terfi edenler 
İbrahim (Heybeliada) 

Levazım yii::.bcı§ılığım.lan bin
ba§ıl ığa terfi edenler 

İsmail Hakkı (Kasımpaşa), Emin 
(Kasımpaşa), Saip (Kasımpaşa), Saim 
(Tophane), Bahir (Kasımpaşa), Suat 
(Aksaray), Halim (Çanakkale). 

3. üncü sınıf askeri öğretmenlikten 
ikinci sınıfa terfi eden 

Nahit (Galata) 
5 inci ıınıf askeri öğretmenlikten 

dördüncü sınıfa terfi eden 
Şahabettin (Kadıköy) 

4 üncü sınıf muamele memurluğundan 

u L U ~ 

Orta mektep 
muallimliği 

Lise mezunlan İ(in a(llan 

imtihan baıhyor 
Üniversitede lise mezunları arasın

da açılan orta mektep yardımcı mual
limlik imtihanlarına edebiyat fakülte
sinde bugün başlanacaktır. 

Bunun için imtihan komisyonu ta
rafından bir program hazırlanmış ve 
üniversite rektör!üğü tarafından tas
dik edilmiştir. 

Bu programa göre, bugün, tarih -
coğrafya, edebiyat, 3 eylCılde yabancı 
dillere ait tahriri imtihanlar yapıla -
caktır. Tabiiye grupunun tariri imti -
hanı 3, şifai imtihanı da 5 eylwde ya
pılacaktır. 

Riyaziye zümresinin tahriri imti • 
hanı 6 eylUlde, şifahisi 8 eylfılde bit -
miş olacaktır. 

Tarih - coğrafya ve edebiyat grup
larının da şifahi imtihanları 8 eyllılde 
başlıyacaktır. İmtihanlar için müraca
at edenler, 600 Ü mütecavizdir. İmti -
han komisyonu azaları üniversite pro· 
fesör meclisince seçilmiş ve Maarif 
V ekfüetine bildirilmiştir. 

Yardımcı muallimlik imtihanların
da muvaffak olan lise mezunları, 6 ay 
kadar yardımcı muallim olarak çalışa
caklar, bilahare asil muallim olarak 
orta tedrisat kadrosunda 25 lira maa§
la vazife göreceklerdir. 

3 üncü sınıfa terfi eden 
Arif (İstanbul) 

5 inci ıınıf muamele memurluğundan 
4 üncü sınıfa terfi edenler 

Emin (İstanbul) 
6 ıncı ıınıf askeri sanatkarlıktan 

5 inci sınıfa terfi edenler 
Kadir (Aydın), Seyfettin (Üsküdar). 

İhsan (Kasımpaşa) 

Hava kısmı 
}: urbaylıga tm·ı ı eden 

11.ur. ,,ub. tarı 
İhsan vrgun ~ısl<muul) 

8irıbu§ılığ" terfi ederı 
Kur. l'zb. ları 

Suphi Göker (Usküdar) 

}' arbaylığa terfi eden 
il v. llnb. ları 

O. Nuri Baykal (Nif), M. Şevket 
Acar (Selanik), Muhittin Göksel (Es
kişehir), 

Bnb. lığa ter/ i eden hava 
yüzba§ıları 

Ömer Göksoy (Bursa). Hidayet 
Göksel (Serez), 1. Hakkı Gökeri (Şeh
remini), Ekrem İğitmen (Zeyrek). 

l'iizlxısılığa terfi eden lwva 
iisttcğnıenleri 

Neşet Erus (Uşak), Hikmet Tugay 
(İstanbul), M. Cemil Pakoba (Zaren
de), Lütfi Orkuş (Serez). Talat Bi
ringin (İzmit), Alaettin Birsen (Er
zincan), A. Tekin (Gümüşane). 
Abdülbaki Gegin (İstanbul). Saim Ar
man (Aksaray), Şadi Tükeş (İstan
bul), Remzi Berker (Gümüşane). 

Dstteğmcnliğe terfi eden 
luıva teğmenleri 

İstanbul' da 
pazarı ksız 

saf ıı mecburiyeti 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Pazar

liksız satış kanunu hükümleri yarın 

sabahtan itibaren tatbik mevkiine gi
riyor. Gıda maddeleri satan müesse
seler maktu fiyatları sabit etiketleri 
daha bugünden yiyecek maddelerinin 
üzerine koymuşlardır. Fiyat tebdilini 
icabettirecek bir vaziyet hadis olduğu 
takdirde müessese sahipleri cveıa be
lediyeye haber verecekler ve oradan 
alacakları izine göre fiyat listesi de
ğiştirebileceklerdir. 

Sanayi Umum Müdürü 
İstanbul' da sanayicilerle görüıtü 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Bugün 
ticaret odasında sanayi umum müdürü 
Reşat'ın başkanlığı altında büyük bir 
toplantı yapıldı. İçtimada bulunan bir 
çok ıoanayiciler muamele ve istimlak 
vergilerinin ilgasını istediler. Umum 
müdür, sanayiin inkişafı yolunda ileri 
sürülen dilek ve itirazlara ayrı ayrı 

cevap verdi. Muamele ve istimiak ver 
gilerinin kaldırılması suretiyle yeni 
bir fedakarlık yapılamıyacağını ancak 
gösterilen kolaylklara azami hüsnU
niyetle devam edileceğini söyledi. 

lran transit yolu tamamlanıyor 

lran transit şosesinin Karakösc -
Diyadin arasındaki büyük parçası 
Cümhuriyet bayramına kadar · bite
cektir. Bu suretle 700 kilometrelik, 
Trabzon - Gürcübulak transit yolu
nun yüzde doksan kısmı bitmi:i olu
yor. 

Her tarafta boğucu sıcaklar 
başladı 

Şehrimizde hava umumiyetle açık 

geçmiş rüzgar şimali garp istikametin. 
den saniyede en çok üç metre kadar 
hızla esmiştir. En yüksek ısı gölgede 
35 derecedir. 

Yurtta Trakya doğu ve Karadeniz 
kıyıları bölgelerinde hava kısmen bu
lutlu ve diğer bölgelerde tamamiyle 
açık geçmiştir. 24 saat içinde yalnız 

Ardahan'daki mevzii yağışın kare 
metreye bıraktığı su miktarı 3 kilog· 
ramdır. Rüzgarlar Trakya ve Kocaeli 
bölgelerinde cenuptan diğer bölgeler
de ekseriyetle garp istıkametınden 
saniyde en çok 6 metre kadar hızla es
miştir. 

Yurtta tekrar boğucu sı-

caklar başlamıştır. Dün en yüksek ısı
lar Ulukışla'da 30, Antalya'da 32, Ko
caeli, Eskişehir ve Kayseri'de 33, E
dirne, Çanakkale ve Adana'da 34 Bur
sa ve Siirt'te 36, Baİıkesir, Manisa ve 
lzmir'de 37, Bodrum ve Diyarbakır'da 
38 derecedir. 

(Sultanahmet), Adnan Alpan (İstan

1 - 9 - 1938 

Büyük bayramın 16. ncı 
yıldönümü dolayısiyle 

Yurdun 
gelen 

her tarafından 

telgraflardan 
Partimize 
birkaçı 

Zafer bayramı dolayısiyle Parti 
Genel Sekreterliğine; askeri makam
lardan, parti teşkilatından, halkevle
rinden, belediyelerden, hususi ve res· 
mi cemiyet, teşekkül ve müesseseler
den büyük bayramı kuıtlayan telgraf-
lar gelmiştir. ' 

Dahiliye Vekili ve Cümhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreteri B. Şük
rü Kaya, birinci sayfamıza koyduğu
muz cevabı vermiştir. Gelen telgraf • 
!ardan bazılarını neşrediyoruz: 

Afyon'dan : 

Dumlupınar Dumlupınar' da 
meçhul asker abidesi önünde toplana
rak büyük zaferin yıldönümünü heye
canla kutlayan binlerce yurttaşın ve 
Afyon vilayeti halkının Ulu kurtarıcı
mız ve Yüce Başbuğumuz büyük A
tatürk'e sonsuz sevgi ve derin minnet 
ve şükranlarını sunmuş olduklarını 

üstün saygılarımla arzederim. - Dum
lupınar' da Afyon valisi, C.H.P. başk. 

A. D. Etrendilek. 

Afyon - Büyük zaferin on altıncı 
yıldönümünü Dumlupınarda şehit aske 
rin huzurunda kutlıyan bizler, emsal
siz zaferin mükemmel neticelerini al
makta türk milletine rehber olan 
Cümhuriyet H. P. ne bağlılığımızı hay 
kırmayı bir zevk ve vazife bildik, arz 
eder saygı sunarım. - Cevdet Kerim 
lncedayı. 

lstanhul"dan : 

İstanbul - 30 ağustos büyük za -
ferinin 16 ıncı yıldönümünü istiklal 
zevkinin taşkın saacletile yaşamakta o
lan İstanbul halkı adına kutlar, say • 
gılarımı sunarım • İstanbul Valisi, Be
lediye Reisi ve C. H. P. Başk. Muhit· 
tin Üstündağ. 

Samsun'clan : 

Samsun - Büyük zaferin yıldönü
mü olan bugünü biz halkevliler emsal
siz heyecan ve neşelerle kutlarken sa
mimi tebrik ve sonsuz bağlılrklarını ar
zeder. - Halkevi başkanı Mümtaz A
kayın. 

lzmir'den : 

İzmir - Başkumandanlık muha -
rebesinin yrldönümünü şükran duy • 
gulariyle kutlayan bütün İzmir halkı
nın bu mesut hadiseyi yaratanlarla 
partimiz hakkındaki içli bağlılıklarını 
tekrarlarım. - İzmir valisi ve C. H. P. 
Bşk. Fazlı Güleç. 

Zongnldak~tan : 

Zonguldak - Kurtuluş, istiklfil ve 
inkıltibımızı yaratan büyük zafer ve 
uçak bayramını coşkun tezahüratla 
kutlıyan Zonguldak halkının partimi • 
:ze sarsılmaz bağlılrk duygularııı• .,11r
suz saygılarımızb <L••~.ıeriz - Vali ve 
C~ u I'. ııyonkurul Ba§kanr Halit Ak
soy, Halkevi Başkanr, Akın Karauğuz, 
Urlıay l<'aik Ertaman, Hava Kurumu 
Bşk. Ahmet Gürel. 

başkanı Aydın saylavı Adnan Mende
res. 

Ankara - Büyük zaferimizin yıl -
dönümünü bütün kalbimle kutlar, say
gılarımı sunanın. - Çocuk Esirgeme 
Kurumu Başkanı Dr. F. Umay. 

~fanh.a'dan : 
Manisa - Zafer bayramımızın yıl· 

dönümünü saygı ile kutlar, şükranla -
rımızı sunarız. - Belediye Reisi Avni 
Gemicioğlu. 

Bur~a'dan : 
Bursa - Ulusun makus talihini 

yenen ve tarihin sayfalarına yurtse
verlik savaşının eşsiz ve emsalsiz bir 
örneğini veren büyük zaferin on al -
tıncı yıldönümünü on binlerce bursa
lı bir arada ve bir anda kutladığını 

bu fırsatla bursalılar ve teşkilatımız 
adına saygılarımızı sunarım. - Vali C. 
H. P. başkanı Ş. R. Soyer 

Bahkeısir' den: 
Balıkesir - Varlığımıza ve benli • 

ğimize el uzatanları ülke içinde yok 
ettiğimiz gün yıldönümünü sevinçler 
içinde kutlarken bilyüklerimize say
gı ve sevgilerimizi arzederiz, - Vali 
C. H. P. başkanı E. Aykut 

Edirııc'deıı : 
Edim - 922 ağustos sabahında ve 

emsalsiz bir başkumandan elinde er
genekon efsanesini hakk!yle gerçek
leştiren kahraman ordua-..zun büyük 
zaferini emsalsiz sevinçlerle 'h.-•lıyan 
edirnelilerin gönülden kopan saygıl<t· 
rını derin saygılarımla arzederim. 

Edirne valisi ve C. H. P. başkanı 
Niyazi Mergen 

Eliizığ'dan : 
Elazığ - Büyük zaferin yıldönü -

mü tebriklerini derin saygılarla yük
sek huzurlarına arzederim. - Umumi 
Müfettiş Alpdoğan. 

Elazığ - Zafer bayramımızın yıl -
dönümünün sayın Dahiliye Vekilimiz 
için kutlu olmasını diler hürmetleri
mi arzcderim. • 9. Kolordu K. Korg. 
M. Ergilder. 

Ankara'dan : 
Cebeci - Zafer bayramının kutlu 

olmasını diler derin saygılarımı suna
rım. - Gar. genel K. Tümgeneral Hüs
nü Unsal. 

lznıit'tcn : 
İzmit - Subay ve eratımla birllK· 

te 30 ağustos zafer bayramını en de
rin saygılarımla kutlar, tazimlerimizi 
arzederim. - Üssübahri ve Kocaeli 
müstahkem mevki K. V, F. Engin 

Diyarbakır' dan : 
D. Bakır - Büyük zaferin yıld~ 

nümünü coşkun bir heyecan •.; sevinç
le kutlıva"' D:-Bakır halkının sonsuz 
• .. 7 ~I ve bağhlzklarını sunar elleriniz
den öperiz. - Belediye reis vekili Ba· 
ki Kankıhç, Halkni b~kanı Ca}'I;• 

Çubukçu. 

Adana' elan : 

M. Galip Atakan (Şarkışla), 1. Ve· 
dat Hondur (İstanbul) M. Cevdet Tü
zemen (Üskii<lar), A. Muzaffer Birce 
(İstanbul), Hasan Ayvar (Bursa), Va
hit Orbay (U. köprü) Nusret Şenkon 
(Denizli), 1. Hakkı Kuşu (Biga), 
Turgan Birmen (İstanbul), E. Ali E
kendiz (İstanbul). N. Kemal Martı 
(lstanbul), 

bul), Mualla Sezel (İstanbul), Fuat Ankara"clan : 
Ulug (Ş. Başı). 

Adana - Zafer bayramını hudut
suz bir heyecan ve sevinç ile kutlıyan 
adanalıların bizi bugüne kavuşturan 
ve her gün yeni bir illkü ile inkılap 
yolunda yilrüten partimize karşı ızhar 
ettikleri samimi duygularını şahsen 
de aynı hissiyatla meşbu olarak arzet
mekle bahtiyarım. - Belediye reisi 
Turhan Cemal Berkler. 

Yii::.başılığll terfi eden hava 
malrinc ilstteğmenleri 

Suat Şete (Kadıköy), Enver Algon 

Hava iistteğmcnUğine terfi 
eclen luıva makine 

iistteğnıeni 

1. Müştak Matsu (İstanbul) 

Yenişehir - Zafer bayramının yıl· 
dönümünü sevinç içinde kutlayan 
sporcularımızın yüksek partimize ve 
onun değerli Genel Sekreterine şük -
ran ve bağlılıklarını .saygılarımla ar -
zeylerim. - Türk Spor Kurumu As- Erzurum'dan : 

Niyazi (Süleymaniye), Necati (Ve
fa), Zeki (K. Mustafapaşa), Aziz 
(Kasımpaşa). Asım (Zeyrek), Zühtü 
(Tunus), Ceıaı (Göztepe), Ali (Fa· 
tih), Abdullah (Eskişehir), Arif (İs
tanbul), Sabri (İstanbul). 
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Erzurum - Büyük zafer ve tay -

yare bayramını coşkun tezahüratla 
kuthyan Erzurum halkının derin say
glarını yüksek katınza saygı ile arze
derim. - Belediye reisi Şevket Arı. 

Giiverte iisttcğnıeııliğindcn 
yiizbaşılığa ter/ i eclcnler 

Necdet (Nişantaşı), Bahrettin (Un
kapanı), Refet (Stileymaniye), Nec· 
det (Nişantaşı), Cemil (Beylerbeyi), 
Ferit (Üsküdar), Barbaros (Kadıköy) 
Kenan (Kadıköy), Mahmut (Topha
ne), Sabahattin (İstanbul). Abdürrauf 
(Fatih), Şevket (İstanbul), Senih (İs
tanbul), Münir (Kadıköy), Gıyasettin 
(Kadıköy). 

Giivcrtc tcğnıcnli,rimlen üst -
tcğınf•nliğc terfi edenler 

Saim (İstanbul). 

ıflcıldııe yarbaylığındmı albay
lığa ıerf i edenler 

Bahattin (İstanbul), Hakkı (Zaf
ranbolu), Kemal (Üsküp). 

lUahine iistteğmenliğinden 
yiizbaşılıjl<ı terfi edenler 

Saip (Boyacıköy). Macit (Feriköy) 
Suadi (Koska). Nail (Erenköy), Mit
hat (Boyacıköy), Esat (Kadıköy). 
Namık (Edirne), İsmail (İstanbul), 
Hasan (Girit), Reşit (Zeyrek). 

Sulhü tehdid 
Sozum yı.ır .... wuzua11 "':i"'rı ,· şu

radan burada11 gelen haoeı-lcr ara
da sıracla ufuklarda harp bulutla· 
rı dola§tığından, sulhun ıehdıt edil
diğinden bahsederler. Pakat hanı
dolsun, bugüne gelinciye kadar bu 
derece sık tehdıde uğramamış olan 
sulh, bugüne gelinciye kadar da 
bu derece cesur, mukavemetli, per
vasız olmamı§tır. 

Baksanıza, Mil/etler Cemiyeti 
paktının falanca maddesi çiğnendi; 
sulh tehlikede dediler; sulh oralı 

olmadı. 

Habeşistan çiğneniyor, sulh teh· 
dit ediliyor dediler; gene sulh al
dırı~ etmedi. 

lspanya'da iç harp almıyor: ora
da biribirine düşman ideolojiler 
çarpışıyor; bunun zararını sulh çe
kecek, denildi. Gene bizimki lalını 
kıpırdatmadı. 

Japonya Çin'e yürüyor,- Uzak
şark'taki bu istila hareketi, yalnız 
şarkın değil, bütün dünya'nrn sul
hu için bir tehdit sayılır dediler: 
neticede kanlar döküldü; şehirler 

yakılıp yıkıldı, fakat ne resmen 
harp ilan edildi: ne de sulh bu va-

ziyetten ürktü. 
O hal.de sağdan soldan uçurulan 

mütalealara, bedbin haberlere ka • 
pılmayınrz: Sulhun tehlikeye ma
ruz kaldığı bir hakikat olabilir; 
fakat yirminci asırda sulh o kadar 
dayanıklı, o kadar vurdum duymaz 
bir hale gelmiştir ki korkmayın; 
harbın ve harpçıların yaygarasına 

papuÇ bırakmıyacaktır. - T. 1. 

Tcrciime 

Dün gelen Ajanı bültenlerinin bir 
tanesindeki telgraf ,öyle bqlıyor 
ve devam ediyordu: 

Paris, 31 (a. a.) - Gazeteler, say
falarını gene çekoslovak me<;e}esi -
ne hasretmektedirler : 

Bayyi, Lö Jur gazete5inde şöyle 
yazıyor: 

" Avrupa'nın mukadderatı, bir 
adamın iradesine bağlıdır. B. Çilr -

çıı, pek hesaplı mücamelekarane 
tabirlerle bu fevkalade adamdan 
Almanya'nın kalkınmasını temin 
ettikten sonra onu İngiltere'nin ta
rihin unutamadığı ahval ve şerait 
dahilinde yapmış olduğu veçhile 
gene de yapacağı arifesine şahit o
lacak bir cihan harbına behemah,al 
müncer olacak bir ihtilafa sürükle
meden evel biraz düşünmesini rica 
ettiği zaman böyle düşünüyordu." 

Bu satırları okuduktan sonra in
ıan kendi kendisine aoruyor, kim, 
ne zaman, ne düıünüyordu? Eğer 

Çürçil böyle düşünse ve bu düıün -
celcrini bu ıekilde ifade etse, değil 
tanınmış devlet adamı, Ajanı'a mÜ· 
tercim bile olamazdı! 

Gi;nii/Uiler 

Ajans telgraflarına göre Gene· 
ral Franko: 

- Şu gönüllüler gelmeseydi, İa
panya harbi ta geçen sene bitmi§ 
olurdu; harbin uzamasına onlar 
sebep oldu! diyormuş. 

Hükümetçilerin ,efi ise eskiden 
beri bu gönüllülerden şikayetçidir. 

ikiye ayrılan bir milletin her iki 
tarafı da, yani bütün bir millet, 
ıu ''gönüllü,, !eri istemediğine gö
re bu gönüllülerin İspanya'da işi 
ne? 

Kaldı ki harbin uzamaıma ve 
fazla kan dökülmesine sebep olan 
bu gönüllülerin çoğunun da gö-

• nülsüz gönülsüz harbettiklerini 
duyar, dururuz. 

Gelin de çıkın şimdi bu muam
manın içinden! 

Söz ve siikut 

Bayan Ruzvelt altı dakikalık bir 
konferanı için üç bin dolar almıı. 
Dakikası beı yüz dolar eden bir ko
nuıma. Bu derece kıymetli konuf
malar yarunda ne kadar kıymebiz
leri de olduğunu bir dütünün. Öyle 
feci tıraşlara rastlarız ki, her daki
kası için üstüne on lira verseler 
tahammül etmek güçtür. Konuşma
sını bilmek kadar susmasını bilmek 
de hünerdir. 

lzmir"dcn : 
İzmir - Ulusun egemenliğini yur

dun güvenliğini kazandıran ve tarihin 
bir eşini kaydetmediği büyük zaferi· 
mizin bu kutlu yıldönümünü öz yürek· 
ten saygılarımla kutlarım. - Kızılay 

başkan Dr. Cevdet Özyar. 

İstanbul - Edirne 
asfalt yolu 

İstanbul • Edirne asfalt yolunda 
çalışmalara ehemmiyetle devam edil
mektedir. Yolun 1,739,648 liraya ihale 
edilmiş olan 40 kilometrelik kısmı

nın her iki tarafına, şimdiye kadar 
25.000 ağaç dikilmiştir. Bu sene 
25.000 ağaç daha dikilecektir. Diğer 
taraftan, yolun sulama işine de de
vam edilmektedir. Müteaddit su 
tankları bulunan kamyonlar sipariş 

edilmiştir. Büyükkarıştıran mevkiin
deki membadan istifade edilerek üç 
kilometre mesafeden yol kenarına bol 
su getirilmesi temin edilmiştir. Yo
lun 1940 senesine kadar ikmali ku
vetle umulmaktadır. 
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Kü~ük antant ve Macaristan 
Macaristan ile küçük antanb teı

kil eden Yugoslavya, Çekoslovakya ve 
llomanya arasındaki ihtilaf iki nokta 
etrafında toplanmı§br : 

1 - Macaristan'ın ailah müsavab. 

2 - Her üç memJeketteki macar 
tkalliyetlerinin mukadderatı. 

Küçük Antant devletlerinin Bled 
konferansında da müzakerenin mev
luunu bu iki mesele teıkil ebniıtir. 

IConferanstan sonra neıredilen tebli -
ie bakılacak olursa, bu iki meaelenin 
~İrincisi halledilmiş .. ikincisi hakkın
da karar verilememiştir. Küçük An
lant devletleri Macaristan'm silah mü
lavabnı tanımaktadırlar. Macaristan 
da Küçük Antant devletleriyle bir sal
dırmazlık paktı imzalamıya muvafa
kat etmiştir. 

ikinci meseleye gelince: ekalliyet 
tneselesi hakkmda bir karara vanla
ınadığı konferanstan sonra neıredilen 
tebliğde bildiriliyor. Fakat bu mesele 
etrafındaki müzakerelerin neden müs
bet netice vennediği izah edilmemi§
tir. Bir taraftan Macaristan ile Küçük 
E\ntant devletleri arasındaki münase
beti, diğer taraftan da Ki.~çük Antant 
devletlerinin kendi aralanndaki karşı
lıklı münasebetlerini izah edebilmek 
İçin bu noktanın tavzihi lazımdır. 

Oç Küçük Antant memleketinin 
hudutlan içindeki macar rıüfusunun 
tnikdarları şudur- Çekoslovakya'da al
tı yüz doksan bin, Romanya' da ı,.;r 
tnilyon dört yüz yirmi altı bi... "f'ugos
lavya'da da dört yÜ~ldl'k bin macar 
\'ardır. Bu meıwıle etlerdeki macar 
ekalliyetlerinia mulladderab etrafın
daki miızakere bir seneden beri devam 
etmektedir. Yalnız Romanya'da Goga
nın ikbdara geçtiği kısa bir zaman 
ıarfında görüşmeler inkıtaa uğramı9 .. 

fakat bu hükümet iıtifa eder etmez, 
tekrar başlamıştır. Her üç devlet de 
kendi hudutları içinde ya,ıyan macar 
ekalliyetinin haklarını tanımak nokta
ıında müttehiddil".ler. Ve gariptir ki 
Çekoslovakya bu noktada Yugoslavya 
\'e Romnaya'dan da daha ileri gitmiye 
hllZJl"dır. Fakat hadiselerin garip cilve
ıi olarak, bu defa Bled içtimaında bu 
tnesele üzerinde bir anlatcnaya varıla
tnamasının sebebi Romnya ve Y ugos
lavya' daki macar ekalliyetleri değil, 
Çekoslovakya'daki macar ekalliyetleri 
meselesidir. Bu, Çekoılovakya'nın 

kendi macarlanna hak temin etmek 
noktasında Yugoslavya ve Romanya'
dan dah müıkülpeıent davranmaıın -
dan ileri gelmiyor. Bilakis Macarista
nm Çekoslovakya'daki macarlara hak 
temini noktaıındaki mÜ§külpesentli
ğinde'.11 ileri gelmiıtir. Macaristan her 
Üç memleketteki macarları aynı vazi -
yette görmüyor. Macaristan'a göre, 

"'"-nya ve Yugoılavya'daki macar • 
lar, ekalll, -~ tejkil etmektedirler. Bi
naenaleyh bunlar ı;ı:._ ekalliyet hakla
n temin edildikten sonra -tada bir 
şikayet mevzuu kalmaz. Çekoslovak
ya'daki rnacarlar ise, "ekalliyet" değil, 
"milliyet" teşkil etmektedirler. Bina • 
enaleyh yalnız ekalliyet haklannın te
mini kafi değildir. 

Dikkate layık olan nokta ıudur ki 
ekalliyet ile milliyet arasındaki fark, 
Çekoslovakya ile Almanya arasındaki 
ihtilafın ruhunu teşkil etmektedir. Al
manya da Çekoslovakya'daki Südet al
manlannı ekalliyet değil, milliyet te· 
lakki etmektedir. Demek oluyor ki 
Macaristan, Yugoslavya ve Romanya
daki macarlar üzerinde bu iki devlet 
ile anlaımıya hazır olmakla beraber, 
ÇekoslovaJ<ya' daki macarlann mukad

deratını, Südet almanlarının mukad -
deratlarına bağlamıştır. Bu vaziyette 
Küçük Antant devletleri için Bled'te 
takip edilecek iki tık vardı: 

1 - Romanya ve Yugo.,lavya, Çe
koslovakya'yı yalnız bırakarak ' Maca -
ı-istan ile anla,abilirlerdi ki bu vaziyet
te Küçük Antant dağılmı§ olurdu. 

2 - Kendi ekalliyetleri üzerinde 
anlaşmak için Macaristan'ın Çekoslo
vakya ile de anlaımasını ıart olarak 

ileri sürebilirlerdi ki, bu da Küçük An
tant devletleri arasındaki tesanüdü 
ıağlamlaıtınnıı olacaktı. Anlaşılıyor 

ki Macariıtan'la yapılacak anla§mayı 

atiye talik pahasına da olsa, y ugos
lavya ve Romanya ikinci ııkkı tercih 

etmişlerdir. Bu vaziyette Macarista
run Küçük Antant ile, ekalliyetler me
ıelesi üzerinde anlaıması, çekoılcwak 

rneselesinin halline bağlanmı§ oluyor. 
F .!!.tat ekalliyetler meseleıi derhal hal
ledilememekle beraber, silah müsavatı 
meselesinin halli, Macaristan ile üç 
l<.üçük Antant devleti arasındaki mü -
naseebtlerde bir detant husule getir
-.iıtir. 

A. S. ESMER 

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ 
Almanya' da 

Silah alhndaki 

askerler 
terhis ediliyor 

Bertin, 31 a.a. - Havas muhabiri bil
diriyor: Selahiyettar mahfiller, terhis 
edilmesi !azımgelen sınıfın silah al -
tında tutulmakta devam olunduğu hak 
kında bir şey bilmediklerini söylemek
te ve fakat bu haberi kati surette de 
yalanlanfamaktadır. Bu haber, esasen 
tekzip götürmez bir mahiyet arzet
mektedir. Zira, terhis olunacak efrat, 
silah altında bir müddet daha bırakıla
ca.klarından haberdar edilmişlerdir. 
Bu sınıfın daha ne kadar müddet si
lah altında kalacağı mallım değildir. 
Kontrol edilmiyen haberlere göre, ba
zı sınıflarda bu müddet, üç aya kadar 
çıkacaktı. 
Diğer taraftan askerleri silah altın

da tutmak için, hükümetin ayrı bir 
kararname ittihaz etmesine ihtiyaç 
yoktur. Askeri makamlar, lüzum gör
dükleri takdirde böyle bir tedbiri ken
diliklerinden alabilirler. 

İngiltere - Amerika 

ticaret müzakereleri 
Londra, 31 a.a. - İyi haber alan 

menbalardan öğrenildiğine göre, bir 
ticaret anlaşması akdini istihdaf eden 
ingiliz - amerikan müzakereleri, an
laşma metninin kati surette tesbiti 
safhasına girmiştir. 

Kuvetle tahmin edildiğine göre, son 
güçlük de pek yakında hallolunacak ve 
anlaşma eylül sonundan evel imza olu
nacaktır . 

Dolar sterling' e 

nazaran yükseliyor 
Londra, 31 a.a. - Dolar fiyatının 

ingiliz lirasına nazaran tereffuu bu sa
bah fazlalaşmıştır. 

Filvaki dolar, dün akşam 4'86 iken 
bugün 4.85,12 olarak tescil edilmiştir. 
ve bu fiyat 486,65 olan eski paritenin 
dunundadır. İngiliz makamatının hali
hazırda bu eski pariteye büyük bir c
hemiyet atfetmemckte oldukları zan
nolunmaktadır. 

Mamafih site, haklı ve haksız ame
rikan makamatının İngiliz dövizinin 
eski paritenin dununa düşmesine mu
halif oldukları ve şu halde ingiliz lira
sının sukutuna mani olmak için piya
sada 'iddetle müdahale edebilecekleri 
mütaleasındadır. 

Çin' de harp mmtakasınitan 
ge(en sivil tayyareler 

Tokyo, 31 a.a. - Japonya'nın Şang
hay'daki askeri makamatı namına söz 
söylemiye selahiyettar olan bir zat a
şağıdaki beyanatta bulunmuştur : 

Harp mıntakasından geçen sivil 
tayyar~lerin uçmalarına müteallik 
memnuiyet tadil edilmiştir. 

Mumaileyh, Çin'den geçecek olan 
bütün tayyarelerin japon memurların

dan mezuniyet almaları Hizımgelmek
te olduğunu söylemiştir. Halbuki, bir 
kaç gün evel Çin'dcn geçecek olan si
vil tayyarelerin tecavüze maruz kala
caklarını beyan etmişti. 

Tokyo, 31 a.a. - Tiençin'deki fran
sız, İngiliz imtiyazlı mıntakalarında 

bulunan japon ticaret evleri ile ban
kaları, on beş gün kadar yurtlarını 

kapıyacaklardır. Söylendiğine göre, 
bu kararı Tiençin mıntakasında niza
mı temin etmek için japonlarla a.nla
şamıyan İngiliz ve fransız makamları
nın hareketini protesto makamında 
ittihaz edilmiştir. 

Büyük bir orman yangını 
Stokholm, 31 a.a. - İsveç'in şimalin

de bir çok yerlerden alınan telgraflar
da şarktan garbe esen rüzgarların te
siri ile bütün mıntakayı kesif duman 
bulutları kaplamıştır. 

Duman geç vakit Stokholm ve 'Göte
land'a kadar gelmiştir. 

Sovyetler Birliğinden gelen İsveç 
tayyarecilerinin söylediklerine göre 
bu duman, muazzam bir orman y4lngı
nından gelmektedir. Bu tayyareler 
hatta üç bin metre irtifada da bu du
man içinde uçmuşlardır. 

• 

Orta Avrupa mese!esi • 
• 

İngiltere'nin 
İngiliz hükümelinin 

dün Berlin'e 
(Başı 1. inci sayfada) 

rudan doğruya alakadar olmamakla 
beraber bu hadiselerin her safhası 
hakkında mallımat edinmeği arzu et
mekte olduğunu ve Londra ile sıkı 
temas halinde bulunduğunu beyan 
etmektedir. 

Saat 11,30 da Lord Halifaks, bu sa
bah Londra'ya avdet etmiş olan Fran
sız sefiri Corbin'i kabul etmiştir. 

l'aris ile f,ondra arasında tam 
fikir beraberliği var 

Londra, 31 a.a. - Fransa'nın Lon
dra Büyük Elçisi ile Lord Halifaks 
arasındaki görüşmede bilhassa Çe
koslovakya meselesi bahis mevzuu 
olmuştur. Paris'ten avdet eden B. 
Korbin, Lord Halifaks'a Paris'in fik
rini bildirmiş, Lord Halifaks'ta buna 
mukabil dünkü nazırlar meclisinde 
ileri sürülen fikirleri Fransız Büyük 
Elçisine izah etmiştir: 
Görüşme, Paris ile Londra arasın

da her noktada sıkı bir anlaşma mev
cut olduğunu isbat eylemiştir. 

Her iki tarafın fikrince, Lord Run
siman'ın vazifesine devam etmesi la
zımdır ve her iki taraf da Lordun uz
laştırma gayretlerinin muvaffakiyet
le neticelenmesi şayanı arzudur. 

Bu görüşme esnasında, İspanya 
meselesi de mevzuu bahis edilmiş ve 
bu meselede de iki hükümetin hare
ketinin mutabakatı tezahür eylemiş
tir. 

Sir Henderson'un Berlin'e giderken 
şu veya bu alman devlet adamına "giz
li bir mesaj,, götürmekte olduğu ya
lanlanmaktadır. Fakat diplomatik 
mahfillerde tebarüz ettirildiğine gö -
re, B. Henderson, İngiliz hükümetinin 
niyetlerinden ve hareketinden tama
miyle malümattar olmuş bir halde va
zifesi başına dönmektedir. Kendisi, 
Berlin~e varır varmaz hemen derhal 
alman zimamdarından randevu iste
mek niyetinde değildir, fakat eğer 

çağrılırsa, bittabi alınan devlet adam
larının bu arzularım isafa amade bu
lunacaktr. 
Aynı mahfillerin fikrince, enternas

yonal vaziyet, bugün geri veya ileri 
değişmemiş bir tarzda sabit durmak
tadır. Bütün meeele, Çekoslovak hü
kümetinin yapmıya hazır olduğu fe
dakarlıkların mahiyet ve genişliğine, 
südetler üzerinde hariçten yapılacak 
tesire ve aynı zamanda, hakkaniyet ü
zere bir hal suretini kolaylaştıracak 
için südetlerin gösterecekleri iyi ni -
yete bağlıdır. 

Prag' da yapılan miizakerelere 
büyük ehemiyet veriliyor 

Londra, 31 a.a. - Selihiyettar İngi
liz mahfilleri, ingiliz ileri gelenleri
nin südet partisinin mümessilleryle 
Çekoslovak makamları arasında vuku
bulan müzakerelere karşı büyük bir a
laka gösterdiklerini beyan etmekte
dirler. 

Bu temasların semereli müzakerele
re yol açacağı ümit edilmektedir. Bu 
mahfellerde hasıl olan intibaa göre 
bahis mevzuu mesele ile alakadar olan 
iki taraftan biri işin idilane bir Jekil
de halline kafi miktarda yardım etme
diği takdirde "caniyane bir delilik" 
ika etmiş olacaktır. 

Fransa'nın vaziyeti deği§mi§ 
değildir 

Paris, 31 a.a. - Nazırlar meclisinin 
toplantısında vermiş olduğu izahat sı
rasında B. Bone, beynelmilel m~ele
leri gözden geçirmiştir. Fransa'nın 
Çekoslovakya meselesi kar,ısındaki 

vaziyeti değiflllit değildir. Bu sebep
ten dolayı Paris, Prag'a karşı girişil
miş olan teahhütleri hatırlatacak ma
hiyette Berlin hükümeti nezdinde bir 
teşebbüste bulunmayı lüzumsuz addet 
mektedir. Paris ile Londra arasındaki 
temas, bakidir. Paris hükümeti, İngil
tere'nin uzlaştırma sahasındaki mesai
sinin muvaffakiyetle neticeleneceğin
den ümit vardır. Bu münasebetle ln
giltere'nin sarf etmekte olduğu faali -
yetin ağustos ayı içinde alman hükü
mcti nezdinde yapılmış olan ve şim
diye kadar herkesin meçhuhi bulunan 
iki teşebbüs suretinde tecelli etmiş ol
duğu kaydedilmektedir. 

Musolini nezdindeki te§ebbüs 
Paris, 31 a.a. - Gilyon, Roma'dan 

Jurnal gazetesine bildiriyor: "Söylen 
diğine göre Noel Şarl, Muıolini"den 

Avrupa'nın ıükfinet bulmaaı için aar-

Berlin 'Elçisi 
fikrini öğrenerek 

hareket etti 
fedilen gayretlere yardım etmesini 
istemeğe memur edilmiştir. Öyle zan
nediyoruz ki, Duçe'den, mesela yarın 
italyan Afrikası nezaretinin temel at
ma mera.siminde, bu hususta akisler 
bırakabilecek beyanatta bulunmaaı 

bekle~memelidir. 
Çemberlayn'ın Duçe'den istediği 

şey, onun doğrudan doğruya ve kati 
bir müdahalede bulunmasıdır.,, 
Aynı mevzu hakkında Matin gaze

tesinin muhabiri şöyle yazıyor: 
"Zannedildiğine göre Noel Şarl, 

Çekoslovak me&elesiyle bunun beynel
milel akislerine temas etmiştir. 

İtalya'nın esasen Çekoslovakya me
selesinde açıkça ilan etmiş olduğu bi
taraflığını muhafaza etmek arzusuna 
bulunmasına dair olan haber, dün ak
şam Roma'dan alınan mallı.matın en 
mühim kısmını teşkil etmektedir. 

Prag hiikilmeti fedakarlık 
yapıyor 

Prag, 31 a.a. - Emin bir menbadan 
öğrenildiğine göre Henlayn'in murah
haslarına yeni teklifler yapılmıştır. 
Bu suretle kati bir safhaya girilmiş 
oluyor. Tekliflerin mahiyeti mektum 
tutulmakla beraber Prag hükümetinin 
geniş mikyasta fedakarlıklarda bulun
duğu söylenmektedir. 

Almanların yeni bir protesto 
notası 

Prag, 31 a.a. - Almanya'nın Prag 
sefiri, salı sabahı hariciye nezaretine 
yeni bir protesto notası vermiştir. 

Bu haberi veren çiftçi Venkov ga
zetesi, alman imparatorluk ordusu hak 
kında iki çeko'slovak gazetesinde çı
kan bir makalenin bu notanın verilme
sine sebep olduğunu yazmaktadır. Al
man makamlarının verdikleri notada 
Beneş'ten de bahsettikleri söylenmek
tedir. 

Bene§'in ıemasl.arı 
Prag, 31 a.a. - Kund ve Sebekovski, 

Beneş tarafından kabul edilmişlerdir. 
Mülakat iki saat sürmüştür. 

Prag, 31 a.a. - Aston Gvatken, bu 
sabah otomobille Akron otelinden ay
rılmıştır. Mumaileyh, şimali Bohem
ya'ya gitmekte ise de gideceği mahal
li tasrih etmemiştir. Lort Runsiman i
le B. Henlayn arasında üçüncü bir 
mülakat yapılacağı Rotenh.avz şato
sunda B. Gvatken'in bugün şatoyu zi
yaretinin beklenilmekte olduğunu ıöy 
!emişlerdir. 

Bazı haberlere göre B. Gvatken, e
vela Rayhenbcrg'den Jihimov'a azimet 
edecektir. Kendisinin B. Henlayn ile 
ve yahut mumaileyhin fırkası erkanı 

ile görüşmesi muhtemeldir. 

Fransız hariciye nazırının 
temasları 

Paris, 31 a.a. - Hariciye nazırı Jcrj 
Bone, bu sabah İngiltere'nin Paris 
maslahatgüzarı Cambell'i kabul et
miştir. 

Frankocu tayyarelerin 
• 

bombardımanı 
Alikante, 31 a. a. - Bir frankist 

tayyaresi, bu sabah Murici eyaletin -
de kain Agyilas'ı bombardıman et
miştir. İnsanca zayiat olup olmadığı 
malUm değildir. 

Hudutları geçmek müMWdesi 
Burgos, 31 a. a. - Hudutlardan 

geçmek için §İmdiye kadar verilen bü
tün serbest mürur ruhsatnamesi hü -
kümden iskat edilmiş ve bu ruhsatna
meler hakkındaki nizamname de me -
riyetten kaldırılmıştır. Yabancı mem
leketlerde bulunan bütün Burgo. te
baası derhal memlekete döneceklerdir. 

Esirlerin miibadelesi 
Barselon, 31 a. a. - Dün akşam 

aktedilcn nazırlar içtimaın.da hükümet 
esirlerin mübadelesi hakkındaki nota
yı tasvip etmiştir. 

Kont Ciano' nun temasları 
Roma, 31 a. a. - Kont Ciano, in • 

giliz maslahatgüzarını kabul etmiıtir. 

İtalya'nın lspanya'daki müdahalesi 
dolayısiyle yapılmış yeni bir teşebbüs 
mevzuu bahsolduğu zannedilmektedir. 
Çekoalovak meselesinin bu görüpne 
esnasında mevzuu bahsedilmemit ol
duiu temin edilmektedir. 

; 

Kız enstitüsü ev 
idaresi öğretmenliği 

Bayan Müceddet Pektürk 

Resmini koyduğumuz Bayan Mü
ceddet İsmetpaşa kız enstitüsünü biti
rerek Maarif Vekaleti hesabına Viya
na ve Berlin'de dört sene ev idaresi 
tahsil ederek Hauswirtschaftlichc 
Frau Hess ve Staatliche Berufs Peda
gogisdea 1nstitut'lerini muvaffakiyet
le bitirmiştir. Memleketine dönen 
kıymetli Bayan Milccd.det bu i
ki enstitüden pakala derecede çıkmış 
ilk türk kızıdır. Yeni vazifesi olan 
lsmetpaşa enstitüsü ev idaresi öğret
menliğinde muvaffakiyetler dileriz. 

Ecnebi memleketlerde 

oturan almanlar 

kongresi toplantısında 

iı cephesi ıefinin 
verdiğin ufuk 

Berlin, 31 a.a. - Ştütgart'ta akte
dilmit olan ecnebi memleketlerde o
turan almanlar kongresinde bir nutuk 
söyliyen it cephesi şefi, "dar bir :!aba
da sıkışıp kalan millet" formülünü 
tekrar ederek müstemleke meselesini 
yeniden ele almış ve istikbalden bah
sederek demittir ki : 

··- Ne olursa olsun hiç bir noktada 
ricat ctmiyeceğiz, Takibimiz gittikçe 
büyümektedir.,, 

Hatip bundan aonra, "dünyanın bi
rincisi,, diye tavsif ettiği alman ordu
sunun kuvetinden bahsetmif ve netice 
olarak şöyle demiştir : 

"Almanya her şeyi açık olarak gö
rüyor. Londra ve Paris'teki nazırlar, 
Hitler'in, ikinci Vilhelm'in yaptığı 
gibi, itleri tereddüde terketmediğini 
bilmelidirler. 1914 te Vilhelm, Hitler 
gibi hareket etmiş olsaydı, ya harp vu 
kubulmaz veya Almanya harpten mu
zaffer çıkardı.,, 

Şimal denizinde Alman 

donanması 
Berlin, 31 a.a. - Salahiyettar ma

hafil, şimal denizinde alman donan
masının manevralar yapmış olduğuna 
dair olan haberleri tekzip etmekte
dir. Geçenlerde Hamburg açıklarında 
ufak mikyasta bazı talimler yapıl
mı,tır. Ve hususi her hangi bir ma
nevra yapılmamakta olduğu temin 
edilmektedir. 

Bir harp (ıkarsa cenubi 

Afrika birliğinin vaziyeti 
Kap, 31 a.a. - İngiltere'nin dahil o

lacağı bir harp halinde cenubi Afrika 
birliğinin takınacağı hattı hareket me
selesi etrafındaki parlamentoda ya
pılmakta olan müzakereler neticelen
miş ve nasyonalist muhalefet tarafın
dan ba,vekil aleyhine verilen takrir, 
17 reye karşı 76 reyle reddedilmiştir. 

Tekirdağ' da bir 

sinema yandı 
Tekirdağ, 31 a.a. - Gece yarısından 

sonra çıkan bir yangın neticesinde 
halk sineması tamamen yanmıştır. 

Bina kargir olduğundan yangının 
etrafa sirayetine meydan verilmeden 
söndürülmüttür. 

Mevludu şerif 
Askeri Temyiz Mahkemesi Reisi 

General Nihat Anılmış'ın oğlu Ne
jad'm ruhunu izaz için bugün ikindi 
namazmda Hacıbayram Camiinde 
Mevlildü nebevi okunacağından arzu 
buyuranların teırifleri rica olunur. 
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!TÜRKİYE BASINll 

Nikbin Başvekil 
Son Posta'da B. Muhittin Hırgen 

"Her gün" sütununda yukarıki baş
lıkla yazdığı bir yazıınnda diyor ki: 

Celal Bayar nikbin bir insandır; 
zifiri bir karanlık için de, bun·dan 
yirmi sene evci, millete bir kurtuluş 
yolu ararnıya çıkmış olan bütün in -
sanlar gibi. O da bu kafilenin içinde 
ön safta yürüyenler arasında idi. 
Öyle bir zamanda, ümit için tasav
vuru mümkün bütün ufukların ka
palı olduğu bir devirde, böyle bir yol 
aramıya çıkmak için insanın ne ka
dar nikbin bir karakter sahibi olma
sı iktiza ederse Celal Bayar da o ka
dar nikbin olanlardandı. 

Celal Bayar, Ege seyahatinden 
çok memnun döndü; bu defa da 
Dersim'den dönÜ§Üridc gazetecilere 
aynı ruh içinde, memnun ve nikbin, 
beyanatta bulundu. E ge bağlarının 
en dolgun ve en mağrur salkımını 
avucunun içinde tutup objektifin 
karşısında §evk ile gülen Baıvekilin 
o güzel fotoğrafını, bütün bedbinle
re tavsiye ederim. Celal Bayar, 11 
Bankasında, lktısat Vekilliğinde ve 
Başvekillikte hep bu nikbin ruhu ve 
gülen çehresi ile muvaffak oldu. 

Aynı Baıvekil, bu defa meıhur 

Dersim'den dön·dü; üç kolorduyu o
rada hareket halinde görmüş. Kol -
orouların dağlara tırmandığını, u
çurumları aştığını, bir kelime ile, 
medeni Türkiye'nin tabiatla ve ipti
dailikle yaptığı mücadeleyi görmüş. 
lstanbul'a döndüf.'1i zaman, Batve
kil, memnun ve müftehirdir. 

O bilmiyormu ki yapılan on §eyin 
yanı başında yapılacak yüz teY. hat
ta bin şey var? 

Fakat, bütün bunlara rağmen Ce
lal Bayar nikbiildir. Çünkü bu, bir 
taraftan bir mizaç işidir, öbür taraf
tan şuurun h:faresi altında bulunan 
bir muvaffakiyet sigorıtasıdır. içi 
korkak olan insanın ağzından çıkan 
zoraki nikbinlik kelimeleri belli o -
lur; Celal Bayar böyle değildir. Nik
bin olduğu için nikbindir. O ko~k • 
mak bilmediği için cesur olmak gi
bi! 

Nikbin Alntürk'ün ilk Ankarası 

her şeyden mahrumdu; yalnız bir 
şey boldu: Nikbinlik. Celal Bayar 
bu bolluğa kendi ruhiyle yardım e -
denle.rden biri oldu. Onun hayatına 
bakınız: Fert olarak kendi hayatın
•da, iş sahibi olarak üç mühim sahada 
muvaffak olmuştur. Niç.in? Birçok 
şeyler arasında bilhassa ıunun için: 
Bedbin değil, nikbin bir insandır. 

Gönül ister ki bilhassa gençlik, 
yani münevver gençlik, nikbin Baş
vekili kendisine bu yolda örnek ola
rak alsın. 

ORDUNUN BAYRAMI 

Cumhuriyet'te "hem nalına hem 
mıhına,, sütununda çıkan bir yazı
da denilmektedir ki: 

30 ağustos zafer bayramı, ordu
nun günü, ordunun bayramıdır. Dün, 
Mehmetçiği, o ağır lodos sıcağında 
ve yakıcı güneşin altında, yağız yü
zünden terleri damlıyarak canlı bir 
kahramanlık heykeli gibi, caddeler
den geçerken görünce aklıma, 1922 
ağustosu geldi. 

Türk ordusu, 26 ağustos sabahın
dan 30 ağustos aabahmn kadar, dört 
gün ve dört gece, hiç dinlenmeden 
yürüyeı-ek, hiç durmadan harp ede
rek Dumlupınara dayanmı§lı. 30 a
ğustos günü son darbeyi indirdi. 31 
ağutos sabahı takibe başladı ve 9 ey
lül sabahı, bazı dü§man kıtalarından 
evel, lzmiı·e girdi. 

Afyon ~arkında, cephenin bulun
duğu hattan lzmir'e kadar olan me
safe, demiryolunu takiben 450 kilo
metre kadardı. Ordu, bu 450 kilo -
metreyi 14 günde aldı. Bu 14 günün 
be§ gün ve be~ gecesi, Afyon ıarkiy
le Duntlupınar arasında, düşmanın 

cephesini yarmak ve büyük biı- mey
.dan muharebesi vermegle geçti. 
Dwnlupınar'dan lzmir'e kadar olan 
mesafe demiryolu boyunca 360 kilo
metredir. Muzaffer ordu, 31 ağ us -
tos sabahından 9 eylül sabahına ka
dar takip muharebeleri yapmak i -
çin mütemadiyen yayılıp toplanarak 
bu 360 kilometre mesafeyi 9 günde 
yürüdü. Düşmanın mukavemeti ve 
cehennemi sıcaklar nazarı itibai'a a
hnrrsa, yolsuz araz ide, harp ederek 
günde 40 kilometre ilerliyen ordu -
muzun bu yıldırım 3ibi seri savleti -
ne hayran olmamak kabil değiJ.dir. 

(Hakikatte, alaylar, muharebe için 
ikide birde yayıldıklarına ve sonra 
tekrar yürüyüş koluna girdiğine gö
re, bazı kıt'alarda, a skerin gündelik 
yürÜyÜ§Ü 60 - 80 kilometreyi bul
mu§tur). 

1922 ağustosunda türk a skeri, bir 
mucize yaratmıştır. İcap ederse ya
rın bu mucizesinin daha iyi•ini yap
mağa hazırdır. 



----- - - -- - -
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l İNÖNU HAVACILIK ŞEHRİNDEN RÖPORTAJLAR 1 -------
Bir dünya birinciliğini 
nasıl kazanmıstık? 
Planör'ü 

köylüler'in 
Bir dünya birinciliği almak, 

güç bir iştir. Hele uğraştı
ğınız mevzu, üzerinde milyonlarca 
insanm konuştuğu; hadiselerin mil· 
yonlarca insana konuşmak mecburi
yetini dikte ettirdiği, milletlerin ısı 
tiklal şartlarını bağladıkları, bayın
dır, hür, mesut toprak parçalarının, 
huzur ve rahatini muhafaza edebil
nıek için yardımma muhtaç olduk
ları bir mevzu olursa; 

Bir dünya birinciliği almak, çok 
güç bir iştir. 

lnönü'nde, bize böyle bir birinci
lik kazandırmış olan Ali Yıldız'la 
konuşuyoruz. Ali Yıldız, geçen se
ne, bir kişilik pliinörle 18 saat 35 da
kika havada kalmış ve dünya üçün
cülüğünü almıştı. Bu seferki dünya 
rekoru iki kişilik planörler üzerin
dedir. 

Anka kuşu 
enteresan 

...> 

sanan 
hikayesi 

Enternasyonal h.wacılık federas· 
yonu reisi Prens Bibesko, hava re
korlarından bahsederken şunları 

söylüyordu: 

lnönii kampında planörle uçuş yapanlar 

"- Havada rekor yapmak, her
hangi bir spor şubesi üzerinde mu
vaffak bir netice almıya asla benze
mez. Evvela havada uçan bir adam, 
herhangi bir insana göre, zaten lis
tünlük elde etmiş demektir. Havada 
rekor yapmak, bu üstünlüğü erişil
mez bir hale çıkarmış olmakla mi.ım
kün olabilir.,, 

Prens Bibesko'nun, bu sözlerini 
hatırlıyarak, Ali Yıldız'a, bir dünya 
birinciliğini nasıl aldığmı sorma
mıya nasıl imkan vardı? Fakat o, 
umduğumdan ve beklediğimden da
ha bambaşka ve belki de bir daha 
dinlemiye muvaffak olamıyacağım 
şeyler anlattı: 

"-Bu sefer 24 saat 20 dakika ha
vada kalarak rekor yaptım. Fakat i
ki kişilik Granih planöriyle .. Geçen 
seneki 18 saat 35 dakikalık rekorum, 
tek kişilik planörle idi .. 
Havalandığım zaman, rüzgar va

ziyeti çok müsaitti. Yanımda mual
lim muavinlerinden B. Sezai 'Göksu 
vardı. 

Bir rekor yapacağımı tahmin et· 
miyordum. Hava vaziyetinin çok 
müsait oluşu, bana, böyle bir imka
nın olduğu cesaretini verdi. Sabah, 
şafakla beraber havalanmıştık. Ha
vanın evvela karardığını, sonra ay
dınlık olmiyan bir gecenin etrafımı
zı sardığını hissediyordum. O daki
ka, yorgunluktan gözlerimizin ka
panmakta olmasına rağmen, gök yü
zünün elektrik ampullerinin birer 
yıldız gibi parlamakta olduğu kamp 
ve odalarımıza mümkün olduğu ka
dar geç kavuşmak istiyorduk: vücu
dumuzla fikrimiz mücadele halinde 
idi. Birisi dinlenmeyi emrediyor, ö
bürü şerefli bir netice için gökler
de kalmamızda ısrar ediyordu. 

Sakin gecelerde yere ne kadar 
zevkle bakıldığını görmeden anlat
mak mümkün müdür, bilmem .. Bir 
bahar gününün güzelliği, eşszi bi_r 

Yazan: 

Cemal Kutay 
tabiat dekoru, mehtap, güneş, deniz, 
herşey, az veya çok anlatılabilir. 

Çünkü bunlar, azçok bilinen şeyleı
dir. Fakat hiç bilinmiyen bir alem, 
kolaylıkla nasıl anlatılabilir? 

Biz, gökten kampı, gene yıldızlı 
bir sema köşesi gibi seyrediyorduk. 
Siz nasıl yer yüzünden gök yüzünü 
görüyorsanız .. Kampın sayısız elek
trik lambası, gök yüzünden, parlak 
birer yıldız gibi yüzünüze gülüyor. 
Devamı olarak dağın üzerinde u

çuyorduk. İnönü eteklerinde rüz
gar, bazen böyle susmaya kalmayı 

kendi şanına yakıştırmıyarak anla
şılmaz fısıltılarla boyuna söylenir, 
durur .. Böyle bir gündü ve biz gece 
tam saat on bire kadar havada kal dk. 

Yere indiğimiz azman pavograf 14 
saat 20 dakika kaydediyordu. Bu
nun bize pek az şeyler kazandırma
dığını biliyorsunuz .. ,, 

Fakat Ali Yıldız'ın daha çok 
enteresan hatıraları vardır. 

Bizim bilmediğimiz bir aleme ait 
olduğu için bu hatıralar zevkle din
leniyor. Bunlardan en yenisi şudur: 
"- Geçenlerde bir gün gene, bi

zim "Coşkun,, adını vermiş bulun
duğumuz bulutlara doğru yükselt

mek arzusiyle yanan güzel bir rüz
gr vardı. Tek başıma havalandım. 

Planörümü, rüzgarın istikametine 
bırakmıştım. Biraz sonra İnönü'nü 

kaybetmiştik. Parograf, kilometre
lerin sayısının devamlı olarak arttı-
ğım gösteriyordu. Düz bir hat üze
rinden uçuyordum. Aldığın kilo
metreler ve planörün vaziyetiyle, 
harta üzerinde bulunduğum yeri 

- Annen sana bir §ey söyleınedi mi ? 

tespit edebildim: Afyon vilayetinin 
Sandıklı kazası üzerinde uçuyor
dum. 

Saat 11 de havalanmış, 11.50 de 
tayyareyi terkederek planörümle 
başbaşa kalmış ve 16 da Sandıklı ü
zerine gelmiştim. Bizim halkın, ka
sabalarımıza ve şehirlerimize isim 
verirken, coğrafya vaziyetini ne de
rece göz önünde bulundurduğunu, 
insan o ismin konulmasına sebep o
lan amille başbaşa kaldığı vakit an
lıyor. Be"n de Sandıklı isminin deia
let ettiği manayı planörümle hava
da* iken anladım. 

Sandıklı üzerine geldiğim zaman, 
kasabayı çevreliyen Ala<:adağ, beni 
cazibeli bir kuyu gibi şehrin içine 
doğru itiyordu. Halbuki benim ar
zum, büsbütün başkaydı : Planörle 
Antalya'ya gitmek istiyordum: Es
kişehir, Sivrihisar, Kütahya ve Af
yon'u aşarak .. Elimdeki pusla, Kü
tahya'yı şarkta bıraktığımızı göste
riyordu. Ben de garbe doğru akarak, 
Antalya'ya doğru kıvrılmak arzu
sundaydım. Fakat ah o Sandıkh .. 
Bir mıknatrs kuvvetiyle p!anörümü 
kendine doğru çekiyordu. 

Alamescit köyü üzerindeydim. 
Yere indim. Toprak vaziyeti müsa
itti. Ve hiç sıkıntı çekmedim. 

Fakat size bu seyahatimde a-
sıl anlatacağım vaka, San

dıklı'nın planörü çekemiyen hare
ketsiz havası içinde yere inişi de· 
ğildir. Beni, alamesçitli bir köylü 
vatandaş, Anka kuşu zannetti.. 

Tesadüfe bakınız: ineceğim yer, 
bir tat la üzerine rastlamış. O sırada 

bir ihtiyar köylü tarlada çalışıyor
muş. Hiç tayyare ve planör görme-

miş olan köylü, başının üstünde ko· 
caman bir kartala benziyen kuşun 

dolaştığını görmü~ .. Anka kuşunun 
hikayesi, çocukluğunda hatırasına 
yerleşmiş olan ihtiyar çiftçi, evvela 

!flKiR HA YA Ti 
• Dıs ve 

-> 
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Ehemmiyetli bir sanat psikolojisi
nin müellifi bulunan Müller Frein
fels, şekil sanatkarı (artiste de for
me) ve ifade sanatkarı (artiste d'ex
pression) diye sanatkarları iki şube
ye ayırıyor. Alman estetikçisine gö
re ifadenin şekle üstün olduğu eser
lerde his daha şiddetlidir; renkler, 
çizgiler, ritmler daha tezadlı, ruh 
daha hareketlidir. Eserin tertibinde 
daha fazla bir serbestlik görülmekte
dir. İfade sanatkarları dışarıda görü
'Ien bir şeyi esere koymaktan ziyade 
Tuh hallerini tasvire çalışırlar. De
vamlı bir şeklin önünde durmazlar; 
fakat dudakların geçici bir kıvrımını, 
gözlerin belirsiz bir gölgesini, hare
ketlerin manasını tesbite çalışırlar. 

Kudret, kesafet ve değişiklik ile do
lu olan bu sanat Friedrich Nietzs
che'nin deyişiyle dionysiaque bir sa
nattır. İfade sanatkarı - daima al
man estetikçisine göre - gördüğün

den ziyade hisseder. o, alemşumlıl 
ummanın bir dalgasıdır. 

Şekil sanatına gelince: Bu sanat a
ğırdır; bu sanat sükunu sever; bütü
nü teşkil eden kısımların şiddetli te
zadından ziyade bütünün ahengini a · 
rar. Mübalağadan, şiddetten kaç,ınır. 
Firarı olan şeyden ziyade devanı e
den şeye alaka gösterir. Bu sanat, 
•gene Nietzsche'nin deyişiyle, apollo
nien bir sanattır. Şekil sanatkarı son
-suz bir rüya gibi önünden geçen ev
rensel tekamüle çevrilmiş hareketsiz 
bir gözdür. 

Alman estetikçisinin bu tasnifini 
benimsiyen bazı yeni estetikçilere 
göre mesela bir Phidias şekli, bir 
'Michel Ange ifadeyi üstün tutan bi
'rer heykeltraştır. Bir Van Gogh ifa
de, bir Cezanne şekil ressamıdır. Bir 
J. S. Bach, bir Mozart daha ziyade 
·şekle, bir L. Van Beethoven, bir R. 
Wagner daha ziyade ifadeye ehem
miyet veren birer musikişinastır.' Bir 
•Rodni ifadeye, bir Maillol şekle ala
ka gösteren birer heykeltraştır. Aynı 
'görüşle, Trophees şairi J ose Maria 
'de Heredia şekil, Sagesse şairi Paul 
Verlaine ifade sanatkarı addolun-
muştur. 

Suat Kemal YETKiN 
derecedeki sanatkarlar için doğru o
labilir. Büyük sanatkarlarda ifade ve 
şekil tam bir ahenk teşkil etmekte
dir. Büyük sanatkarların intuitio
nunda şekil ve ifadenin sentetik bir
liği vardır. Bu sentetik birlik sanat 
eserinde tekrar kendisini bulur. Sa
nat güzelliği, sanat heyecanı, esas 
ve şeklin, iç ve dışın, ruh ve madde
nin kaynaşmasından hasıl olmuştur. 
Sanatkarın iç dünyasından dış dün
yaya bir vahdet halinde süzüldüğü 
içindir ki yüksek şiirlerde vezin bo
zulmasa bile kelimelerin yeri değişti
rilemez. Aksi takdirde doğyş nizamı 
bozulmuş, hads birliği kırılmış olur. 

Rönesans, Marius l'Epicurien gibi 
harikuiaede kitaplar yazmış olan, fa
kat memleketimizde daha pek iyi ta
nınmıyan İngiliz estet mütefekkiri 
Walter Pater bu meseleye derin bir 
surette temas etmiştir. Sanatta dış ve 
iç problemi aydınlatır ümidiyle W. 
Pater'den şu satırları naklediyorum: 

"Hakiki sanatta, hakiki şiir ve re
simde teşkil edici unsurlar o kadar 
iyi kaynaşmıştır ki mevzu yalnrz ze
kayı celbetmez, şekil yalnız göze ve 
kulağa hitap etmez; fakat şekil ve 
muhteva birleşmeleri ve ayniyet/eri 
içinde bir ve aynr tesiri husule ge
tirirler ..... 

... Fikir ve şekil esas itibariyle bir
birinden ayrılmazlar. Bir fikir ken
disini kati surette ifade eden ancak 
tek bir !fekle maliktir." 

*** 
Geçen gün bir arkadaş Yahya Ke-

mal için, şekle ehemmiyet veren en 
büyük şairimizdir diyord?· Bu hü
küm kadar, hiç bir hüküm Yahya 
Kemal'in sanatına, sanat telakkisine 
aykırı olamaz. Şeklin ifadeye veya 
ifadenin şekle üstün olduğu sanat
karlarm ancak ikinci ve üçüncü de
recedeki sanatkarlara ait bir keyfi
yet olduğunu evelce söylemiştik. De
niz, açık deniz gibi şaheserlerde şe
kil ile ifadeyi ayırt etmenin imkanı 
var mıdır? 

Şekli ihtiva ettiği şeyden ayn 
addetmek, gözlerimizle ve kulakları
mızla alakası olmıyan mutlak bir sa
nat tasavvur etmek kadar manasız-

Alman estetikçisinin tasnifi ikinci dır. 

bu acaip kuşa bakmış, bakmış .. Son
ra hayalinde bu koca kuşun acaip 
sesler çıkardığını, kanad çarptığını 
ve kendisine doğru inmiye başladı
ğını görmüş ve bunu görünce, avazı 
çıktığı kadar bağırarak köye doğru 
koşmıya başlamış .. 

ni yemiye gelseydin bile pek mem
nun kalmıya<:aktın .. Bu ihtiyar eti
ni bilmem dişlerin kesecek miydi?,, 

Beni, hiç akla gelmiyen bir vasıf 
vererek eşine rastlanmıyan nadir, 
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Ankara : 

Öğle Neşriyatı • .ı 
14.30 Karışık pli! 

neşriyatı - 14.50 Plakla türk musikısı ~ 
halk ~arkılan - 15.15 Ajans haberleri. 

Akşam Neşriyatı : k 
1 18.30 arışık p 

neşriyatı - 19.15 Türk musikisi ve ha 
şarkıları (Makbule Çakar) - 20.00 Saat 
yarı ve arapça neşriyat - 20.15 Radyofonı 
temsil (Gençler grubu tarafından) - 21. 
Havacılık haftası münasebetiyle konuş 
(Behçet Kemal Çaglar) - 21.15 Stüdyo 
lon orkestrası: 1 - Lehar: Paganini. 2 - Pa 
Lincke: İm Valzerrausch. 3 - Hartmano 
Der Götter Triumphmarson. 4 - Martin U 
Manan. 5 - Ghopin: Pour vous les Lerır. 
6- Jhohami Stt·auss- An der Schönen Blau 
Donau valzer. - 22.00 Ajans haberleri 
hava raporu - 22.15 Yarınki progra.Jll. ' 
SON. 

İst/nhnl : 
12.30 Plakla tür 

musiki - 12.50 Havadis - 13.05 Plakla tür 
musikisi - 13.30 Muhtelif plak neşriyatı 
14.00 Son. 

Akşam Neşriyatı · . 
18.30 Dans musı 

kisi (plak) - 18.50 Spor müsahebeleri: E~ 
ref Şefik - 19.15 Dans musikisi (plak) ~ 
19.30 Konferans; Havacılık haftası, Ha 
kurumu namına, Abidin Dağver - 19.S 
Borsa haberleri - 20.00 Saat ayarı: Greıı 
viç rasathanesinden naklen - Belma ve ar 
kadaşları tarafından türk musikisi ve ha1 
şarkıları - 20.40 Hava raporu - 20.43 O 
mer Rıza Doğrul tarafından arapça söyle 
- 21.00 Saat ayarı: Orkestra; 1 - Linke 
Marş - 2 - Puçini- Manon. 3 - Kalman 
Das varın noh zaytın - 21.30 Saz eserleri 
Tanburi Refik Şemsettin ve arkadaşları~ 
22.10 Ajans haberleri - 22.20 Orkestr 
konseri. Novotniden naklen: M. Kemal P. 
kel idaresinde - 22.50 Son haberler ve er 
tesi günün programı - 23.00 Saat ayarı 
SON 

Avrupa : 

. OPERA VE OPERETLER : 19.15 Mü· 
nıh - 19.30 Prag - 20 Kopenhag - 21 Ro 
ma. 

SENFONİ VE OSKESTRA KONSER 
LER~. : 20 Droytviç 21.10 Hamburg 
Sarbruken - 20.30 Breslav, D~is Sottensi 
Diğer alman istasyonları, Briikseı' _ 21.3 
Kopenhag - 22.30 Kopenhag - 23 Aı .... 
istasyonları - 24 Alman istasyonları. 

ODA MÜZİCİ: 18.20 Lüksenburg - ıı 
Varşova - 2.2.20 Milano. 

SOLO KONSERLERİ - 14.15 Stokhol~ 
- 15.30 Viyana - 16 Varşova - 17 Berli 
- 18.20 Danzig, Laypzig, Münib - 18.2 
Köln - 19 Berlin - 19.30 Prag II. - 20.1 
Königsberg - 20.15 Danzig, Alman istas• 
yonlan - 21 Oslo, Münib - 22.15 Stok 
holm. 
NEFESLİ SAZLAR : 19.30 Stokholm. 
ORG VE KORO MÜZİGİ: 15.20 Köln-' 

18.15 Königsberg - 18.20 Breslav - 18.2~ 
Oslo - 20.15 Frankfurt - 20.SO Atlon. 
HAFİF MÜZİK : 6.10 Hamburg - 6.3~ 

Köln, Laypzig, Frankfurt, Königsberg 
Münib - 10.30 Viyana - 12 Breslav, Dan 
zig, Hamburg, Köln, Münib, Viyana _,. 
14 Ştütgart, Köln - 14.15 Berlin - 15.29 
Hamburg - 16 Alman istasyonları, Ham· 
burg, Laypzig, Sarbrüken, Ştütgart - 16.10\ 
Königsberg - 18 Berlin, - 18.30 Frank~ 
furt -19 Köln, Sarbrüken - 19.30 Ştütgarl 
Varşova - 20.15 Berlin - 21 Viyana _., 
22.2'0 Münib - 22.30 Hamburg - 22.45 KöJ 
nigsberg - 24 Danzig, Frankfurt. 

HALK MUZJ:öt: 11.30 Ştütgart - 18.4 
Viyana - 19 Laypzig - 22.30 Ştütgart. 

DANS MÜZİGİ: 17 Şttitgart - 19 Brcs 
lav. Ben yere indiğim zaman köylüler 

karşıdan bana bakıyorlardı. Bu tah
ta kuşun içinden bir insan çıktığını 
görünce, endişeleri geçti ve bana 
doğru geldiler. İhtiyarın macerası
nı gülerek anlattıkları zaman kendi
sini buldum ve konuştum: 

fakat efsaneli ve korkunç bir kuşa 
benzeten ihtiyar köylü ile o kadar 
dost olduk ki, planöre binmek arzu
sunu bile gösterdi..,, 

İnönü kampında, böyle hatıralara 
sahip olan gençlerin sayısı pek az 
değildir. Benim not al<lığımı gören 
Ali Yldız, bir muallim gururu için
de: "- Sizi iki talebemle tanrştıra
ynn, biri kız, biri erkek.. Bunlar, 

bin metre irtifadan atlamışlar, Rf\O 

metre havada sukut -.ı .... ıeK paraşüt
ı,.,.~-l c:ıçamamışlar. Nihayet, eşine 

az rastlanan bir soğukkanlılıkla ih
tiyat paraşütlerini açarak hiçbir 

şey olmadan yere inmişler .. 

f 
Kazan~ Vergisi 

ve 

Tatbikah 
"- Ne yaparsın evlad, diyordu. 

Anka kuşu zannettim. Hele üstüme 
doğru inince korktum, kaçmıya baş

ladım. Bize çocukluğumuzda Anka 

kuşunun insanı boş yerlerde vak.:;ıt. 
y=~k kan cmaığini anlatmışlardı. 

Ben de onu beni yiyecek sandım. 
Hele alacalı bulacalı kanatlarını gö
rünce büsbütün korktum. Kocaman 
bir de ağzı vardı.,, 

"- Eğer sen Anka kuşu olup be· 

Sinirlerine ve hadiselere hükmet· 
mesini bilen bu iki Türkkuşu çocu
ğunu görmiye gidiyoruz. 

3470 ... ..ımarah kanunu da ihtiva 
etmek u..~ere en son hükümlere 

göre yazılmıştır. 

Yazan: 

Nihat Ali Üçüncü 
616 büyük sayfa, fiatı 3 liradır. 
Haşet şubelerinden, diğer kitap

çılardan arayınız. 

- Hakkın var, hakkın var t biliyorum. 
- Hayır. 
- Fakat, elbette öğrenmiş olacaktır ... 
- Muhtemeldir. 
- Onunla iyi anla§ır mısın? 
- Elbette! GOLÜN( HiKAYE 

Küçük kafasından hayaletler çabucak dağdıp 

gidiyordu. Doktor Sokrat'ın diyebileceği gib~ hiç 
bahsini i§itmemi§, ve bununla beraber kendisimleıı 
idraki kullanınak yolunu öğrenmiş olduğu Dekart'
tan iki yüz otuz sene sonra doğm.U§-tu. 

- Annenin hala çok güzel olduğunu söylüyorlar. 
Doğru mu ? 

Rober cevap vermedi ve muhavereyi deği§tİrmi
ye uğraştı. Felisi'nin, anasından bahsetmesini ve ne 
de ailesiyle me§gul olmasını hoş görmüyordu. 

Maıdam ve Mösyö dö Linyi Paris cemiyet haya
tında en yüksek ihtiraın ve itibara maliktiler. Men
şei ve mesleği bakrınmdan diplomat olan Mösyö do 
Linyi, haddizatinde pek §erefli bir. adamdı. Hatta 

cetlerinin Fransa'ya yapınış oldukları diplomatik 
hizmetlerden dolayı doğumundan evel dahi §erefliy
di. Büyük babasının babası Pondişeri'nin İngil
tere'ye terkedildiği hakkındaki antlaşmayı imzala
mıştı. Madam dö Linyi pek dürüst bir §ekilde koca
siyle birlikte yaşıyordu. Fakat hiç bir serveti olmı
yan madam gayet geniş ya§ıyordu, ve tuvaletleri 
Fransa'nm son zaferlerinden birini teşkil ediyor
du. Hususiyetine eski bir büyük elçiyi kabul edi

yordu. İhtiyarın yaşı, vaziyeti, fikirleri, unvanları, 
büyük serveti bu ınünasebete hürmete §ayan bir 
mahiyet veriyordu. Madam dö Linyi, Cmnhuriyet 
kadınlarını kendin•den uzak tutuyor ve dilediği za
man da onlara muaşeret dersleri veriyordu. Kibar 
aleminin fikir ve tnütalealarmdan çekineceği bir 
~eyi yoktu. Rober ona bu alemce saygı gösterdiği

ni biliyordu. Fakat ondan bahsederken Felisi'nin 
bu saygıyı bazı ihtiyatlarla izhar edebileceğinden 

Yazan: ANATOL FIUNS 

ürküyordu. Daima korkuyordu ki Felisi bu aleme 
mensup olmadığından söylememek icap edeni söy
leyiversin. Haksızdı: Felisi, madam dö Linyi'nin 
hususi hayatını bilmiyordu; ve şayet madaını tanı
mış olsaydı da ayıplamazdı. Bu kadın ona çocuk
ça bir tecessüs ve korku ile müterafik bir hayranlık 

ihsas ediyordu. Aşıkı ona anasından bahsetmek is
temiyordu; ve Felisi bu ihtiyatkarlıkta aristokrat
ça bir kibir, ve hatta onun serbest genç kız ve halk 
çocuğu gururunu İsyana scvkeden bir kadirbilmez
lik görüyordu. Ona: "Sana annemden bahsedebili
rim", diyordu. ilk seferinde buna ilave etmi~ti: 

"Annem annen değerindedir.,. Fakat bu sözün ba
yağılığını farketmişti, ve bir daha tekrarlamıyor-
du. ' 

Şimdi salon boştu, 

Saatine baktı, ve, üçe gelmi§ olduğunu görünce: 
- Gitmeliyim, dedi. Bu gün öğleden sonra Par-

maklık prova eodiliyor. Konstanten Mark tiyatroya 
gelıniş olmalıdır .. İşte acayip bir çocuk daha! Vi
vare'de bütün kadınlardan istifade ettiğini hikaye 
ediliyor. Halbuki öyle çekingen ki Fajet ve Falam
pen'le konuşmıya bile cesaret edemiyor. Benden 
korkuyor. Bu .vaziyet de beni eğlendiriyor. 

38-__./. 

Çeviren: NASUHi BAYDAR 
~ 

Öyle haraptı ki yerinden kalkmak cesat"etini 
kendinde bulaınıyordu. 

- Garip şey! Fransız Tiyatrosu'na girmiş oldu
ğum her yer.de nakle-diliyor. Doğru değil. Hatta 
b'ibse konulmuş bile değil •. Elbette aona kadar bu
lunduğum yerde kalamam. Zaınan geçtikçe insan 
burada aersemleşir. Fakat aceleye hiç lüzum yok. 
Parmaklık'ta büyük bir rol yaratmam lazım. Son
rasını düşünürüz. Benim istediğim komedi oyna
maktır. Fransız Tiyatrosutna ellerimi kollarımı 

bağlayıp oturmak için girmek niyetinde değilim. 

Birden bire, korıku ile dolu gözlerle ileriye doğ -
ru bakarak kendini geriye fırlattı, sarardı ve acı 

acı bağırdı. Sonra gözleri açılıp kapan•dı. Ve nefe
sinin daralmakta olduğunu söyledi. 

Rober, onun göğsünü açıp şakaklarını bir parça 
su ile ıslattı. 

Felisi: 
- Bir papası ısır papas gordüm.. Ar'k:asında 

tören cüppesi vardı .. Dudakları oynuyor ve sesi çık
rnıyordu. Yüzüme baktı. 

I 
Rober onu temine çalıştı, 
- Canrın, nasıl olur da cübbeli bir papas lokan

tadan geçebilir? 

Saaıt altıda, Rober onu provadan çıkınca, tiyat• 
ronun kapısı önündeki sütunlar altından alıp bir.,. 
rabaya bindirdi. 

Felisi sordu& 

- Nereye gidiyoru:r:? 

Rober biraz tereddüt etti: 

- Oraya, evimize gitmek istemez misin? 
Felisi hemen itirazı kopardı: 

- Ah! Daha ne! Katiyen! 

Rober, esasen bunu düıünınüş olduğunu, ertesi 

gÜn ba§ka bir yer arıyacağını söyledi: Paristte bir 
aparıtımanm birinci katında küçük bir daire .• Ve o 
daire bulununcrya kadar da her hangi bir yerle de 
iktifa edebilirlerdi. 

Felisi, bakışları sabit ve ağır, Rober'i hızla ken
dine çekti, ve kulağını ve ensesini arzusunun nefe
siyle yaktı. Sonra, kolları gevtedi, atd ve mahzun, 
köşesine çekildi. · 

Araba dunmca: 

- Rober'iın, sana söyliyeceğiın şeyden dolayı 
bana darılmazsın, değil mi? dedi. Bu gün vaz geç .• 
Yarın. 

Kıskanç ölüye bu fedakarlığı göstermeyi zaru
ri addetmişti. 

-Sonu var-
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T aYmis'in Türkiye 
sayısında ... 

Taymis'in §Öhreti ve kudretinin 
tasviri ccnçliğimizden beri kulakla
rımızı rdoldurmuıtu. Rahmetli Ab
dürrahman Şeref beyin mülkiye 
mektebindeki tarih dersinde o şöıh -
retli gazetenin mahsus bir yeri var
dı. Tatlı dilli hocamız bütün bir sa
atlik dersini hemen hemen ona has-
reder ve o zamanlarda yüzünü bile 
göremediğimiz büyük gazeteyi göz
lerimizin önünde canlandırırdı. 

Onun için Ulw'un bu haftaki ila
vesini iki defa keyifle okudum: Bi
lirsiniz ki Taymis gazetesi dünyada 
başlıbaşına bir devlet gibidir. insan 
dostlarının sayısı artmasından dai
ma ho§landığı için, İngiltere devle -
tinden sonra, Taymis'in de Türkiye
ye dost olduğunu görmek bir keyif
tir ... ikincisi de gençlik yafını ve o 
yaşta en çok sevdiğimiz hocayı ha
tırlamak keyfi. 

Büyük türk .inkılabını kendi okur
larına anlatmak ıçin, şöhretli gaze
tenin çıkardığı bu fevkalade sayıda 
bir eksik! ik gözüme çarptı: inkılabı
mızın her sahada meydana getirdi
ği eserler gösterildiği halde yeni 
Türkiye'nin sağlık işlerindeki eser· 
leri için bir fasıl yoktur. Yalnız Bay 
Hovard Robertson'un "Eski ve Ye
ni Ankal".a,, makalesinin bir yerinde 
eski Ankara'nın bataklıklarından 
eser kalmadığına işaret edilmış. Bir 
de Ankara'daki Hıf;ı .. s ıha Enstitü
aünün resmi vardır. 

Bu ekaikliği, aymis'in fevkalade 
aayuında kendi mesleğime ait bir 
y•zı göremediğimden dolayı kıs-

kançlığımdan ve yahut, her in&anın 
tabiatinde tenkit meyli bulunduğu 

için, o güzel esere bir kusur bulmak 
hevesiyle söylemiyorwn. Devlet işle
rinde sağlık düşüncesinin her şeyden 
üstün olması lüzumunu, yeni zaman
alr tarihinde, ilk defa olarak bir İn
giliz devlet adamı, Disraeli söyle
mi§tir. O meıhur baıvekil İngiltere 
parlamentoaunda §Öyle demişti: 

''Bir memlekette milletin saadeti 
ve devletin kuveti ancak halkın 
sağlığına dayanır. Farzediniz ki ül-

kara'da kurulan hükümette bile Sı
hat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
ihdas edilerek devlet mecfülerinde 
halkın sağlığı işlerine layık oldukla
rı yer verilmişti. O zamandan beri 
cwnhuriyet hükümetinin - yurdwnu
zun birçok taraflarına teşmil edilen 
ve her tarafta muvaffak olan - :nt -
maya karşı mücadeleden baılıyarak 
halkın sağlığını korumak için aldığı 
tedbirler, çıkardığı kanunlar, kurdu
ğu müeueseler meydandadır. Bu
günkü modern ve güzel Ankara'da 
yolları mühendisler açmış, binaları 
mimarlar kurmu§ olmakla beraber, 
şehirciler Ankara'nm planlarını da

ha çizmeden önce şehrin asıl temeli
ni oradan sıtma hastalığını kaldır

mıı olan sağlıkçı hekimler kurmuş-

lardır. 

Taymia ilavesindeki eksikliği ta
mamlamak için, yeni Türkiyenin aağ 

lık itlerinde baıarılarının hepsini 
toplayıp yazmıya kendimde kudret 

göremediğim gibi zaten buna lüzwn 
da yoktur. Çünkü büyük inkılabımı

zın en büyük hassası inkılabın her 
safhasının uurumuza girmi~ olması
dır. C..mhuriyet hükümetinin her 
-sahada meydana getirdiği büyük e-

serleri her türk bilir. 

Taymis'in Türkiye fevkalade sa-

yısmın türkçeaini Ulus ilavesinde o

kumuı olan türkler söylediğim bu 

eksikliği kendi kendilerine tamamla

mıılardır. • G. A. 

~liic~~if bir öliiııı 

Uzun zamandanberi Nafıa Vekaleti 
Evrak Müdürlüğünü yapmakta olan 
Nuri Arcasoy'un Bursa'da izinli bu
lunduğu sırada anjinden yapılan a-
meliyat neticesinde vefat ettiğini te
essürle haber aldık. Ailesine taziyet 
ederiz. 

kelerin en güzeli aizin ülkeniz olaun. r---------------...'\ 
Bu ülkenin akıllı ve çalııkan yurt-
taşları, bereketli fabrikaları, bol 
mahsul veren çiftlikleri bulunsun. 
Bu ülkede ~üzel aanatlar çiçek aç
mıı olaunlar, mimarlar ülkenin top -
rağını ibadet yerleri ve aaraylarla 
örtmÜ§ olt.unlar. Bütün bu malları 
müdafaa için kuvetiniz, mükemmel 
silahlarınız, torpito fil ol arınız (§İm· 
di binlerce tayyareniz, diye de ilave 
edebiliriz) bulunsun. Bu ülkenin a -
halisi artmazsa, her yıl boyu küçü
lür, kuveti azalırsa, milletin sönme
" zaruridir. Bunun içindir ki, benim 
fikn.-.,., bir devlet adamının ilk va
zifesi halknı ... ~lığını düıünmektir.,, 

Bundan dolayıa1a l<l büY.iik ingi -
liz gazetesinin yurdumuz tahsis • -
tiği fevkalade sayı•da yeni Türkiye
nin aağlık itleri üzerine de bir yazı 
aramıştım. Bulunmaması gözüme 
çarptı. 

Halbuki yeni Türkiye cümhuriyet 
hükümetini eaki osmanlı İmparatorlu
ğu hükümetinden ayırt ettiren en bariz 
farklardan biri de cumhuriyette hal
kın sağlığına verilen ehemiyettir. 
Dana milli mücadele esnasında An-

Ankara Borsası 
31 Ağustos 1938 Fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Vaqova 
Budapcıtc 
Bulu~ 
Bclgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Açılıs 

6.14 
126.185 

3.4425 
6.6375 

28.79 
68.67 
50.5775 
21.30 

1.1225 
1.515 
4.3425 
6.14 

23.7075 
25.06 
0.9175 
2 .8550 

35.842& 
31.6550 
23.735 

Kopanı~ 

6.14 
126.5825 

3.4425 
6.6525 

28.8225 
68.8450 
50.65 
21.38 

1.1225 
ı .5ıs 
4.3425 
6.14 

23.7075 
25.06 
0.9175 
2.8550 

35.8425 
31.6550 
23.735 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 Türk Borcu 1. 19.30 19.275 

(Peşin) 
1933 Tıirk Borcu 11. 
1933 Türk Borcu 111. --

GÖKLERİN CASUSU 
Yazan: Allred M atar 

~================================---15--:==~ 
Halbuki şimdi nerdc bulunduğunu 

bilmiyordu. 
Ya, bulut yığınlarının altında, Lir

clenbire deniz karşısına çıkarsa? 

İKİNCİ KISIM 
Fasll V 

Acaip ve müthiş gece 
İlk manevra : Vidal motörlerden bi

rinin gazını kesti. Bu tehlikesiz bir 
hareket değildi, çünkü ou suretle tay
yare muvazenesini kaybediyortlu, fa
kat-pek zorda kaldığı zaman :;arfet
mek üzere haznedeki son litre r.t·nzin
leri tasarruf etmek istiyordu. Vı: yü
zü rüzgara karşı, mecburi oir cilretle, 
i12işe başladı. 

Az sonra, bulutların tehlikeli uçu
rumuna yeniden daldı .. 

Bereket versin, önünde artık bulut
ların son kafileleri kalmıştı. Fakat bu 
bulutlar daha yüzlerce Km. mesa
fede imtidat ediyordu. Fırtınaya karşı 
mücadelesi ,ona saatle1 ce devam etmiş 
gibi geliyordu. Gene korkunç gürültü
ler, şimşekler ve sarsıntılar ba9ladı. 

Fakat evelce bunların daha şiddetlile
rine göğüs germiş olduğu için, mane
viyatı sarsılmış olmasına rağmen, be
deni soğukkanlılığını kaybetmiyordu. 

Tayyare, kanatlariyle pamuklu bu
lut kütlelerini yırtarak rüzgarla bir
likte kayıyor, şahlanıyor, hava boş
luklarrtta düşüyordu. Her defasında 
başdöndürücü sukutun mukadder ol
duğu S'!nılıyordu. Fakat, bir mucize e
s~ri olarak, her seferin-le tekrar muva
zeneyi buluyordu. 

Mükemmel bir pilot olan Vidal dur
muş pervanesine rağmen, tayyaresini 
muvazenede tutmıya muvaffak olu
yordu. Bununla beraber, iki gündenbe
ri sarfettiği gayretin biiyüklüğünden 
bitkin düşmü§ olduğu için kuvetinin 
son tahammül haddine varmakta oldu
ğunu ve pek yakında yorgunluğun 

kendisini yeneceğini hissediyordu. O
nun için vakit kaybetn.e<k:n yere in
mesi lazımdı. Hem benzin seviy~i. şa
şırtıcı bir süretle iniyor, iniyordu. 

Çok şükür, tayyare artık bulutlu 
kısımdan çıkıyordu. 

Vidal haykırdı. 
Topraiı görmüştü 1 Beş altı yüz 

G Ü N O N P O L i T 1 K MESELELE R 1 

\ Ruzvelt'in Nutkundan 
8. Korden Hul ve Ruzvelt'in 

nutukları amerikan p-0liti
kasında bir dönüm noktasına işaret
tir. Alman ve İtalyan gazeteleri ya
nılmamışlardır ve Almanya ile İtal
ya'da gazete demek hükümet de
mektir. Birleşik Devletler gerçi bi.r 
az müteazzımane olan infirat siya
setini henüz terketmiş değildir, ve 
henüz Amerika'nın mesul adamları 
oldukça yukarıdan ve uzaktan ko
nuşmaktadırlar. Fakat nihayet, Va
şington'da beşeri olan hiç bir şeye 
Amerika'nın lakayt kalamıyacağx 

prensibi ortaya konulmaktadır. Hat
ta 

0

daha fazlası yapılıyor. B. Ruz
velt'in Kanada'ya ait iması yalnız 

Kanada'ya münhasır değildir. Bir
leşik Devletler yabancı bir devle
tin Kanada'yı tehdit etmesini kabul 
etmiyor, fakat buna bakarak, yaban
cı bir devletin Avusturalya ve Yeni 
Zelanda'yı tehdit etmesine de müsa
ade etmiyeceği aşikardır. Bu ihta
rın Almanya ve İtalya'ya karşı ol
duğu kadar Japonya'ya karşı da 
kıymeti vardır. 

i ngilizlerin a rdındo 

~merika 

H atta bu sözün şümulü üç 

Dominy.on'un sahasını bile 
aşar. l:S. Ruzvelt, İngiltere'nin teca
vüze uğramasına Amerika'nm ta
hammül edemiyeceğini söylemiş de
ğildir; fakat sözlerinden bu netice
ye varılması bile mümkündür. İn
giltere de fransız imparatorluğu

nun dostu ve müttefikidir, Londra 
ve Paris, sulhu muhafaza için bir
likte hareket etmekte ve birlıkte ko
nuşmaktadırlar. 

Bu değişiklik çok ehemiyetlidir. 
Çünkü Amerika'da infiratçılık po
litikası çok kuvetli görünüyordu. 
Doğrusu, dünya harbinden beri, Va
şington 1917 deki müdahalesi esna
sındaki aynı his ve zihniyette değil
dir. Bununla beraber ehcmiyetli ve
ya ehemiyetsiz bir sürü vakıalar is
pat ediyor ki Amerika Avrupa işle
rinin karışıklığından ve arzettiği 
tehlikelerden e-ndife duydu. 

Hadiseler süratleniyor 

Fakat, 1933 den beri, hadiseler 

o kadar süratlenmiştir ki 
Avrupa'nın trajedisi diyebileceği
miz keyfiyet amerikahların naza
rında ehemiyet kazanmıştır. Onlar, 
bizzat kendilerinin de Amerikala
rında bu tehlikeden masun C\lma
dıklarını müşahede ettiler. Evvela 
Hitler'in iktidara gelmesi ve Al
manya'nm silahlanma8ı vukua gel
di. Direktörlük rejimi hiçbir za
man amerikalılar tarafından iyi bir 
nazarla görülmemiştir. Bunda bir 
Cenubi Amerika kokusu bulurlar. 
Muhtelif memleketlerden gelmiş 
muhacirlerden yani muhtelif kanla
rın karı§maamdan meydana gelen 
amerikan halkı ırkçılı daha fena 
karşılamıştır. 

1935 de Habeşistan seferinin baş
laması, ve çabucak İngiltere aleyh
tarı bir mahiyet alm?.,:11, Milletler 
Cemiyeti'nin işe karışıru>sı Ameri
ka'da bir iskandal gibi telakki edil-

metre kadar altında kara görünmüştü! 
Kara 1 Mühendis dehşetti bir sevinç 

duydu. Birdenbire dalgaların çırpını
şını görmekten o kadar korkmuştu ki 1 
O zaman kurtuluş imkanı olmıyacaktı. 

Demek bu seter de yakayı kurtar
mak ümidi vardı. 
Şimdi şiddetli fakat muntazam rüz

garlara istinat ederek inmesine devam 
etti. Durmu' motörü işletmek husu
..sunda istical etmiyordu. Son benzin lit 
relerini ancak son dakikada kullanmı
ya azmetmişti. Hayatı inişin munta
zam olmasına bağlıydı. Tayyarenin ı
neceği sahanın manzarasına bakılırsa 
bu iniş pek kolay olacaga benezmiyor
du. 
Artık kum çölünden çıkmışlardı .. 
Burası, nadir ağaçlı, çalılar ve yük

sek kuru otlarla kaplı uçsuz bucaksız 
savan değildi. Bakir ve esrarlı orman
lar da değildi. Fakat bütün bunlardan 
hissesi olan mutavassıt bir mıntaka ü
zerinde bulunuyordu. Çalılıklarla sık 
ağaçlı yerler tevali ediyordu. 

Burası, stepin bittiği ve orma:un 
başladığı kararsız mıntakaydı. 

Vidal'in görebildiği yerlerde insa
nın vücuduna delalet edecek hiç bir iz 
farkedilmiyordu. Yalnız, pervanenin 
gürültüsünden ürkmüş bir manda sü
rüsü, sık fundalıklara doğru kaç.arak 
gizlendi. 

Altimetre üçyilz metre irtifa göste
riyordu. 

Benzin seviyesi: Sekiz litre. 
Tam o esnada Vidal tayyarenin bur-

sonra .. 
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Yazan 

Piyer Dominik 
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miştir. Şüphcsiıdir ki Birlcşk Dev
letler Milletler Cemiyeti azası de
ğildi, fakat onun müessisiydi. Ame
rikan kamoyu Roma'ya karşı ayak
landı. Bir az sonra, Japonya Mançu
ri'yi ele geçirince, Amerika kamo
yu aynı reaksiyonu gös .• Ji ve ilk 
defa olarak 3apon orduları Şangha
ya çıkarılınca bu reaksiyon tekrar
landı. Takip eden hadiseler Ameri
ka'da zihinlerdeki istihaleyi ancak 
hızlandırabilirdi: EvvelS İspanya 

harbi, sonra alman ve İtalyan müda
halesi, Roma - Berlin mihverinin 
teşekkülü, sonra Çin harbi ve anti 
komintern blokunun organizasyo
nu, nihayet. anşluı. ve Çekoslovakya
nın tehdit edilmeı;i. 

Tehlikede olan ----- - - _.,,,,.._ 

A.merikol ıla r 

F akat Birleşik Devletleri en 

ziyade sarsan liey hi~ şüp
hesız kendi kıtalarmda vukua ge
len hadiseler olmu~tur. Evvela Bre
zilya hükumet darbesi. Derhal ame
rikalılar bunu bir faşist hareketi te
lakki ettiler; halbuki hakikatte bu 
hükümet darbesinin fa~ist bir ma
hiyeti yoktu, fakat Breı:ilya'da fa
şist ve hatta ırkçılar vardı ki, daha 
sonraları iktidarı ele geçirmek için 
yaptıkları. bir hareket akim kaldı . 

Sonra, Panama civarında ve hiç şüp
hesiz Orta Amerika'da japon casuı.
luğunun kesif surette inkişafına şa
hit olundu. Daha sonra, K-0lombiya 
ve Ekuvatör'de Almanya'nın petrol 
siyaseti meydana çıktı; ınihayet Al
manya tarafından Mekaika'da al
ınanların son zamanlarda petrol sa
tın almaları ve bu mevzu etrafında 
bir hayli gazete münakaşaları . Hat
ta Amerika'nın Meksika petrolleri 
mukabilinde, Mekı;ika'ya, ordusunu 
talim ve teçhiz etmeyi teklif ettiği 
bile ileri sürüldü. 

Muhakkak ki bütün bunlarda aşi

kar bir mübalega hissesi vardır, fa
kat bir az da hakikat hissesi buluna
bilir. Japonlarm ~imdiden Çin piya
sasını inhisarları altına almak te
şebbüsleriyle karşıla§an amerikalı
lar, yarın, ideolojinin yardımiyle 

bizzat kendi topraklarnda da Al
manya, İtalya ve Japonya'ya karşı 
mücadele etmek mecburiyetinde 
kalmaları ihtimalini dilşünmü§ler
dir. 

Üç birlik karşısında 

Amerikalılar, bizzat Amerika

nın tehlikede olduğunu 
görmüşlerdir: Evvela iktısadi tehli
ke, sonra siyasi nüfuz sahasında 

nunu yere çevirdi ve gaza bastı. Tay
yarenin bu vaziyeti, durmuş pervane
nin dönmesine rüzgarın y

0

ardımını te
min ediyordu. Seksen metrelik şakuli 
bir inişten sonra, motör işlemiye baş
ladı. 

O zaman pilot tayyaresini doğrult
tu. 
İkiyüz metre.. Yüz seksen metre .. 

Yüz elli metre .. 
Acele etmek lazımdı .. Bir kaç daki

ka içinde son bir kaç litre benzin de 
tükenmiş olacaktı. 

Mühendis, oldukça dar, fakat birka~ 
yüz metre uzunlukta, etrafı ağaçlar ve 
kayalarla çevrili bir düzlüğü gözüne 
kestirdi. Oraya inmiye karar verdi. 

Yüz metre ... Seksen .. Yetmiş .. 
Toprak süratle yaklaşıyordu.. Vi

dal'a, kara kendisine doğru koşuyor
muş gibi geldi. Ürkmüş kuşlar sürü 
halinde havalanıyordu. 

Bir ceylan bir kayanın üzerinden 
başdöndürücü bir atlayış yaptı. 

Otuz mçtrc .. On metre .. Beş metre .. 
Tümsekli bir zemin üzerinde hopla

yıp zıplamasına rağmen, tayyare arı
zasızca yere kondu. Yalnız dikenli bır 
akasya kümesine çarparak dümen bo
zuldu. Fakat tam zamanıydı! Vidal 
gazı kesmek üzereydi ki, iki motör, 
gürültülü bir iki boşuna hamleden 
sonra sustu. Pervaneler ağır ağır ya
vaşhyarak durdu. Hazne boşalmıştı. 

O zaman 'llÜhendis yerinden kalk
mıya davrandı. Ancak bir jest yapabil
di, ,unkU hemen akabind 

tehlike, nihayet ideolojik tehlike. 
Amerikalılar tehlikey i birleşrr.iş üç 
devletin kuvetini ölçmek suretiyle 
ölçmüşlerdir. Şimdiye kadar Japon
ya onlara donanması itibariyle, o da 
yalnız Uzakşark ölçüsünde tehlike
li görünmüştü; Büyük harpten önce 
Almanya, onlara kısmen alman mu
hacirlerinin kalabalığından dolayı 
s1!111patikti ve harptenberi Almanya 
o kadar mağluptu ki ona acıdıkları 
bile olmuştu; ltalya'ya gelince, onu 
büyük bır devlet telakki ettr.iyor
i ardı. Fakat bu üç devlet bir yandan 
~alarmda an ti demok;atik bir re
jim üzerinde mihverleştiler; öte 
yandan, biri Mançuri'yi eline geçi
rerek ve Çinin fethine girişerek, ö
teki Avusturya'yı ilhak ederek ve 
bütün Orta Avrupa'y ı tehdit ede
rek; üçüncüsü Habeşiıatan'ı işgal, 
İspanya harbini tehdit ve impara
torluk fikriyle beslenerek, muvaf
fakiyet üzerine muvaffakiyet ka
zandılar. 

İşte Amerika'nın yeni durumu
nun derin scbt'plcri bunlardır. Bir 
Anglo-Sakson tesanüdü hi1111i; bü
tün demokratik rejimlerle ve bil
hassa Fransa ve İngiltere ile hır te
sanüt hissi; japon, alman, İtalyan e
mellerinden ve bilhassa bu emellerin 
ittifakından duyulan endişe; bun
dar, böyle bir dünya politikası mev
cut olduğu ve meseli Avrupa'da ve
ya Uzakşarkta yapılan her şeyin i
ki Amerika'ya kadar akisleri olaca
ğı düşüncesi. 

Demokrat devletler 

anlaşması 

A merika kamoyundaki bu de
ğişiklik fransız ve \r.giliz 

imparatorlukları için muazzam bir 
ehemiyeti olduğunu m.veye hacet 
var mıdır? Birleşik Devletler, hiç 
şüphe yok, dünyanın en büyük en
düstri devletidir; aynı zamanda mu
azzam bir ham maddeler anbarıdır ve 
gerek hava kudretini, gerekse deniz 
kudretini ve mali kudretini tebarüz 
ettirmek lüzumsuzdur. B. Korden 

Hul'le B. Ruzvelt'in nutukları İn

giltere imparatorluğu ile Fransa'yı 
kuvetle omuzlamaktadır. Bu nutuk
lar, Londra ve Paris'e Avrupa'da 
çok daha müessir surette harek-et et
mek imkanını vermektedir. Aynı za
manda, Berlin'le Roma'nın eli:ıden 
mühim bir istinatgahlarını almakta
dır. Şüphesiz bu ancak bir ihtardan 
ibarettir; ve Senato için sonra da 
cümhur riyaseti için yapılacak se
çimlerin neticeluini de hesaba kat
mak lazımdır. B. Ruzvelt'in hasım
ları c!duğu ve infiratçıların hali 
kudretli bulundukları malumdur. 
Fakat bir dünya politikası tasarJı. 
yan, harp tehlikesini ölçen ve bunu 
önlemek için manevra yapan bir 
cümhurreisinin bize getirdiği yar-

dımı azımsamak la hata etmiş oluruz. 
Ruzvelt politikasının bu iUretle 
Çemberlayn politikasına ve funsız 
politikaı;ına iltihak etmesi iıtisnai 

re yayıldı. Sol kolunu yanındaki dar 
rafa dayayıp başını üstüne yaalyacak 
kadar kuvet bulabildi. Gözlerinden ka 
raltılar uçtu. Yorgun bir solumadan 
sonra gözlerini kapadı. Ve hemen, dt
liksiz bir uykuya daldı. Yorgunluktan 
çökmüş yüzünde, yaşları andıran ter 
dizileri iniyordu. 

Uzun bir zaman geçti ... 
Mühendis uyandığı zaman vakit ge

ceydi .. Acaip, bir masal geceıi. Sarım
tırak bir sis içinde, buharlar uçuıuyor 
bir yandan ay, çin paravanlarındaki ~i
bi kocaman ve kırmızı bir ay ,bu soluk 
sis içinde yayılıyordu. 

Bu kah.us manzara11 içinde bulunu
şunun sebebini kendine izah edinciye 
kadar bir müddet geçti, 

Ansızın, birden bire, ayağa kalktı. 
Ayağa kalkar kalkmaz acıdan u kal
sın haykıracaktı. Bacaklarından biri 
fena halde ağrıyordu. O zaman, yerin
den oynamış sandığın bacağına naaıl 
toslamış olduğunu hatırladı. Fakat 
ağrıya ehemiyet vermedi. En yakın 
telsiz istasyonlarını radyo vuıtaaiyle 
vaziyetten haberdar etmiye iıtical e
diyordu. Uykunun birdenbire kendi
sini bastırması ona bir hayli zaman 
kaybettirmifti. 

. .Artık elektrik limbaları yanmadığı 
ıçın el yordamiyle, tayyarenin cidarı
na asılmış küçük bir sandığn kapağını 
indirdi. Büyük bir haz duydu. Telsiz 

telefon verici aleti kuıurıuz bir halde 
görünüyordu. 
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Çalışmak ! .. 
La Fon ten' in ''Çiftçi ile oğulları., 

masalı en çetin realitemizin ifadesi 
olarak kuvetini daima muhafaza e
decektir: 

Baba ölünce oğullar, tarlanın 
Şurası, burası derken, her yanını 
Sürüp aktardılar, öyleki tarla, 
Yıl sonunda daha s;ok gelir getirdi. 
Gizli para yoktu. Ancak baba, 
Ölümunden once, s;ahGmanın bir hazne 

olduğunu 
Anlatmakla kiyaset iÖ&termiljti. 

Bu serbest - nazım değl) - terce
me, iyi olmıua bile içindeki fikir, ça
lıtmamak taraftarlarmı dahi d~ün
dürecek kadar değerli·dir. 

Bizler, mahlUklar arasında, en az 
çalııanlarn:. Mayıa böceği kendi aik
letinden en az 67 defa ağır yükleri 
kaldırır. At 180 kilo ol&a sırtına 120 
kilo vurabilirsiniz. Ehli hayvaa\arda 
çalııma gıda mikdarına nisbetle % 
60 dır. lnaana gelince; onun faydalı 
sayi % 12 olarak heaa.planmaktadır. 
Bu az verimin sebeplerini vücudu -
muzun nazikliğinde olduğu kadar 
zekamızda aramalıyız. Eski çağlar
da hür vatandaşlar çalıpnaz, emek 
kölelere mahaus telakki edilirdi. O 
zamanlardan çok uzağız. Bugün e
konomik manaaiyle çalıtmada i.tih
aal fikri de mevcuttur, ve biliriz ki 
kapital idhar olunmut aaydir. Fakat 
zekamız, siyimiz ve sermayemiz en
düstriyel medeniyeti meydana getir
mi~tir; makineye hakim olmak ia
terken onun esiri olmak vaziyetin
den kurtulmağa çalıııyoruz. Dünya
daki itsizlik buhranı biraz da maki
nenin eseridir. Franaa'daki kırk aa
atlik hafta davasını kimi partilerce 
seçim itlerlnde kullanılan bir aili.b, 
kimi zamanımız tekniiinin bir za
rureti addediyor. Her ne olursa ol
aun insan oğlu azami saadeti rahat
ta buluyor: Az çalıpnak ve çok ka
zanmak, yahut az çalıımak ve me
deniyetin nimetlerinden çok fayda
lanmak ... Bunu hayali hakikat kılan 
bir reçete olsaydı herkea onu tertip 
edecek kimyanenin kapısını hayatı 
pahasına aşındırmaktan çekinmez -
di. 

Halbuki dimağımızla veya adale
lerimizle çalıpnaktan baıka çaremiz 
yoktur; doğduğumuz günden son 
nefMimizi verdiğimiz güne kadar 
çalııacağız. Jmdi çalıırnak yalnız 
hayatm icabı değil, zevki ve a&aleti
dir de. Çalışan, ve, çiftçi veya esnaf, 
sanatkar veya mütefekkir, büro me
muru veya işçi, fabrikatör veya nak
liyeci olsun, her ~kliyle istihsal e
den insanın istiklal ve gururunu ne 
temin edebilir? 

İfliyen demir ışılar, deriz. Çalıtan 
insan maddeten ve mi.nen böyledir. 

Bu kırık dökük fikirleri "hayat 
palavradan ibarettir,, diyen on bet 
yaşında bir 1rence ithaf ediyorum. 
Hayat çok ciddi bir mücadeledir. -
N. Baydar 

Mevlud 
Ankara hakimlerindon Talat ve Ka

zım Karay'ın babaları Bay Alişan'm 

ruhu için 2 eylül 938 cuma günü saat 
15 de Tacettin Camiinde mevlıld oku
nacağından arzu buyuranların teşrif
leri rica olunur. 

ehemiyette bir hadise':iir, ve içinde 
yaşadığımız bu nazik devre<k:, dün
yanın mukadderatını değiştirebilir. 

hendis, manipillatör'ü kolayca hareket 
ettirecek kadar etrafını temyiz edebi
liyordu. 

Tak .. Tak .. Tak .. Tak .. 
Gökler aşırı imdat talebini gönderi

yordu. 
" .... burada fran8ız tayyareciai Vi

dal.. bruslar mıntakasında mecburi i
niş .. Sağ salimdir, fakat derhal yardım 
istemektedir .. Mevki bildirmek im
kansızdır .. Kabil olduğu kadar ken
dimden haber vereceğim.. Burada 
fransız tayyarecisi, Vidal, yardım is
tiyor .. Burada Vidal..,, 

Eski bir modelde olan tayyarede a
lıcı telsiz makinesi bulunmamasına e
sef ediyordu. Bu ylizden, cevap alma· 
11na imkan yoktu. 

Susan göklere karıı, o tek ba,ına 
haykırıyordu. 

Bir müddettenberi, her teneffüsü 
bir iniltiyle biten kesik bir soluk dik
katini çekti. 

Bu, casus kadındı. 
Şimdi ne oluyordu acaba? 
Topalhyarak gidip kadının üzerine 

eğildi. Karanlıkta o kımıldamıyordu. 
Sordu: 
-Nen var? 

Kadın tekrar bitkin bir sesle mırıl-
dandı: 

Vidal merhamet duymadan kalktı: 
- İstediği şeye bak 1 dedi. 

Sonra pilot mevkiine dönerek ağrı
lı bacağını uvmıya koyuldu. 
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Cenuptaki ovalar 
nasıl sulanacak? 

Baraj kenarında kurulan kontrol 
dairelerinden biri 

Büyük su tesisleri yapılıyor 

Yeni baraj ve kanallar 
su baskını ve kurak yerine 

sağhk ve servet getirecek 
İzmir borsasında ziyafet 

Adana (Hususi) - Adana o
vasında sulu ziraatin temini, o
vanın seylaptan kurtarılması, 
bataklıkların kurultulması, keza 
Tarsus, Mersin ve Silifke bölge
lerinde de aynı işlerin temini 
uğrunda çalı§an büyük su işleri 
teşkilatı vekalet tarafından veri· 
len projenin mühim bir kısmını ' 
tatbik etmiş bulunuyor. 

160.000 hektarlık Adana ovasının 

sulanması ilk planda olduğundan ova
da kanal işleri süratle ilerlemektedir 
Şimdiye kadar dokuz sondaj, kuyusu 
açılmış, Seyhan regülatörü kontrol bi
nası inşa edilmiş ve memur yerleşmiş
tir. 

Kanallar inı aatı 
600.000 liraya sol kanal ve 927.000 

liraya sağ kanal ve 530.000 liraya da 
Tarsus Yerdan kanalı olmak üzere bu 
işe 2.057 .000 lira sarfolunmaktadır. 

Ovayı eşen büyük demir kol 

1.znur, (Hususi) - Üzüm piyasası henüz yeni açıldığı halde gittikçe 
bararetlemnektedir. Bugün ilk partinin vapura yiiklenmesine baılan
mı§br. 

Seyhan'ın sağ kanalından ayrılan 
ve Yenice istasyonu önünden geçen 4 
üncü esas kanal güzergahından on ki
lometre tulünde poligon tesis edilmiş 
500 hektarlık harita alınmıştır. 

Kanalların üzerine kurula;; beton bir köprü 

Piyasanın açılrşında vali ve borsa reisi Mazhar lzmiroğlu tarafmdan 
mahsulün bereketli ve hayırlı olması hususunda sözler söylenmiştir. 

Rekolte geçen senenin iki misline yakındır. Fakat fiyatlar şimdilik ge
çen senenin aynıdır, yükselmesi de beklenmektedir. Gönderdiğim re
aim, bu münaaebetle borsada verilen ziyafetten bir intıbaı göıteriyor. 

Londra'ya yaş 

üzüm gönderiliyor 
İzmir, (Hususi) - Tariş üzüm 

kurumu, yaş üzüm ihracatına devam 
etmektedir. Limanımızda bulunan 
frikorikik tesisatı havi ingiliz bandı
nlı Laura vapuruna bu partide Lon
dra için 270 ton üzüm yüklenmiştir. 

Adana'da kokmu~ balık! 
Adana, (Hususi) - Halde satılan 

balıklardan 100 kilo kokmuş baltk 
bulunmuş ve hepsi nehre dökülerek 
imha edilmiştir. 

Pamuklar toplanıyor 

Bir sene sonra 

yakalanan katil 
İzmir, (Hususi) - Geçen sene Çal 

kazasında Ahmet adında birisini ta
banca ile öldüren Ahmet Yılmaz is
mindeki katil bir tesadüfün yardımı 
ve zabıtanın uyanıklığı sayesinde ya
kalanmşİ:ır. Ahmet Yılmaz, hadiseyi 
işledikten sonra kaçmıya ve izini 
kaybetmiye muvaffak olmuştu. Bun
dan bir müddet evel tzmir'de Gazie-

Feyezanları önltmek için 150.000 
hektarlık bir sahanın istikşafı yapıl -
mış ve deşarj kanalları güzergahları 

da tespit edilerek projeleri hazırlan -
mıştır. 

Bu etüt ve projelerin bir kısmının 

tatbikine başlanmıştır. Bu işler için 
10.250.000 lira harcanıyor. 

Bu hafta içinde inşasına başlana

cak olan sağ feyezan deşarjı 1.500.000 
liraya mal olacaktır. Sol feyezan de
şarjı 6.000.000 lira, sağ sulama isale 
kanalı da 38 kilometre olacak ve buna 
500.000 lira sarfedilecektir. 

Büyük baraj 
Seyhan'ın, Adana'nın yanından ge

çen kısmında - şehrin yakınında -
muazzam bir baraj kurulmaktadır. Bu 
baraj Türkiye'nin en büyük barajı o
lacaktır. Ankara barajından bir kaç 
misli büyüktür. Bu baraj suları on 
metre kabartarak ana kanallara sev
kedecektir. Barajın inşaatına bu haf
talar iiçnde başlanacaktır. Baraj, 
3.500.000 liraya mal oluyor. 

İzmir' in 
turistik yollar 
İzmir, (Husu~i) - İzmir'in mühi 

merkezlerinin asfalt yollarla biribfri 
ne bağlanması hakkındaki turisti 
yollar kanunu bugünlerde yürürlüğ 

girecektir. Vilayet bu husustaki ha 
zırlıklarını bitirmiştir. 

Perşembe gününden itibaren şeh -
rin her tarafına işliyen otobüs, tram· 
vay, vapur ve bilumum nakil vasıta -
ları biletlerine yirmişer para ilave e• 
dilecektir. Bu senenin yol vergisi, iki
şer lira ilavesiyle sekiz lira üzerin • 
den tahsil edilecektir .. Bu tahsilatın 
ikişer lirası ayrı bir hesapta gösteri -
lecektir. 

Kanun yürürlüğe girerken, vilaye· 
tin aktedeceği istikraz işi üzerinde de 
çalışılmaktadır. Kanunun asfalt yol • 
lar inşaatına ait kısım üzerinde de 
filiyat sahasına geçilmek üzeredir, 

İzmir'in şeker ihtiyacı 
İzimr, (Hususi) - Bundan bir 

müddet evel İzmir' de şeker azlığı baş
göstermiş, ticaret odası tarafından 

alakadar makamlar nezdinde lazımge
len teeşbbüslerde bulunulmuştu. Şe

ker fabrikaları bu hafta içinde yeni 
istihsalata başlamışlardır. 

Yapılan tee~bbüs üzerine şehri -
miz ticaret ve sanayi odasına gelen 
bir mektupta, İzmir depolarında bu
lunan şeker stoklarının satışa çıkarıl
ması için lazımgelenlere emir veril -
diği ve bu stokların, İzmir ve havali
sinin ihtiyacına cevap verecek dere
cede fazla olduğu bildirilmiştir. 

İıııparta öğrf'tmenlcri Adana'rla 

Adana, (Hu usi) -- Isparta öğ -
retmenlerinden 100 kişilik h\r kafile 
tetkiklerde bulunmak üzere şehrimı 
ze gelmişlerdir. Öğretmenler şehrP • 
mizdeki mekteplere misafir edilmi§ -

ı ler, kendilerine ziyafetler verilmi~tir. 

Adana, (Hususi) - Bütün Çuku
rova bölgesinde pamukların toplan -
masına ba§lanmıştır. Bütün araba ve 
kam~ntar pamuk taşımakla meşgul
dürler. Çırçır fabrikaları da çahşmı
ya baş'.1mr§tır. 

mir'de amelelik yapan Ahmet Yıl

maz'dan bir tesadüf eseri olarak hü -

viyet cüzdanı istenmiştir. Amele, hü
viyetini veremeyince vaziyeti şüpheli 
görülmüş ve tahkikata başlanmıştır. 

Neticede Ahmedirr' eski bir katil zan

lısı olduğu anlaşılmış ve yakalanmış
tır. 

Seyhan üzerinde kurulacak olan bu 
muazzam regülatör, suyu 30 rakımına 
kadar çıkartacaktır. Ovanın demir yo
lundan aşağı kısmı bu rakımdan daha 
aşağı rakımda bulunduğundan demir
yolu ile Akdeniz sahili arasndaki sa
hayı tamamiyle sulayabilecektir. 

biri Yeni açılan kanallardan biri 

r-r-• "' • ,. . .. 

Bor kasabası seller altında 

-. " ..... t ... ... ! .......... . 

Bir kaç gün ev el Bor kazası bir sel felaketi geçirmiş, sel şehir
de mühim tahribat yapmıştı. Yukarıda muhabirimizin gönderdi
ği reıimleri görüyorsunuz. 

Barajın temel vaziyetini anlamak i
çin yapılan sondajlardan müsbet neti
celer alınmıştır. Barajın kontrol bina· 
sı da şimdiden inşa edilmiştir. Büyük 
barajın bütün inşa malzemesi hazır -
lanmıştır. 

Ovadaki kazı 
Ana kanallarn bilhassa baş kısımla

rı kayalıklar içerisinden geçmekte -
dir. Bu kayalar bazı yerlerde dokuz 
metre irtifada, 24 metre genişlikte

dir. Burada gündüzleri 50 derece sı
cak altında çalışmak imkansız oldu -
fundan amele, geceleri elektrik altın -
da çalışmaktadır. 

Toprak kısmı kazısı için iki büyük 
ekskavator mütemadiyen çalışmakta -
dır. Bu makineler bir dakikada, bira
melenin 24 saatte göreceği işi görmek
tedir. İki makinenin günde 4.000 met
re mikap toprak kazıp kenarlara depo 
ettiği düşünlürse, bu makinelerin ne 
büyük iş gördüğü anlaşılır 1 .. 

tşler bitince ova ne kazanacak ? 
Barajlar yapıldıktan, kanallar açıl

dıktan sonra "Neler olacak?" diye dü
şünülür. Bunun cevabını rakamlarla 
vçeriyorum. 

Bugüne kadar sulama yapılmadı

ğından dolayı Çukurova'da ancak 170 
180 veya azami 200.000 balya pamuk is
tihsal edilebilmektedir. 

Ekilen sahaya göre, bu mikdar.dö -
nüm başına ancak 12 - 20 kilo arasın
dadır. 

Ufak bazı kısımlarda yapılan sulu 
ziraat tecrübelerin~ dönümden asga
ri 50 ve azami 70 kilo pamuk istihsal 
edildiği görülmüştür. 

Şu halde: Sulama tamamen yapıl

dıktan sonrjl ovadan a&&ari 600.000 a-

Bu bir dağ yarığı değil bir kanaldır • 
zami 900.000 balya pamuk istihsali 
muhakkaktır. Yani 18.000.000 kilo pa
muk. 

Bu takdirde her yıl Çukurova çift
çisi bugünkü kazancından 40.000.000 • 
SD.000.000 lira fazla para kazanacaktır. 

Sulu ziraatin diğer büyük faydala-
rı: ' 

Ekim sahasının genişlemesine hiç 
lüzum kalmıyacaktır. Bugünkü ekim 
sahasında bu büyük rekolte elde edile
cektir. Çiftçinin işi çoğalmıyacaktır, 

çiftçi geniş sahalar üzerinde yorulmı
yacaktır. 

Ova nasıl sulanacak ? 
Koca Çukurova nasıl sulanacak? Bu 

dile kolay gelir. Fakat hakikatte pek 
güç. Cumhuriyetin başarıcı eli bu güç
lüğü ~ yenecektir. 940 senesinde Çu
kl.U"ova'nın bağrı yanık, dudağı çatlak 

tarlaları artık kurak yüzü görmiye -
cektir. 

Ovada yapılan büyük barajdan isale 
kanalları ayrılacak, bunlar ana kanal
lara su verecek ana kanallardan ark
lar ve yedek kanallar vasıtasiyle ova
yı sulayacak ve her tarla ağızlıklar va
sıtasi y le suları alacaktır. 

Su işleri teşkilatı, suyu çiftçinin 
tarlası yanına kadar getirmektedir. 
Geriye kalan bir tek iş, çiftçinin ka
naldan tarlasına kadar 30 - 40 metrelik 
ağızlıklar açmasıdır ki, bu iş, 20 - 30 
liralık bir masrafa bakmaktadır. Ve 
çiftçi bir defaya mahsus olmak üzere 
bu masrafaı yapacaktır. Yani 20 - 30 li
ra ile tarlasına ebediyen su temin ede
cektir. 

TANGONER 

1 Kilis'te bayındırlık 
çahşmaları 

Kilis, (Hususi) - Kasabamızda ba
yındırlık çalışmaları hararetle devam 
etmektedir. Son bir kaç sene içinde 
eski mezbaha bir park haline konmuş, 
ana caddeler döşenmiş, şehir elek
triklenmiştir. 

Belediye bir haber duyurma servisi 
vücude getirmiş şehrin dört yerine ho
parlörler koymuştur. İleride dört ho
parlör daha konacaktr. Bundan başka 
şehirde beş tane de 50 tonluk yangın 
havuzları vücude getirilecektir. Son 

1 hafta içinde kültür sineması yanmıştı. 
Bu yangın şehrin su ihtiyacını bir ke
re daha ortaya koymuştur. Bu teşeb

büs yeni bir felakete karşı çok faydalı 
olacaktır. 

İki sene evel kurutan elektrik fab
rikası halkın fazla rağbeti karşısında 
bugün ihtiyacı karşılayamamaktadır. 
Belediye bu vaziyet karşısında mev· 
cut tesisata 125 beygir kuvetinde yeni 
bir makine daha ilave ctmeğe karar 
vermiştir. Bu makine 28 bin liraya alı
nacaktır. 

İzmir deniz "'por]arı yurdu 
İzmir, (Hususi) - Alsancak'ta, 

deniz sporları yurduna ait olan ban· 
yoların daba istifadeli bir şekilde, 
ıgençlik emrine tahsisi partice muva
fık görülmüştür. Yakında deniz spor
ları umumi heyet toplantısı yapılacak 
ve verilecek kararla deniz banyoları 
Alsancak ve Üçok sporcularının isti
fadeleri.ne terkedilecektir. 
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ı Doğu manevralarından resimler 

BQ§bakanımız kırmızı taralın harekatını takip ediyor 

Mareşal Çakmak mavi taraf komutanları arcuında 

Milli Müdafaa Bahanı harekatı takip ediyor 

K~tanlar harekatı takip ediyorlar 

<JL' US 

Hatay'da büyük 
bayram yapılacak 
(Ba~ı ı. inci sayfada) 

si türklerdcn gösterilmiştir. Fikir, 
düşünce ve ideal itibariyle Hatay 
türkleriylc aynı yolu takip edeceğine 
şüphe olmıyan Aleviler de 9 namı:et 
göstermişlerdir. 

Hatay milli meclisi hüriyet mefhu
munun geniş surette tanındığı ve 
hürmet edildiği bir teşrii müessese 
olacaktır. 

Türk milli davasının bu büyük zafe
ri karşısında iftihar duyuyor ve sevi
niyoruz. 

Hatay müstakil bir varlık olmuş, 

esas prensiplerini halktan alan bir 
~ümhuriyet idaresi kurmuştur. Bu 
müstakil varlık, komşu Suriye hükü
mcti ile aramızdaki dostluk rabıtaları
nı bir kat daha kuvctlendirmek ıçın 

en mükemmel bir unsur olacaktır. Bu 
itibarla da ayrı bir zevk duyuyoruz. 

Türkiye ile Fransa arasındaki dost
luk, Hatay dolayısiyle tarihin büyük 

imtihanlarından birini geçirmiş ve 
muvaffak çıkmıştır. Dost Fransa, Ha
tay'ın istiklalini tanımakla Türkiye 
dostluğuna verdiği kıymeti göstermiş 

bulunmaktadır. 

Hatay milli meclisinin açılacağı gü
nün arifesindeyiz. Türkiye ile Fransa 
ve Suriye arasındaki dostluk hislerini 
bugün her zamankinden kuvctli hisse
diyoruz. 

.Şu dakikada, hatayhdan bcklediği
mız hareket, yeni rejim için dost ve 
sadık bir Hatay vatandaşı olmaktır. 
ve biz bizim kanımızı taşıyan mert ve 
asil insanların bu yoldan ayrılmıya
caklarından emin bulunuyoruz. 

En küçüğünden en büyüğüne kadar 
bütün türklerin samimi ve halisane ar
zusu Hatay halkının müstakil Hatay 
hudutları içinde refah ve saadetidir. 
Bu arzu Türkiye'nin olduğu kadar, 
türklcri seven ve onlara candan dost 
olan herkesin samimi temennisidir. 

Türk Tarih Kuru.munun 
yaptlğı hafriyat ve 

istikşaflar tekrar basladı 
..;J 

Haf riyal ve islik1aflar1n bugünkü durumu 
(Başı 1. inci sayfada) 

şudur: 

1. - Preistorik ara§tırmalar : 
Türk Tarih Kurumu Anadolu'da 

yontulmuş ve cilalanmış taş devirleri 
eserlerini, fosil insanların iskeletleri
ni, mağaraları, dolmenleri, göl evleri
ni, çakmak taşından aletleri, mağara 
ederlerini aramak ve tesbit etmek 
maksadiyle Ankara Tarih, Dil, Coğ
rafya Fakültesi antropoloji profesörü 
ve Türk Tarih Kurumu üyesi Dr. Şev
ket Aziz Kansu'nun başkanlığında bir 
istikşaf heyeti teşkil etmiştir. Heyet 
15 haziran 1938 de Ankara'dan İlkön
ce İnönü mağaralarını tetkik için ha
reket etmiş, İnönü'nc varmadan eve] 
Ankara vilayeti kazalarından Polatlı· 

daki bazı mağaralarda araştırmalar 
yapmış, Eskişchir'c varmadan evci 
Çifteler çiftliği mcvkiindc Seydi.su
yu graviyeleri sathında çok dikkati 
çeker çakmak taşı eserleri bulmu:itur. 
Bundan sonra İnönü mağaralarında 15 
gün çalışılmış burada büyük bir ihti
mamla neolitik devriyle bakır çağı, 

Frikya, Bizans ve Osmanlı eserleri 
meydana çıkarılmıştır. İnönü'nden 
Kütahya'ya giden heyet, Porsuk vadi
sinde de bazı' silekler bulmuştur. İnö
nü'nden dönüşte tekrar Seydisuyu 
graviyelerinde bir müddet çalışıla
rak malzeme toplanmıştır. Heyet bun
dan sonra Tuz gölüne hareket etmiş 

ve Tuz gölünün şimal - şark plajların
da yontma taş devri karakterlerini 
gösteren çakmak taşlan toplamış ve 
Koçhisar'ın cenubundaki mağara sırt
larından Obsidiyen'den ve neolitik ol
ması muhtemel aletler elde etmiştir. 
Tuz gölünün kaldırım memlehası ci
varında Yassı höyükte bakır çağı e
serleri bulunmuştur. Ayrıca Ankara'
nın Çubuk suyu graviyelerinde geçen 
sene meydana çıkarılan paleolitik is
tasyonda mesaisine devam eden heyet 
buradan yeni birçok kıymetli malze -
me elde ettiği gibi Ankara'nın Güdül 
nahiyesinde Kırmır suyu vadisinde ve 
bu vadideki Kalkerli arazide oyulmuş 
olan mağaralarda da tetkikat yapmış 
ve 2.000 kilometreden fazla tutan bu 
ilk tetkikat 4 temmuz 1938 de sona 
ermiştir. Preistorik istikşaflar her se
ne muntazam bir planla bütün Anado
lu'da yapılacaktır. 

2. - Pazarlı hafriyatı : 
Çorum vilayetine bağlı Pazarlı mev

kiinde yapılan hafriyatta Frikyalıla
ra ait üç mimari katı ihtiva eden çok 
mühim bir site bulunmuştur. Meyda
na çıkarılan mimari eserler arasında 

bilhassa dört köşe burçlar ve binalara 
kaplama vazifesini gören fayans ka -
bartmalar nazarı dikkati celbetmekte
dir. 

Kabartmaların üstünde hücum ve -
ya yürüyüş nizamında askerler, hay
van mücadelesi tasvirleri, kentor ve 
isfenksler mevcuttur. Bulunan eserle
re nazaran Pazarlı Frikya kültürü, 
sönmeden ve eski şark kültür unsurla
rını kendinde mezcctmektedir. Pazar
lı hafriyatı şimdilik neticelerini ver -
miş olduğundan bu seneki çalışmaya 
son verilmiştir. 

3 . -Alacahüyük hafriyatı : 

Türk Tarih Kurumu tarafından 933 
tcnbcri Alaca - Hüyük'te yapılan ve 
Anadolu tarih ve kültürüne dair fev
kalade mühim belgeler veren Alaca -
Höyük hafriyatına bu sene de devam 
olunmaktadır. Geçen sene beliren Eti 
~inin b.Y &ene dev.olar kısnu açıl-

mış ve isfcnksi kapıya doğru uzanan 
kale duvarları bulunmuştur. Mabet 
mütehassısların ifadesine göre şimdi
ye kadar mühim Eti mabetlerinin en 
büyüklerinden sayılmaktadır. 

4 . - Karaoğlan haf riyalı : 
Ankara'nın Gölbaşı nahiyesine bağ· 

h Karaoğlan köyünün yanındaki hö -
yükte geçen sene başlanan hafriyata 
bu sene de devam edilerek höyüğün 
mühim bir kısmı açılmıştır. Klcisik de
virlerden başlıyarak Etilere ve bakır 
devrine kadar muhtelif eserleri ihtiva 
eden höyüğün Ankara'yı cenuba bağ
lıyan yol üzerinde bulunması hesabiy
le mühim bir kültür merkezi olduğu 
anlaşılıyor. Ele geçen eserler şimdi

den birçok tarihi meseleleri aydınlat
mış bulunmaktadır. 

5 . - Ç<mkırı lıa/riyaıı : 
Geçen sene Kurum adına arkeolog 

Remzi Oğuz tarafından Ankara'nın i
çinde, Çankmkapı'da başlanan hafri -
yata bu sene gene kurum adına olmak 
üzere Ankara Tarih, Dil ve Coğrafya 
Fakültesi arkeoloji enstitüsü profe
sör ve talebeleri tarafından devam e
dilmektedir. Bu seneki hafriyatta kla
sik devre ait büyük bir hamam meyda
na çıkarılmıştır. Hafriyat devam et
mektedir. 

6. - Ankara mabedi hafriyatı : 
Ankara belediyesi çok isabetli bir 

kararla Ankara'nın içindeki meşhur 

Ankara mabedinin etrafını açmağa 

başlamıştır. Türk Tarih Kurumu bu 
açılan ~abada mabedin hakiki hüviye
tini meydana çıkarmak maksadiylc 
hafriyat yapmaktadır. Şimdiden ma
bedin etrafındaki inşaatın temelleri 
ve sütun ayakları meydana çıkarılmış 
tır. Teknik sebepler dolayısiyle mu
vakkaten tatil edilen bu hafriyata tek 
rar başlanmıştır. 

7. - Trakya lwfriyatı : 
1936 danberi Trakya höyükleri üze

r inde yapılan hafriyata ağustos ayı i
çinde tekrar başlanmıştır. Bu seneki 
hafriyat Vize civarındaki höyüklerle 
Vize kasabasında ve Kırklareli civa
rındaki höyükler üzerinde olacaktır. 

8. - lznıir Nanwzgcih hafriyatı: 
İzmir müzesi tarafından İzmir'in i

çerisindeki namazgah mevkiinde baş
lanmış olan hafriyat orada mevcut ve 
klasik devre ait büyük bir çarşıyı mey
dana çıkarmıya başlamıştır. Tarihi 
kıymeti kadar İzmir için turistik kıy
meti buyük olan bu hafriyatı sona er
dirmek için Türk Tarih Kurumu $e
çen yıl hafriyata nakden yardım et -
miş ve bu sene bu hafriyatı himayesi
ne alarak daha büyük faaliyetle çalı
şılması imkanlarını vermiştir. Hafri
yat yaz münasebetiyle muvakkaten 
tatil edilmiş olup eylül içinde tekrar 
başlıyacaktır. 

Almanya' da yahudi 

muesseselerinin tasfiyesi 
Berlin, 31 a. a. - Yahudi müesse

selerinin tasfiyesi için yapılmakta olan 
teftişlere büyük bir şiddetle devam e -
dilmektedir. Berlin belediye reisi, şe -
birdeki bütün tüccarlara hitaben neş -
rettiği bir beyannamede, yahudiler in 
alakadar olduğu her türlü muvazaalı 

işleri ortaya çıkarmak üzere müessese
lerinin aryen mahiyetinin tetkika tabi 
tutulau~ını bildirmektedir. 

t -

Müstakil 
Hatay 

(Başı 1. inci sayfada) 
adet ve refahını temine çalııırken bü
tün hataylılara iyi örnek olmak vazife
sini tahmil ebnektedir. Bunun iıçin de 
önlerinde, kendi emniyetlerini garanti 
etmekte bulunan iki büyük ve dost 
devletin misali vardır: Türkiye • e 
Fransa'da olduğu gibi Hatay'da da 
dil, din ve mezhep anlaımazlıkları ih
dasından çekinerek, uzak Te yakın . 
mazinin tatsız hadiselerini unutarak 
dürüst ve sadık vatandaşlar aıfatiyle 
ve milletçe clbirliği e tmek sayın me
buıılar gibi halkın da yüksek menfaat
leri muktezasıdır. 

Hususiyle her parl&man teT, mem
le kette cari usuller veçhile hükümet 
mesuliyetini Üzerine alm akta olan 
ekseriyet fırkası, yani türk mebuslar 
ve onların temsil etmek te bulund uk
l arı türkler arasında herhangi gö
rü§ farkı ancak ve ancak realiteleri 
unutarak dalalete &apmaktan bqka 
bir şeyi ifade edemez. Hatay türk· 
leri arasındaki birliğin zerrece bozul
masına, hele bütün çekilmİ§ olan acı
lardan sonra, kim tahammül edebilir? 
Böyle bir ihtimali akla getirmemek, 
daha doğrusu Hatay türk birliğini bo
zacak bir tek İnsanın mevcut olabile
ceğini bile düşünmemek lizımdrr. 

Hatay dolnyısiyle Türkiye ve Su
riye mün asebetlerine gelince; Ha
tay' da araplar ekalliyettedir. Bwı
dan dolayı, sağduyu icap eder k i Ha
tay istiklali, Türkiye, Suriye ve Ha
tay arasında ırk bakımından hiç b ir 
ihtilafa mahal vermesin, ve taınter

sine, müstakil Hatay ıimdiye kadar 
yanyana yaşamış ve b undan böyle 
de yanyana yaıamaları m ukad·der 
bulunmuş olan Türkiye ve Suriye'yi 
biribir ine bağlıyan bir rabıta vazife
si gönün. 

Bilmeyiz tekrara ihtiyaç var mı? 
Fakat, H atay hakkındaki uas poli
tikamız Hatay'ın tam istiklali ve Ha
tay halkının refah ve saadetinin te
m inidir. Bu politikamızdan hiç b ir 
devletin kuşkulanmağa hakkı dahi 
yok tur. Uzak ve yakın bütün d06t 
devletler politikamızın samim iyeti
ne inanarak bizi yalnız Yakın Şark
ta değil, kendi başlıca umd~lerimiz 
hükümlerinden olduğu Üzere cihan
da sulh ve sükunun &millerin ·den b i
ri olarak tanım11lardır. En gergin 
devrelerde ancak sulh yollarını ara
mıı olan Türkiye bundan böyle de 
aynı yo ldan e lbette ayrılmıyacaktır. 

Bu sulh politikasının ve Hatay ia
tiklalinin, tahrikten zevk alan vey• 
menfaat gören bazı unaurları, Tür -
kiye - Suriye dostluğunu tezelzüle 
uğratmağa ve Hatay idaresini güç
lüklerle karıılaıtırmıya ııevkebneai 
ihtimalini dü§Ünmek kabildir. Fakat 
bu gibi tahrikçi unsurlara hatırlat
mak lazım mıdır ki, komtu memle -
ketlerin dostluklarını, aulhu ve gen ç 
bir memleketin istiklalini tahrik ve 
teıviı mevzuu haline getirmiye 
kalkııanlar ancak husranla kartılaş
nuya mahkumdurlar ? lç masunluğu 
iki dost memleketçe garanti edilen 
Hatay'ın huzurunu boznuya çabalı
yacak olanların bütün gayretleri 
beyh u·de gayretler olduktan baıka 
kendileri için de tehlikeli b ir oyun 
olmaktan ileri gidemez. 

Hatay millet m eclisinin toplan a· 
cağı günün arifesinde bütün bunlar
dan bahsetmek yeni müstakil devle
tin sükununu dü~üncnler için bir va
zife olduğu gibi ona aaadetler ve 
muvaffakiyetler temenni ebnek de 
en zevkli borçtur. 

Na8uhi BAYDAR 

1 KÜÇÜK Dl$ HABERLER 1 
X Berlin - Salahiyettar mahfiller, 

B. Hitler'in Rayştag'ı içtimaa davet 
ettiği hakkında yabancı gazetelerde 
çıkan haberlerden malumattar olma
dıklarını bildirmektedir. 

X Port Vaıington - Liyötnan dö 
Veso Pari tayyaresi, Grinviç saatiyle 
saat 19.20 de buraya vdstl olmuştur. 

X Londra - İspanya sefiri Pablo 
de Azcarad, bu sabah hariciye nezare
tine giderek Lord Plimut ile görüş -

.. .. I 
muştur. 

X Paris - Hariciye Nazırı B. Bo
ne, öğleo"n sonra Sovyetler Birliği 
büyük elçisini ve Amerika Birleşik 
devletleri büyük elçisini kabul etmiş -
tir • . 

X Londra - Almanya'nın Liverpol 
konsolosu, Yorksaşyr belediyesine 
gönderdiği bir mektupta, son günler -
de küşat resmi yapılan bir abidedeki 
bir kabartmanın "şayanı teessüf" ma
hiyet arzettiğini tebarüz ettirmiştir. 
Bahis mevzuu kabartma bir kadının 
başını kesen bir alman neferini göster
mektedir. 

X Stokholm - Maliye nezareti sa
bık müsteşarı B. E r ikson, B . Lcvin
sonun yerine devlet bakanlığına, B. 
Lcvinson da valiliğe tayin olunmuş

tur. Kabinede yapılan bu tadilata hiç 
bir politik chemiyct verilmemektedir. 
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BARAJIN EN HA~McTLİ 
MANZARASI BURADA 

AYAKLARINIZIN ALTINDADIR 

kenarı inaana na.ad bir iç rahatlığı ve 
ferahlığı verir, bilir misiniz? 

Kolunuzu demir parmaklığa dayı -
yor ve manzaraya dalıyorsunuz. Önü
nüzdeki kadife gibi pürüzsüz gölde 
küçük sandallar geziyor, bir aile rei
sini çocuklarını gölde gezdirirken gö
rüyorsunuz. Kollarını gere gere, göğ
sünü fişire şişire kürek çekiyor; bü
tün bu geniş ve yeşil vadinin temiz 
havasını, oburca, ciğerlerine doldur -
mak istiyor, zannedersiniz. Gölün ö-
hür kenarında tek başına, kol kola, ai
f ece gezenler; mini mini iskelelerde 
~:ayık bekliyenler.. Bütün bu canlılık 
~österiyor ki, Baraj mesiresi ankara
lıların çoktandır hasretini duyup da 
dile getiremedikleri bir ihtiyaca karşı 
kurulmu~tur. 

Gazinonun arkasında, yolunuz i
kiye ayrılıyor. İnce, fakat düz 

ve muntazam bir bahçe yolu sizi kıv
rıla kıvrıla ta tepeye, bendin üstün -
den iki yüksek dağı biribirine bağlı • 
yan asfalta çıkarıyor. Ötekinden gi
rince de beton dıvarların bütün haş
metini yakından görebiliyorsunuz. 
Güzel çiçeklerle süslenmiş bir büyük 
parktır burası.. Gölün iki tarafı da 
böyledir. Gene bir demir köpr'ü ... İn -
san burada, o kadar şaşırıyor ve 

- Hangi tarafı daha evci gezsem? 
Şaı1kınlığına uğrıyor ki. .. 

1 - 9 - 1938 

Fenlandiya güreı~ileri İstanbul' da 
~ ..... ----------..... .._--------..... ----........ ------~-------

BU CUMARTESİ GÜNÜ 

Türkiye - Fenlöndiya 
Milli Takım müsabakaları 

Ankara'da başlıyor 

BARAJ insan elinde şekil 
bulmuş bir zevktir 

Bendin öbür tarafında, kıvrıntılı bir 
merdivenle gene yukarı asfalta çıka
biliyorsunuz. Baraj'ın en haşmetli 
manzarası burada ayaklarınızın altın . 
dadır. Öte yanda sizi birdenbire sih
rine kaptıran bir cazibenin karşısında 
bulursunuz kendinizi... 1 

Yarın yem yeşil bir ormanlık ola · 
cağı hakkında şimdiye kadar sevindi
rici ve ümitli işaretler taşıyan iki ıı
ra tepe, eteklerini yalaya yalaya aşın
dırmış bir uzun ve geniş suyu arala
rındaki boğaza hapsetmişlerdir. Bu su, 
kilometrelerce geriye doğru uzanıyor. 
Çubuk çayı adını alıncaya, bir bel ka
lınlığına ininceye kadar ... Gözleriniz
de bu vadinin bir kaç sene, on on beş 
sene sonraki halini canlandırmaya ça
lışıyorsunuz. Düşünüyorsunuz ki o za
man burası günahkarlara haram olan 
cennetin bir köşesi olacaktır. Fakat 
neye o kadar bekliyoruz ki? Bendin 
beri yanı bugün cennettir. 

66 kiloda dünya şampiyonu olan Lauri Ke•kela güreı antrenörü 
Anni Pellinen'le, Finlandiya idareci•i ara•ında 

Bir kaç gün eve! gelec
0

eklerini b~ 
sütunda haber verdiğimiz Finlandi
ya güreşçileri salı günü saat on beş
te lstanbul'a çıkmışlar ve İstanbul 
sporcuları tarafından hararetle kar

Baraj, güzel zevkin insan elinde 
şckilleşmesidir. Hiç düşünme

den söylenebilir: Çubuk barajı Tür • 
kiye'nin en güzel köşeletinden biri 
olmuştur. Şehrimizin on bir kilomet· 
re ilerisinde eksiksiz, kusursuz ve ih
timamlı bir dinlenme yerimiz vardır. 

Bir kaç sene evci, Yüksek ziraat 
enstitüsünün altından ayrılan tozlu 
ve tümsekli yol Ankara'nın yakın ka· 
zalarının yoluydu. Yazın tozdan, kı
şın çamurdan geçilmez, geçilse de fe· 
dakarhğına degmezdi. Bazan yolu
nuz bataklık kokan derelerin kenarı
na düşer, hazan da kup kuru etekler
den kurtulur ve sizi sapsarı tepele
re tırmandınrdı. 

Sağınızda güzelleşmeye ~üsait o
lup olmadığını bile düşündürmiyecek 
kadar ihmale uğramış yeşillikler gö- . 
rürdünüz. Ağaçların dibinde sıtma 
tehlikesinden oturamaz, suyun yanı
na kokudan yanaşamazdınız. Ve bu 
manzara kar§lsında, yeşile ve suya 
hasret, serine muhtaç bir ankaralı o
larak yalnız acırdınız. 

Ya bugün? 
Manzara, havsalamızın çcnberini 

yırtmıştır. Gördüklerinizi, eskisiyle.: 
mukayese etmiye bile lüzum görmü
yoruz. Aralarında o kadar derin fark
lar, o derecede büyük nisbetsizlik var 
ki... 

Medeni Ankara'nın ihtiyaçlarını 
ancak bu kadar güzel çarelerle kapat
mak mümkündü. Önce şunu söylemek 
lazım ki, size anlatmağa çalıştığım 
mevzuun hiç bir yerinde "üstünkörü
lük" yoktur. Her noktasına ince bir 
dikkat sarfolunmuş, her yeri güzel ve 
titiz bir zevkle işlenmiştir. 
Alaçeşme'nin karşrsındaki virajı dö

nerken şoför: 
- Geçen sene burası dardı. Kaza ih

timali vardı. Fakat emir verildi. Şimdi 
geniştir. Emrin dışına çıkarak süratli 
giden şoför bile yolun dışına çıkamaz 
artık ... Diyordu. 

Pazar günleri, çok erkenden, Taş • 
han'da sıra sıra otobüsler görürsünüz. 
Bunlar Baraj yolcuları içindir. 

- Baraj'a gitmek istiyordum. Fakat 
vesaiti nakliye yok ki. Yahut: 

- Bu haftamı Baraj'da geçireyim 
dedim, vesaiti nakliyenin yanına ya· 
naşılmıyor ki ... 

Gibi şikayetlere artık dilimiz var -
mıyor. İstediğimiz saatte, istediğimz
den daha çok rahat, ve gördüklerimi
zin hepsinden güzel bir yerde hafta 
tatilimizi geçirebiliyoruz. 

Baraj'ı bu sene gördünüz mü? 
Fakat görmedinizse hakikaten 

yaz tatilinize acıyın .. Çünkü o kadar 

.. 

, .. 
. i 

. . 
... _,. . .,, 

Sayın Ali Çctinkaya'yı idare 
C\'İııin Hniinclt:ki terasta din

Jcııirkcıı gördiik 

haşmetli ve cazip bir dekoru Ankara'
nın hiç bir mesiresinde bulamaz, bol 
suyuQ insana verdiği iç ferahlığını 
başka bir yerde duyamazsınız. Benim 
anlatmağa çalışacaklarım, sizin göre
bileceklerinizin yanında pek sönük 
kalacak. 
Yalnız yirmi yirmi beş dakika sü

ren otobüs yolculuğu bile, geçireceği
niz iyi saatlerden bir kısmı olacaktır. 
Fakat, ayağınız yere değdikten sonra 
mutlaka: 

- Niye şimdiye kadar gelmemişim 
buraya ,diyeceksiniz ve başka yerlerde 
geçirdiğiniz tatillerinize hayflanacak-
sınız. 

*** 
Bu köprü hep böyle kalabalıktır. 

Gidenler, dönüp gölün karşısını dolaş 
tıktan sonra tekrar gidenler ve hep 
gidenler ... O hafta için son defa ola· 

Barajın tepeden görüniifü 

şılanmışlardır. 

lstanbul'dan gelen bu haberi du
yan sporcularda ve spor scverlerde 
merak ve heyecan başladı: 

- Acaba bizim güreşçiler bu takım 
karşısında ne netice alacak ? 

- Sebep ? 
- Basit : 
Gelen bu takım hiç şüphesiz dun

yanın en kuvctli güreş takımlarından 

f "'"""""" Yazan : ................ , 

Şol tarafta~i fidanlıkların arasın

da dönemeçlerle tepeyi bulan 
ince yol sizi, Baraj yolu asfaltının son 
durağına kadar çıkarıyor. Ve bir kü
çük tepeciği daha göze alırsanız ben -
din iki tarafına da ha.kim, en hatmetti 
noktaamdaaınız. 

biri, 
Aralarında olimpiyadlarda, Avru

pa'da şampiyonluk almış olan güreş· 
çiler var. Bu yetmiyormuş gibi her 
iki federasyon tarafından tertip edi
len bu seri müsabakalar dolayısiyle 
ortada mevzuubahis olan bir de hey
kel var. Ağır sikletle ,ampiyon 

Pekko Mellovrıo 
Kemal Zeki Gencosman t """"'""'""' ........ ' ... 111'' .............. . 

Oda g~nişliğinde, fakat dört tarafı 
açık ve üstü örtülü bir yerdesiniz. Bu
rası, gözün manzara ve zevkini do -

yurmak için yapılmış, kanapcler ko -
rak dönenlerin ayaklarına bakıyorum: nulmuştur. Ama, etrafta, böyle güzel 
Adeta geri geri gidiyorlar. İstemeden 1 günlerini çatı altında geçirmeğe kat
bir dönüş... lanmıyanlar, yaydıkları bir seccade • 

Güreş meraklıları belki hatırlarlar. 
Geçen 1937 şubatında Finlandiyalı ' 
kont Bertel Nordström tarafından 
Finlandiya ve Türkiye milli takımla

Köprünün altından, Baraj'ın suyu - nin üstünde sohbete dalan aileler var. 
nu parlak ve temiz akisler yaparak; Kimi yemek sepetinin başında, kimi 
güzel ve ahenkli bir şırıltı ile akar • güneıtc serinlettiği karpuzun kıp kır
ken uzun uzun seyrediyor ve yürüyo- mızı dilimlerini çekirdeklerinden a -
ruz. Sağımız dik bir yamaç .. Bir kaç yırmaıkla meşgul... 
sene sonra bu dağ da sık bir ormanlık Aşağıda, gezenler birer nokta kadar 
olacaktır. Daha bugünden fidanlar küçüldüler. Gölde gezen sandallar, 
serpilmeye umumi manzara yeşillen- çocuk oyuncakları gibi kaldı. Fakat 
meye başlamıştır. gazino ve gölün etrafındaki bir sıra 

Solunuzda, insanın su hasretini, iş- dinlenme yerleri buradan kuş bakışı o 
tiyakını ve sevgisini doyuracak kadar kadar güzel görünüyor ki .. 
geniş, o kadar temiz ve parlak bir gol Asfaltı t~k.ibediyor, şimdi artık ya • 
var. Gölün kenarı, köprünün yanından vaş yavaş ınıyoruz. İndikçe aşağıda 
tA, bendin dibine kadar koyu ağaçlık gezenler büyüyor, gazinolardaki şem
ve gazinolar ... Ya biraz ilerideki ada? siyelerin altında öbek öbek oturan ai-

Sevimli bir köprü sizi, ihtiyar bir leler, gölün beri yanında yer bulama. 
kaç ağacın tamamen gölgelediği adaya mak yüzünden veya yalnız gezmek i
geçiriyor. Üç yanınız su, bir yanınız çin aşağı yukarı dolaşanlar daha iyi 
daracık bir köprü ile karaya bağlıdır. seçiliyorlar. 
Bu ada, sahil şehirlerimizde büyüyen- Baraj'ın en hakim noktalarından bi
leri veya ömürlerinin çoğunu su ke- rinin üzerine kurulmuş olan güzel, şi
narında geçirenleri kuru Ankara'nın rin bir ev var. Burası idare evidir ve 
bir köşesinde hasrctlilerinc kavuştu- bunun önünden aşağıdaki canlı hayat, 
ruyor. göl, karşıki sırtlar çok güzel görünür. 

Sayfiyeciliğin de kendisine mahsus Sayın Ali Çetin Kaya'yı, idare evi. 
incelikleri ve ustalıkları vardır. Din • nin önündeki terasta dinlenirken göl'
lcnme gününün tamamını veya birkaç dük. Ankaralılara en güzel sayfiye 
saatını Baraj'da geçirmeğe karar ve- yerlerini kazandırmış, senelerce ço
ren şehirli, burada her istediğini hem raklığın acısını çekmiş olanların 
de en iyisini bulur. Yerin, en mükem- minnetlerini toplamış olan vekil, de
me! olması için hiç bir fedakarlıktan ğeri ölçüsüz olan eserinin karşısın
kaçınılmamıştır. Henüz Baraj'ın say- da yorgunluğunu dindiriyor; dinlen
fiye yeri olarak şöhret bulmadığı gün- miye ayırabildiği bir iki saatini bura
lerde növmit olduğu günler de belki ya tahsis etmiştir. 
olmuştur. Fakat, onu bir tarafa hıra- Ve biz ... Günlük işlerin, üzüntüle
karak, güzeli güzel olarak anlatmak rin, kol ve kafa yorgunluklarının bü
bir borçtur. tün yükünü Baraj'da bırakarak dönü. 

Serin lıir ağaç altı, gölgelik bir su yoruz. 

rı arasında yapılacak seri müsabaka
Iaı:ının galibine verilmek üzere bir 
heykel hediye edilmiştir. 

Bu münasebetle heykeli hediye e
den tarafından güreş federasyonuna 
hitaben yazılmış mektubu aynen neş
rediyoruz: 

Bay Başkanım, 
Aşağıda imzası bulunan ben T.S.K. 

güreş federasyonu ve Finlandiya fe
derasyonu (Suomen Painilitto) tara
fından Greko - Romen tarzında ter
tip edilecek ve bu iki memleketin gü
reşçileri arasında yapılacak olan 
Türkiye - Finlandiya milli müsabaka
larında galiplere verilmek üzere bir 
şild hediye etmeği bildirmekle ıeref 
duymaktayım. 
İsmi geçen şild Brons olarak dö

külmüş ve birbiriyle mübareze halin
de bulunan iki ayıyı temsil etmekte-

56 kiloda fampiyon 
Kauko KiiHeli 

dir. Bu heykel murabba şeklinde ci- dan mülhem olacaklar ve açık ve 
lalı siyah bir tahtaya ve bir yuvarlak mertçe yapılarak Türk ve Finlandiya 
kaideye istinat etmektedir. güretı;ilerinin kardeşliğini tavsim e-

Mcsnedin dört cephesinde Finlan- dcceklerdir. 
diya ve .Türk lisanları ile yazılmış Bu vesile ile derin saygılarımı au-
gümüş levhalar bulunmaktadır. Bu narım. 
levhalar şildin mahiyetini gösterecek 
yazılar ihtiva etmektedir. Levhalar
dan birinde mine ile yapılmış Finlan
diya ve Türk bayrakları bulunmakta
dır. Kaideye dört tane gümüş madal
ya asılmıştır. Bu madalyalara her mü
sabakanın sonunda neticeler yazıla
caktır. 

Heykelin artistlik kıymeti çok 
yüksektir. Meşhur İsveçli heykeltraş 
Andrees Jönsson tarafından yapıl· 
mıştır. Şildin şekli tarafımdan çizil
miştir. Ve yüksekliği 45. santimdir. 
Şunu söylemek isterim ki Türk gü

reş ekibi tarafından Berlin olimpi
yadlarından elde edilen muazzam mu
vaffakiyetler benim en yüksek hay
ranlıklarımı celbctti. Türkiye fede
rasyonu antrenörü Onni Pcllinen ve 
Finlandiya federasyonunda Greko -
Romen tarzında bir Finlandiya Tür
kiye maçı yapılacağını öğrendim. Ge
çen kanunusani içinde Helsinkfors'ta 
sanayi nefise ve spor hakkında bir 
koiferans vermek üzere davet edildi
ğim zaman Türkiye Finlandiya ma
çının nihayet tesbit dilebilmiı oldu
ğunu öğrenmekle bahtiyar oldum. 

.Artist ve Ressam , 
Finlandiya güreş federasyonu 

fahri azasından 
BERTEL NORDSTRÖM 

[ Güretçiler ve güretler hakkında 
yarın da malumat vereceğiz.] 

••• 
T.S.K. Güreş Federasyonundan: 
3 ve 4 eylül cumartesi ve pazar 

günleri Ankara 19 mayıs stadyomun
da yapılacak güre§ müsabakalarında; 
Stadyom idaresince evelce verilmiş 
bulunan serbest duhuliye kartları 
muteber olmıyacağından Ankara böl
gesi ıerbeıt ve Greko - Romen birin
cileri ile evelki tebligatımızda isim
leri geçen güreıçilerin Türk Spor 
Kurumu'nda Bay Necdet Ulutan'a 
müracaatla yalnız bu müsabakalar 
için muteber olan davetiyelerini al
maları rica olunur. 

*** 

Bu teberru ile genç Türk güreşçi
lerinin piftarları ile güreş memleke
ti olan Finlandiya'da Finlandiya şam
piyonları arasında yapılacak olan ilk 
müsabakanın hatırasını tesbit etmeği 
arzu ediyorum 

T.S.K. Güreş Federasyonundan 
Ankara'da 3 eylül cumartesi saat 

17 de Türkiye milli güreş takımı ile 
Finlandiya milli güreş 'takımı arasın
da Greko - Romen güreş müsabakası 
yapılacaktır. 

Bu münasebetle 2 eylül cuma ak
şamı Toros ekspresiyle Ankara'ya ge
lerek misafirimiz olacak bu dost ve 
kardeş millet güreşçilerini Ankara'
daki ıporcu gençlerin istasyonda kar
şılamaları bu sporcu gençlerden ve 
spor kulüpleri başkanlarından rica o
lunur. 

Baraj ıcuin~-'' dinlenenler 
Öyle ümit ederim ki gelecek mü

aabakalar enerji ve aaıl ıpor ruhun-
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H i K A y E 

İ .T İ RAZ 
Salih haşin ve somurtkan bir adam- !erden akıllanmadı, bu sefer bizi de 

dı. Her akşam, ortalık kararıp da onun birlikte felakete sürükliyecek. Kabil 
•ve dönüş vakti yaklaştı mı karısı değil, ben onunla dağ başnda oturmı
~eynep'le iki kızını bir ürpermedir a- ya cesaret edemem. 
lırdı. Ondan bir zelzele gibi, bir yıldı- Zeynep: 
tım gibi korkarlardı. Çünkü ekseriya, _ Doğru söylüyorsunuz, dedi, hak-
tvc bir zelzele veya yıldırım gibi gi- kınız var. lı"'akat ona nasıl itiraz etme
rer, hiç yoktan, beklenmedik bır sebep 
ıcat ederek bağırır, küfreder, tepınir, 
tite beriyi yere vurup kırardı. 

li? Tabiatini biliyorsunuz. Ağzımı aç
sam beni döveceğinden, belki de öldü
receğinden eminim. 

Leyla gene tekrarladı: 
Halbuki karısı bir melek gibi uysal

dı. Mütevekkil, kanaatkar, gündelik 
İ§kenctl;)ine, ağzını açıp bir kelime - Ne olursa olsun, her şeyi göze al-
•öylemcden tahammül ederdi. Nadi- mamız tazım. 
ren odada yalnız kaldıkları zaman, ko- O zaman başbaşa verip bir çare dü
casının ağzından evi ıarsacak bir ıJid- şündüler. Nihayet itiraz ve sonuna ka
detle iğrenç küfürler fırlarken elleri- dar ısrar etmek kararında ittifak etti
ni kırarak; "Aman, kızlar duymasın,, ler. Akşam Salih eve dönünce, Zeynep 
diye yalvarmıya cüret ettiği olurdu. giderek ona evin satılmasına ve dağ-

Kızları Leyla ile Süheyla da, daha başına gitmıyc razı olmadıklarını söy
•traflarını ilk anlamıya başladıkları liyccckti. Kızlar bu esnada bekçiyi bir 
andan itibaren bu zalim ve şirret ba- sebeple kapıya çağıracak ve orada bek
banın merhametsiz muamelesine ma- letcceklerdi. Eger, tahmin ettikleri 
ruz kalarak büyümüş oldukları ıçin gibi babaları annelerine el kaldıracak 
annelerinin hareket tarzını taklit et- olursa, bekçiyi imdada çağıracaklar ve 
meyi ehvenişer bulmuşlardı. Bu üç ka- artık bu aile bağını büsbütün kesip 
dın o kadar sessizliğe alışmışlardı kı, atmanın ve kendi başlarının çaresine 
hatta o, zalim adam, sabah erkenden bakmanın yolunu arıyacaklardı. 
sokağa fırladıgı zaman bıle, sankı hiı- Ak§am, Salih eve dönüp de hiçbir 
la hayaleti evin içinde dolaşıyormuş şey söyiemeden odasına çıkınca, :>U
da seslerini i§itecckmiş gibi araların- heyla bekçiyi bulup kapıya getırdı ve 
da fısıldaşarak konuşurlar, burada bir onunla icat ettiğı bir kıra meselesi 
cenaze evınin süki'ınet ve matem hava- hakkında konuşmıya başladı. Bu esna
ıı ••erdi. da Leyla ile Zeynep yukarıya çıktılar. 

Zeynep, ona vardıgı zaman babasın- Leyla kapıda beklıyecek, Zeynep içe
dan mıras kalan bu ı:v! ve bır çoı. mu- ri girip kararlarını bildirecekti. 
cevherler ve kıymetlı eşyalar getir· 
nıı)itl. ı. akat kocası, bir ınaymuıı iş- Omrllnde en küçük bir itirazda bu
tanlılığıyle, turlu ışlcrc teşebbüs et- lunmamış olduğu halde kocasına kar
mış, tıcaret yapayım derken üütUn 0 şı bu vahim kararı bildirmek vazifesi
ana yildigarı mücevherlerini ve baba ni üzerine alan kadının kalbi çatlıya
yadıgan eşyalarını birer birer satmış, cak gibi vuruyordu. Nihayet, kapıyı 
parasını har vurup harman savurmuş· açtı ve içeri girdi. Her şeyi göze al· 

tu. Hu muvatfakıyetsizlil<.lerin herse- mıştı. 
lcrındc u;lannıış görunür, kendısinc Şaşılacak bir gayret sarfedcrek ta-
bir memuriyet bulur, bir müddet hıç biı hale getirdiği sesiyle: 
olmazsa ailesinı açlıktan öldürmiye- - Bana bak, Salih, dedi, biz kızlarla 
cek kadar bir parayı eve getirirdi. Fa- karar verdik, bu köye gitmiyeccğiz. 
kat sonra, günün birinde aklına eser, Erkek, hayretten büyümü§ gözleri
mescla yarış için at yetiştirmiyc kal- ni ona kaldırdı. İlk defa olarak işittiği 
kar, işini gücünü bırakır, karısının bir bu itiraza hiddetten ziyade şaşıyordu. 
iki c~yasını satıp aldığı bir çift hay- Kadın, bu ilk cümlesinin beklediği 
vanla uğra§ır, her koşuda hayvanlar infilaka sebebiyet vermemiş olmasın
sonuncu geldikçe öfkesini karısiylc dan cesaret alarak devam etti: 
Kızlarından çıkarır, onlara hayatı ce
hennem eder, sonra bir gün kızıp hay
vanları aldığı fiyatın bc§te birine sa -
tar, gene bir iı aramıya koyulurdu. 

Bu hal kaç defalar tekerrür etmiş 

hiç birisinde uslanmamış, güç bela 
bulduğu yeni memuriyetle kanaat ct
ıniyc bir türlü alışamamıştı. Bu, onda 
adeta bir müzmin hastalıktı. Bir ikı 
sene müntazaınan çalıştıktan sonra, 
hastalık tesirini gösterir, bir gün eve 
gelince, yeni bir projesinden, itiraz 
kabul etmez bir katiyctle bahseder, 
hatta bazen eve haber vermek lüzumu
nu bile duymadan planını tatbik mev
kıine koyardı. O .zamanlar, genç ya
şında kahırdan çökmüş olan zavallı 
Zeynep, çekmesinden eksilmiş olan 
bir yüzükle iki bilezikten, kendileri i
çin yeni bir felaketin başlamakta ol
duğunu anlar, kızlarla ana başllıışa ve
rip tiılihsizliklcrinc ağlaşırlardı. 

İşte o gün de eve, halinde bir gayri
tabiilikle, yeni bir fırtına bulutlarının 
ufukta birikmekte olduğunu hissetti
ren bir tavırla gelmiş, yemekte: 

- Hanım, demişti, karar verdim, ar-
tık işi bırakıyorum. 

Karısının ve kzlarmın boğazlarında 
yumruklaşan lokmalarını yutamadan 
kendisine doğru kalkan endişeli ba
kşlarını görmemezliğe gelerek: 

- Evet, diye devam etmişti. çok 
karlı bir iş buldum. Bir çiftlik satına
lıyorum. Şehirder. bıktım. Bundan 
sonra 7İraatle uğraşıp gül gibi geçine 
ceğiz. Tabii bu eve ihtıyacımız kalmı
yacağı için onu da satacağız. Ben mu
amelesini yaptırıyO[L.ul. Yarın yaht1t 

öbür gün gidip takririni verirsin, olur 
biter. 

Bu sözlerden sonra, Zeynep ağzına 
bir lokma daha koyamamış, büyümüş 
gözleriyle, anlamadan önündeki piliç 

- Hem bilmiş ol ki evin satılmasına 
da katiyen razı değiliz. 

Bu sözler de ağzından çıktıktan 

sonra, Zeynep heyecanından takatini 

kaybedip yere düşmemek için kapıya 

dayandı. Kapının dış tarafında bekli

yen Ley lanın kalbi de daha az şiddet
le çarpmıyordu. 

B. Salih bir lahza durdu, düşünür 

gibi bir tavır aldı ve sonra çok yumu
şak bir sesle: 

- Peki canım, dedi, nasıl isterseniz 
öyle olsun. Mademki hoşunuza gitme
miş, vazgeçeriz bu işten. 

Zeynep, bu umulrqadık muvaffaki
yetinden sevinç içinde dışarı çıkarken 
yirmi senedenberi katlandığı işkence
leri hep bu tahammülü ve dilsizliği 
yüzünden çekmiş olduğunu anlıyarak 
kendi kendine: "Ah, nasıl olmuş da i
tiraz etmesini daha evel öğrenememi
şim., diye söyleniyordu. 
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39 Model 
Bilaupunkt 

Radyoları geldi 
Ankara Adliye sarayı caddesi 

Gençağa apartmanı numara 6 
Telefon : 2208 

Kazım Rüıdü 

butuna baka kalmıştı. Demek dört el- M h • 
le sarıldıkları bu sonuncu istinatgah- u asıp aranıyor 
lan da ellerinden gidiyordu. Demek 
korkunç sefalet, heyula yüzüyle kar- İnşaat işlerinde çalışmrş tecrübeli 

Şılarında sırıtmıya başlamıştı. mesul muhasip aranmaktadır. Talip -

O gece, söz bu kadarla kalmştı. Er- !erin vesikalariylc acele müracaatları. 
tcsi gün ,adam erkenden çıkınca, ana 
ile iki kızı dertleşmek için ba§başa Adres: Emlak Bank. yapı Limited şir-
vermişlerdi. İlk önce atılan Leyla ol- keti Ankara posta kutusu. 366 6201 

muştu. 

- Anne, demişti, şimdiye kadar her ,::!11111111111111111111111111111111111111~ 
Şeye sabrettik, her şeye tahammül et- : 
tik. Fakat ,bu sefer susamayız. Dağ- : 

-
başında, herkesten Uzak, onunla t<:k ;: _ Dr. Bôsit Ürek ~ 
başımıza kalmak, sabahtan akşama ka- : Cebeci Merkez Hastanesi : 
dar onun zulmü ve işkencesi altında -
inlcmektcnse başımı alıp gitmeyi ter- § fç Hastalıkları mütehassısı : 

= 
Cih ederim. ;: Her yUn hastalarını Yenişehir § 

Süheyla: ;: Meşrutiyet caddesi Urek apartı- ;: 

- Doğru, diye ilave etmişti, bu ka
darına susulmaz. Ne olursa olsun. E-
11in satılmasına razı olma. Ziraat kim, 
o kim. Şimdiye kadar yaptığı tecrübe-

: manında saat 15 ten sonra kabul : 
;: eder. Tel: 1694 ;: - -'111111111111111111111111111111111111111,. 
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Memleket 

tesisatı 

hastanesi 
eksiltmesi 

SatıJık : 

Satılık otomobil - Beş kişilik se
kiz silindirli bir Buik otomobili satı -
lıktrr. Görmek için saat 14 den son
ra 1062 telefon numarasında B. Rüş
tü'ye müracaat. 

Satılık apartıman - Ankara şehri 
dahilinde 10.000 ve 17 .000 liraya iki 
apartıman çok uygun fiat H. Dilman 
Tel. 2181 5918 

Satılık arsa - Kavaklıdcrc'dc fran
sız sefaretanesi caddesinde dört par· 
ça kabili ifraz 497 6 metrelik arsa sa -
!ılıktır. Tel. 2086 5987 

Satılık otomobil - 1938 modeli çok 
yeni Opcl satılıktır. Saat 15 den son
ra Ulus ressamına müracaat. 6092 

Satılık arsa, ev, apartman - Anka
ra'nın her tarafında satılık arsalar irat 
getirir apartmanlar, evler. Ti: 2487 
Vahdi Doğrucr. 6095 

Satılık arıa - İstasyon arkasında 
imarca parsellenmiş küçük çapta arsa
lar Tl : 2487 Vahdi Doğrucr. 6096 

Satılık arıa - Maltepe'nin en na
zır yerinde küçük çapta. Ti: 2487 
Vahdi Doğrucr. 6097 

Satılık - Ankara'da Yeşila camii 
karşısındaki çifte furunlar ile Mamak
ta 8 odalı bir ev ile 25 dönüm mikta
rında bağ ve bahçe gene• Mamak'ta 
8 dönüm sulanır tarla ile 950 metre 
murabbaında ve asfalt üzerindeki ar
sa acele satılıktır. Taliplerin çifte fu
run sahibi Haşim'e müracaatları. 6091 

Satılık - Çift yataklı, ceviz kapla
ma 'az kullanılmış bir yatak odası ta -
kımı gidiş dolyısiyle satlıktır. Saat 14 
den 17 ye kadar Ti: 1715 c müraca-
at. 6141 

Satılık apartıman aranıyor - Ad
liye sarayı yanında Ankara ecznesi al
tında Mutlu apartıman No. 5. Tele-
fon 3088 e müracaat. 6124 

Satılık piyano - Alman R. Ulbri
eh marka kruvaze demir kadrolu kul
lanılmış bir piyano acele satılıktır. 

Görmek istiyenlerin her gün sabah 
dokuzdan 18 c kadar Yenişehir Me§
rutiyct caddesi 15 numarada üst kata 
müracaatları. 6121 

Aranıyor: 

Aranıyor - Rumen Ataşe Militcri 
için Ycnişehir'de 6 odalık banyolu ve 
büsbütün konforlu bir apartıman ara
nıyor. Ankara Palas Resepsiyon Şef -
liğinc müracaat. 6162 

iş verenler : 

Hizmetçi aramyor - Evin her tür
lü hizmetini görecek bir kadın alına

caktır. Ankara yüksek ziraat enstitü
sü Anatomi doçenti Dr. Kural'a mü
racaat. 604 7 

iş arayanlar : 

lı arıyorum - Orta tahsilli ve as
kerliğimi de bitirmiş bir gencim veri
lecek her işte çalışırun. Ulus T. B. ru
muzuna mektupla müracaat. 6165 

Diplomalı (yüksek) mühendis -
Su, yol, denıiryol, köprll mühcndi 
iş arıyor. Mühendis W. D. Yenişeh·ı 
Birlik oteli. 6013 

..... 111111111 ... ----·------· 

Küçük ilôn şartları 
Dört aatırlık küçük ilfi.nlardan: 

Bir defa için 30. Kuru, 
İki defa için 50 Kuru, 
Ü'ç defa için 70 Kurus 

ı Dört defa için 80 Kurut 
j Devamlı küçük ilinlardan her dcfaıı 
i için 10 kurus alınır. Meseli 10 defa 

i: 
neşredilecek bir ilin için 140 kuru1 1 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere. 

ı her satır. kelime aralarındaki boşluk:-

ıı.1 lar müstesna 30 harf itibar edilmi15tir. 
Bir küçük ilin 120 harften ibaret oı- ı· 
malıdır. 

ı Dört satırdan fazla her ıatır için ayrı
ca 10 kurut alınır. 

ı 
••ıı 1111111111•·· ... --·-----~ 

Kiralık : 

Kirlık - Aşağı Ayrancı'da Bakan· 
lıklara yakın 1 salon, 3 oda, 2 sandık 
odası yağlı boya ve muşambalı. Yeni 
bir ev. Geniş bahçe, elektrik, su, ban-
yo. Telefon: 2901 5963 

Kiralık hane Kavaklıderc'dc 

İran sefareti önünde No. 2 Bay Yu-
suf evi içindekilere müracaat. 5966 

Kiralık daireler - Y enihal arka
sında Yenihamam apartnnanında ü
çer odalı 2 daire kiralıktır, Konforu, 
fevkalilde manzarayı haizdir. Tel : 
3714 6015 

Kiralık - Yenişehir Adakale 18/1. 
1 nci kat müstakil antreli 4 oda, 1 hol 
konforlu görmek için içindekilere gö-
rüşmek Tel. 3829. 5803 

Kiralık ehven fiyatlı ev - Bakan
lıklar karşısı Bilgili sokak 6 No. müs
takil 5 ve 3 odalı 2 kat 2 hela. Kon -
forlu, bahçeli içindekilere müracaat. 
İkiye de ayrılır. 6127 

Kiralık - 3 oda 1 hol 4 oda hol ve 
5 odalı daireler konfor mevcuttur. 
Havuzbaşı Karanfil sokak Adalar Ap. 
No. 10 müracaat. 6069 

Kiralık - Bir bay için. Y cnişchir 

Malatya Valiliii'inden: 
59453.67 lira keşif bedelini havi olup 

6.8.938 tarihinden itibaren bir ay müd
detle pazarlıkta bulunan memleket 
hastanesi elektrik sıhi, havalandırma 

ve istarilizasyon tesisatı ile kapı, pen
cere, ve tuğla işlerine talip çıkmaması 
dolayısiyle inşaat işleri tamamen tas
dik edilerek ve elektrik ve sıhi tesisat 
fiatlarına yüzde 10 zam edilmek sure
tiyle yalnız elektrik, sıhi, havalandır
ma ve istarilizasyon tesisatı işleri ye
niden kapalı zarf usuliylc eksiltmeye 
konulmuştur Tesisatın heyeti umum.i
yesinin bedeli keşfi 50989 lira 71 ku
ruştur. İhale 14.9.938 tarihine rastlı
yan çarşamba günü saat on ikide ya
pılacaktır. İsteklilerin 3799 lira 40 ku
ruı muvakkat teminat ve ihale tarihin 
den liiakal sekiz gün eve! Nafıa veka
letine müracatla bu işe girebilecekle
rine dair alacakları vesika ile birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatine ka
dar Vilayet daimi encümeni reisliiğ· 
ne vermeleri ilan olunur. (3437) 6·185 

Sınai imalat münakasası 
Ordu Nafıa Müdürlüğünden: 
15-8-938 pazartesi günü ihalesi ya

pılmak üzere kapalı zarf usuliylc ek -
siltmcyc çıkarılan Ünye - Terme yo -
!unun 1 + 365 - 11 + 680 inci kilo
metreleri arasındaki 24892 lira ı 8ku -
ruş keşif bedelli imaliitı sınaiyc inşa -
atına istekli Çikmadığından ihalesi 
15-8-938 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle pazarlığa bırakılmrştır. Ta -
!ip cılanların 15 - eyliil - 938 perşem
be günü saat on ikiye kadar Vilayet 
Daimi encümenine müracaatları i13.n 
olunur. (5934 - 3452) 6190 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Lozan meydanı aile yanında banyolu Antalya Vilayetinden : 
bir oda. Lozan meydanı kırtasiye mü- 1 - Eksiltmeye konan iş: Antal-
dürlüğiınde Bay Süleyman'a müraca- ya mcmlc:.et hastanesi ikinci kısım 
at. 6094 (31,881) lira 53 kuruşluk inşaat; evel-

Kiralık - Yenişehir Sıhhat bakan- ki inşaatın bakiyesidir. 
lığı yanında 3. No. lu apartımanın bi- 2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
rinci katı 3 oda 1 salon, bütün konfo- rak şunlardır: 
ru haiz. İçindeki bekıçiyc müracaat. A) Eksiltme şartnamesi, 

6050 B) Mukavele projesi 
Kiralık ev - Yenişehir'in en mu _ C) Bayındırlık işleri genci şartna-

mesi. 
tena mevkiinde yedi odalı ve icabında 
iki ailenin ikametine clveritli bir ev, E) Keşif evrakı 

D) Hususi şartname 
cyllıl iptidasından önümüzdeki mayıs G) Proje 
sonuna kadar dokuz ay için kiralıktır. IstiyenJer bu ıııtartnamclerle 
İstiyenlerin (1098) telefon numarası - :s evrakı 
na müracaatları. 6161 15 lira mukabilinde Antalya Nafıa 

müdürlüğünden alabilirler. 
Kiralık kaloriferli daire - 3 oda, 3 - Eksiltme 10 eylül 938 cumartc-

1 salon, tam konfor. Ycnitchir Çiftlik si günü saat ıı de vilayet makamın_ 
mağazası karşısı ERKUT apartunanı da toplanacak olan daimi encümende 
kapıcıya müracaat. 6163 yapılacaktır. Teklif mektupları 2490 

Kiralık - Ankara Işrklar caddesin- sayılı kanunun 32 inci ma~d•sindeki 
de (5) odalı (1) geniş salon banyolu tarifat dairesinde o gün saat ıı e ka· 
çok ferah bir ev. Emlak bankasında dar verilmiş olmalıdır. 
Bay Osman'a müracaat. 6166 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

Kiralık - Bir bay için. Yenişehir ve vahidi fiat üzerinden yapılacaktır. 
Atatürk bulvarında aile yanında tam 5 - Eksiltmeye girebilmek için İs· 
konforlu balkonlu bir oda. Yeni halde teklilcrin 2391 lira 15 kuruşluk mu· 
No. 12 tohumcu dükkanına müracaat. vakkat teminat vermeleri ve bundan 

6167 başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 

Kiralık - Mobilyalı ve kaloriferli getirmeleri lazımdır. 
bir oda kiralıktır. Işıklar caddesi Na _ 6 - Nafıa vekaletinden alınmış 
fizbey apart. kapıcıya müracaat 6202 yapı müteahhitliği vesikası ve yaptı

,]? ı i§lere ait bonservisi ve ticaret oda· 

1 

Tedrisat başlanğıçı 
Müzik Öğretmen Okulu Direktör-

sı v'sikası (3348) 6018 

İnşaat münakasası 
Kırıehir Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konan iş: 
Zayi - 930 yılı Konya erkek öğ -

retmen okulundan aldığım 52 hususi, 
345 unmumi numaralı diplomamı kay- lüğünden: 

Kırşchirdc yapılacak 24396 lira 71 
kuruş keşif bedelli Hususi idare ve 
matbaa binasının 17997 lira 36 kuruş
luk inşaat işidir. 

2 - B 11 işe ait evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename. 
C - Bayındırlık işleri genel şart-

namesi. 
D - Fenni ve hususi şartname. 
E - Keşif ve keşif hulasası 
F - Proje. 
3 - Eksiltme 23-8-938 tarihinden 

12-9-938 tarihine kadar 20 gün müd
detle kapalı zarf u&uliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

4 - Eksiltme 12-9-938 pazartesi gü
nü saat 12 de 11 daimi encümeninde 
toplanan komisyon tarafından yapı -
lacaktır. 

5 - İstekliler lıu işe ait tafsiliitı 
Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1350 lira muvakkat teminat 
vermeleri ve aşağıdaki yazılı vesika~ 
ları ibraz etmeleri l.izımdır. 

A - Ticaret odasına kayıtlı oldu -
ğuna dair vesika. 

B - Bu gibi işleri yaptırdığına dair 
vesika. 

C - Nafıa vekaletinden bu iş için 
alınmış ehliyet vesikası. 

7 - Teklif mektuplarının eksiltme 
tarihi olan 12-9-938 pazartesi günü sa
at on ikiden bir saat evveline kadar 
11 daimi encümenine makbuz muka· 
bilinde vermeleri 15.zJmdır. Bundan 
sonraki teklifler hiç bir suretle ka- / 

bul cdilmiyecektir. 6089 

Şose tamiri 
İzmir Vilayeti Daimi Encüıne-

ninden : 
15 ağusto• 938 pazartesi günü ek

siltmesi yapılacaÇı ilan edilen (18032) 
lira 47 kuruş keşif bedelli İzmir -
Torbalı şosesinin et>aslı tamirine talip 
zuhur etmediğinden mezkür iş bir ay 
ınüddetle pazarlığa konulmuştur, 

İsteklilerin 2490 sayılı kanun hü
kümlerine göre hazırlıyacakları temi
nat ve vesaiki lazımeleryle 22 eyliil 
938 perşembe gününe kadar İzimr vi
layeti daimi encümenine pazartesi ve 
perşembe günleri öğleden cvel baş 
vurmaları ilan olunur. (3162/323 ) 

4 

İlk okul binası yaptırılacak 
Kırıehir Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan i§: 
Kırşehir merkezinde yapılacak 

48817 lira 61 kuruş keşif bedelli beş 
sınıflı ilk okul binasnnın 31165 lira 84 
kuruşluk inşaat işidir. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename 
C - 6 - Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi 
D - Fenni ve hususi şartname. 
E - Keşif ve keşif hulasası 
F - Proje 
3 - Eksiltme 26-8-938 gününden 

15.9.938 gününe kadar yirmi gün müd
detle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

4 -Eksiltme 15-9-938 perşembe 
günü saat on ikide 11 daimi encüme
ninde toplanan komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

5 - İstekliler bu işe ait tafsilatı 
nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2337 lira 44 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve aşağıda· 
ki yazılı vesikaları ibraz etmeleri la
zımdır. 

A - Ticaret odasında kayıtlı oldu
ğuna dair vesika. 

B - Bu gibi işleri yaptırdığına dair 
vesika. 

C - Nafıa Vekaletinden bu iş için 
alınmış ehliyet vesikası. 

7 - Teklif mektuplarının eksilt
me tarihi olan 15-9-938 perşembe gü
nü saat on ikiden bir saat evveline 
kadar i1 daimi encümenine makhuz 
mukabilinde vermeleri lizımdır. Bun 
dan sonraki teklifler hiç bir suretle 
ıcab11 ... ~ 1 • e.:cktir. 6145 

bettim. Yenisini çıkartacağımdan es _ Ankara Müzik Öğretmen okulunun 
kisinin hükmü yoktur. Kütahya Gazi 1 eng~l sınavları 7. eylül çarşamba ve 
okulu öğretmeni. Cevdet Anıl 6164 t~~rbaısa1tı 3 birinci teşrin pazartesi gü-

nu ş ıyacaktır. (3444) 6186 

Pirinç alınacak 
Üç kalem yiyecek ah nacak 

Ankara Okulları Satın Alma Komisyonundan : 

Erzakın adı 

Pirinç 

Muvakkat 
M uhammcn fiatıTutarı teminatı İhale tarih ve 

Miktarı kuruş L. K. L. K. saatı 

27600 kilo 24 6624 Lira 496.80 12-9-938 pazartesi 
saat 10 

I - Miktarı muhammen bedeli, muvakkat teminatı, ve ihale zamanı 
yukarda yazılı pirinç artırma, eksiltme kanununa tevfikan kapalı zarf su
rctilc talibine ihale edilecektir. 

II - Eksiltme Ankara'da okullar sayışmanlığında toplanacak okullar 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

III - Eksiltmeye gireceklerin 1938 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle Ticaret
hane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde Noterlik
ten alınan vekaletname ile komisyona gelmeleri. 

IV - Teminatların eksiltme saatlerinden daha eve! Ankara Okullar Sa-

yışmanlığına yatırılması !Szımdır. 

V - Eksiltme şartnamelerini görmek istey~nlcr 
Sayışmanlığında komisyon katibine baş vurabilirler. 

Ankara'da 
(3367) 

Okullar 

6039 

Yüksek Mühendis mektebi direktörlüğünden : 
938 - 939 ders senesi için alınacak talebenin kayıt mua

melesi 1 eylfilden 22 eylfil 938 akşamına kadar yapılacaktır. 
Kayıt olmak ve daha fazla malfunat almak istiyenlerin ta· 

til günleri liariç olmak üzere her giin saat 9 - 12 ve 13 - 16 
ra kadar mektebe müracaatları (5323 - 3083) 5640 

Urfa Gümrük Muhafaza 
Muhammen 

ikinci Tabur Satın Alma Komisyonundan: 
ilk 

Miktarı bedeli 
Cinsi Kilo Lira K. 

teminatı 

Lira K. 
Eksiltmenin 

tarihi Günü saati 

Arpa 549552 16486 00 1237 00 13-9-938 Salı 9 kapalı zarf 
Un 299748 37468 00 2810 00 14-9-938 Çarşamba 11 ., " 
Kuru ot 361236 18061 00 1355 00 15-9-938 Perşembe 10 ., " 

ı - Urfa gümrük muhafaza taburu ihtiyacı için cins, mikt1r, tahmini 

bedel ve ilk teminatı ve eksiltmenin gün ve saatleri y.rkarda yazılı üç ka
lem iaşe maddesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnameleri komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İstekliler ilk teminatlarını gümrük müdürlüğü veznesine yatırrlık

larına dair vezne makbuzu ile belediye veya ticaret odas:nda kayıtlı olduk
larına aid veıikalarını ve teklif mektuplarını havi kapalı zarfların eksilt
me saatlerinden bir saat evveline kadar Urfada köprü başında tabur karar
gahındaki komisyona tevdi etmiş olmaları ve muayyen saatte de kcımisyon

da bulunmaları. 
4 - Posta ile gönderilecek teklif mektupların·n 2490 sayılı kanuna gö-

re olması ilan olunur. (5531-3253) 5915 

Edirne 

Cinsi 
Ekmek 

Ekmek 
Kültür Direktörlüğünden: 

Azı 
145,300 

Çoğu 
193,000 k. 

Bedeli 
Ks 
10 

alınacak 
tık teminat 
Lira Ks. 
1447 50 

Kırdırmanın 

Saati 
10 

Günü 
12-9-938 

Dairemize bağlı yatılı orta okulların mayıs 939 sonuna kadar ihtiyaç
ları olan miktarı yukarıda yazılı ekmek 2490 sayılı kanunun 40 ncı mad
desi gereğince pazarlıkla talibine ihale edileccı;inden isteklilerin pazarlı
ğa ittiraklcri için belli gün ve saatte teminatlariyle birlikte komisyona 
gelmeleri ve şeraiti öğrenmek için de her gün dairc-,ize baş vurmaları 

ilin olunur. (5940/3453) 6191 



ESMİ iLANLAR 
l tubundan gayri nakit veya nakit yeri
.. e kaim olan tahvilat olduğu takdirde 
bunlar komisyonca kabul edilmiyece -

1 
ğinden bunların münakasa tarihinden 

inşaat ve tesisat eve! merkez muhasebeciliğine yatırı -

t 
. .. .. .:w •• larak alınacak makbuzun komisyona 

nhısarlar Umwn Mudurlugun- ibrazı. 
den: 5 - Şartnamesi bedelsiz olarak 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Mü
dürlüğü Levazım Müdürlüğünden te -
min edilebilir. 

1 - İdaremizin Paşabahçe fabrika
sındaki tahammur dairesinin şartna
me ve propesi mucibince tevsii ve 
bodrumda anbar tesisi işi her ikisi 
birden kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Keşif bedeli tahammur daire
sinin 14374 lira 83 kµruş, bodrumda 
anbar tesisi işinin 707.30 lira ki cem
an 15082 lira 13 kuruş ve muvakkat 
temin:ıtı l 131.15 liradır. 

III - Eksiltme 10-ıx-938 tarihine 
rastlıyan cumartesi günü saat 11 de 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele -
rinde yazılı belgeleriyle birlikte mez -
kur gün ve saatte komisyona baş vur-
maları. (3463) 6192 

Qayın.dırlık Bakanhoı 

Kc;bataşta levazım ve mübayaat §U - Sınai inc::aat mu na kasası 
besindeki alım komisyonunda yapıla- ::1 

caktır. 

IV - Şartname ve projeler 75 ku
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar le
vazım ve mübayaat şubesiyle Ankara 
ve İzmir Başmüdürlüklerinden ahna
bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etm'ek is
tiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
ihale gününden 3 gün evveline kadar 
İnhisarlar inşaat şubesine ibraz ede
rek ayrıca münakasaya iştirak vesi
kası almaları Hizımdzr. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile V inci maddede ya
zıh ehliyet vesikası ve % 7,5 güven
me parası makbuzu veya banka mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf 
ların eksiltme günü en geç saat 10 a 
kadar .-ukarda adı geçen komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde ve-
ril esi Uizrmdır. (5730-3335) 6012 

Başmüdürlük binası 

yaphnlacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den : 
1 - Şartname ve projesi mucibince 

yaptmlacak Diyarbakır Başmüdür -
lük binası inşaatı 3-VIII-938 tarihin
de ihale edilemediğinden yeniden ve 
pazarlık usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. 

11 - Keşif bedeli 36119 lira 62 ku
ruş ve muvakkat teminatı 2709 lira -
dır. 

III - Eksiltme 3-IX-938 tarihine 
rastlayan cumartesi günü sa~t 12 de 
Kabataş'ta Levazım ve mübayaat şu
besindeki alrm komisyonunda yapıla
caktır. 

iV - Şartname ve projeler 180 ku
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar le
vazım ve mübayaat şubesiyle Ankara 
ve Diyarbakır Başmüdürlüklerinden 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
İnhisarlar İnşaat şubesine ibraz ede
rek münakasaya iştirak vesikası al
maları Hizımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için ta· 
yin edilen gün ve saatte % 7,5 güven· 
me paralariyle birlikte yukarda adı 
geçen komisyona ve İstanbula gelmi
yecek taliplerin de Diyarbakır Baş . 
müdürlüğünde müteşekkil komisyona 
müracaatları i)jn olunur. 

(5917-3440) 6138 

lm!Mihl 
Pazarlıkla açık eksıltrne 

Ba§vekalet istatistik Genel Direk
törlüğü Arttırma, Eksiltme ve ihale 
Komisyonundan : 

1 - 20 forma tahmin edilen maliye 
istatistiğinin 1500 nusha baskısı pa
zarlıkla açık eksiltmeye çıkarılmış

tır. 

2 - 16 sayfalık beher forması için 
35 lira fiyat tahmin olunmuştur. 700 
lira bedel üzerinden % 7,5 hesabiyle 
53 liralık muvakkat teminat vesikası 
vermek lazımdır. 

3 - Eksiltme 1938 eylUl ayının 6 
ıncı salı günü saat 12.30 da umum 
müdürlük binasında toplanacak olan 
komisyonda açılacaktır. 

4 - Nümune dairede görülecektir. 
Bu baptaki şartname komisyon katip· 
liğinden istenebilir. (2833) 5283 

Sut kostik alınacak 
Başvekalet Devlet Meteoroloji iş

leri Umum Müdürlüğünder.: 
1 - Umum Müdürlüğümüz ihtiya

cı için (2800) kutu sud kostik açık ek
siltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 16 - ey!Ul - 938 cuma 
günü saat 14de Ankara Yeni§ehir, Kı
zıhrmak sokak No. 30 da Devlet Me -
teoroloji işleri umum müdürlüğünde 
toplanacak satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (4200) li
ra olup ilk teminatı (315) liradır. 

4 - Muvakkat teminat banka mek-

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan i: 
ı - Marmara gölü iddihar seddesi 

ve boşaltma kanalı ile imalatı sınaiye
si keşif bedeli (724310) lira (17) ku
ruştur. 

2 - Eksiltme 29.9.1938 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 12 de 
Nafıa Vekaleti Sular umum müdürlü
ğü su eksiltme komisyo~u odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi, Bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (36) lira (25) kuruş mukabi
linde Sular umum müdürlüğünden a
labilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (32.722) lira (45) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az (8) 
gün evel ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla birlikte bir istida ile Vekale
te müracaat ederek bu işe mahsus ol
mak üzere vesika almaları ve bu vesi
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet 
içinde vesika talebinde bulunmıyan
lar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı (2) inci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar Sular umum mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. {3357) 6172 

İşletme merkez binası 
yaptınlacak 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Ankara Devlet mahallesinde 

yapılacak sulama işleri işletme merkez 
binası keşif bedeli (219337) lira (41) 
kuruştur. 

2 - Eksiltme 27.9.938 tarihine rast
lıyan ııah günü saat (11) de Nafıa Ve
kaleti sular umum müdürlüğü su ek
siltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şart.namesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (10) lira (97) kuruş muka
bilinde sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. re 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in is
teklilerin (12217) liralık muvakkat te
minat vermesi ve eksiltmenin yapıla
cağı günden en az sekiz gün evel el
lerinde bulunan bıiti.m vesikalarla bir
lıkte bir istida ile vekalete müracaat 
c:derek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikaları ibraz et
meleri şarttır. Bu müddet içinde ve
sika talebinde bulunmıyanlar eksilt
meye iştirak edemezler. 

5 - lsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. 

(3428) 

Diyarbakır • Cizre 

hathnda inşaat 
Nafia Vekaletinden : 

6182 

1 - l/9/ 938 tarihinde saat on birde 
kapalı zarf usulile münakasanm yapı
lacağı 14, 18, 22, ve 26 Ağustos tarih
lerindeki Ulus, Cümhuriyet, Haber, 
Son telgraf ve Resmi gazete ile ilan 
edilen Diyarbakır - Cizre hattının be
şinci kısım inşaatı münakasası görü
len lüzum üzerine ayni şartlarla 15/ -
9/938 tarihine müsadif Perşembe gü
nü saat on bire talik edilmiştir. 

2 - 1/9/938 tarlhinden itibaren mü
teahhitlik vesikası usulü lağvııdilmiş 
olduğundan bu münakasa için gerek 
eksiltme şartnamelerinde ve gerekse 
yukarıda isim ve tarihleri yazılı gaze
telerdoki ilanlarda aranılacağı ilan 
edilen ( müteahhitlik vesikası ) ara -
nılmayacak bunun yerine ( ehliyet ve
sikası ) talep olunacaktır. 

3 - Bu münakasaya girmek i~in 

ehliyet vesikası almak isteyenlerin 
referanslarile diğer vesikalarını bir 
istidaya rapten münakasa tarihinden 
en az sekiz gün evvel vekfiletimize 
müracaat ederek ehliyet vesikası talep 
etmeleri lazımdır. 

4 - Münakasa tarihinden en az se
kiz gün evvel müracaat ederek ehliyet 
vesikası talep etmiyenlerin müracaat
ları nazarı itibara ahnmıyacaktır. 

(3360) 6104 

Sulama kanalı 

ve sınai imalôtı 
Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Tokat'ta Kazovası sağ sahilinin 

sulanması için açzlacak 20-55-t 930 
km. lik sulama kanalının hafriyat ve 
sınai imalatı keşif bedeli 577 .059 lira 
88 kuruştur. 

2 - Eksiltme 26.9.938 tarihine rast
lıyan pazartesi günü ı:;aat 11 de Nafıa 
Vekaleti Sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi, Bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (28) lira (90) kuruş mukabi
linde Sular umum müdürlügünden a
labilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is-
1 

teklilerin (26.832) lira ( 40) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltme 
nin yapılacağı günden en az sekiz gün 
evel ellerinde bulunan bütün vesikalar 
la birlikte bir istida ile vekalete mü
racaat ederek bu işe mahsus olmak ü
zere vesika almaları ve bu vesikayı ib
raz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 
vesika talebinde bulunmıyanlar eksilt
meye iştir%k edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede ya.zıh saatten bir saat 
evetine kadar Sular umum müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (3351) 6168 

Sınai inşaat 
Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Marmara gölü besleme kanalı 

ile imalatı sınaiyesi inşaatı keşif bede
li (363.903) lira (96) kuruştur. 

2 - Eksiltme 29.9.1938 tarihine rast
lıyan perşembe günü saat (11) de Na
fıa vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (18) liri} (20) kuruş mukabi
linde Sular umum müdürlüğünden a
labilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 18.306 lira 20 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e
vel ellerinde bulunan bütün veı:;ikalar
la birlikte bir istida ile Vekalete mü
racaat ederek bu işe mahsus olmak Ü· 

zere vesika almaları ve bu vesikayı ib
raz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 
vesika talebinde bulunmıyanlar ek
siltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarım 
ikinci maddede yazılı saatten (1) saat 
eveline kadar Sular umum müdiirlü
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
Hizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (3355) 6171 

Köprü yaptıralacak 
Naua \. .- ... ~ • ..:uuden: 
1-Tokat'ta yapılacak 'Gömenek re

~ülatörü ile mevcut eski köprünün yı
kılarak yenisinin in~sı keşif bedeli 
(245868) lira (68) kuruştur. 

2 - Eksiltme 26.9.938 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat 12 de Nafıa 
Vekaleti Sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (12) lira (30) kuruş mukabi
linde Sular umum müdürlüğünden a
labilirler. 

4 :--- 1:ksiltmeye girebilmek için is
teklılerın (13543) lira (45) kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan bütün vesi
kalarla birlikte bir istida ile Vekalete 
müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
~zere vesika almaları ve bu vesikayı 
ıbraz etmeleri şarttır. Bu müddet için
de . vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksıltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Sular umum müdürı· · . 
- - u gune makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. .(3352), c:.t69 

Kanal yaptırılacak 
Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Tokatta Kazovası sağ sahilinin 

sulanması için açılacak 0-20 km.lik su
lama kanalının hafriyat ve sinai ima
latı keşif bedeli (551.480) lira (99) ku
ruştur. 

2 - Eksiltme 26-9-938 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat 10 da Nafıa 
vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri g~ 
nel şartnamesi, fenni şartname ve pro
jeleri (27) lira (60) kuruş mukabilin
de sular umum müdürlüğünden alabi
lirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin 25809 lira 25 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve eksiltme
nin yapılacağı günden en az sekiz gün 
evel ellerinde bulunan bütün vesika
larla birlikte bir istida ile vekalete 
müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet için
d_e vesika talebinde bulunmıyanlar ek
sıltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir sa 
at eveline kadar sular umum müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e
dilmez. 

(3353) 6170 

Tüze· BakanhQı ·, 

Çah tamiratı ve baaana ııi 
Adliye Vekaletinden: 
Yenişehir'de Vekaletler mahallesin

de temyiz mahkemesi çatısında yapı -
lacak tamirat ile dahilen yapılacak ba
dana işleri için istekli çıkmamasından 
dolayı 29-8-938 de ihalesi yapılama -
dığından mezkur tarihten itibaren bir 
hafta içinde pazarhğı yapılmak üzere 
uzatılmış ve pazarlık 5-9-938 pazartesi 
saat 11 e bırakılmıştır. 

Pazarlık temyiz binasında vekalet 
levazım ve daire müdürlüğü odasında 
toplanacak komisyonca yapılcaktzr. 

Muhammen bedel 77 liradır. İstek
liler şartname ve keşif cetvelini gör -
mek için her gün levazım ve daire mü
dürlüğüne ve pazarhk günü ve saa -
tinde 5 lira 78 kuruşluk muvakkat te
minat makbuzlariyle birlikte komisyo
na müracaat etmeleri ilan olunur. 

(3471) 6197 

.. Ankara Valiliği 

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Valiliğinden : 
Etimesğut yatı okulu talebesinin 

iaşeleri için muktazi erzak (8912) Ji. 
ra (5) kuruş muhammen bedel üzerin
den kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muş vakti muayyeninde encümende 
hiç bir talip zuhur etmediğinden 2490 
sayılı kanunun 40 mcı maddesinin 2 
inci fıkrasına tevfikan bir ay müd
detle pazarlığa konulmuştur. İstekli
ler her pazartesi ve perşembe günle· 
ri saat 9 da vilayet daimi encümenine 
ve teminat akçelerini muhasebei hu
su:.-iye müdürlüğü veznesine yatırma-
larL (3279) 5927 
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3 Daktilo allnacak 
Orman Umum Müdürlüğünden 

İmtihanla üç daktilo alınacaktır. 
İmtihan 2-9-938 tarihinde saat 10 da 
umum müdürlükte yapzlacaktrr. Ta -
!iplerin imtihan gününden evvel ve
sikalariyle birlikte umum müdürlüğe 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(3416) 6083 

Veteriner aranıyor 

Samsun vilayeti dairei hususiye
sinden ayda "70'' lira ücretli bir mua
vin Yeterinere ve ayda 30 lira asli ma
aşlı bir veterinere ihtiyaç vardır. Mu
avin veterinerin merkezi çarşamba 

kazasıdır. Veterinerin merkezini vi 
layet tayin edecektir. Açıkta. emekli 
sivil ve askeri veterinerlerden istekli 
olanların vilayet makamına vesikala
riyle beraber müracatları lüzumu ilan 
olunur. 

Ankara avcılar kulübü 

idare hayetinden 
Ağustos genel toplantısı; vakans 

sebebiyle cumhuriyet bayramından 

sonraya bırakılmış ve av açma bayramı 
4 eylül pazar günü lvedik çiftliği sö
ğütlüğünde yapılmasına karar veril-
miştir. 6203 

Askeri Fabrikalar 

Muhtelit 

malzemesi 

kımya 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (11.350) lira o

lan muhtelif kimya malzemesi Askeri 
Fabrikalar umum müdürlğü merkez 
satın alma komisyonunca 21.9.1938 
çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple -
rin muvakkat teminat olan (851) lira 
(25) kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

{3434) 6183 

Müteahhit nam ve hesbına 

23 fon Gliserin ahnacakllr. 
Askeri Fabrikalar Umum. Müdür

lüğü Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (16.100) lira 

olan 23 ton gliserin Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 18.10.1938 sah günü sa
at 11 de kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (1207) lira (50) kuruşu 

1 havi teklif mektuplarını mezkur gün
de saat 10 na kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatte komisyo:ıa 
müracatları. (3435) 6184 

3 Adet şaping tezgahı ve 3 adet 

soğuk testere tezgahı ihalesi 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (6800) lira o -

lan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 
tezgahlar askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 15. 10. 938 cumartesi günü 
saat 11,30 da kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
k.at teminat olan (510) lirayı havi tek
lıf mektuplarını mezkur günde saat 
10,30 a kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (3395) 6076 

3 Ton vaketa alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (7500) lira 

olan 3 ton vaketa askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Satın alma komis
yonunca 15 - 9 - 1938 perşembe günü 
saat 11,30 da kapalı zarf ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (562) lira (50) kuru-
şu havi teklif mektuplarını mezktır 

günde saat 10,30 a kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
mar-'\l• kar.unun 2. ve 3. maddelerin . 
deki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (3397) 6078 

200 Ton ferro silisyum alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür -

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli {26.000) lira 

olan 200 ton ferro Silisyum Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 13-10-938 
perşembe günü saat 11 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. 
Şartname 1 lira 30 kuruş rnukabi -

tinde komisyondan verilir. Taliple -
rin muvakkat teminat olan (1950) li
rayı havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 10 na kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralr kanunun 2 ve S. maddelerinde
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (3292) 6007 

95 Metre murabbaı ~uha ihalesi 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (1045) lira o

lan 95 metre murabbaı çuha askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 17. 9. 938 
cumartesi günü saat 10 da açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (78) 
lira (38) kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (3394) 6075 

15 Ton Ferro volfram alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Satm AllDI' Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (75.000) lira 

olan 15 ton ferro volfram Askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 13-10-938 P.er-

' .embe günü saat 11,30 da kapalı z 
le ihale edilecektir. Şartname 3 1 
5 kuruş mukabilinde komisyon 

verilir. Taliplerin muvakkat temi 
olan (5.000) lirayı havi teklif m 
tuplarını mezkur günde saat 10,3 
kadar komisyona vermeleri ve ken 
terinin de 2490 numaralı kanunun 
ve 3. maddelerindeki vesaikle m 
kur gün ve saatte komisyona mil 
caatları. (3288) 6003 

300 Ton elektrolit tutya ahnac 
Askeri Fabriknlar Umum Müd~ 

lüğü Satın Alma Komisyonundan 
Tahmin edilen bedeli (90.000) Ii 

olan 300 ton elektrolit tutya ask 
fabrikalar umum müdürlüğü merk 
satın alma komisyonunca 12-10-9 
çarşamba günü saat 11 de kapalı za 
la ihale edilecektir. 
Şartname 4 lira 50 kuruş muka 

Iinde komisyondan verilir. Talipler 
muvakkat teminat olan (5750) lira 
havi teklif mektuplarını mezkOr gü 
de saat 10 a kadar komisyona verın 
!eri ve kendilerinin de 2490 numar 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ves 
ikle mezkOr gün ve saatte komisyo 
müracaatları. (3290) 6005 

10 Ton nikel alınaca 
Askeri Fabrikalar Umum Müdü 

lüğü Satın Alma Komisyonundan 
Tahmin edilen bedeli (20.000) li 

olan 10 ton Nikel Askeri Fabrika! 
umum miidürlüğü merkez satın al 
komisyonunca 13-10-938 perşembe 
nü saat 15 de kapalı zarf ile ihale 
dilecektir. Şartname parasız olara 
komisyondan verilir. Taliplerin m 
vakkat teminat olan (1500) lirayı h 
vi teklif mektuplarım mezkOr günd 
saat 14 e kadar komisyona vennel 
ri ve kendilerinin de 2490 numara 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve 
saikle mezkur gün ve saatte komisy 
na müracaatları. (3289) 6004 

5000 Kilo san vakef a almaca 
Askeri Fabrikalar Umum Müdü 

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli ( 13.000) li 

ra olan 5000 kilo sarı vaketa Aske 
Fabrikalar umum müdürlüğü l)nrke 
satın alma komisyonunca lS<)-9 
perşembe günü saat 11 de kapalr z 
ile ihale edilecektir. Şartname para 
sız olarak komisyondan verilir. Ta 
!iplerin muvakkat teminat olan (975 
lirayı havi teklif mektuplarını mez 
kur günde saat 10 na kadar komisy 
na vermeleri ve kendilerinin de 24 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddele 
rindeki vesaikle mezkhr gün ve saat 
te komisyona müracaatları. (3398) 

6079 

500 Ton Ferro mangan alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Satın Alma Komisycnundan : 
Tahmin edilen bedeli (95.000) li 

olan 500 ton ferro manğan askeri fa 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa 
tın alma komisyonunca 12-10-938 çar~ 
şamba günü saat 11,30 da kapalı zar 
ile ihale edilecektir. Şartname 4 lir 
75 kuruş mukabilinde komisyondaıı 

verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
>lan (6.000) lirayı havi teklif mck · 
tuplarını mezkur günde saat 10.30 B 

kadarOkomisyona vermeleri ve kendi· 
!erinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkOt 
gün ve saatte komisyona müracaatla• 
rı. (3293) 6008 

5 Ton sarı sabunlu kösele 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (13.000) lirli 
olan 5 ton sarı sabunlu kösele askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merke' 
satın alma komisyonunca 15.9.938 per• 
şembe günü saat 15 te kapalı zarflll 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliple· 
rin muvakkat teminat olan (975) lira· 
yı havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat on dörde kadar komisyons 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde· 
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. (3396) 6077 

1000 Ton Elektrolit bakır 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür• 

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (600.000) li

ra olan 1000 ton elektrolit bakır as· 
keri fabrikalar umum müdürlüğii 
merkez satın alma komisyonunca ız· 
10-938 çarşamba günü saat 15 de ka· 
pah zarfla ihale edilecektir. 
Şartname 30 lira mukabilinde ko

misyondan verilir. Taliplerin muvalc
kat teminat olan (27.750) lirayı ha\Tİ 
teklif mektuplarını mezkur günde sa• 
at 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı ka• 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik• 
le mezkur gün ve saatte komisyon• 
müracaatları. (3291) 6006 
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Sömikok kömürü ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Almıı Komisyonundan: 
ı - Eskişehir garnizonundaki ha

va birliklerinin ihtiyacı olan 1050 ton 
sömikok kömürü kapalı zarfla cksilt

Ca meye konulmuştur. Eksiltmesi 12 ey
lül 938 pazartesi günü saat 16 da Eski
şehir LV. amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Kömürün şart
namesi her gün komisyonda görülebi
lir. 

2 - Muhammen bedeli 29400 lira 
muvakkat teminatı 2205 liradır. İstek
lilerin ticaret odasında kayıtlı olduk
larına dair vesikalariyle birlikte tek -
lik mektuplarını ihale saatından bir 
saat eveline kadar komisyona verme· 
leri. (3339) 6031 

Tamirhane binası yaphnlacak 
Ankııra Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
ı - Çanakkalede yeniden yaptırıla

cak olan tamirhane binası o<apalı zarf· 
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 13 eylül 938 $alı günü 
saat ı ı de r,,nııkkale müst Mv. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - la nırhane bı'1asının keşif be
deli 42919 lira 82 kuruş olup muvakkat 
teminatı J_ \1 lıradır. 

4 - Bu ın,...ıata ait keşif fenni şart· 
name, umumi şartname, proje ve plan
lar Ankara, İstanbul LV. amirlikleri 
satın alma komisyonlariylc Çanakkale 
mst. Mv. satın alma komisyonunda gö· 
rülebilir. 

5 - İsteklilerin 249'tı sayılı kanunda 
yazılı vesikalarla bu mikdar işi mu -
vaffakiyetle yapmış ve yapabilecekle
rine dair vesikalarla nafıa vekaletinin 
ehliyet ve müteahhit vesikalariyle te· 
minatı muvakkatc makbuzu veya ban

ak ka mektuplariyle beraber teklif mek. 
tuplannr havi kapalı mühürlü zarfla

üı! 

ti 

nihale günü olan 13 eylül 938 salı gü-
nü saat 10 a kadar Çanakkale must. 
Mv. satın alma komisyonuna makbuz: 
mukabilinde teslim edilmelidir. 

6 - Postada vaki gecikmeler ka • 
bul edilmez. (3340) 6032 

Et alınacak 
Anknra Levazım Amirliği Satın 

:Alma Komiı;yonundnn: 
t~ 1 - 60.000 kilo koyun keçi, sığır 
'Yı> eti kapalı zarfla eksiltmeye konul

' muştur. 

2 - Tahmin bedeli koyun etinin 
24.000 lira keçi etinin 21.000 lira sığır 
etinin 15.000 liradır. İlk teminatı ko
yun etinin 1800 keçi etinin 1575 sığır 
etinin 1125 liradır. Eksiltmesi 5 eyliil 
938 pazartesi günü saat 11 de Mevki 
K.lrğı binasında As. Sa. Al. komisyo
nunda yapılacaktır. Şartnamesi her 
gün komisyonumuzda isteklilere gös-

bi terilecektir. 

Ot 
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3 - İsteklilerin verecekleri teklif 
mektupları 5 eyllıl 938 pazartesi günü 
saat 10 a kadar komisyon başkanlığı
na verilmi§ veya posta ile gönderil
miş olacaktır. Postanın techhürü ka
bul edilmez. İsteklilerin belli gün ve 
saatte komisyon başkanlığına ticaret 
odasında kayıtlı olduklarına dair ye
ni sene vesikalarını göstermiye mec-
burdu;lar. (3132) 5771 

İnşaat münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ilk keşif 48145 lira 18 kuruş

tan ibaret olan Bahkesir'in çayırhi
sar mevkiinde yaptırılacak iki adet 
top hangarı ile beş adet cephanelik 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş

tur. 
2 - tık teminatı 4158 liradır. !ha

lesi 8. 9. 938 perşembe günü saat 16 
da Balıkesir'de kor satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Bu işe ait 
plan, şartname ve birinci keşif ile 
tediye şartları Balıkesir kor satın al
ma komisyonu ile Ankara, lstanbul 
ve lzmir Lv. ~mirliklerinde görüle
bilir. Taliplerin muayyen günde iha
leden bir saat evelinc kadar teklif 
mektuplarını kanunun 2, 3 maddele
rindeki vesikalarla birlikte varsa ve 
iktidar vesikalarını da beraber komis
yona vermeleri. (3229) 5912 

Saman ahnacak 
Anknra Levazım Amirliği Satınal

ma Komisyonundan: 
ı - İhale günü talip çıkmıyan İs

tanbul komutanlığına bağlı birlikler
deki hayvanatın senelik ihtiyacı için 
satın alınacak 912.000 kilo samanın 

tekrar kapalı zarfla eksiltmesi 19 ey
lül 938 pazartesi günü saat 10.30 da ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 18240 lira, 
ilk teminatı 1368 liradır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülebilir. İs· 
teklilerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2. 
3. maddelerinde yazılı vesikalariyle 
beraber ihale günü ihale saatinden en 
az bir saat eveline kadar teklif mek
tuplarını Fındıklı'da komutanlık sa
tın alma komisyonuna vermeleri 

(3405) 6173 

ULUS -11-

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Tümen garnizonları ihtiyacı olan aşağıdaki miktarı tasınlanan fi . 
atları ve ilk inançları yazılı 886,000 kilo unun kapalı zarfla eksiltmesi 21 
eylül 1938 çarşamba günü saat 15 de lzmitte tümen satınalma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrr müteahhitlere ihale edilebilir. Şart· 
namesi Ankara, İstanbul, Eskişehir Lv. Amirlikleri ve lzmitte tümen sa
tınalma komisyonunda görülebilir. 

3 - İstekliler belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarını 

tümen satınalma komisyonuna vermeleri. (3374) 6060 
Mikdarı Tasınlanan Tutarı llk inançları 

L. K. Mevkileri Kilo K. S. L. K. 

İzmit 
Adapazarı 

Bolu 
Tuzla 
Gebze 

,25sooo 
225000 
225000 

70000 
111000 

886000 

12 
.. .. 
" .. 

50 

" 
" 
" 
" 

31875 00 
28125 00 
28125 00 

8750 00 
13975 00 

110750 00 

Sığır eti ahnacak 

2390 00 
2110 00 
2110 00 

657 00 
1040 00 

8307 00 

Ankara Levazım Amirliği SatınAlma Komisyonundan : 
1 - Tümen birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan aşağıda mikdarı ta

sınlanan fiatlarr tutarları ve ilk inançları yazılı 324000 kilo sığır eti kapa
lı zarfla eksiltmesi 12 eylül 938 pazartesi günü saat 15 de İzmitte Tümen 

satınalma k~misyonunda yapılacaktır. 
2 - Her mcvkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilecektir. 
3 - Şartnamesi İstanbul, Ankara, Eskişehir Lv. Amirlikleri satmalma 

komisyonlarında İzmitte tümen satınalma komisyonunda her gün görüle

bilir. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatrnda teklif mektuplarının tzmitte tü-

men satınalma komisyonuna vermeleri. (3242) 
Mevkiler Kilo Tasınlanan fiatı Tutarı 

L. K. Mikdarlar Kuruş B. L. K. 

lzmit 
Adapazarı 

Bolu 
Tuzla 
Gebze 

94500 
90000 
90000 
20000 
29500 

324000 

25 
25 
25 
25 
25 

Yulaf ahnacak 

23625 
22500 
22500 

5000 
7375 

80995 
5895 

1780 
1689 
1689 
375 
553 

6086 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 
ı - Tümen garnizonlarının ihtiyacı olan aşağıda mikdarı tasınlanan 

fiatlctrı ve ilk inançları yazılı 101400()1 kilo yulafın kapalı zarfla eksiltme· 
si 19 eylül 1938 pazartesi günü saat 15 de lzmitte tümen satınalma komis

yonunda yapılacaktır. 
2 - Her mcvkiin ihtiyacı ayrı ayn müteahhide ihale edilebilir. Şart-

namesi Ankara, İstanbul, Eskişehir Lv. Amirlikleri ve İzmitte tümen sa

tmalma komisyonunda görülebilir. 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarını 

tümen satınalma komisyonuna vermeleri. 
İlk inan~ları 

L. K. 
Mikdarı Tasınlanan F. Tutarı 

Mevkileri Kilo K. S. L. K. 

lzmit 
Adapazarı 

Bolu 
Tuzla 
Gebze 

95000 
64000 
74000 

561000 
220000 

1014000 

5 
5 
5 
5 
5 

Mercimek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satınal

ma Komisyonundan: 
ı - Ankara garnizon müesseseleri 

için 20.000 kilo mercimeğin açık ek
siltmesinde teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden 5 eylül 938 saat 10 da 
Ankara Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da a
çık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3500 lira. ilk 
teminatı 262 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sika ve teminatla belli vakitte komis-
yonda bulunulması (3448) 6187 

Yulaf alınacak 
1 

Ankara Levazım Amirliği Satınal
ma Komisyonundan: 

ı - İdareleri İstanbul Lv. amirli • 
ğine bağlı müessesatın hayvanatı için 
500 ton yulaf 17-9-938 cumartesi gü -
nü sa~t 11,30 da Tophane'de İstanbul 
Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. da kapalı 

zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tahmin bedeli 28000 lira ilk 

teminatı 2100 liradır. 
Şartnamesi ve nümuncsi Ko. da 

görülebilir. İsteklilerin kanuni vesika
larla beraber teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evel komisyona ver-
meleri. (3465) 6l94 

Buğday öğüttürülecek 
Ankara Levazım Amirliği Satınal

ma Komisyonundan: 
1 - Bugday ciheti askeriyeden ve

rilmek üzere 900.000 kilo buğday Ö· 

ğütme ve ambar nakli işinin kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 15 7 50 lira 
olup muvakkat teminatı 1181 lira 25 
kuruştur. İhalesi 26-eylül-938 pazar • 
tesi günü saat 11 de D. Bakır Lv. a
mirliği satın alma komisyonunda ya -
prlacaktır. 

3 - Şartnamesini görmek istiycn • 
ler her gün mesai saatleri dahilinde 
komisyonda görebilirler. İsteklilerin 
eksiltme günU ve saatte tcminatlariy • 
le ve muktazi vcsaikle birlikte D. Ba • 
kır Lv. Amirliği satın alma komisyo -
nuna müracaatları ve ihale saatından 
bir saat evcl zarflarını vermeleri. 

(3466) 6195 

4750 00 
3200 00 
3700 00 

28050 00 
11000 00 

50700 00 

357 00 
240 00 
277 00 

2104 00 
825 00 

3803 00 
(3375) 6061 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satmal

ma Komisyonundan: 
1 - Demirköy alayına ait 45 ton 

bulgura talip zuhur etmediğinden ye • 
niden kapalı zarfla eksiltmesi 23-eylıll 
-938 tarihine müsadif cuma günü sa • 
at 16 da yaprlacaktır. 

2 - Talip olacakların bildirilen 
gün ve saatte Viıc'deki satın alma ko
misyonuna müracaatları. (3464) 

6193 

1 
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Hıfzısıhha laburatuvan 

M. M. Vekaleti Satınalma Ko
misyonundan: 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

10.000 lira olan ve beheri 12 santıktan 
ibaret iki takım seyyar hıfzıssıhha la
boratuvarı kapalı zarfla satın alınacak
tır. 

2 - Eksilt~c 20 - birinciteşrin -
938 perşembe günü saat 11 de Anka • 
ra'da M. M. V. satın alma Ko. da ya -
pılacaktır. 

3 - İlk teminat 7 50 lira olup şart
namesi bedelsiz olarak Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemahal bir saat evelinc 
kadar M. M. V . Satın alma Ko. na ver-
meleri. (3415) 6181 

Mef ruıat enaSI ah nacak 
M. M. Vekaleti Satınalma Ko

mi~yonundan: 
1 - 19 çeşit mefruşat eşyası açık 

eksiltme ile satın alınacaktır. Hepsi -
nin tahmin fiyatı 5000 liradır. 

2 - Eksiltme 20-cylfıl-938 salı gü
nü saat 11 de M. M. V. satın alma Ko
da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 3 7 5 lira olup şart
namesi bedelsiz olarak Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin JCanu
ni teminat ve vesikalariyle birlikte ek
siltme gün ve saatında M. M. V . satın 
alma Ko. da bulunmaları. (3413) 

6179 

Çelik dosya dolabı ahnacak 
M M. V ck&leti Satın Alma Komiı· 

yonundan: 
1 - Hepsine tahmin edilen fiat 

(12600) lira olan (110) adet büyük 
(20) adet küçük çelik dosya dolabı 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muıtur. 

2 - Şartname ve nümuneler her 
gün M. M. V. Satın alma komisyo -
nunda görülebilir. 

3 - İlk teminatı (945) liradır. 
4 - İhalesi 7 - cyHil - 938 çarşamba 

günü saat on birde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek istiyenlcr 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazıtı belgelerle birlikte ilk 
tcminatlannı ve teklif mektuplarını 

ihale saatinden behemahal bir saat e
vet Ankara'da M. M. V. satın alma 
komisyonu reisliğine vermeleri. 

(3224) 5890 

Portatif çadır alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis· 

yonundan : 
1) 2000 ila 2500 adet portatif çadır 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 18.250 

(on sekiz bin iki yüz elli) lira olup ilk 
teminat parası ı 368 lira 7 5 kuruştur. 

3) İhalesi 8-eylUl-938 perşembe 

günü saat 12 dedir. 

salı günü saat 11 de Ankara'da M.M.V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - tık teminat 3750 lira olup şart
namesi 250 kuruşa M.M. V. satın alma 
Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden behemehal bir ıaat evetine 
kadar M.M .. satın alma Ko. reisliğine 
vermeleri. (3411) 6178 

Sıhhiye 

palaskası 

teskeresi 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satmalma Ko

misyonundan: 
1 - Eksiltme günü talibi tarafından 

verilen fiat pahalı görülen 5000 takım 
sıhiye teskeresi palaskası pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

2 - Beher takmına 434 kuruş fiat 
tahmin edilmiştir. 

3 - Pazar! ıgı 17 eylül 938 cumarte
si günü saat 12 de Ankara'da M.M.V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 1627 lira 50 kuruş· 
tur. Şartnamesi bedelsiz olarak Ko. 
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte pazarlık gün ve saatinde M. 
M.V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(3407) 6175 

Battaniye alınacak 

4 - Eksiltmeye gir~eklcr kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemahal bi rsaat eveline 
kadar M. M. V. satın alma Ko. reisli-
ğine vermeleri. ( 341 O) 6177 

Matra ahnacak 
· M . M. Vekaleti Satınalma Ko

misyonundan: 
1 - Beher adedine tahmin edilen fi. 

atı 130 kuruş olan 10.000 tane yerli 
mamulatı bardalfü ve kılıflı alemin
yum matra kapalı zarfla satn alınacak
tır. 

2-Eksiltme 17 cylül 1938 cumarte
si günü saat 11 de Ankara'da M.M.V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 975 lira olup şartna· 
mesi bedelsiz olarak komisyonda gö
rülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını eksiltme sa
atinden behemehal bir saat cveline ka
dar M.M.V. satın alma Ko. na verme-
leri. (3414) 6180 

Su tesisah projesi yaphnlacak 
Osmancık Belediye Riyasetinden : 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale gününden en 
geç bir saat cveline kadar M.M.V. Sa
tın Alma Komisyonuna vermeleri. 

1~. M. Vekaleti Satınalma Ko
misyonundan: 

Kazamıza isale edilecek Gemici ve 
Esğiköy sularının projeleriyle evrak 
keşiflerinin tanzimi 17. 9. 938 günü 
11 e kadar pazarlığa konulmuştur. 
Muvakkat teminat 60 liradır. 

(3221) 5889 

Dikilmiş mintan ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - 5000 adet dikilmiş mintan açık 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 4750 li

ra olup ilk teminat parası 356 lira 25 
kuruştur. 

3 - İhalesi 4 cylul 938 perşembe 
günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle ihale gün ve 
saatında M. M. V. satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(3115) 5734 

Yazlık elbise alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
l - 3000 takım dikilmiş yazlık el

bise kapalı zarfla ckı;iltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 18.450 
(on sekiz bin dört yüz elli) lira olup 
ilk teminat parası 1383 lira 75 kuruş
tur. 

3 - İhalesi 6 eylıil 938 cumartesi 
günü saat l 1 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale gününde en 
geç bir saat cvcline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3117) 5736 

Matra ahnacak 
M. M. Vekaleti Satınalma Ko

misyonundan: 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiatı (84) seksen dört kuruş olan 
(35000) otuz beş bin adet çıplak ale
minyum I!latra kapalt zarf usuliylc 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 19 birinci teşrin 938 çar
şamba günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (2205) iki bin iki 
yüz beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (150) yüz 
elli kuruş mukabilinde M.M.V. satın 

almadan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
cklerindc gösterilen vesaiklc teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evci M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (3409) 6176 

Kışhk elbiselik kumaş ahnacak 
M M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
ı - 5000 ila 6000 metre hava rengi 

kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 21.000 
(yirmi bir bin lira) olup ilk teminat 
parası 1575 liradır. 

3 - !halesi 5 eyHil 938 cuma günü 
saat 12 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 neli maddelerin· 
de istenilen belgeleriyle ihale gün ve 
saatında teklif mektupları ile temi
natlarını en geç bir saat eveline ka
dar M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3116) 5735 

İdrofil pamuk ahnacak 
M. M. Vekaleti Satrnalma Ko

misyonundan: 
•1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatr iki lira olan yirmi beş bin kilo 
idrofil pamuk kapalı azrfla satın alı
nacaktır. 

2 - Eksiltme 18 birinci teşrin 938 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiati (8) :.ekiz lira (50) elli kuruş olan 
(20000) adet bataniye kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 19 eylül 938 pazartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (9750) dokuz bin 
yedi yüz elli liradır. 

Eksiltme yukarıda bildirildiği gün 
ve saatte Osmancık kazasında te~ek
kül edecek komisyonda yapılacaktır. 
Talip olanların şartnamesini görmek 
üzere Çorum Nafıa müdürlüğüne mü
racaatları ilan olunur. 5766 

4 - Evsaf ve şartname11i (850) sekiz 
yüz elli kurut mukabilinde M.M.V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

Yulaf alınacak 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vcsaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evci M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (3406) 6174 

Karacabey Merinoı Yetiıtirme 
Çiftliği Müdürlüğül\(İen : 

Merinos yetiştirme çiftliği hayva
natı ihtiyacı için (600.000) altı yüz 
bin kilo yulaf kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

İhale 7 cylUl 938 tarihine müsadif 

Gaz bezi alınacak çarşamba günü saat ıo da çiftlik mer-
kezinde Y<ıl>ılacaktır. 

M. M. Vekaleti Satınalma Ko- Yulafın beher kilosuna dört kuruş 
misyonundan: seksen santim muhammen kıymet 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı elli takdir edilmiştir. 
bin lira olan 500 bin metre idrofil gaz Muvakkat teminat miktarı (2160) 
bezi kapalı zarfla eksiltmeye konul • iki bin yüz altmış liradır. 
mu_ştur. Isteklilcrin ihale glinU saat dokuza 

2 - Eksiltme 18 • birincitcşrin • kadar mektuplarını 2490 sayılı kanun 
938 sah günü saat 15 de Ankara'da M. hükümleri dahilinde komisyona tcv
M. V. de satın alma Ko. da yapılacak- di etmeleri, §artnamesini görmek is
tır. tiyenler Ankara, İstanbul, Bursa ve-

3 - İlk teminat 37 50 lira olup tcrincr müdürlükleriyle çifttik mü
şart.name ve evsaf, 250 kuruşa M. M.

1 

dürlüğüne müracaat etmeleri ilin o-
v. satın alma Ko. dan alınır. lunur. 

(5572/3232) 5913 

Sığır eti ahnacak 
Bayramiç Askeri Satmalma Komisyonu Ba§kanlrğmdan: 

Erzakın Miktarı 
Tcmina tr 

Tutarı Muvakk atesi İhalenin 
Cinsi Kilo Lira Lira Günü Saati Şekli 

Sığır eti 113.000 30S10 2289 22 - 9 - 938 ıs Açık eksiltme 
Pazartesi 

1 - Bayramiç'tc bulunan kıtalarrn senelik ihtiyaçları için 113.000 kilo 
sığır etine ihtiyaç olduğundan 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale ka
nununun 40 mcı maddesine tevfikan 22. 8. 938 gilnündcn itibaren 22.9.938 
gününe kadar bir ay içinde pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Müracaat edecek taliplerin komisyona bu müddet zarfında müra
caatları. 

3 - Hususi şartnameler komisyonumuzda parasız verilir. 
4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ncü maddesinde yazılı 

beraber gelmeleri ilan olunur. (5930/3451) 

Kapah zarf la un eksiltme ilam 
Kilis Gümrük Muhafaza taburu Satınalma Komisyonundan: 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı EK$İLTMENİN 

cvsafla 
6189 

Cinsi Kilosu Lira K. Lira K. Tarihi Günü Saati Şekli 

------- - -- - ------
Un 144000 20160 00 1512 00 20-9-938 Salı 16 kapalı zarfla 

1 - Yukarıda cins, miktar, muhammen bedel, eksiltmcsinin gün ve saati 
yazılı (un) eksiltmedcdir. 

2 - Eksiltme gümrük muha.faza taburu satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme vaktinden bir saat eveline kadar teminat mektup 
ve makbuzlarını ve kanunen istenilen belgeleri komisyona makbuz muka
bilinde vermiş bulunmaları. 

4 - İsteklilerden fenni evsaf, şerait ve teslim yerlerini öğrenmek ve 
şartnamesinin örneğini almak istiyenler her gün komisyonumuza müra-
caatla parasız alabilecekleri ilan olunur. 6198 

Sömikok kömürü alınacak 
Ankara Emniyet Müdürlüğünden : 

Mikdarr Beher ton için 
Cinsi Ton tahmin edilen fiat 

Lira kuru~ 
Teminat 
Lira kuruş 

!bale günü 

Sömikok 142 00 12-9-938 pazartesi güm 
kömürü 73 25 90 saat 11 de 

Yukarda cins ve mikdarı yazılı kömilr eksiltmeye konulmuştur. Göste
rilen gün ve saatte Emniyet müdürlüğünde toplanacak komisyona gelme-
leri. (3365) 6057 

....... ____________________________________________________________________________________________________________ _. ............................................... ~iililıı--ıA.. • • -=:::::~----------
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Mikroskop gösteriyor ki : 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnesile kana karışıyor. Ve müthiş bir 

IHet olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

Hayat makinesini arızasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan 

kudret. kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 
Vücudumuza aşılanan bu melun parazitler ise mütemadiyen bu larmızı 

yuvarlacıkları yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyetimiz 
de sıtma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hallerini artırıyor. 

Vatandaş !. Sağlığını bu afetten koru 
Kinin, arsinik, çelik ve birçok acı nebatat huHisalarile hususi bir şekil

de ihzar edilen ve Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatım haiz bulunan BİO
GENl!i drajeleri sıtma parazitlerinin en amansız bir düşmanıdır. 

Sıtmadan Korunmak ve Kurtulmak için Birinci 
Deva B 1 O G E N 1 N dir 

kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuv
vetlendirir, iştihayı açar. dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldü
rür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin eder. 
Sıtmanın bütün şekillerinde §İfa temin eden bu yüksek tesirli ilaç. her ec-
zanede bulunur. 5538 

~ııııııııııııııııııııııııııııııırıııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıı~ 

~ .._ 6 ve 12 ay taksitle ~ ~ 
= C1) - = =- ~= - -·- -

Cll = 
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- ·---- (/) - o= -- ·---- m -- ~§ - -- -E En iyi, en sağlam, en ucuz ve en iyi şerait E 
: Yıldız ticaretevi M. Bilman,lJlus meydanı No: 6 Telefon: 

0

1847 - E -: Telgraf: Bilman - P.K. No: 399 E 
~rrııııııııııııııııııııııııırııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Sayın Ankarahlara 
Ucuzluğu ile az zamanda muhtert m Ankara halkınm rağbetini kazanan 

SAKARYA CZANESİ 
tıı Bankası karşısında Vehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meydan 
Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. Tl: 2018 5197 

Bir ın~ıtap ve Üç Renk 

JITAN ŞEFTALi 
(Gıtanı) (P4chı) 

FINDIK 
(Noi11ttı) 

COTY'nin Pariste Bois 
de Boulogne methalin

. deki laboratuarenda ya· 

/,
. ratti'1ı yeni pudra renk
~ leri, yazın sıcak canla· 
' 1ıaını cildinize bah,ede· 

J:ek ve yakıştıracaktır. 

Pudra tekni'1inde iti· 
dilmemiş bir inkilapter. 
isteyiniz. 
GUZELLIK HEM HAKKINIZ 
HEM VAZ!fENIZOlR. 

MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

ULUS 

Kömür sıkıntısı 
Çekmeyiniz. Kömürünüzü şimdiden alınız. 

Vehbi Koç 
Ve ortağı 

Tekaüt ve du.I, yetim ayhkları 
Ankara Defterdarlığmdan : 
Mütekaidini askeriye ve mülkiye ile dul ve yetimlerinin bankadan iskon

to suretiyle alacakları Kanunuevel 1938, şubat 1929 aylıkları 1.9.1938 per
şembe günü ve 2.9.938 cuma günlerinde muaJI?.eleleri yapılacaktır. 

Vezneden yapılacak tediyeler 
ı - 1 numaradan 500 numaraya kadar askeri) . 3.9.938 cumartesi 

1 numaradan 500 numaraya kadar mülki ) 

500 No. dan 1000 No. ya kadar askeri) 5.9.938 
500 ,. 1000 ,, ,, mülki) pazartesi 

1000 ,. 1500 ,. ,, askeri) 6.9.938 
1000 ,. 1500 ,, ,, mülki) salı 

1500 ,, 2000 ,, ,, askeri) 7.9.938 
1500 ,, 2000 ,, ,. mülki) çarşamba 

2000 ,, 3000 ,, ,, askeri) 8.9.938perşembe 

2 - Maaş sahiplerinin yukarıda gösterilen muayyen günlerde bizzat ve
ya bilvekale Defterdarlık Muhasebe müdürlüğü'ne müracaatları ilan olu-
nur .(3456) 6154 

Benzin ve petrol f İyatları 
Belediye Reisliğinden : 

lktıaat vekaletince benzin ve petrol fiyatlarında yapı
lan tenzilat dolayısiyle bu maddelerin aşağıda gösterilen 
fiyatlar dahilinde satılması mecburiyeti ilan olunur. 

Petrol (Çift teneke) 
Petrol (Küçük teneke) 
Açık petrolün litresi 
Benzin (Büyük çift teneke) 
Benzin litresi 

Kuruş 

610 
94 
20 

650 
17,70 

Sayın elekf rl abonelerimize : 
Ankara Elektrik Şirketinden · 
Cümhuriyetin 15 inci yıldönümü münasebetiyle evle

rinde donanma tenviratı yaptıracak olanlarla, resmi ve 
hususi müessesattan mevcut donanma tesisatlarına ilave 
veya yeniden tesisat yaptıracak olanlar, yapacakları hu 
tenviratın vat miktarı üzerinden takatlerini 30 eyhil 1938 
tarihine kadar tirketimize mutlaka bildirmelerini ehem
miyetle rica ederiz. Bu tarihten sonra vaki olacak bu ka
bil bildirmlerin nazarı dikkate alınamıyacağı ilan olunur. 

5994 
'==========:==============================~ 

~· 111 TAZE BALIK ' 111 ~ - -- -: Yenişehir'deki muhterem : - -E müşterilerimize E 
: Bugünden itibaren her gün ta- : 
: ze balık bulundurmaktayız. Ye - : 
E nişehir Emciler caddesi 45 numa- : 
: rada balıkçı Aziz Tl: 2766 6128 S 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Kiralık otel 
Samanpazarında 1 No. lu ls

tihlas oteli kiraya verilecek, için
deki eşya ayrıca bir kiracıya sa
tılacaktır. Muteber kefil göste
rilmesi şarttır. Taliplerin Tabak
hane caddesinde 65 No. lu yazı
hanede Bay Hulusi'ye müraca
atları. 6125 

Ankara' da 
• 

PERTEV 
~URUBU 

1 - 9 - 193 

~ 1111111111 G 1 DA LA R 1111111111111111111111111H1111111111111 n -
Vücudu Zehirler : -------= Artık bu hakikati öğrenmiyen kalmamıştır. Vücudu bu zehirler= den ve zehirli gıda bakiyelerinden kurtarmak için en doğru ve 

§ fenni yol. 

:: HAKlKI KARLSBAT TUZU KULLANMAKTIR --

------------------

D 
~l]J 

koyarak içilir. Karaciğerleri tembel olanlar, 

safra taşı ve böbrek kumu sancısı çekenler bu 
sayede sıhatlerini sigorta etmiş olurlar. Fakat: 

Daima HAKiKi, TABU KARLSBAT TUZUNU 
ARAYINIZ 6199 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi 
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TÜRK HAVA KURUMU 
BÜYÜK PİYANGOSU 

Beşinci keşide 11 - Eylül -938 dedir. 

! . . .. 
~ 
3 .. .. .. 
::: 

Büyük ikramiye: 50,000 liradır. Bundan batka: 15.000, ~ 
=: 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) 3 
~ liralık iki adet mükafat vardır.. ~ = Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyango- ~ 

=: ya iştirak etmek suertile siz de taliinizi deneyiniz... 3 
"iirıııııııırırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııır~ 

-------------------------------------------------~ 
- T. C. Z i R A A T B A N K A S 

Kuruluş tarihi: 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

.,., .. ........ 

Para birikti~enlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

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

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 
4 

40 
100 
120 
160 

" 
• .. .. .. 

250 
100 
50 
40 

20 

.. 1.000 .. .. 4.000 .. .. 5.000 .. .. 4.800 .. .. 3.200 .. 

' 

DlKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan tıfağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 
fazlaıiyle verilecektir. 

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

Avrupa oteli if =================================================================~ 

Temiz ve konforlu olarak açıl
dığını sayın müşterilerine arze-
deriz. 6014 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6139 

imtiyaz Sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumt Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
ULUS Baaonevi : ANKARA: 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE BU GECE 

BAŞKASININ KII ... IÔINDA .......... UÇAN KOVBOY - -- -Gündüz iki film birden - -- - Gündıiz iki film birden - -- -1-BATAKHANE KURTLAR! - -- -- -
1 - ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA 
2 - BEYAZ KADIN T1CARET1 - -- -2 - LONDRA POST ASI - -- - Seanslar: 2.30 - 5.30 Gece 21 de - -- -SEANSLAR: - -- - HALK MATİNESİ 12.20 DE - -

2.30 - 5.45 Gece 21 de CEZAİR BATAKHANELERİ -.,ı1111r 

BU GÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MATİNESİ 
BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SİNEMASINDA 

EHLiSALiP MUHAREBELERi 
TÜRKÇE SÖZLÜ T ARİHl ŞAHESER 


