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Hatay meclisi bugün toplam yor 
Halay halk partisi Türk 

halkına beyanname/ nesrelli 
Halk • • • 

partısının tôkip edeceği 
çalışma proğramının ana hatları 

Antakya, 1 a.a. - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildiri
yor: Halk Partisi, türk halkına aşağıdaki beyannameyi neşretmiş
tir: 

Hatay ve hataylılar, çileli günlerini bitirmiş ve mesut ve mü-
reffeh bir istikbal yoluna girmişlerdir. ' 

Hatay de•leti, Hatay hükümeti ve hataylılann yegane mümes
•ilİ Hatay'ın mebusan reisi, yakın günler içinde tarihi vazifesine 
baılıyacak ve memleket hür ve mesut olacaktır. 

t Türkiye hükümetinin Hatay'ın is
i tikbali için yirmi senedenberi devam 
eden gayret ve fedakarlıklarına Fran· 
sa cümhuriyeti dostane bir mukabele-

Başvekilimiz 

bugün 
şehrimizde 

de bulunmuştur. Türkiye ve Fransa C f "f B 1 O A 
devletlerinin, bu anlaşmayı daha ileri- e a ayara r. ras 

Anlaıma 

zihniyetinin zaferi ye götürerek bu mesut neticeyi daha 
ziyade inkişaf ettireceğine ümidimiz 

Naıuhi Baydar büyüktür. Bu vesile ile Fransa cümhu-

ve Fuat Ağralı da 

refakat ediyor 
ı ·kl~1· · ku 1. .. ' d . riyeti hükümetine ve onun buradaki 
ıti aunın en vet ı mueyyı esı .. .1. " k t • • 

-•-- mill" li · · ldığ b mumessı ıne arzı şu ran eımeyı vazı· 
vı.- .. 1 mec s:mn açı ı u. ~-1 fe biliriz. Hatay ve hataylılar için bu • ldan6ul. 1 (T•l•lonla) - BGf-
aut guncle, Hatay ın çok haklı aevmcı· mesut vaziyeti hazırlatan ve Hatay'· u.kil •· Celôl Bayta, Hariciye Ve
ni .. her türk,, yalnız kalbiyle . değil, ın istiklal ve inlcişafının büyük ha.mi- kili B. Teulilı Rüıtü Araa ue Maliye 
Turk Hata~ da bulunarak, .• filen de si olan Türkiye cümhuriyeti hüküme- Vekili B. Fuat Ağralı bu akıamki 
paylapnak 11temek kadar tabu ne ola- tine ve onun büyük devlet deisi yüce ekıpreH bağlanan hususi uagonla 
bilir? Atatürk'e sonsuz şükranlarımızı, her Ankara'ya hareket ettiler. 

1921 den beri ge'çen on aekiz sene zaman olduğu gibi, bu vesile ile de su· Baıuekil ue Vekiller istcuyonda 
zarfında, Hatay'ın türklüğünü bir an nar ve ebedi bağlılığımızı bir kere da- Rlycueticümhur umumi katibi B. Ha-
bile unubnadık, ve ona dair yapnut ha cihana ilan ederiz. san Rıza Soyak, bG§yauer Celal U-
oldu~umuz andlaımanın meriyetinden ner, •aylaular, generaller, hükümet 
hiç 1üpbe etmeClik. Çünkü hakkımızın Daha ~ok retin imtiluınlar erkanı ue kalabalık bir halk kütlesi 
kuvetine inanıyor, banıcı siyasetimi- Hataylı bizler bu güzel son ile if- taralınclan uğurlandılar. 
zin müeuiriyetine güveniyor, kendi· tihar edebiliriz. Ancak şunu da bil- Baıuekilimi:z Ankara'da bir halta 
mız.ı • .,. daima emin bulunuyorduk. kaldıktan sonra tekrar latanbul'a meliyiz ki önümüzde geçirecegımız 
Temkinli ın":..•rıınız Hatay'a 29 ma- clönecektir. 
yıa 1937 de, bugün ıı. .. '"; -. .. ette tatbik daha çok çetin imtihanlar sizi bekli· 
mevkiine ginnekte bulunan statu a. (Sonu 8· inci sayfada) W'.l.1.1.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.lll.1_. 

anayasayı temin etti. 
O tarihi takip eden aylardaki ger

ginlik havaaına rağmen bu husustaki 
görütümiizde ne fedakarlık ettik, ne 
de onun bizi kati muvaffakiyete gö
türeceğinde tereddüde düştük. Şef'in 

1 ikincit91rinde söyledikleri Kamu
tay'• açıt nutuklarında Hatay'a taaluk 
eden cümleler bunun en bariz ifadesi
dir: 

''Yeni Hatay rejiminin merğiyete 
11irmeaine, kıaa bir :zaman kaldı. 

"Bu rejimi, kendileriyle en dosta
ne bir :zihniyetle emek birliği yap
mıı olcluiwnu:z Fransu:ların, iyi ;.; -
yetle ue amaçlanan gayeyi temin e
debilecek §ekilcle tatbika ba§lıya
caklar&11a fÜphe eclilntemelidir. 

''Yarınki Türk - Fransız münase
betlerinin dilediğimi~ yolda inkişa
lına, Hatay iıinin iyi bir yönde yürü
meai, esaslı bir ölçü ve amil olacak
tır, kanaatincleyim.,, 

O günden 29 haziran 1938 tarihine 
kadar geçen aylarda Hatay davası ge· 
ne sinirleri germekten hali kalmamış 
olduğu halde biz çizmit olduğumuz 
yoldan zerece inhiraf etmiyerek bu 
divanın da benimsemiş olduğumuz 

anlatma zihniyeti gayesinde nihayet 
umduğumuz ıekilde halledileceği hak
kındaki kanaatimizi tezelzüle uğratabi
lecek hiç bir mütaleaya iltifat etmemi· 
tizdir. Başbakanımızın, Kamutay yaz 
tatili devresine girerken söylemiş ol
dukları nutukta Hatay'a dair olan kı
sımlar da bunun delilidir: 

(Sonu 8. ıncı sayfada) 

Mareşal Çakmak 
Diyarbakir'a gitti 

Elazığ. ı a.a. - Mareşal Fevzi Çak
mak, beraberlerinde Orgeneral Fah
rettin Altay ve Orgeneral Asım Gün
düz olduğu halde saat 10 da hususi 
trenle Diyarbakır'a hareket etmiştir. 

Çel<oslovakya'ya karşı 
bir hareket mi yapılıyor? 

Hitler beyanatta bulunacak 

Ordu, donanma 

reisleri gizli bir 

ve hava 

İçtimaa 

kuvetleri, 

çağrılmış ! 

Rayıtag bir toplantı halinde 

Paris, 1 a.a. - Bayan Tabui, Övr gazetesinden Rayştag'ın iç
timaa davetine müteallik olup alman mahafilinin malumat ver· 
memekte oldukları haberi naklettikten sonra Hitler'in cı'ıma gü
nü saat 18 de kabineyi gizli bir toplantı yapmağa davet etmiş ol 
duğunu bildirmektedir. (Sonu 8. iaci sayfada). 

Antakya'nın Asi nehrinden güzel bir göriiniif 

Doğu manevraları 40.000 
kişilik bir ge(il lörenile bitti 

Büyük Başbuğ, Komutanlara imzalar1 
olan alhn saatler hediye ettiler 
Mareş ... I, Gaziantep manevralarında da bulunacak 

( Manevra saha sına hususi ımrette giden 1 
arkadaızımız Na şicl Uluğ h i l d i r i y o r ) 1 

Elazığ 31 (Gecikmiştir) - Bir haf
tadanberi heyecanla beklenen' ve El
azığ'ı doğunun en hareketli vilayeti 
haline koyan büyük geçit töreni, bu
gün on binlerin meydana getirdiği, bu 
çevrenin görmediiğ bir kalabalık ö -
nünde yapıldı. 

Milletin mayasını teşkil eden kah
ram:m Mehmetçiği ve onu dünyanın 
eşsiz askeri haline getiren subayları 
ve kumanda heyetini doya doya sey
r,tmek hasretiyle yanan bütün doğu 
halkı, Elazığ'da toplanmıştı. Yalnız 

civar kazalardan değil, Malatya, Di
yarbakır gibi yakın vilayetlerden de 
halk grup grup gelmişti. 

Yiiz bin kişinin önünde: ~-

Beklenen ve umulandan daha çok 
fazla bir kalabalığın toplandığını gö
ren alakalı makamlar, geçit sahasını 
tribünler den başka, yüzlerce çadırla 
çevirmişlerdi. Kamyonlar, sabahın 

çok erken saatlerinden saat 14 e ka-

(Sonu 7. inci sayfada) 

Henlôyn Hitler'le 
görüşmeğe gitti 

Rünsiman heyetine de 

Londra'dan bir sandık 

Orgeneral izzettin Çalqlar 

Korgeneral Ali Fuat 

gaz maskesi gönderildi ! Elazığ, 1 (Hususi surette giden 
arkadaşımız bildiriyor) - Orgene-

( k ı ı ı 'k' f h b b d J ral İzzettin Çalışlar ve Harp akade-\e ııının 1 1 sa ası ugün U ur 1 misi kumandanı korgeneral Ali Fu-
• · . . .. . . . at alman ordusunun Königsbcrg'te 

Prag. l a.a. - Henlayn Hıtler ıle 1 dun Londra'dan ıçınde İngıltere'de · 
görüşmek üzere bu sabah Berchtesga- kullanılmakta .olan son sistem gaz ı yapılacak olan manevralarında bu-
tlen'e hareket etmiştir. maskeleri bulunan bir sandık gönde- lunmak üzere yarın Elazığ'dan ha-

Prag, 1 a.a. - Runsiman heyetine (Sonu 8. inci sayfada) rekct edeceklerdir. N. ULUÔ. 
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. Üç münevver tipi 
Bir doktrine körü körüne saplanarak, dünyayı yalnız bu menşur 

ardından seyreden, en göze batar hakikatleri bile, o doktrinin görüş 
zaviyesine sığmadıgı zaman inkara kalkan insanlar cidden acınacak 
haldedirler. Bu keyfiyet, fertte, şahsiyetin tam manasiyle yokluğuna 
delalet eder. Her mesele karşısında zekasını işletmek zahmetinden 
kurtulmak için bu işi bir defa yaparak kendisine bir rehber intihap et
miş ve ondan sonra rahat etmiştir. Hayat ve fikir yolunda o rehberi 
zahmetsizce takip ederek sıkıntıdan kurtulacaktır. Bu kalıplaşmış ina
nış tembel zekaların harcıdır. 

Bir de bunun tam zıddiyle karşılaşırsınız: Hiç bir şeye inanmıyan 
adam, bu zihniyeti taşıyan septikler doktrin düşmanlığını o kadar ileri 
götürürler ki, şu veya bu hakikati, sırf falan doktrinin içinde formüle 
edilmiştir diye reddetmekten çekinmezler. Nazariyeleri ve prensipleri, 
doğıu ve yanlış taraflarını tefrik etmek için teferruatiyle tetkike gi
rişmeyi reddederek, topyekun reddetmeyi yüksek zekanın bir icabı 
telakki ederler. 

Bir üçünt:Ü nev ~ münevver de vardır ki, zekası ne derece keskin olursa 
olsun onun yularını daha keskin olan hislerinin eline vermiştir. O, bü. 
tün hükümlerinde sübjektiftir. Dünya görüşünü şahsi infiallerine, 
ihtiraslanna, inkisarlarma ve iştihalarma göre ayarlamıştır. Şahsi 
menfaatine dokunmuş olan bir hareketi, bir cereyanı beycnmcsine ve 
takdir etmesine imkan yoktur. Mantrk'i böyle bir itirafa kalkışsa hisleri 
onu derhal susturmakta geı;ikmez. Onların da fikirlerinde istikrar bul
mak güçtür. İman ve itikatları, kanaat ve hükümleri, çünkü, şahsi men
faatlerinin ibresine göre oynamaktadır. 

Bu üç nevi münevver, tab:in tabana zıt olan karakterlerine rağmen, 
aynı kapıya çıkarlar: Aradıkları hakikati asla bulamazlar. 

Y&§arNABl 

ŞEHİRLERİN . BAYINDIRLIGI 

Belediyeler Bankası ''mahalli 
idareler ba.nkası,, oluyor 
B. Şükrü Kaya valilere bu iıi alaka ve ehemmiyetle 

karıllamalanm bildiren bir tamim yapll 
Şehirlerimizin bayındırlık hareketlerini tam bir disiplin ve pro

gram altına alan Dahiliye Vekaleti; muhtelif amme ihtiyaçları
nın en kısa bir zamanda başarılması ve ıehirlerimizin medeni sevi
yesi ile hareketli ve faal bir sosyal hayat yaratacak yeni tesisle
ri·n, gene en kısa bir zaman içinde, kurulmaaını temin eden mü • 
him bir tedbir almak üzeredir. 

Bu yeni tedbir §ehirlerimizin ı 
kalkınma hareketlerini topyekun 
finanse edecek olan yüksek ser
mayeli bir (Mahalli İdareler 
Bankası) nm kurulması tqebbü
ıüdür. 

Dahiliye vekili ve Cümhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreteri B. Şükrü Ka
ya, bu münasebetle, vilayetlere şu 
mühim tamimi göndermiştir: 

"Gün geçtikçe çoğalan mahalli ma
hiyeti haiz amme hizmetleriyle bun
lara ait tesislerin ihtiyaçla müteva
zin şekilde yürütülüp kurulabilmesi 
için her şeyden evel, muayyen bir 
plana ihtiyaç vardır: lş programları 
bu ihtiyacı karşıladı. 

Tertip sırasında alınan vilayet işle
rine ait tesislerin programla muay
yen zamanlarda kurulabilmesi için 
maddi imkan ve şartların aynı zaman
da ve bir arada tahakkuku icabeder. 

Diin Ankara' da ısı 35 
dereceye çıktı 

Dün şehrimizde hava açık geçmiş, 

rüzgar garp istikametinden saniyede 
en çok Uç .metre kadar hızla esmiştir. 
En yüksek ısı gölgede 35 dereceye ka
dar yükselmiştir. 

Trakya ve doğu Anadolu bölgeleriy
le Karadeniz kıyılarında hava kısmen 
bulutlu, _diğer bölgelerde tamamiyle 
açık geçmiştir. 24 saat içinde yurdun 
hiç bir yerinde yağış olmamıştır. 

Trakya bölge~iyle Karadeniz kıyı
larında, cenuptan diğer bölgelerde u: 
mumiyctle garp istikametinden sani
yede en çok beş metre kadar hızla es
miştir. 

En yüksek ısılar, Sivaı'ta 30, \11u
kışla'da 31, Eskişehir ve Konya'da 33, 

Edirne ve Adana'da 34, İzmir ve An
talya'da 35, Kocaeli, Malatya ve Siirt'
te 37, Bursa"da 38, Balıkesir ve Diyar
bakır'da 39 derecedir. 

ULUS 

lı Bankasının Ankara' da 250 liralık ikramiyesini kazanan B. Zi
ya Sabit Sağıroğlu ve ikramiye kazananlardan Bayan Muniae 

Türkiye İş Bankası küçük 
cari hesaplar Eylül keşidesi 
Türkiye lş Bankaı;ı'nın kumbaralı 1 

ve kumbarasız küçük cari hesapları a- ı y • 
rasında tertip ettiği ikramiyenin ey- enı 
lül keşidesi dün bankanın umumi mer- Çankaya 
kezinde ve noter huzurunda yapılmış
tır. Bu keşidede kendilerine ikramiye 
isabet eden talihlilerin isimlerini, he
sap numaralarını ve bulundukları şe
hirleri sıra ile neşrediyoruz : 

kaymakamı 

1000 lira kazanan: 

Ayşe !&met 18947 (.ıstanbul) 

Beş yüz lira Jwzaruınlar: 

2 - 9. 1938 

Emniyet teşkilôtında 
gizli tezkiye vOrakaları 

• Hazırlanan nızamname yürürlüğe girdi 
Emniyet teşkilatı mensuplarının sicil ve gizli tezkiye varaka

ları hakkındaki nizamname Devlet Şürası'nm tetkikinden geçe
rek Vekiller Heyetince tasdik edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

Nizamnameye göre emniyet teşkilatı mensuplarından her bi
rinin birer sicili bulunacak ve her memura birer sicil numarası 
verilecektir. Sicil iki kısım olacaktır: Biri memurlar kanununun 
14 üncü maddesi mucibince her memurun memuriyete girdiği sı
rada kanunun tarifleri dairesinde vereceği hal tercümelerinde 
yazılı malumata dayanılarak tertip olunan sicillerdir. Diğeri me
murlar kanununun 14 üncü maddesi mucibince gizli tezkiye va
rakalarmm saklandığı mahrem dosyadır. Gizli tezkiye varakala
rı münderecatı, sicille işaret edilmiyecektir. 

Emniyet teşkilatı mensuplarının 

her biri için, bu nizamnamede göste
rilen tezkiye amirleri tarafından nü
munesine gö~e her sene gizli bir tez
kiye varakası doldurulaı=aktır. Tezki-
ye varakalarının bütün kısımları. bir 
vuzuh ve katiyet ile doldurulacaktır. 
Hak ve silinti olmıyacak, bunlar:n 
müsveddeleri muhafaza edilmiyecek
tir. 

Emniyet teşkilatı mensuplarının 

her biri için derecelerine göre gizli 
·tezkiye varakası dolduracak seiahi -

1 yetli amirler şunlardır: 

2 - Vilayet emniyet mü'dür veya 
emniyet amirinden sonra gelen ve 
doğrudan doğruya emniyet müdür 
veya emniyet amirinne bağlı bulunan 
şube müdürü, emniyet amiri veya 
başkomiser: komiser, komiser mua -
vinleri için birinci derecede emniyet 
müdürü veya amiri, ikinci derecede 
valiler; 

l'vııthat Recep 3U1 (~amsun), Tarık 
13172 (lstanbul) 

l ki )"ÜZ elliler lira kazananlar: 

ı - Merkezde: Emniyet Umum 
' Müdürü için Dahiliye Vekili tara -

fından, 

3 - Emniyet teşkilatına mensup 
muamelit memuru, polis, komiser 
muavini, komiser ve başkomiserler i
çin birinci derecede resen bağlı bu
lundukları cüzütam polis amirleri ve 
ikinci derecede o vilayetin emniyet 
müdürü veya müstakil emniyet ami
ri tarafından verilecektir. 

Ziya Sabit 24962 (Ankara), Kani Av
pr 2798 (Galata), Kostantin 76148 
(İstanbul) 

Yüzer lira kazananlar: 

Sadık 19582 (Ankara), Sadi 30828 
(Ankara), Nurettin 2139 (Adana), Ah
met Toduk 846 (Bafra), Erkan 32t;4 
(Bursa), İsa Özen 1102 (Diyarbakır) 
Sait 1025 (Edirne), Leman 2952 (E:ı
kişehir), Süzan Nuri 1020 (Gaziantep) 
Ihsan Selim Tekin Alp 1801 (Mer
sin, Haşim Uygun 1105 (Milas), Ne -
fise 233 (Tarsus), Avram Bahar 60701 
(İıtanbul), eŞfika 2156 (Üsküdar), 
Omer Faruk 7153 (İstanbul), Valan
tin 52531 (İstanbul), Nazif 75303 (İs
tanbul). 

Elli§cr lira lwzananlar: 
Melahat 3778 (Ankara), Devlet lz

budak 791 (Yenişehir), Şakir Radof 
127 (Adapcuarı), Harembey oğlu 1454 
(Afyon), Zehra 1257 (Antalya), Mü
nevver 1859 (Malatya), Talia Kirli 
3218 (Mersin), Halil 1094 (Nazilli), 
Abdi 20473 (Beyoğlu), Muiz 67745 
(İ&tanbul), Sami 70695 (İstanbul), 
M. Ergun 33619 (Istanbul), Necmettin 
2175 (Galata), Virjin 7549 (Kadıköy), 
Fikret 3578 (Kadıköy), Mihriver 2852 
(Üsküdar), Katerin Muvaffak 46637 
(İstanbul), Kemal 75809 (İstanbul). 

Ankara' da yirmi be§cr lira 
kazarumlar: 

Dr. Kadri 2709, Veli 3642, H. Abdul 
lah 10876, Sait 13.358, Süreyya 13.997, 
Fikret 14209, Munise 18907, Adviye 
18936, Rauf 19276, Melahat 21590, Be
hice 28487, Füruzan 29627, Halil 
31938, Meliha 31902. 

Yeni İktisat Vekaleti müsteıar1 
Açık bulunan iktisat vekaleti müs

teşarlığına maliye vekaleti nakit işleri 
umum müdürü B. Halit Nazmi Keş
mir'in tayini yüksek tasdika iktiran 
etmiştir. 

B. Lütfi Akaoy 

B. Haluk Nihat Pepeyi'nin beledi
ye reis muavinliğine tayini dolayı
si y le açılan Çankaya kazası kayma
kamlığına tayin edilen Fatih kazası 
kaymakamı B. Lütfi Aksoy şehrimi
ze gelmiş ve yeni vazifesine başla

mıştır. Kendisine muvaffakiyetler 
temenni ederiz. 

İstanbul'da pazarlıksız 

satlş başladı 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Pazar

lıksız satış tatbikatına gıda maddele
rinden başlanmıştır. Ancak pazarlık
sız satışın bütün maddelere teşmil i
çin vekiller heyetinin kararı bc.klen
mektedir. Bu karar istihsal edildikten 
sonra maktu fiyatla satış filen başla
mış olacaktır. 

İsi anbul' da bir deniz kazası 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Dün gece 

Harem iskelesi açıklarında çöp mav
nalarından birisi bir motora bindirdi. 
Motor parçalandı. Kaptanla bir tayfa 
kurtuldular, İkinci tayfa Mustafa kay
boldu. 

Pcııdik~tc hir hayvan sergisi 
açıldı 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Bugün 
Pendik hayvan sergisi açıldı. Vali bir 
nutuk söyliyerek hayvan islahının e
hemiyetini anlattı. Sergide 20 den faz
la hayvan teşhir edilmektedir. Birinci 
ikinci ve üçüncülüğü kazanan hayvan 
sahiplerine mükafatlar verilmiştir. 

2 - Emniyet Umum Müdür mua
vinleri, teftiş heyeti reisi için birin
ci derecede emniyet umum müdürü, 
ikinci derecede Dahiliye Vekili ta -
rafından; 

3 - Emniyet umum müdürlüğU 
daire reisleri, hukuk, arşiv müdürle
ri tercüme bürosu şefleri için birin
ci1 derecede umum müdür muavinleri, 
ikinci derecede emniyet umum mü -
dürü· 

4 ~ Bu işlerde çalışan memurlar i
ıjin birinci derecede o daire rı_ıüdürü 
veya şef, ikinci derecede emnıyet u
mum müdürü; 

5 - Bütün müfettişler için birinci 
derecede tcf tiş heyeti reisi, ikinci de
recede emniyet umum müdürü; 

6 - Şube müdürleri i~in . bi~i~ci 
derecede alakalı daire reıslerı; ıkın
ci derecede emniyet umum müdürü; 

7 - Şube müdür muavinleriyle. ş~
belerde çalışan bütün memurlar ıçın 
birind derecede şube müdürleri, ikin 
ci derecede alakalı daire reisleri. 

Polis enstitii ve 
mekteplerinde : 

ı - Enstitü müdürü ıçın emniyet 
umum mUdUrü "bir dereceli olarak,, 

2 - Mektep müdürü için birinci de
recede Enstitü müdürü, ikinci dere
cede emniyet umum müdürü; 

3 - Muallim, dahiliye müdürü, 
müdür muavini için birinci derecede 
enstitü veya mektep müdürü, ikinci 
derecede emniyet umum müdürü; 

4 - Enstitü veya mektebe doğru
dan doğruya alınan namzetler ile il~ 
kurslara devam edenler için birincı 
derecede dahiliye müdUrli: ikinci de

.recede enstitü veya mektep müdürü; 
5 - Enstitü kurslarına sevkedilen 

komiser muavinleri, komiser, başko -
miser, emniyet amirleri için birinci 
derecede enstitü müdürü, ikinci de -
recede emniyet umum müdürü tara
fından verilecektir. 

Vilayetlerde : 
Vilayet emniyet müdürü veya müs

takil emniyet amirleri için birinci de 
recede vali, ikinci derecede Dahili 
Vekili veya verdiği selahiyete binaen 
emniyet umum müdürü; 

Kazalarda : 
ı - Emniyet teşkilatı bulunan ka

zalarda polis, muamelat memuru, ko
miser muavini, komiser ve başkomi • 
serleı: için birinci derecede kazanın 
en yüksek emniyet amiri veya o va
zifeyi gareıı}er, ikinci derecede em -
niyet müdür vey. amirleri. 

2 - Kaza emniyet teıkil§tı amiri 
bulunan emniyet amiri veya komiser 
ler için birinci derecede kaymakıııcn -
lar, ikinci derecede vilayet emniyet 
müdür veya amirinin mütaleası alın
mak şartiyle valiler; 

3 - Stajiyer memurlar hakkında 
aşağıdaki usule riayet edilerek gizli 
tezkiye varakaları doldurulacaktır. 

A - Stajiyer memurların asli sııu
fa geçebilmeleri için birinci senecie 
her ay ve müteakip senede altı ayda 
bir mevcut nümunesi veçhile mahrem 
kanaat kağıtları, maiyetinde çalıştığı 
komieer muavini, komiser veya baş -
komiser tarafından yazılarak emniyet 
amir veya müdürlerine gönderilecek
tir. 

B - Tutulan gizli tezkiye kaydiyle 
bu mahrem kanaat kağıtları zamanın
da karşılaştırılarak birinci derecede 
selahiyetli amir tarafından mahrem 
tezkiye varakası doldurulacaktır. Bu 
evrak "mahrem tezkiye varakaları, 
doktor raporları, künyeleri,. ile ~tı:
likte sicil için umum '"'tnuoUrlüge 
gönderilecektir. 

C - Bu mahrem tezkiye varakala
rında iyi not alanlar asli sınıfa n~k.il 
olunacaklardır. Muvaffak olamıyan • 
lar hak1'ında mesleğe giriş nizamna
mesinin 14 üncü maddesi hükmü tat
bik olunacaktır. ' 

Gizli tezkiye varakalannaa 
neler bulunacak? 

Gizli tezkiye varakalarında buluna
cak olan ıeyler şunlardır: 

Terbiyesi, nezaketi, imtizacı, metı
leğe bağlılığı, beraber ig görme kabi
liyeti; 

lş sahiplerine ve halka karşı mua
melesi; 
Temizliğe ve muntazam giyinmiye 

riayet derecesi; 
Hizmet dışındaki tavur ve hareke-.• 

tı. 

933 yılında kurulan Belediyeler 
.Bankası, şehirlerimiı;in tanzim ve 
imarı belde tesi\ılerinin kurulması 
ve alelıtlak mesai programlarının 

tatbikatı hususunda belediyelerimize 
çok geniş imkanlar vermiş, bu sayede 
büyük eserler vücude gelmi1tir. Su 
tesisleri bunların başındadır. Alınan 
feyizli netice bu teşekkülün kuvet
lendirilmesi, faaliyet sahasının geniş
letilmesi lüzumunu teyit ettiğinden 
Belediyeler Bankasının (Mahalli İ
dareler Bankası) şekline kalbi ve 
sermayesinin iştigal mevzulariyle 
mütenasip şekilde çoğaltılması ka
rarlaşmıştır. Bu maksatla hazırlanan 
kanun 15.yihası, yakında yüksek Ka
mutay'a sunulacaktır. 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııırııııırıııııırııııırıııııırııııııııııııııııırııırıııııııııııı 

Osmbnlıca değil mi. .. 

'çalışma ve işlerindeki başarı kabi
liyeti derecesi, ciddiyeti ve ket~mlu
ğu, itimada değer olup olmadıgı; 

Nefsine hakimiyeti ve itimadı; 
Yurtseverliği ve feragat derece5i; 
Hasis menfaatlere ve paraya düş-

Bu hususta vilayetlerin şimdiden 

hazırlıklara geçmelerini ve büdcele
rinden yapacakları tasarrufatı iştirak 
hissesi olarak Belediyeler Bankasına 
yatırmalarını yerinde ve lüzumlu bir 
işaret şeklinde telakki ediyorum. 

Vilayet bii<Jceleri hazırlanarak me r
keze gönderilmiş olduğundan tasar
rufların ve miktarlarının büdcenin 
hangi tertiıı ve fasıllarından temin 
edileceğinin acele kararlaştırılarak 

buna ait enciimen mazbatasının gön
derilmesini rica ederim. 

Ayrılacak iştirak hisselerinin büd
ce tutarının yüzde birinden aşağı dü
şürülmemesini, imkanın müsaadesi 
derecesinde bu nisbetin artırılmasını 
ayrıca kayda şayan görürüm. 

Vilayet hususi idarelerinin reisi ve 
icra amiri olan valilerimizin lüzum 
ve ehenuniyeti aşikar olan bu teşeb
büsü yüksek alaka ve ehemmiyetle 
karşılayarak lizımgelen hassasiyet ve 
isticali göstereceklerinden eminim.,, 

Arapça bilmiyen bir tanıdığım, 
elinde tuttuğu arapça bir kitabın 
kabrnı gösterdi ve okudu: ''Tahri
rülmeı"e" 

- "Mer'e" kadın ve "tahrir" de 
yazı yazmak olduğuna göre bu ki
tap nedeR bahsediyor? Araplar ka
dınları nüfusa ayrı mı yazarlar? 

Diye de sordu. 
- Hayır, dedim, buradaki "tah

rir" bizim kullandığımız gibi ''yazı 
yazmak" manasına gelmez. Bu ke
lime, "hürriyet" ve "hür" diye bi
zim de kullandığmırz köklerden tü
rcrııi§tir. Onun için elindeki kitap 
"kadına hüriyet verilmesinden" ya
ni fransızcasiyle emancipation'daa 
bahsediyor. 

Sorulan sualin, verilen ceoabın e
hemiyeti yok. Fakat bu vesile ile 
şairlerin "!atisi ve arabiden iki kı· 
nat" olmadıkça uçamaz, dedikleri, 
bu teşbih dolayısiyle de, farkında 
olmaksızın, ku§a benzettikleri "os
manlıca" yı düşündüm: 

Osmanlı münevveri, aldığını o 
kadar eksik almrya, bellediğini oka
dar yanlı§ bellemiye alı§mış olan 
bir tipti ki asırlardanberi uğrunda 

dirsek çürüttüğü medrese arapça
sını bile kendi diline böyle yarını 
yamalak aktarma etmişti. 

Yazı yazanlara "muharrir", yazr 
yazmıya "tahrir" demekte hfıla de
vam ediyoruz. Acaba sıkı bir ince
leme yapsak, arap ve fars kelimele
ri arasında yanlış manaya kullan
dıklarımız daha ne kadar çıkacak
tır? 

Tevekkeli, ''arapça değil mi, uy
dur uydur, söyle!,, dememişler. Me
ğer "osmanlıca değil mi uydur uy
dur, soy/el" de diyebilirmişiz! 

T.1. 

A.rkaaa§lar. biraz dalıa dil•kaı ! ----- - -----
Vilayet gazetelerinden bir ta

nesını okuyorwn. Bu gazete -
nin en batında ıu cümle var: 
''Her ıeyden yazar". "Yazmak" 
fiilini "den" li bir meful ile kul-

lanmak doğru olmadığına göre, 
muharrirlik gayretiyle, bun•Jaki 
yanlııı mürettibin aırtma yükle
mek iatiyorum. 
Okwnıya devam ediyorum: 
"Pazarlar• yaı fındık getiren 

köylülerin, kontro1örlere ceza ver
mek korkuau ile .... ,, 

''Ceza vermek" ne demektir? 
Cezayı kontrolör mü verir, köylü 
mü 7 

Gene devam ediyorwn : 
"Bu çe§it alımlarda köylü müt

hiı içeri tutulmaktadır.,, 
içeri tutulmak tabirinden ne 

mana çıkarabilirsiniz? 
Aynı gazetenin bir batka yerin

de bir cümle ıöyle bitiyor: 
"Arkadaınnız geçtiğimiz hafta 

Ankara'ya dönmiiflerdir." 
"Geçen hafta" yerine ''geçtiii

miz hafta" denilir mi hiç? Geçen 
biz miyiz; hafta mıdır? 

Gene aynı gazeteden bir cüm
le : 

"Şehrimizde hakikaten batı boş 
bir fare denli vardır . ., 

Baıı bot olan dert mi, yokaa fa
re mi? Anlıyabiliyor musunuz 7 

Gazetenin öteki taraflarını o
kumaktan korktum. Baıı bot olan 
iater fare, İater dert olaun, onu 
bir tarafa bırakalım. Fakat cüm
huriyet gazetelerinde göz yuma
mıyacağımız bir §ey vardır ki o 
da "baıı bot kalem kullanmak" 
tır. 

Çocuğundan köylü ihtiyarına 
kadar milyonlarca vatandaıı oku
yup yazan bir memlekette gazete
lere baaılacak yazı yazarken bir 
az daha dikkatli olalım arkadat
lar ! 

Burgos't.a bir knrar! 

Bir ajana haberinden öğrendiği
mize göre Burgos hükümeti hari
ce. gitmek iıtiyen İspanyollara izin 
vermiyonnUf. 

Böyle yapacağma vaktiyle içe
ri girmek iatiyen gönüllülere izin 
vermeteydi, Avrupa milletlerinin 
baıına §U "karıtmazhk,, belaaıtıı 
açmaz.dı. 

kün olup olmadığı; 
Müsrif olup olmadığı; 
Mesleki terbiye ve disipline riayet 

derecesi; 
Çevikliği, binicilik, atıcılık, yüzü

cUlüğü, vazifesine sadakat ve merbu
tiyeti; 

Aldığı emri tam vaktinde ve istek· 
le yapmak itiyat ve kabiliyeti; 

Amirlik nüfuzu; 
Kararında katiyet ve tereddüt olup 

olmadığı; 

Maiyetine ve rütbesi müsavi olan
lara karşı muamelesi; 

Zabıt ve rabıt tesisi vaziyetini ye
tiştirme kudreti; 

Kanun ve nizamlara vukufu: 
Azim ve irade sahibi olup olmadı

ğı ve mesuliyeti üzerine almak kabi
liyeti; 

Soğukkanlılığı, cesareti ve mühim 
vakalarda yararlık derecesi. 

Gizli tezkiye varakalarının bundan 
sonraki kısımlarında amirlere ait hü
kümler vardır. Nizamnamenin diğer 
maddeler i bu hükümlerin tatbiki ıe
killerini göstermektedir. 
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Orta Avrupa krizi 
Beynelmilel vaziyet ciddidir .. 

L Çekoslovakya'daki südet alınan -
~ meselesi yüzünden çıkan ihtilaf 
p-tık en had bir safhasına girmq bu
~uyor. Al.manya'nm kuvetli yardı~ 
illa mazhar olan südetler idari 
~tariyet üzerinde ıs:rar ediyorlar. 
f ransa ve Sovyet Rusya'nm yarclı
~ güvenen Çekoslovakya da aü
lttler için ancak ekalliyet hakkı ta-

Fransız başvekili ordu 
encümeninde izahat verdi 

Çekoslovakya'ya bir taarruz halinde ~
rıın&ktadır. Bu .iki noktai nazarı te
~ etmek için üç hafta eTel, Prag'a 
•den ingiliz lordu Runsiman, Çe
~~lovakya devlet adamları ve südet 

~erleriyle birçok defa görüşmüş.- H k t k k ti 
lilı-. Runsiman'ın telkinatiyle Çeko~ Ore e e QeÇeCe UVe ere 
~akya hükümeti, §im.diden bazı da,· r ta hm •. n 1 er t 
tİiksek memW".iyetlere südet alman- ya P 1 
~tını tayin etmiye muTaiakat etmiı d 
llınakla beraber, eaaa meselenin Paria, 1 a.a. - Alman malumata göre Batvekil Daladiye. or u 
kll.ine doğru adını atılmıı değildir. encümenindeki izahatım üç kısma ayırmıştır. İlk kısımda Başve-

Son hafta içinde ihtilafı büabü - ·kil beynelmilel vaziyetten bahsederek halkı telaşa vermek iste
~ vabimlC§tİren bir takım yeni i.- memekle beraber bu vaziyetin ciddi olduğunu .söylemiştir: 
'1lllcr çıkmıttJT : 

ı _ Almanya''n.m umı.mıi sefer- ikinci kısımda A vrupa'nm si- ~ 
bliği andıran askeri mannraları, (ahlan arasında bir mukayese ~ 
i~i bu manevralarm herhangi ai- yapmıt, İtalya ve Macaristan'm "\ 
ftai maksatla yapddığı inkar edil- halihazırdaki mevcutlariyle gizli ~ 
~ktedir. Ve ge~ek ingiliz, ge~k harp kuvetlerini göstermiş, Fran-
~ız gazetelerı bunların alelade sa İngiltere Amerika ve Çekos
keri tecrübeler olduğunu kah~. e~- lo~akya'ya karşı yapılacak muh-

~ktedirlcr. Fakat bu kadar külli- l · d h k t 
t tı· k · ·1~ L it d bul a teme bır taarruz a are e e ge-
ı.e:. Çı aks e1rın k:St a.u •. a ~ ab. unınt .k- çec.ek kuvetler hakkında tabmin
ıı, e os ova ya uzerıne ır azyı 

tilpmaktan geri kalamaz. lerde bulunmuştur. 
2 - Dikkatten kaçmıyan ikinci üçüncü kısımda başvekil silah ima-

İt nokta da aon günler zarfmda al· Jatı ve ckrpiş edilen programların tat
~ gazeteleri tarafından Çekoalo- bikinde elde edilen neticeler hakkında 
ltkya hakkında yapılan neıriyatm izahat vermiştir. Daladiyc, 40 saatlik 
~.ddctlenmcsidir. En küçük bir ha - hafta kanununun yeni ahkamı :.aycsin 
lıae izam edilmekte ve Çekoslovak- de imalatın artacağını ve malzemenin 
il'daki südet almanlarınm taham - komşu memleketlerinkine yakın bir 
bili cdilemiyecek bir tazyik altmda hadde çıkarılacağını kaydetmiştir. 
iltadıkları bildirilmektedir. Kendisine sorulan bazı suallere ce-
3 - Birı ç .. evel, &Üdet partisi vap veren başvekil hava müdafaa:;ı ıoa

tehlikeli bir1Jeyanname nqret - haı;ında tahakkuk ettirilen terakkiya
lİJtlf. Bu beyannamede aüdet al- tın ehemiyetini tebarüz ettirmiştir. 
lanlarmın, mnruz kaldıkları teca - Silahsız müdafaa hakkında da bütün 
~zler kat'§ı&mda fimdiye kadar sü- kıtaların gaz maskeleriyle mücehhez 
füt ettikleri, fakat bundan böyle olduğunu fakat sivil ahalinin muha

B. Stoyadinovi~ bir 

hırvaf köylü 

heyetini kabul elli 
Belgrad, 1 a.a. - Başvekil ve hari

ciye nazırı B. Stoyadinoviç, Sisak 
arrondismam ve civarı lnrvat köylü
lerinin bir delegaf!yonunu kabul et-
miştir. · 

Delegasyona sanayi erbabından B. 
Tesliç riyaset etmekteydi. Heyet, B. 
Stoyadinoviç'i fırkalarının şefi sıfa
tiyle selamladıktan sonra mensup ol
dukları mıntakanın ihtiy~larını izah 
ve teşrih etmiştir. 

Başvekil, heyetin temennilerini bü
yük bir alaka ile dinlemiş ve muave
net vadinde bulunmuştur. 

Stoyadinoviç hiikiimcıinin 
f<uıliyeti 

Belgrad, 1 a.a. - Bu sene de bir tef
ti;; ıoeyahati yapmakta olan devlet na
zırı B. Kulenoviç, Zvarnik'a muvaı>a
lat etmiştir. Köylüler<len mürekkep 
büyük bir halk kütlesi tarafından ha
raretle alkışlanan nazır, bir nutuk söy
liyerek şimdiki siyasi va.ıiyet ve Sto
yadinoviç hükümetinin faaliyeti hak
kında izahat vermiştir. 

Bütün hazır bulunanlar, başvekilin 
sarfetmiş olduğu mesaiden ve bütün 
bu senede iktisadi şeraitin istahı sa
hasında elde edilmiş olan neticelerden 
dolayı mümaileyhe karşı beslemekte 
oldukları şükran hislerini ifade etmiş
lerdir. 

Nazır Kulenoviç, bundan ıaonra 

ba~ka mahallerde seyahatine devam 
etmiş ve oralarda yugoslav radikal 
birliği taraftarları kendisini hararetle 
karşılamışlardır. ~fislerini müdafaa iç.in tedbirler al- fazası için alınan tedbirlerin bir an Fransız Bcııuekili 8. Daladiye 

~~ ~~~tk~~ak~n bildiril- ev~tathlkiazımgcldig~iıaöyle~~ ~---~~------------~--~------~--~-~ 
bektedir. Devlet otoritesine ka.r§ı tir. l . 
beydan okuyan bu beyanname der- Komünist mebuslardan Cornavin, F • t ı • • t • 1 " 
lilt hükümet tarafından toplattml- kırk ı;.aatlik hafta kanunu hakkındaki as 1 s er 1 n 1 s 1 m a 
1Jhr. Filhakika ÇekoalO'l'akya hü- hükme itiraz ettiğinden bu müdahale · ~ 
~etiyle alman tebcuı arasındaki şiddetli bir münakaşa tevlit etmiştir. F • f ti• k • 
ha ihtilaf belireli, &iidet alınanları - Daladiye, komünistle~.i, k~ndisini • ra n S 1 Z Ç 1 1 e r 1 
iltrı gösterdikleri disiplin, çok dikka- amele sınıfına muarız gostermıye mat layık bir hadise tcıkil etmittir. tuf olan bu münakaşadan vaz geçı:niye 

ettiği 
• • 
ısı 
~ 

~
llnun sebebini anlamak için çeko~ davet ederek amelenin milli müdafaa 

ak alınanlarının, Nazi usulünde için kendisinden istenilen gayretin 
kilatla.nmıı olduklarını bilmek sebebini anlıyacağmı beyan etmiştir. 

~ıımdır. Almanya'dak.i Nazilerin 
Paris ve Roma'da müzakereler oluyor 

1 d l Başvekil 1936 senesinde kabul edi-S. ve S. A. te§kilatı gibi, aü et a -
ı.. F S ı d len dört senelik.silahlanma programı-
ıtanlarınm da . . namı a tın a 
l&.rti zabıta organizasyonları Tar- nın normal bir şekilde tatbik edildi-

ı-. Südctler bugüne kadar bükü- ğini ve bilhassa ordunun motörleşti
rilmesi hususunda elde edilen neticeete kar§ı mukavemet yoluna ıap-

hamı§lar:, F. s. tcıkilatlariyle ua- lerin ümidin fevkinde olduğunu te _ 
~i muhnfoza etmişlerdir. Asayİ§İ min etmiştir. 

Roma, 1 a.a. - Selahiyettar italyan makamları, deniz alpların
da lsola nahiyesi civarında kain Chastillo vadisinde arazi ve çift

likleri bulunan franaız tebaasındaki eşhasa ait emlakin f aıist ma
kamlan tarafından istimlakine dair verilen kararın Fransa' da he
yecan uyandırmasını zahiren hayretle karşılamaktadırlar. 
____ ___ ._...._ _____ __......, Bu makamlar, bazı askeri mülahaza-! lar neticesinde bu tedbirlere müracaat 

edildiğini beyan ve İtalya'nın alaka
darlara istimlak bedellerini vermemek 
tasavvurunda olmadığını temin etmek-

Uhar .. uda bu derece müeaair olan Hususi endüstrinin muhtelif şube-
lir- te§kiliit nuı.ıunet otoritesine kar- !erinde vukua gelen baıa geçikmeler 
•harekete geçıniye 'h--r verirse, o dolayısiyle hükümet fazla mesaiye 
~an çekoslovak meaelesinm ~le müsaade etmiye karar vermiştir. 
~hlikeli bir safhaya girdiği iddia e- NeH ... olarak Daladiye demiştir ki: 
tıebilir. "- Fransa ı~; .. ,,t,akibedilecek iki 

4 - Almanya'nın, Çekoslovakya'- siyaset vardı: Ya teahl1U't1 .. ..tnjfasmı 
t~ kar§ı tedbir almak mecburiyetin- temin ederek büyük bir devlet olarak 
11!1 kaldığı takdirde ne yolda hare- kalmak, veya harici hadiselerle alaka
~t edeceklerini öğrenmek için Fran- dar olmıyarak bir nevi bitaraflıkla ik
" ve Sovyet Rwya nezdinde teıeb - tifa etmek. 
~ste bulunması da tela§ ve heyecan Bu iki siyasetten birincisini ter
•~andıran sebeplerden birini teşkil cih etmiştir. Ve buna devam etmek ta
lltni§tir. Moakova'dan verilen habe- savvurundadır. Fakat bu siyaset hü
t göre, Sovyet Rusya, Fransa, Çe- kümetin karşı koyması lazım gelen 
İ~alovakya'ya kartı taahhüdünü bazı ihtiyaçları müstelzimdir. Bu si
\pmak kararını verdiği takdirde yaseti takip etmek imkanını bulmak 
b\'yetlerin Franıa'ya kartı taahhüt- içindir ki hükümet bilhassa fazla me
~ini ifa edecekleri yolunda bir ce- sai ile istihsalatı arttırmak lazım gel
tilp vemıiştir. Yani Almanya Çe- diği kanaatine varmıştır.,. 
ılovakya'ya taarruz eder ve Fran
dn Cekoslovnkya'ya yardıma ka

q. verirse, aovyetler de Fransa ve 

t
tkoslovnkya'ya yardım edecekler
"· Alman sefiri, Almanya'nın doğ
dan doğruya taarruz etmeyip de 

(~ndi ırktaılarını himaye maksa-
1Yle müdahalede bulunmak mecbu
~~etinde kalırsa, ııovyetlerin ne yol-
1il hareket edeceklerine dair sordu
Ht suale de sovyet hükümeti, aynı 
~"Vahı vermiştir. Alman büyük el-
11ıinin işaret ettiği bu ''vaziyet" sü
tt nlmanları tarafından ne~redilen 
i Yannnmc ile bir arada okunacak 
1hırsa, Çekoslovak - Alman ibtilafı-
ltıı Avrupa barııı bakım.mdan tehli
tıi kolayca anlatılabilir. 

A. Ş. ESMER 

Enternasyonal sinema 
mükaf atlan kazananlar 

Filistin' de 

bir günde beı 

kiıi öldürüldü 
Kudüs, 1 a.a. - Tedhişçiler dün ö~

leden sonra üç kişiyi öldürmüşlerdir. 
Bu suretle bir gün içinde öldürülenle
rin sayısı beşi bulmuştur. Polis, bazı 
kimseleri tevkif etmiştir. 

Bir ay İ!:inde ölenler 

Kudüs, 1 a.a. - Ağustos ayında bü
tün Filistin'dc maktul düşen ve yahut 
almış olduğu yaraların tesiriyle Ölen 
kimselerin adedi 260 dır. Bunlardan 
19 u ingiliz, 193 ü arap, 48 i yahudidir. 

Mısır, Filistin lmdu(luna cısker 
sevkediyor 

İtalya' da 

Yahudiler aleyhinde 

~ok mühim 

kararlar ahndı 
Bir karara göre de 

Memurların terfii için 

evlenmek mecburidir 
Roma, ı a.a. - Stefani ajansı bildi-

riyor : 
Bu sabah B. Musolini'nin riyase

tinde toplanan nazırlar meclisi, ezcüm
le şu kararları almıştır : 

ı Kanunusani 1919 tarihinden sonra 
İtalya'da, Libya'da ve Ege müstemle
rinde ikamete başlıyan yahudi ırkına 
mensup yabancıların vaziyetleri aşa

ğıdaki tarzda tesbit olunmuştur : 
Bu kararnamenin neşri tarihinden i
tibaren yabancı yahudilerin İtalya'da, 
Libya' da, ve Ege memleketlerinde ika
met etmek üzere yerleşmeleri memnu
dur. Bu kararnameye göre, başka bir 
dine salik dahi olsa her ikisi de yahu
di ana ve babadan doğan kimse, yahu
didir. 1 kanunusani 1919 tarihinden 
sonra italyan tabiyetine kabul edil
miş olan yabancı yahudilerden, İtalyan 
tabiiyeti hukuku iskat olunacaktır. 

Bu kararnamenin neşri tarihinde İtal
ya'da, Libya'da ve Ege müstemleke
lerinde oturmakta olan ve yahut da 1 
kanunusani 1919 tarihinden sonra bu
ralarda ikamete başlamış bulunan ya-~

~oma, 1 a.a. - Enternasyonal sine
sergisi jürisi, Venedik'te B. Vol

llin riyasetinde toplanmış ve müka
ları vermiştir. Büyük sanat müka

~~tını Valt Dizney'in "Beyaz peri ve 
1 tdi cüceler,, canlı resim filmi almış
ı:· Musolini kupası, biri alman diğeri 

lyan olmak üzere, iki filme, maarif 
~areti kupası da bir fransız filmine 
trilmiştir. 

Kahire, 1 a.a. - İkinci derecede bir hudi ırkına mensup yabancılar, bu ka
istasyonun asiler tarafından yakılma- rarnamenin neşri tarihinden itibaren 
sı üzerine, Mısır hükümeti, Filistin altı ay zarfında buraları terkedecek
hududuna asker sevkini kararlaştır- lerdir. Bu müddet zarfında bu mecbu
mı,tır. Mısır - Filistin hududu, şi~- riyete tebaiyet etmiyenler, müddetin 
diye kadar hiç bir zaman asker vasıta-ı hitamında hudut harici .oluna(aklar 
siyle muhafaza edilmemifti. dır, 

tedirler . 
Roma'da tahmin edildiğine göreme

selenin mali ciheti kolaylıkla halledi· 
le bilecektir. 

JUiizakcrcler oluyor 

Faris, 1 a.a. - Öğrenildiğ ine göre, 
lzola'da bulunan emlak ve eıazi sa
hiplerinin, mahsulatı toplayıncıya ka
dar yerlerinde kalmasına müsaade e
dilmiştir. İstihkam inşasına başlan
mış olan ufak bir mıntakada bulunan
lar, istisna edilmiştir . 

Bu mesele dolayısiyle tahaddüs e
den ihtilafların halli için Faris ve Ro
ma'da müzakereler cereyan etmekte
dir. 

Lindlıcr" Pı·ao'ta 
eı eı 

Prag, 1 a.a. - Lindberg ile karıs:, 

tay:ıtare ile saat 17.45 de Olomuk tay
yare meydanına inmiştir. 

Tasvip edilen diğer bir kararname
ye göre, evlenmiş olmak, devlet me
murlar.mm yüksek derecelere terfi 
etmesi için mecburidir. Bazı sınıf me
muriyetlerde, otuz yaşını geçmiş olan 
bekarlar, hiç bir suretle terfi ettiril
miyecektir. Resmi ve hususi idareler
de satışan kadınların nisbeti yüzde 
onu geçmiycccktir. Devlet idarelerin
de çalışanlar için üniforma mecburi
dir. 

Harp hukuku için daimi bir istişa
re komisyonu tesis olunmuştur. Ga
naim mahkemelerinin usulü hakkında 
kaideler tesbit edilecek ve bu suretle 
alakadar yabancıların hakkı çabuk 
bir surette tanınacağı gibi milli men
faatler de aynı zamanda daha iyi bir 
surette siyanet olunacaktır. 

Dahiliye nezaretine merbut bir ırk 
demografyası yüksek konseyi tesis e
dilmiştir. Bu konseyin vazifesi, aha
linin fazlalaşması ve uıkın siyanet ve 
müdafaası ile alakadar meselelerle 
meşgul olmaktır. 
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rüRKiYE BASINll 

Avrupa'da pazarltk fuhnası 

SON POSTA'da B. Muhittin Bir
~en bu batlık la yazdığı yazıımda Av
··upa'run bugünkü vaziyetini tetkik e
derek diyor ki: 

Tokyo, 1 a.a. - Japonya'nm 
bazı aksamını tahrip eden tay
fun hakkmda polisçe verilen 
malumata göre bu facia eana
smda 10 kİ§i ölmÜ§, 9 kiıi yara
lanmı§, 6650 eyi au bamu§, 15 
ev tamamiyle harap olmu§, 750 
aile açıkta kalmq, üç köprüyü 
dalgalar götürmüş ve beş fabri
ka bacası devrilmi§tİr. 

Birkaç günden beri Avrupa gene te
li.§ içinde. Gene gazetelerin ilk aay
faları iri, kara ve kalabalık ba§hklarla 
doldu. Bu başlıkları aiyaset ufkuna 
çökmüı kara bulutlara benzetebiliriz: 
Ufuk karardı,, tİmşekler çakıyor, fırtı
na! 

Tayfunun kuveti nzaldıkça 
kaydedilen hasarat miktarınm 

fazla olduğu görülmektedir. 
Tayfunun geçtiği yerlerde ağaç
lar devrilmq, evler yıkılmııtır. 
Tokyo'ya deniz kazaları hak
kında yeni malUınat gelmekte
dir. Fırtınadan birçok vapurlar 
karaya oturmll.§ veya haaara uğ-
ramı~tJT. 

'-----------------..) 
Çin Cenevre' den 
müzaharel isliyor 

Londra, 1 a.a. - Çin'in Londra bü
yük elçisi, blı sabah Lort Halifaks'ı 

ziyaret etmiştir. 
Sanıldığına göre, büyük elçi, Lort 

Halifaks'a, Milletler Cemiyeti azası 

devletler nezdinde Çin'e fili sur,tte 
yardım etmeleri için yapılan mütead
dit müracaatları hatırlatmıştır. Millet
ler cemiyeti paktı mucibince bu devlet 
ler, bu yardımı taahhüt etmiş bulun
maktadır. Büyük elçi, önümüzdeki Ce
nevre toplantılarında bu meselenin bir 
karara raptedilmesi üzerine israr ey
lemiştir. 

Milletler Cemiyeti asamble iştima

ında Çin'i, Londra biiyük elçisi Kota
şi, Paris büyük elçisi Valington Ko ve 
Brüksel büyük elçisi Tientai temsil e
decektir. 

·Musolini Bulgar 
kırah ile görüştü 

Roma, ı a.a. - Muso1ini, çarşam
ba günü evcla Papa'nın mümessili, 
sonra da halen Piso şehrinde oturan 
bulgar kıralı Boris ile görüşmüştür. 
Diğer cihetten Kont Ciano, Ameri

ka sefiri ile bir mülakat yapmıştır. 
Roma'nın siyasi mahfilleri bu gö

rüşmelere hususi bir ehcmiyet atfet
mektedirler: 

Paris mıntakası 

sendikaları nümayışı 

Paris, 1 a.a. - Paris mmtakası sen
dikaları birliği tarafından tertip edi
len nümayiş yarınki cuma günü saat 
18.30 da evclce kararlaştırıldığı veçhi
le millet meydanında değil kış velod
romunda yapılacaktır. 

Almanya Meksika' dan 

petrol satın alıyor 
Meksiko, 1 a.a. - Emin bir menba

dan bildirildiğine göre Almanya hükü
meti, Meksiko petrolü almıya karar 
vermiştir. Petrol Tampigo'da teslime
dilecek ve bedeli emtia ile değil nak
den ödenecektir. 

Fon Papcn "in ZC\'CC~i tevkif 
edilmiş değildir 

Berlin, ı a.a. - Salahiyettar mah
filler, Fon Papen'in zevceı;inin döviz 
kanununa muhalif hareketinden do
layı tevkif edildiğine dair ecnebi mem 
leketlerden verilen haberleri katiyet
le tekzip etmektedirler. 

İnönü Ergazi 

kamplarında uçuş 
Ankara, 1 a.a. - Türkkuşu'nun İnö

nü ve Ergazi tayyarecilik kanırlarında 
temmuz ortalarından 31 ağ':lstos akşa
mına kadar olan müdde~ zarfında 

18672 uçuş yapılmıştır. , 
Uçuş sayısında geçen onbeş güne 

nazaran olan 3961 eksik, uçuş· yetiş· 
mekte olan gençlerin havada daha u
zun müddet kalmıya muvaffak olma
larından ileri gelmektedir. 

Evet, bir fırbna karşısında bulun
duğumuz muhakkaktır; Almanya'nın 
geniı manevrası - askeri olduğu ka
dara da aiyaıi manevra - Franıa'nın 

daha ufak nisbette, fakat, ayru §ekilde 
bir nümayit manevraıiyle kartılandı. 

Alma.nya'mn bugünlerde bir dünya 
politikaıı uğrunda harbe atılmaaı için 
kafi derecede sebep var~? Belki var
dır; fakat, Japonya'nın Çinde'ki vazi
yeti aydınlanmadıkça, Çin'in mukave
meti kınlıp japon kuvetleri bir derece
ye kadar olsun serbest kalmadıkça 
Almanya böyle bir tecrübeye girişe
mez. Çünkü, büyük bir politikn dava
aına kalkmak için Almanya, yanı ba
şında Japonya'nın da bir kuvet olarak 
bulunduğunu gönmek iıter ve bunu 
iıtcmeğe de meCburdur. Halbuki Ja
ponya, Çin' de bugün için çok tne§gul 
bulunuyor. Almanya'nın ondan yar
dım görmesine pek az imkan vardır. 

işte, bugünkü vaziyeti ben bu çer
çeve içinde mütnlea ediyorum. Alma.n
ya'yı bir Avrupa harbine sevkedecek 
sebepler arasında Südet sebebi de en 
az ehemmiyeti haiz olanlardandır. Al
manya, Çek0$lovakya'yı baıtan bil§& 
iıtila etse dünya politikasmm pek az 
meselesini hnlletmiş bulunur. Fakat, 
dünya politikasında muvaffak olduğu 
gün, Südet ve Çekoslovakya mcaelele
ri kendiliğinden halledilir. 

Demek, bugünkü fırtına da geçe
cek. Londra'dan caccek bir rüzgarla 
bugünkü bulutlar da dağı)acak ve kışı 
sulh içinde geçireceğiz. Bugünkü fır
tına, bir pazarlık hrttnasından, muay
yen bir oyun sahnesinin perde arka
sında hazırlnnan dekonından başka 
bir ıey değildir. 

YENi BiR DONY A HARBi 
TEHLiKESi KARŞISINDA 

COMHURİYET'te B. Yunuı Nadi
nin bu ba§lıkla çıkan baıyazısmda de
niliyor ki: 

Çekodovakya almanlan veıileı5iyie 

ortaya çık.anlan vasati ve şarkı cenu
bi Avrupa mesclesi bugünlerin en ba
kim meıeleıi oldu. İngiltere ve Fran
sa İ)e mütesanit yürüyerek aulhu mu
hafazaya çalı§maaa dünya muvueneai 
çoktan bozulmuş olacak, Avrupa'nın 

göbeğinde patlıyacak bir infilak dün
yayı çoktan atcıe vermiş buluna.cak
br. Bu yalnız çekoslovak meıclcsi de
ğildir. Almanya'nm ve müttefiklerinin 
nazannda, dünya'nm yeniden taksimi 
meselesidir; veyahut hiç ohnaz&a Al
manya'ya iınat olunan fikirler ve 
maksa'tlan böyledir. Ondan dolayıdır 
ki Çekoslovakya iıi, ondan evelki A
vusturye'nın ilhakı gibi, sükutla ve 
kayıtsızlıkla geçirilcmiycceğe benzi· 
yor : 

Dikkat olunursa Çekoslovakya me
selesinin bir Südet almanlan işi olma
dığı görülür. Südetler vesilesiyle Çe
koslovak devleti teıkilatında husule 
getirilmek istenilen tadiliit, bu devJe
tin adeta inbilSle sevkedilmcsi ve bu 
haliyle umum heyetinde alman kon
lrolu altına geçirilmesi gayesini istih-
daf ediyor gibidir. Bu neticeden haklı 
olarak telaş ve endişeye düşen mem
leketler vardır. Rusya'dan Fransa'ya 
veı lngiltere'ye kadar büyük k ~çük 
birçok memleketler. 
Aklın ve mnnbğın bütün hesaplan 

yeni bir umumi harbin çıkması aley· 
hinedir. 

Maahaza binde bir nisbctinde de ol
sa dünyanın yeniden ateşe verilP.bilme
si ihtimal dahilindedir. Böyle bir hal 
zuhurunda memleketimize terettüp e
debilecek vazifenin her şeyden evel 
kendi kuvetlerimizle kendi hudut ve 
hukukumuzun muhnfazaıına taallük 
edeceğine şüphe yoktur. Ve Türkiye'
nin bu hudutla hukuku muhafaza ede
cek kudrette bul.unduğundan hep:ııiz 
emin ve müsteı;h olnbiliriz. 

GENÇ NESLİN MANZARASI 

AKŞAM'da dikkatler sütununda 
deniliyor ki: 

Evelki gün geçit resminde yeni neı
lin akışını seyredenrclr ne büyük he
lecan duydular. 

Bu müddet zarfında motörlü mek
tepte yalnız uçuşlarına devam et
mekte olan otuz dokuz gencin uçuş 

saatleri yakunu 1337 saate, uçuş sayı-. 

l~rı da 7324 e yükselmiştir. 

lfadelerimi:ı:in milli gururla daha 
fazla vakurlaşıp ncciplcşmeıi ırkımı

zın sporla bü&bütün güzelleşmesi, 
manzaranuun mnhiyetini değiıtirmiı

tir. 
Bunun içindir ki evelki günkü ge

çit resminde zafer bayramımızın yal
nız, siyasi, içtimai, ve ikbsadi inkı
laplarn yol açmasiyle değil, milletteki 
bu umumi değiıikliğe de mukaddi
me tcıkil ettiSi için bir kere daha can 
ve gönülden kutladık. 

Otuz dokuz mesai gününde başa
rılmış olan bu 18672 uçuşta türk genç
lerinin yüksek uçuculuk kabiliyetleri 
sayesinde en küçük bir arıza dahi ol
mamıştır. 
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İNÖNU HAVACILIK ŞEHRİNDEN RÖPORTAJLAR 

Hava boşluğunda sekiz yüz metre düşdükten sonra 

Paraşüt açarak yer yüzün~ 
inen havacı kızın hatıraları 

B. Fuat Bulca, paraşütçü gençlerle konuıurken Bayan Gökçen, Zişan Akgönül'le konuşuyor 

8 azılarımızm salıncakta salla
nırken başı döner. Yerden 

nihayet beş metre yükseklikte, ik1 
kuvetli ipin ve düşmesine mani ol· 
duğu, oldukça rahat bir oturacak ye
ri olan salıncakta başı dönenler, ken
dilerini mesela bın metreden hava 
boşluğuna atarlarsa acaba nastl bir 
his duyacaklar? Fakat bu sualden e
vci, sorulması lazım gelen bir başka 
nokta var: acaba atlamıya cesaret e
debilecekler mi? 

Havadan atlamak, bir mecburiyet 
ve hayat zarureti olduğu zaman, 
belki başka bir çare bulunamadığı i
çin, salıncaktan başı dönenler bile bu 
nu göze alırlar. Fakat, bu bir mecbu
riyet olmadığı zaman atlamak kül
fetine katlanmak, ancak iyi bir ha
vacı olmak vasfiyle kabildir. 
Tanınmış bir alman tayyarecisi 

paraşütle atlamayı şöyle tarif edi
yor: "- Paraşütle atlamasını öğ
renmiş olan adam, gökte yürümeyi 
öğrenmiş olan adam demektir!.,. 
Paraşüt tayyarecinin müdafaa va

sıtasıdır da .. Havada bir tehlikeye 
uğradığı zaman, yere onun tehlike
den kurtaran beyaz kanadına sığı

narak iner. Son s~nelerde paraşüt, 

bir milli müdafaa vasıtası olarak da 
kullanılmaktadır: Düşman hatları

nın gerisine inen kıtalar, cepheyi, 
iki t~aflı olarak ateş altxna alabili
yor. 

Benim, bir türk kızından dinledi
ğim hadise, paraşüte ait normal bir 
hadise değildir: paraşüt, eğer vak· 
tinde açılır ve böylelikle ~msiye

nin içine hava dolarsa hiç bir tehli
ke yoktur. Sakat paraşüt vaktinde a
çılmıyarak, insan hava boşluğunda 
bir kurşun ağırlığiyle yere düşerse, 
felaket hemen hemen, muhakkaktır. 
Eğer bir mucize olmazsa .. 

Zişan Akgönül'ün başından böyle 
bir mucize geçmiştir. Fakat bu mu
cizeyi, bu türk kızı kendi zekası, 

soğukkanlılığı, sinirlerine hakimi
yetiyle elde etmiştir., Kendisi bu 
hadiseyi gülerek şöyle anlatyor: 

.. _ Cümhuriyet bayramına hazır
lanıyorduk. Paraşütle atlayış talim
leri yapıyorduk. Üç tayyareden 18 
arkadaş birden atladık. Yerden irti
fa 1000 metre .. Koca boşluğun için
den kurşun süratiyle aşağı iniyor
duk. Siz bin metreyi gökten atlamış 

l,_c_EM_A_~
1

_a~_Ur_A_Y _. 
olan birisi için uzun boylu bir me
safe zannetmeyiniz. Nihayet bir da
kikalık mesele .. 

Bin metrenin aşağı yukarı altı 
yüz metresi, paraşüt açılmadan geç
mişti. Hayat o kadar tatlı ve felake
tın yaklaşması anında o kadaı· 

çok tatlı oluyor ki, muhayyelenizin 
sinemasında, bütün ömrünüz, sürat
li bir film halinde geçit resmi yapı· 
yor. Artık his durmuştur. Sinır ve 
asap hakimiyeti lazım .. Ben de şim
di sağ olduğuma göre, bu sinir ha
kimiyeti ve soğukkanlılıktan ken
dimde bir az bir şeyler olduğuna 
hükmediyorum.,, 
"-... peki, altı yüz metrede para

şütünüz açılmadığı halde ondan 
sonra nasıl açtınız? 

"-Emniyet paraşütünü açtıln. 
Tayyareden atladığım zaman asıl 
paraşütü açmak istedim. Fakat an
laşılan acele yüzünden yerinde bir 
hareket yapıp a,çamamışım. Bittabi! 
bu arama ve araştırma sırasında bir 
taş parçası ağırlığiyle yere iniyor
dum. Saniyenin anlatılması güç kıy
meti vardı. Kendimi kaybetmemiye 
çalışıyordum. Eğer asabıma hakim 
olamazsam, belki hayatıma malola
cak bir felaketle karşılaşabilecek
tim. Ani bir kararla elim emniyet 
paraşütüne gitti. Onu kolaylıkla 
açtım ve yere indim. 

.. _ Toprağa. kaç metre kala açtı
nız? 

"- Pek bilmiyorum. Fakat 200 
metreden az olmasa gerek .. 

Çünkü, paraşütün, asgari 200 met
rede açılması lazımdır ki ,içine hava 
dolsun ve kendisine a:>ılmakta olan 
insan vücuduna, ağırlığını kaybetti
rerek, sarsmadan ağır ve yavaş yer
yüzüne indirsin .. 

Z işan Akgöl'e sordum: 

"- Yere indikten sonra ne
ler hissettiniz? Herhalde çok kork
tunuz .. Bu hadiseden sonra paraşüt
le atladınız mı? 

Genç kız, gülerek şu cevabı verdi: 
"-Aradan epiy zaman geçti. O

nun için bütün duyduklarımın ma
hiyetini tartmış ve onları adlandır-

mışımdır: Evvela, inanınız ki, hiç 
korkmadım. Çünkü ben korkulacak 
bir vaziyet olduğunu hatırlayınca 
hemen emniyet paraşütünü açtım. 

Yalnız, havada en fazla lazım olan 
ve insanı bütün tehlikelere karşı ga
ranti eden şeyin soğukkanlılık ol
duğunu biliyordum. Kendimi kay
betmemiye, şaşırmamıya çalıştım. 
İnsan kendini, hava boşluğunda büs
bütün ağırlaşmış hissediyor. O ka
dar ki, hiç bir hareket yapmıya ik
tidarı yokmuş gibi geliyor.. Tabii 
bu bir histen başka bir şey değil.. 
Paraşütü açıp, ona hava dolmıya 
başlayınca vaziyet değişti. Süratim 
azaldı. Biraz sonra ve yere inmiye 
50 metre kadar kaldığı zaman para
şüt adamakıllı açılmıştı. Böylelikle 
normal şartlar içinde yere indim. 

, Tekrar paraşütle atlamıya gelince: 
ertesi günü Cümhuriyet bayramı i
di. Büyük bir zevkle ve bir ka,ç defa 
atladım. Siz mesela bir defa yürür
ken adımınızı iyi hesaplamayıp geç 
atarsanız ondan sonra yürümekten 
büsbütün vaz mı geçmiye karar ve
rirsiniz?.,, 

Bayan Zişan'a paraşüt atlayışını 
da öğretmiş olan muallim Ali Yıl
dız, o günkü hadiseyi hiç unutmıya
cağını söylüyor; 

"-Bir de baktım. Üç tayyareden 
athyan 18 paraşütçünün hepsinin 
paraşütleri vaktinde açılmış, arıza
sız yere iniyorlar. Fakat bir tanesi, 
diğerlerini geride bırakarak kurşu:ı 
gibi toprak üstüne düşüyordu. Çek
tiğim heyecanı tasavvur edemezsi
niz. Sanki elimden bir şey gelecek-
miş gibi ona doğru koşmıya başla
dım. Yere inmesine 200 metre ya 
var, ya yoktu. Endişe içinde tayya
reciyi takip eden gözlerim, birden
bire beyaz kurtarıcı mel-eğe takıldı: 
Paraşüt, açılmıştı. Koşmaktan vaz 
geçtim. Hemen oracığa oturup rahat 
bir nefes aldım. 
Zişanın yanına gittiğim zaman, 

o, sanki deminki hadisenin kahra
manı degilmiş gibi, paraşütünü top· 
lamakla meşguldü. Neden hemen 
paraşütünü açmadığını sordum. Bir 
kabahat yapmış gibi, telaşlı ve çe
kingen, açmak istediğini, fakat mu
vaffak olamadığını izah etmiye 
kalktı.,, 

Zişan, kendi macerasının bir ben
zeri olduğunu söyliyerek bu so-
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Mahkeme Röportajları 1 
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Ayıkken masum yüzlü adam 

Dördüncü meyhaneden 
çıkınca koca mahalleyi 
alt üst etmeğe kalkmış 
Dışarıda görseniz masfun yuzune 

bakar ve bunu imkanı yok mahkeme 
salonunun uğursuz iskemlesine ya
kıştıramazsınız: Suçlu yerine... Öy
le zavallı bir yüzü, öyle safiyane ta
vırları var ki: 

- Bu zat dersiniz olsa olsa, kendi 
halinde bir aile reisi olabilir. Ne et
lisine karışır, ne sütlüsüne ... 

Fakat birde gelin beraberce onun 
hakime anlattıklarını dinliyclim. Ge
ne öyle bükük boynu ve masum tav
riyle: 

- Topu topu bu üçüncü gelişim 

karşınıza hakim beyciğim, diyor. Öy
le sabıkalı denecek kadar eskimedim 
ki daha ... 

Ve sonra alışkın gözlerle davacı 

iskemlesine baktı. Orayı bomboş gö
rünce: 

- Hem benden davacı yok ki .. Ki
min şikayeti var? 

Öyle ya, davacı iskemlesinde kim
se olmayınca suçlu bu türlü düşün
mekte kendisini yerden göğe kadar 
haklı sayıyor. Ama, ya hakim, ya u
mumi menfaat? Netekim mahkeme 
salonuna üçüncü seferini yapan ma· 
sumun ( 1) suali de cevapsız kalmadı. 

Hakim: 
- Senden ben davacıyım, dedi. 
Şimdi ilk seferlerin hesabı verili

yor: 
- Birincisinde serhoşluktan gel

miştim. Otuz bir gün yedim. Yattım 
çıktım. İkincisinde sarkıntılık.. Bu 
seferki de .... 

Suçun adını unutmuşa benziyordu. 

ğukkanlılık ve asaba hakimiyet bah
sinde tek olmadığını hatırlattı: 

"- H~kmet Öz'ü unuttunuz mu? 
Hikmet Öz de aynı Zişan gibi 'bir 

hadisenin kahramanıdır: O da, bin 
metre irtifadan atlamış, 200 metre
de tıbkı Zişan gibi hayrete değer bir 
soğuk kanlılıkla paraşütünü asmış 

veyer yüzüne inmiş.w 

Ali Yıldız diyor ki: 

"- Bizim iki talebemizin yaptığı 
bu hareket, havacılıkta usta olmuş, 
senelerce tecrübe görm~ş, yüz bin 
defa paraşütten atlamış olanlara 
mahsus bir itiyattır. Bizim çocuklar 
ancak, havalarda yıllarca kalarak si
nirlerini kuvetlendirmiş, türlü tec
rübe devirlerinden geçmiş olanların 
yapabilecekleri işleri, daha henüz 
talebe iken yapıyorlar. Bizim baş
kanımızın, her münasebetle üzerin
de israrla durduğu milli kabiliyeti, 
iki yüz metreden paraşüt açabilen 
şu genç kız ve genç erkeğin şa~sın
da istediğiniz kadar hudutsuz ve 

bol bulabilirsiniz!" 

Yer ytizlinde örnek olan tilrk kah
ramanlık ve kabiliyetinin hudutları 
içine gökleri de almak için kurul • 
muş olan İnönü havacılık şehrinde 
size anlatılan bütün hadiseler ve o
rada bütün gördükleriniz de bu ka
biliyet ve kahramanlıktan muhak
kak bir eser vardır. 

Şakağını yokladı, dilinin ucuna ge
len bir iki lafı tekrar yutkundu. Bel
ki de bir itirafta bulunmuş olmaktan 
çekiniyordu. 

- Bu seferki de, dedi, gene ser
hoşluk olsa gerek ... Ama doğrusunu 
isterseniz beni böyle sık sık karşını
za çeken, hem de şahit mahit olarak 
değil de, düptdüz maznun diye hesa
ba çektiren hep bu benim lağnet ser
hoşluğumdur. O zıkkımı içince kendi
mi kaybediyor, ne yaptığımı, kime 
çattığımr bilmez oluyorum. Yok val
lahi bende kabahat hakim bey.. Ona 
saplanmışım bir kere; bataga sapla
nır gibi .. Bir •türlü kurtulamıyorum. 
Bu yüzden evde ailem çocuklarım 

sersefil bir haldedirler. Hani bütün 
bunları da bilmiyor değilim. Lakin, 
vaz geçemiyorum şu lağnetten bir 
tü,rlü ... 

Fakat serhoşluğun insana suç işle
mek hakkını vermediğini herkes gibi 
kendisi de biliyordu. Netekim o da 
bu sözleri, bir şeyler söylemiş ol
mak, hakimin vicdanını titretmek, 
cezayı bir kaç gün, bir kaç lira indir
meğe çalışmak için söylemişti. 

Dosya açıldı. Zabıt varaliasından 

anlaşıldığına göre suç gece vakti hal
kın istirahatini ihlal ve sarkıntrlık

tır. 

Ayxk halinde pek sessiz, lüzumun
dan fazla sessiz duran insanların ser
hoşluğuna rastladınız mı? Pek beter 
olurlar. Bizim kahraman da onlardan 
biri.. Bir gece, Ankara'da birbirine 
yakın tam dört meyhane dolaşmış. 

Her gittiği yerde bir iki candan ah
babına rastlamış. Hiç birinin hatırı
nı yere düşürmemiş. Bu arada ufak 
tefek bir iki hadise de çıkarmış ama 
son yaptxğmm yanında bunların adr 
bile geçmiyor. 

Dördüncü meyhaneden çrkmca iyi
den iyiye efkar basmış. Kendisini so
kak aralarına atmış. Zabıt varaka· 
sında adı yazılı bir sokaktan geçer
ken: 

- Yıkacağım ben bu mahalleyi, 
demiş, Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, he
piniz duyun bu lafımı.. Ben dediğini 
yapan adamım. Yıkarım dedim mi yı
karım. 

Bir iki pencereden bir kaç baş u
zanmış. Gece saat 11 i geçiyor . Bu 
adamın ne istediğini merak etmişler . 
Bakmışlar ki serhoş. 

- Geçsin, gitsin zavallı, demişler, 
gece vakti bulaşmıyalrm, "yakarım, 

yıkarım" teranesine gelince, ondan 
da kimse korkmamış. Belli ki ev, ma

halle değil, cigara yakacak hal yok. 
Fakat beriki bu kadarla kalsa ala .. 

Bir başka sokağa dalmış; aynı naka
rat, aynı tehditler ve bu sefer sayıp 
dölCtüğü isimlere ağır ağır küfürler 
de katmağa başlamış. Hatta burası, 

onun bir arkadaşının, hatta o akşam 
kendisine meyhanede şarap ısmarlı
yan bir candan ahbabının oturduğu 

sokakmış. 

"Kargayı büyüt ki, gözünü oysun" 
derler. Aynı hikaye, ' iyilik ( !) yap
mış, şarap ısmarlamış. Sokağa girin-
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Ankara : 

Öğle Neşriyatı 
14.30 Karı 

neşriyatı - 14.50 Türk musıkisı v 
şarkıları - 15.15 Ajans haberleri . 

Akşam Neşriyatı · 18.30 Pli 

musikisi - 19.15 Türk musikisi ve h 
kılan (Haliik Recai) - 20.00 Saat 
arapça neşriyat - 20.15 Türk mus 
halk şarkıları (SaHi.lıattin) - 21.00 
cdık haftası münasebetiyle konuşma 
Hazım) - 21.15 Stıidyo salon orke 
1 - Hartmanni: Dic Saga Von thry 
KClerbela: Am Schonen rhein Ged 
Deim. 3 - Micheli: İnna - Nanna. 4 
bert: Moment Musical 5 • Moszk 
Spanische tanze. - Z2.00 Ajans h 
ve hava raporu - 22.15 Yarınki prog 
SON. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı • 
12.30 Plfık 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 
türk musikisi - 13.30 Muhtelif plak 
yatı - 14.00 Son. 

Akşam Neşriyatı : 18.30 Dans 

kisi (plak) - 18.50 Konferans: Seli 
Tarcan tarafından - 19.15 Dans m 
(Plak) - 19.30 Konferans: Havacılı 
tası: Hava kurumu namına- Behçet 
- 19.55 Borsa haberleri - 20.00 Sa 
rı: Grenviç rasathanesinden naklen 
dia Rıza ve arkadaşları tarafından tü 
sikisi ve halk şarkıları - 20.40 Hava 
ru - 20.43 Ömer Rıza Doğrul tara 
arapça söylev - 21.00 Saat ayarı: O 
ra : 1 - Şubert: Senfoni. 2 • Hend 
Scherzc - 21.30 Niha l Asım ve arka 
tarafından türk musikisi ve halk şa 
- 22.10 Ajans haberleri - 22.20 Hal 
küleri- Şaban Soyak ve Bayan Soy 
22.50 Son haberler ve ertesi gilnün p 
mı - 23.00 Saat ayarı: SON 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER : 14 
zig-14.10 Viyana - 19.30 Sofya -2 
ma - 21.15 Strasburg. 
SENFONİ VE ORKESTRA KON 

LERİ : 12 Sarbrüken - 19.55 Berom 
- 20 London - Recyonal - 20.10 
Ştütgart - 20.15 Königsberg - 20.30 
P.T.T. - 21 Brüksel II. Milino -
Droytviç 

ODA. MÜZİÖİ : 16.55 Hilversum 
17 Brüksel, Paris - 17.30 Frankfurt 
Hamburg - 20.ıs O slo - 20.30 Eyf 
21.15 Lüksenburg - 22.15 Oslo -
Frankfurt - 23 Alman istaayonJan. 

SOLO KONSERLERİ : 14.4!. Stok 
- 15 Frankfurt, - 15.25 Hamburg -
Viyana -17 Berlin-17.15 Milano -
Hamburg - 18.20 Laypzig, Münih -
Alman istasyon lan - 19.15 Alman ista 
!arı - 22.30 Sarbrüken. 

ce ilk küfür o zata tevcih olun 

Gene kanmamış bizim kalır 

Gitmiş bu sefer çat çut kapulan 

mağa başlamış. Ne yaptığım, ki 

radığını sormağa gelen bek~ilere 

mış. Ve bu sı.rada misafirlikten 

nen bir aileye balta olmuş. 
Bir bayana: 
- Seni benim gözüm ısırıyor 

tun, diye var kuvetiyle bağırmış. 
elini şakır şakır şakağına, alnına 
ra vura düşünmüş. Sonra da: 

- Vallahi nereden tanıdığımı 
miyorum, ne olur söylesene ner 
görüşmüştük? 

Ömründe yüzünü görmediği ı..ı 

damın böyle kaba bir şekilde ith 
uğrryan bayan ve ondan daha çok 
cası şaşırmrşlar. Bu sırada yanla 
yetişen bekçi bir hadisenin çık~as 
mani olmuş ve serlıoşu yakaladıgı 
bi karakola götürmüş. 

Yolda sarkıntılığa uğrıyan aile 
reisi, suçunu serhoşluğuna bağı 
mış; fakat kanun böyle bir maze 
tanımıyor. 

Biraz evel masum, zavallı ve 
bir yüzle salonda yerini alan o 
beşlik, cezasını giydikten sonra, j 
darmanm önüne düştü ve geldiği 
bi gene öyle masum ve melek yüzi 
daha bir kaç gün evel ayrıldığı ar 
daşlarına kavuşmak üzere yola rev 
oldu. 

Erte&i gün, Rober onu, milli kütüphane civarın
da, bir bahçeye bakan bir otelin birinci katında &eç
miş olduğu alelade, fakat ferah bir odaya götürdü. 
Bahçenin ortasında gürbüz menfolara istinat ede -
rek bir çe§menin havuzu yiikseliyordu. Taflan ve 
iğilerle mahdut yollar tenha idi, ve gelip geçeni 
az olan meydandan da ıehrin azametli ve emniyet 
verici mırıltısı işitiliyordu. Prova geÇ zaman bitmiş
ti. Odaya girdikleri zaman, karların eridiği bu 
mevsim·de esasen yavaş yavaş çöken gece perde
leri karartmağa başlıyordu. Dolapla şomınenin 
büyiik aynaları müphem parıltılar ve gölgelerle 
doluyordu. 

GOLONC H 
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AYE 
çerdi. Gözdeleri vardı, ve herkes feryat ederdi. 
Şimdi, tiyatronun iyiliği namına bütün kadınlarla, 
hatta hoşuna gitmiyenlerle, hatta hatta çirkin bul
duklariyle de münasebet tesis ediyor. Artık göz•de 
yok. Her şey yolunda gidiyor.Ah! bu adam hakiki 
bir direktör . 

F elisi kürklü caketini çıkardı, perdeler arasın • 
dan, pencereden bakmağıır gitti, ve: 

- Rober merdivenin basamakları ıslanmr~, dedi. 
Rober ona orada merdiven olmayıp yaya kaldı

rımı ile sokak, sonra gene bir yaya kaldırımı ve 
bahçenin parmaklığı bulunduğunu söyledi. 

- Sen parisli bir kız&ın, bu meydanı pek ala bi
Hrsin. Onun ortasın•da, ağaçlar arasında, memeleri 
seninkiler kadar güzel olınryan kocaman kadın 

heykelleriyle bir anıt - çe~me vardır. 
Rober, sabırsızhğmdan dra elbise&ini çıkarması 

için Felisi'ye yardım etti. Fakat kopçaları bulamı
yor, ve parmaklarını iğneler çiziyordu. 

- Ne beceriksizim, dedi. 
Felisi gülümsiyerek cevap verdi: 
- Muhakkak ki madam Mi§On kadar maharetli 

değilsin!... Bu o kadar da maharetsizlikten de
ğil, eline iğne batırmak korkusundan. Erkekler 
korkaktll'lar. Kadınlar ise, İstirap çekmeğe alış

mak gerektir... Doğru! Bir kadm hemen daima 
baatadır. 

Y~an:ANATULfRANS 

Rober onun solgun, gözlerinin altı kararmış ol
du.;unu farketmedi. Pek ziyade arzuluyor ve gözü 
artık onu görmüyordu. 

Cevap verdi: 
- Kadınlar acıya karşı çok hassastırlar, zevke 

karşı da çok hassastırlar .... Klod Bernar'ı tanır mı
sın? 

- Hayır! 

- Bu adam büyük bir alimdir ki kadınların 

maddi ve manevi ha&Sasiyet sahasın•da Üstünlükle
rini teslimde tereddüt etmiyeceğini söylemişti. 

Nantöy korsasınm kopçalarını çözerken : 
- Eğer böyle demekle bütün kadınların duygu

lu olduklarını söylemek istemişse adam akıllı ser -
semmi§. Ona Fajet'i göndermeli. O zaman, ne 
sahasında diyordu? ..• Maddi ve manevi hassasiyet 
sahasında mı? fıte ondan o sahada, herhangi bir 
şey istihsal etmenin kolay olup olmadığını görür
dü. 

Ve gayet mülayim bil' gururla ilave etti: 
- Aldanma Rober'im. Benim gibi kadınlar meb

zul değildir. 
Rober onu kolları arasına çekmekteyken sıyrıl

dı: 

- Beni geciktiriyorsun • 

Çeviren: NASUHi BAYDAR 

Sonra oturup iki büklüm olarak 
çıkarırken : 

39 ___ ./ 

, 
ayakk;olnlarını 

- Bilmiyorsun değil mi? Doktor Sokrat, geçen 
gün bana, bir hayalet görmüş olduğunu söyledi. 
Küçük bir kızı öldürmüş olan bir eşekçiyi. görmüş. 
Bu gece rüyamda hep bununla uğraştım. Yalnız e

şekçi kadın mı, erkek miydi, bir türlü tayin edemi
yordum. Aman ne karmakarışık bir rüya idi ol... 
Doktor Sokrat'tan bahsetmişken sorayım: O ki
min 8.§ıkı imiş, tahmin edebilir misin?... Mazarin 
sokağındaki okuma odasını tutan kadının. Pek 
genç bir kadın değil ama, pek zeki. Zanneder mi
sin ki doktor ona ihanet ediyor? ... Çoraplarımı da 
çıkarıyorum. Böyle daha rahat. 

Ve sonra, Rober'e bir tiy.ıtro hikayesi anlattı: 
- Zannedersem Odeon'da daha uzun zaman 

kalmıyacağıın. 

- Niçin ? 
- Görürsün. Pradel, bugün provadan evel ba-

na: "Nantöycüğüm, aramızda hiç bir hadise olma
dı. Tuhaf şey ... " dedi. Pek dost idi, fakat bana ih
sas etti ki biribirimize karşı sona kadar devam e
demiyecek olan nizamsız bir vaziyetteyiz... Zira, 
bilirsin ki, Pradel bir nizam kurmll§tur. Eskiden 
ti1atroda çah§an kadınlar arasından bazılarını .. 

Robe~, yatakta sesini çıkarmadan dinlediği için 
gidip onu sarstı : 

- Demek ki Pradel ile alakadar olursam sence 

müsavi, öyle mi ? 
- Hayır, sevgilim, hayır, bu benim için müsavi 

olamaz. Fakat benim söyliyeceğim de onu bundan 

menedemez. 
Felisi, onun üstüne doğru eğilerek, tehdit ve ce

za §eklin•de hararetli nüvazişlerini ibzal ediyor ve 
bağırıyordu : 

- Demek ki beni sevmiyorsun; beni kıskanmı
yorsun? Kıskanç olmanı istiyorum. 

Sonra, birdenbire ondan uzaklaştı, ve sağ memesi 
üzerinden kaymış olan gömleğini sol omuzunda tu
tarak tuvalet masası önünde durup kaygılı bir eda 
ile sordu : 

- Rober, öteki odadan buraya hiç bir şey getir· 
medin mi ? 

- Hiç bir §eY getirmedim . 
O zaman yavaşça, korka korka yatağa kaydı. 

Fakat ancak girmişti ki yastığa dirseğini dayadı, 

boynunu uzatıp ağzını yarı açarak dinledi. Viyye 
bulvarındaki evde işitmiş olduğu o hafif kum çıtır
dısını işitmekte olduğunu sanıyordu. Pençereyc 
koştu. Tunus incirini, çimenliği, parmaklığı gördü. 
Fakat kolunu kaldıramadı, ve Şövaliye'nin çeh
reM kartısma dikildi 
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Son baharın ... 
Üst tarafını elbette biliyorsunuz., yif verir. Patateı de bu mevsimde bi

\Jnutmuş olsanız da tabiat onu hatırı- raz daha iştahla y~nild!ği .gibi kuru 
ruza getıreccğinden burada tekrara sebzeler de hoşa gıbnege başlar. 
lüzum görmedim .. Vakıa, astronomi Kuwt ıarfetmek, ıpor yapmak için 
ıniiteha11ıslarının heaaplarına göre de en münaıip mevaim ıonbahardll'. 
sonbahara eritm k için daha, eylülün Herkeain ıporu ve en iyi, en kolay 
Yirmi üçüne kadar, uç hafta beklemek apor olan yÜrümek en ziyade ıonba
~nn. Fakat meteoroloji müteha1&11- harda faydalı ve zaten kolay olur. 
lanrun eylül girince ıonbahar gelmit Sabahları yarım aaatten batlıyarak bir 
diye ,;ymalan bence daha isabetlidir. aaat,. daha ziyade, yol ~?*' ~~ 

Yaz. mevaimi ne kadar hot olaa da mevıımcle aağlıiı korumak ıçın en ıyı 
ııcakların - hele bu yıl olduğu gibi vasıtadır. . . 
günet lekeleri bize kartı geldiii bir Fikir itleri için de ıonbahar pek ıyı 
Yılda - devamı inıaıu bıktırır. Onun gelir. Edebiyatta ve güzel ıaanatlarda 
için ıonbahann erken gelmesini ter· en parlak eaerlerin ilkbaharda meyda
cih ebnelidir. na çıktıiını iıtatistikler ıösterirse de, 

Bizim memleketin en çok tarafla- parlak olmaktan ziyade derin ve. ciddi 
hnda aonbahar yaz mevsiminden gü- eserler ıonbaharda meydana ıehr ... 
zeldir. Şimalde, ortada ve cenupta üç Gürbüz çocuklar ilkbaharda, mayıa 
ıehrimizde ıenelerce tutulan hesapla- ıonuna doiru ha11l olan ç<>a;1k~r~ır. 
rın ortalama neticesine göre: Fakat ıonbahar asıl aık mevaımı dıye 

Trabzonda yazın 28,6 ıün yajmur- tanınmıtlır. 

lu ıeçtiii halde •onbaharda ancak C. A. 

20,5 sün yajmurlu; 
Kayseri'de yazın 13 gün, sonbahar

da 11 ıün yağmurlu; 
Yalnız, yağmuru bol Taraus'ta ya· 

zm 28 gününe karşılık ıonbaharda 53 
gün yağmurlu olmuttur. Fakat orada 
bile hiç bulutl\lz günler yazın ancak 
S olduğu halde ıonbaharda 12 ıün
dür. Yajmurıuz olmakla beraber bu
lutlu ıeçen ıünler Tarıuı'ta yazın 59 
olduiu halde ıonbaharda ancak 26 
gündür ... 

Sailık bakımından da en ziyade 
bota ıiden mevaim ıonbahardır. Ya
zın insanı sinirlendiren, havadaki faz
la elektrik sonbaharda yavaş yavaş a
zalır. Günetin sıcaklığı hafifler, ı§ığı 
daha tatlı olur. Y:azn ter iyi ve lüzum
lu bir şey olmakla beraber, böbrekle
rin i_şine dokunur. Vücuttaki su terle 
çok çıkınca böbreğin çıkarabildiği su 
azalır. Ter ne kadar oha böbreğin ye
rini tutamaz. Bir hesaba göre böbrek
lerin vücudu temizlemek için günde 
bir buçuk litre su ile gördükleri i~i 

yalnız terliyerck yapmak istenilirse 
yüz litre ter dökmek laznndır. lnsa· 
nın bir günde o kadar ter dökmesi 
imkanı olsa bile o kadar su buhar ol
dukça onu çıkaran vücut buz parçası 
kesilir. Ter daha ziyade insanın vücu
dunu muhitin sıcaklığından korumıya 
yarar. Vücudu böbrekler gibi temizli
yemez. 

Halbuki aonbahar gelince terlemek 
azalır, böbreklere ferahlık gelir vücu
dumuzun nesiçleri ve kanı daha iyi 
temizlenir, 

Nezleye pek de çok istidat bulun· 
mazsa ıonbahar gelince hemen çok 
giyinmek doğru olmaz. Bu mevsimin 
zaten nifif a rinliği rutubet tesiriyle 
biraz daha hafifler. Rutubetin sıcakta 
fena fakat solukta iyi olduğunu bura
da -..lctiyle uzun uzadıya yazmıştnn. 
Bu hafif sC?'h.lik vücudumuzun bütün 
işlerine iyi tesir eder-, .:1t sonbaharda 
kuvetlenir ve kıtın soğuklara ~-•at 
koymağa hazırlanır. 

1 B 1 B L 1 Y O G RAF Y Al 

OMER 
DOGUMU VE HAYATI 

HAKKINDA TETKİK 
Ya:zan: AH a rnesli Erodots 

Türkçeye çeviren: Avni CANDAR 

64 SAYFA, ANKARA 

Şairlerin babası telakki edilen 

meşhur Omer hakkında Alikarnesli 
Erodost tarafından toplanmış olan 
malumatı Avni Candar Yunancasın

dan dilimize nakletmiştir. 

Omer Jakabı verilen Melesigen'nin 

doğumu ve hayatı hakkında en eski 
tarihçinin bu küçük, 38 paragraflık 

tetkikatı ve toplıyabildiği malumat 
hem dünya edebiyat tarihi, hem de 
eski devirlerin tarihi bakımından b~

yük bir ehemmiyeti haizdir. 
Avni Candar esere Omer ve ona 

isnat edilen maruf ilyad ve odise 
destanları hakkındaki umumi malCı
matı hulasa eden bir başlangıç yaz· 
mrş ve metinleri şerh ve izah eden 79 
notu da eserin sonuna ilave etmittir. 

Bu suretle Omer - 'Melesigen ve 11-
yad ile Odis hakkındaki bütün ma
lfımat ve bugüne kadar yapılmış o
lan münakaşaların kısa ve mühmel 
bir tarihçesi ortaya atılmış bulun
maktadır. 

Bu küçük, fakat değerli eseri okur· 
larımıza tavsiye ederiz. 

~======================::::::::;,, 

Falih Rıfkı Atay 

-5-

Sömürge meselesinde 

Almanya ile anlaşmak 
1Gô 
Çocuklar ve büyükler 
İngiltere kıTAI ve kıra]içesinin zi

yaretinden evel, fraıua'da, ilk o
kul öğretmenleri tarafm-dan 8 • 12 
yaılarındnki talebeleri arasında ya· 
pılan geniş bir anketin neticeleri Ü -
zerinde hazan teessür, bazan i&tihza 
ve ekseriya tevekkülle duran gaze
teler küçüklerde acıklı bir cehalet, 
gülünç bir ıaıkınlrk veya zamanla 
telafisi tabii ve yaşlarına mahsus 
bir kaygısızlık görüyorlar. 

Nasyonal Sos
yalist partisinin 
önümüzdeki ey
lülün beşinden 

12 sine kadar 
Nürenberg'te op· 

kabil midir ! 
]anacak o 1 a n 
kongresi bir çok 
noktalardan dik
kate d e ğ e r 

ı ................................................................................ 1 
ı Günün politik hildiseleri ! 
1 Pari - Suar gazetesinden 1 1 ................................................................................ . olmıya namzet -

tir. 
Bir kere, Avusturya nazilerinin 

- 30.000 kişi - r~mcn burada hazır 
bulunmaları ilk defa vaki olacaktır. 
Diğer taraftan, çekoslovak mesele
sinden başlıyarak günümüzün bü
tün büyük problemleri kulis ara
sında hararetli münaka~lara mey
dan vermekle kalmıyacaktır. Yaban
cı müşahedelere sıkı surette kapalı 
tutulan bu celseler esnasında alına
cak kararlara sulhun değilse bile, 
bütün milletlerin özledikleri sükun 
ve huzurun bağlı olacağı muhakkak 
veya hiç olmazsa muhtemeldir. 

Nihayet, Başvekil Hitler, alman 
kamoyu için olduğu kadar, harici 
tesir mülahazasiyle de, büyük nu· 
tuklarından bir çoklarını sömürge 
meselesine, "Mein Kampf" da yer 
tutmıyan, fakat zihinler üzerinde 
tesir yapmak ve binlerce müteassıbt 
hoşnut etmek için birinci sın1ıf bir 
vasıta olan sömürge meselesine haı;. 
redecektir. 

.Hukuk müsavatı ve Almanya 

U çiıncü Rayh'ın Almanya'd:ın 1s·alrnnıı~'i olan eraziyi tekrar 
ele ~eçırmiye kati surette azimli ol
duğu, ilk defa olarak geçen mayıı.
ta Brem'de farke<.lildi. .Führer ve 
Rudolf Hess tarafından en uzak 
köylere kadar yapllan sömürge bir
liği hareketini organize etmiye me
mur edilen ~eneral fon Epp'in sağ 
kolu mütekait Kontramiral Rüman 
bu birligin bütün şubelerine gönde
rilen beyannameı;inde, Almanya'nın 
sömürge taleplerini terkedebilece
ğine inanmak için safdil olmak icap 
ettiğini saklamıyordu. 

Bu beyannamede deniliyordu ki: 
- ''Yabancılar fUnu iyi bilmelidirler 

ki, alman milleti için hukuk musa
vatı bir problem olmaktan çıkmıştır, 
bilakis bu millet sadece diğer büyük 
devletler gibi yaşamıya azmetmiş· 
tir . ., 

Bu da, BB. I-Iess ve fon Epp'in 
kendilerine tevdi edilen vaizfeyi 
hakkiyle ifa etmek niyetinde olduk· 
!arını gösterir. 

Esasen, Almanya'nın bu hususta
ki hakiki niyetleri hakkında bir fi-
kir edinmek için alakalı neşriyatı o
kumak kafidir. Mesela Kolonial 
Post, bir müddet evel, Almanya'nın 
sömürgelerinden asla vaz geçmiye-
cejiini yazmakta tereddüt etmiyor· 
du. 

min edilmesi icap ettiği zihniyetini 
taşıdığı muhakkaktır. 

Dünya nimetrerinin f aksimi 

Sadece eski alman sömürge
lerinin taksimi r. · ,·zuubahs 

olsaydı, dert o kadar büyuk olmı

yacaktı. Heyhat! Kanaatimizce bu 
propagandanın, davanın ilk safhası 
olması muhtemeldir. Hitler'Je Mu
solini arasında ve daha yakınlarda 
Göring'le Balbo arasında, alınanla

rın ·•Dünya nimetlerin in adaletsiz 
taksimi,, dedikleri meselenin derin 
tetkiklere tabi tutumluş olduğunu 
kim inkara cesaret edebilir? 

Almanların, fransı~ ve ingiliz 
emperyalizminin esareti altında bu· 
lunan milletlerde tezahür eden en u
fak "sarsıntılar,, a ehemiyet verdik
lerini iddia için gene bir alman mec
muasına Doutsche Kolonial Zeitun
g'a istinat ediyoruz. 
Yukarıda bahsetmiş olduğumuz 

Sömürge birligi'nin yillık toplantı· 
sı münasebetiyle bahsi geçen mec
mua Fransa·nın sömürge politikası 

ile pek dikkati çekecek bir şekilde 
meşgul oluyordu. 

Bir mütehassısın kaleminden şun
ları okuyorduk: 

"Fransa, büyüklüğünü ve zengin
liğini muvakkaten müdafaasız ülke
leri istila etmekte gösterdiği perva
sızlığa borçludur. Büyük harbe 
Fransa'nm sebebiyet vermiş oldu
ğunu, bunu uzun zamandanbcri ha
zırladığım ve ancak dünyanın yarı
sını seferber ederek Almanya'nın 

hakkından geldiğini bütün dünya 
bildiği halde fransız gazetecileri bi
zi durmadan incitmelctedirler. Fran
sız imparatorluğunu seyretmek zah
metine katlanılsın, istikbali için en
dişe etmekte kimin haklı olduğu an
laşılır.,. 

Deutsche Kolonial Zeitung gene 

bu sayısında, bir başka muharrir gü

nün ~irinde beyaz ırkın siyah kuve

te karşı müdahalede bulunmıya mec
bur kalmak ihtimalinden ba.hsetm~
ye kadar varıyordu. 

"Şimali Afrika yerlilerinin silah· 
larmın istikamet değiştireceği za

man gelebilir, deniliyordu. O zaman 
bütün beyaz ırkın müdahalesi icap 
edecektir.,, 

~imali Afrika problemi 

Şimali Afrika'~a~i vaziyet: 
gelince, Berlın ın bu vazı· 

yetin ınkişafını büyük bir dikkatle 
taki pettiğini tebarüz ettirmiye ha
cet yoktur. Bilhassa fransız idaresi 
şiddetle tenkit edilmektedir. Bize, 
diğerleri arasında, gözde mevkiler 
için fransızları ve yahudileri tercih 
etmiş olmamızdan şikayet ediliyor. 
Üstelik sömürgelerimizde ve hima
yemiz altındaki topraklarda avrupa· 
lılar arasında tesanütten eser yok
muş. Hatta, fransız politikacrları 
"Prti mücadelelerini Fas'a Tunus 
·a, Cezayir'e yapmakta bile çekin
miyorlarmış.,, 

Kısacası, biraz daha ileri gidilse, 
yalnız alınanların sömürge idare 
etmiye muktedir oldukları söyle
necektir. 

Almanlarla italyanların ne kadar 
uazğı gördüklerini kaydetmek de 
belki faydasız olmaz. Gene o maruf 
Deutsche Kolonial Zeitung'ta da
ha umumi bakımdan bir endişeye şa
hit oluyoruz. Bilhassa Süveyş ka
nalından bahsedilirken bakın ne de
niliyor: "Şimali Afrika sahilleri bo
yunca mevcut olan kömür, demir ve 
petrol ihtiyatları Fransa ile İngil
tere'nin ihtiyaçlarına kafi gelmese 
bile, bu iki memleketin diğer deni.z 
yolları kesildiği taktirde bu ihti
yatlar gene işe yarıyacaktır. Halbu
ki İtalya böyle bir avantaja güvene
mez. Yeni ham madde kaynağı olan 
Habeşistan'la, ancak Süveyş kanalı 
vasıtasiyle rabıta tesis edebilir. Bu 
kanalsa yabancıların elindedir. 
'Görüldüğü gibi, sömürge sahasın-

da, Almanya ile anlaşmak imkanı ol-
duğunu sanmak vahim bir hata olur. 
Almanlar "Pazarlık yok, diyorl:ır, 

haksız olarak bizden alınmış olanla-

Anketin aual ve cevaplarmdalı bir 
kaçını beraber okuyalım: 

- lngiltere kıralının ve kıraliçesi
nin isimlerini söyler misiniz? 

- Stanislas, birinci Alber, üçüncü 
Gizo, Mari Antuvanet, Mari dö Me
disis ... 

- Memleketimize niçin geliyor-
lar ? 

- Memleketi idare için. Harp o-
lup olmadığını görmek için ... 

- Onlar nerede otururlar ? 
- Brüksel'de, Ruan'da, Lurd'da . .: 
- İngiltere kıra:lmı kim kıral ya· 

par? 
- Jül Sezar, Sen - Döni de kınl 

olur. 
- lngiltere nedir? 
- Büyük Okyanus'ta bir ada ... 
Diyelim ki sekiz, dokuz yaşındaki 

yavrular için bu gibi sualler - rad -
yoların mütemadi neıriyatma ve ai
le içinde konu§ulanlara rağmen -
lngiltere krral ve kıraliçesini tarihte 
gelip geç.mi§ herhangi hükümdar
larla ve İngiltere devlet merkezini 
herhangi şehirle biribirine karıttır-
tacak kadar girift olsun. Fakat on 
bir - on iki ya§ındakiler.in de bu gibi 
cevaplar venniı olduklarına naaıl i
nanmalı ? 

Merak edip aynı sualleri on bir ve 
on yaılarında, biri kız ve diğeri er
kek, iki türk çocuğundan M>rdum. 1-
kisi de bana, sırasiyle altmcı Jorj
dan, kıraliçe Elizabet'ten, Londra'
dan bahsettiler. Yalnız, kız lngilte -
re'nin ada olduğunu bilmiyordu. 
Hatti, "İngiltere kıral ve kıraliçeai 

rın iadesini istiyoruz.,, geçenlerde Paris'e neden gibni§ler -
İlave etmemize müsaade edilsin di. ?" sualine kız, "gezmek için", er

ki bu satırların da ispat ettiği gibi, kek, "dostluk .için" cevaplarını ver -
Almanya ile İtalya taleplerini bu diler. 
yeni sünger darbesine inhisar ettir· Türk ve fransız çocukları arasın-

daki bu bilgi fark.mı kayıt ile iktifa 
edelim. 

miyorlar. 

Tabii 1 Hitler, Nürcmberg'te, pek 
acul davranmıyacaktır. Fakat umu
mi bir uzlaşmanın şartı olarak mese-

leyi ortaya koymaktan da çekinmi-
yecektir. 

Yani bu, Büyük Almanya'ya doğ-

ru yeni bir merhale olacaktır. 

Çocuklarmuzm çok zeki oldukları 
ıüpheaizdir. Fakat onlarclau daima 
tikayetçiyiz. 

- Neden ıikayetçi değiliz ki ! 
Belki bu memnuniyetsizliğimiz de 

zekamızdan ileri gelmektedir. Bu 
batka!. .. 

Gene çocuklarımıza dönelim: On-
ları hemen hiç övmüyor, hemen her 

.ı 11111111111111111111111111111111111111 L. zaman yeriyonaz; baıka milletlerin 

-- • - ICTEN DISTAN --- ~ ---- Yazan : ---- A - Hasan - Ali Yücel ---

: çocuklariyle mukayeae ederek mi? 
: Haklarında kati malfamat11D1z mev --- cut olarak mı? Hayır! Fakat birkaç 

Yazın az olan ittah şonbaharda ge· 
ri gelir, bu mevsimde insan yemekleri 
daha az seçer, yazın tatsız bulduğu

muz yemekler sonbaharda daha lez
zetli görünür. Sıcaklarda et yemekle
rinin yağıız tarafları aranırken son
baharda yağlı pa11ÇBlara daha rağbet 
edilir. Sonbahar biraz ilerledikçe ya
zın büsbütün unuttuğumuz çorba ha
tırlanır ve sofraya gelince İnsana ke-

Zeylin DaQı 
-

1

..______!!_urada deniliyordu ki: Ve hükümet müşaviri B. Herbert 
Kummer de şu tasrihte bulunuyor
du: 

--
* 

: nokta üzerinde durmalıyız: Eğer 
- franaız batöliyeai ile olgunluk İlllt.İ -
: hanını vermiı türk liselisi arumda 
: biz.i sevindiremiyecek farklar varsa. 
: bu, çalıtma tarzına, aile tetkilatına. 
: ilmi tasnife, ve belki de franaız cüm
: lelerindeki mantıki silsileye bağlı 

- Yeni baaıllf -

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 75 kuruş 

GÖKLERİN CASUSU 
Yazan: Allred M a1ar 

~=================================--16~===~ 
Tayyarenin arka tarafındaki bir 

küçük fıçıda, bir de öteki tayyareden 
nakletmiş olduğu sandıklardaki ma -
deni şişelerde su vardı. Fakat şimdi
lik, düşmanına su vermek istemiyor
du. Yarın, civarda su bulamadığı tak
dirde mevcut suyu kendisi için o ka
dar kıymet kazanacaktı ki. 
Şimdi kendi nefsini müdafaa edi

yordu, çünkü benzini olmadığı için 
Yerinde kalmaya mahkum olan tayya
renin içinde kendisini almaya gelme
lerini beklemek mecburiyetindeydi. 
Belki de uzun zaman bekliyecekti. 

Birden yüzünde bir zafer tebessü
rnü belirdi. Bu sefer, kahpeyi söylet • 
rnenin yolunu bulmuştu. Ah 1 Artık 
o eski gururunu çoktan kaybetmiş ol
malıydı. 

Bu kadar uzun seyehatten sonra 
bağları kimbilir bileklerinde nasıl 
Yer etmişti. Fakat bu muamelesinde 
haksız bir taraf yoktu. Kadın yaptı -
ğının cezasını çekiyordu. 

Geri döndü ve ona doğru eğilerek 
teklif etti: 

Su istiyor musun? 

Kadın, karanlığın dibinden haykır
dı: 

- Evet! 
O zaman Vidal biraz daha yaklaşa-

rak vadetti: 
- Sana su vereceğim ... 
Kadın: 

- Mersi, dedi. 
Fakat erkek devam etti: 

- Şu şartla ki bana kim olduğunu 
söyliyeceksip. 

İradesinin nasıl inanılmaz bir ge -
rilişiyle kadın, o anda iniltilerini ve 
yalvarışlarını kesmiye muvaffak olu
yor? 

Dakikalarca ıuıuyor. Sanki gece
nin içinde birdenbire kaybolmuıtur. 
Yalnız, solgun yüzü, tayyarenin i -
çinde iki sandık arasında ftu bir le
ke vücuda getiriyor. 

Vidal, kudurmuş gibi, doğruldu: 
- Oy leyse geber 1 Diye homurdan

dı. 

Kendisi de susamıı olduğu için, bir 
torbadan madeni bir tite çıkardı, ka
pağını açtı, tersine çevirerek onu ka
deh gibi kullandı. Dökülen ıuyun ıı-

"Almanya, hala sömürgelerini ele 
geçirmemi;sse, bu, eıd...ı;'ührer'in ev· 
vela iç nizamı tesis etmesi icap et
miş olduğundandır. Fakat, müsterih 
olunsun, haksızlık tamir edilecek· 
tir, hem de yakında .. 

Demek alman milletinin, meşru 
bir hakkının gaspedilmiş olduğu ve 
bu nokta üzerinde de kendisinin tat· 

rıltısı kadının acı ve can yakıcı arzu
sunu her halde tahammül edilmez bir 
hale getirmişti. 

Gene inlemiye başladı. 
Vidal, ağır ağır içiyordu. 
Kadın, her ·halde onu görüyor ve 

boğazından suyun akışını işitiyordu. 
Vida!, kadının iştahını tahrik et -

mek için kasden yavaş içiyordu. Ka
deh boşalınca, hazla ağzını şapırdat
tı, ve dinledi ... 

Fakat kadının iniltisi söze inkılap 
etmiyordu. 

O zaman, doğrularak, kolunu tek
rar rafa dayadı, ve başını dirseğine 

dayıyarak, gün ağrıncıya kadar is
tirahat etmiye karar verdi. 

Tayyarenin saati üçü gösteriyor -
du. 

Torbada portakallar bulmuş ve bir 
tanesini almıştı. Şimdi, onu zevkle 
dişledi. Mayhoş usare genzindeki son 
yakıcı ecza kokusunu da siliyor ve 
yemişin kokusu içerinin havasına iş
tah verici bir nağme katıyordu. 

Vidal, vuzuhlu zihniyle, takibede -
cek saatleri nizama koymıya çalışı
yordu: 

Evela, sabaha kadar, her saat tel -
sizle S. O. S. ler göndermek. Sonra, 
gün olur olmaz, etrafı keşfedip kam
pını hazırlamak ve bilhassa civarda 
su bulmıya bakmak. Şişelerle fıçıda
ki kıymetli mayi çabuk tükenecekti. 

Telsizle imdad çağırışları - dü • 
şündükçe endişeyle ürpermekten 
kendini alamıyordu - eğer radyo is-

"Şüphesiz, Fransa tarafından kul
lanılan metotların mı, yoksa Alman. 

ya ve İtalya tarafından tasarlanan 
ırkçı doktrinin,, mi Avrupa'nın iti

barını kurtaracağı sualine cevap 
vermek güç değil<.lir.,, 

tasyonlarından çok uzakta bulunu -
yorsa tesirsiz kalabilirdi. Haberleri
ni kimse almayabilirdi. Tayyarede 
kullandığı aletin şümul sahasını bil
miyordu ama, umumiyetle en kuvet· 
li makinelerin bile 250 - 300 kilomet
reden ötesi için tesirsiz olduğunu bi· 
liyordu. 

Halbuki, her hangi bir medeni: top· 
luluktan çok uzakta, çok uzakta, Af
rika'nın uçsuz bucaksız tenha toprak
larının ortasında yere inmiş olabilir
di. 

Bu faraziye ona soğuk ürpermeler 
geçirtiyordu. 
Eğer vaziyet hakikaten bu mer

kezdeyse bu sefer büsbütün mahvol
muş demekti. Geriye kendisini bul -
mak için gönderilecek tayyareler ka
lırdı. Yüksek makamların şahsına 

karşı saygısı ve icadına verdikleri 
kıymet dolayısiyle, hava bakanlığı
nın bir çok askeri: tayyarelere dikkat
li araştırmalar yapmalarını emrede • 
ceğini umabilirdi. Bu araştırmaların 
haftalarca slireceği de muhakkaktı. 

İsabet, tayyare, yukarıdan görül -
mesini mümklin kılacak kadar açık 
bir sahada yere inmişti. Benzini bit
tiği için bir fundalığın içine sapla -
nıp yapraklar altına gömülmesi de 
pek ala kabildi. 

Umumiyetle araştırmalar gündüz -
leri yapılmakla beraber, mühendis, 
belki, şu anda bir çok tayyarelerin, 
kendisi tarafından yakılmış bir ateşe 
rastlamak ümidiyle uçmakta oldukla-

-- --
: Kıymetli edibimiz gazetemizde : 
- ıçten, dıştan başlrğı altında neş- : 

rettiği fıkraları bir kitap halin- : 
: de neşretmiştir. Bu kitabı her- -
: kesin büyük bır zevkle okuyaca- : 
: ~ı muhakkaktır. : 
- -.- -1 ., .. 11111111111111111111111111111111111 l F" 

rını düşündü. Bu işareti ihmal etme
meliydi. Hemen, şurada, sis içinde 
prehistorik canavarlar gibi şekillenen 
kayalıkların tepesine gitmeye karar 
verdi. Orada, muhteviyatını boşalta -
cağı bir sandığın parçalariyle bir ateş 
yakacaktı. 

Bu karar ona birdenbire çok ehe -
miyetli göründü. Gizli bir sada ona: 
"Acele et, diye haykırıyordu, gece 
bitmek lizeredir, gündüzün aydınlığı 
ateşi siler!" 

Azimli bir tavırla, tayyarenin kü -
çük yan kapısını açtı ve yere atlamak· 
için öne doğru eğildi. 

Müthiş bir kükreme geceyi } lrttı. 
Vida!, bir hamlede, kendini geriye 

attı, kapıyı kapadı ve vücudu buz gi
bi donmuş, hareketsiz durdu. 

Tayyareden bir kaç metre mesafe
de, hangi korkunç hayvan, atılmaya 
müheyya bir halde pusu kurmuş bek
liyordu? Kükremenin kudreti pek 
kuvetli bir hayvanın vücuduna dela
letti. Her halde bir panter olmalıydı. 

Tayyarenin kapısı bir lahza açılalı
danberi, canavar, insan kokusunu a • 
larak yaklaşmış mıydı? 

Vidal, endişe içinde dışarıyı dinle
mek istiyor, fakat kadının iniltileri 
buna mani oluyordu. 

- Sus l Diye haykırdı, 
İniltiler boğuk bir hırıltı halinde 

devam ediyordu. 
- sussana be! 
Fakat acaba sözünü igitiP. anlaya -

bir takım öğrenme ve belleme kolay. 
lıklarının mahsulüdür. 
Çocuklarımızm zeki, diğer millet

lerin çocukları kadar çalqkan veya 
tenbel olduklarına, ve §ayet gayret 
ve malUınatlariyle bizi memnun et
miyorlarsa. kabahati biraz da biz 
yaılrlarda görmek ]azım geldiğine 

neden hükmetmemeli? - N. Baydar 

cak halde miydi? Belki de can çekişi
yordu. 

O zaman, acıdığı için değil, ne o
lursa olsun, dışarının tehlikesin\ an
lamak istediği için, madeni şişeyi ya
kaladı, kapağını açtı, içine su doldur
du, bir dizini eyre koyarak - yara
lı ayağı o kadar canını acıtıyordu ki 
dişlerini sıkıyordu - ve ~tadının ba
şını kaldırarak, kurumuş dudaklarna 
kadehi uzattı. Susamış kadının ağzı 
iştahla açıldı. Hayvani bir homurtuy
la içtiğini işitti. 

Kadeh boşalınca: 
- Şimdi sus 1 Diye haykırdı. 
Susuzluğunu gidermiş olan kadın 

sustu. 
Vida], karabinasını gürültüsüzce 

yerinden aldı - şarjörde hata bir kaç 
fişek vardı - ve kulağını kapının ya· 
nına dayayarak dinledi ... 

işittiği müphem, muğlak bir §eydi. 
Şimdi tayyaredeki saatin, tik takları 
da, kirişte duran kulaklarına büyüye
rek aksediyordu. 

Bununla beraber, vahşi bir iştahla 
bilepmiş yakın bir soluk iıitir gibi 
oldu. Canavar, aralığa doğru burnu
nu uzatmış, avının hala çıkmayışın

dan mı sabırsızlanıyordu? Vi.cfal, en
dişeli bir nazar fırlatınca, kamarayı 
aydınlatan kısa aksamın vahşi hay -
vanların hücumuna karşı pek 'az mu· 
kavemetli olacağını takdir etti. Bir 
arslan veya panterin yalnız ağırlığı 
bile bunu P.atlatmıya kafi gelirdi. 

(Sonu var) 
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1 Bir canavar 
Elde edemediği masum 

Bir kadını 
öldürttü 

Konya, (Hususi) - Bozkır'm 
Baybugan köyünde tüyler ürpertici 
bir cinayet işlenmiştir. Hadise şudur: 

••••••••••••••••••••••••••••• 

ULUS·un köylü ilavesi VUR 
Yarınki cumartesi günü ~ıkıyor 

Karataş'ta yapılan yeni pavyonların bir kısmı 

Bu köyde Anakız adında genç bir 
kadın Mehmet adında bir delikanlıy
la evlidir. Bu karı koca biribiriyle 
çok iyi geçinmekte çiftleri çubukla
riyle uğraşmaktadırlar. Mehmet, bir 
gün işinden döndüğü zaman karısını 

evde bulamamış, büyük bir telaş ve 
korku içinde onu aramıya çıkmıştır. 
Anakız her vakit fasulya tarlasında 

çalıştığı için, Mehmet tarlaya git
miş, biraz sonra çok korkunç bir man
zara ile karşılaşmıştır. Genç kadının 
cesedi dokuz kurşun yarasiyle delik 
deşik edilmiş, kafası taşla ezilmiş, 
vücudunun muhtelif yerleri de kama
larla parçalanmıştı. ZavaUr koca der
hal zabıtaya koşmuş ve faciayı haber 
vermiştir. 

Kar af aş plajı 
(Ok güzel oldu 
Adanah'llar hafta tatilini 

burada geçiriyorlar 
Adana, (Hususi) - İlkbahardanberi modern bir 

hale konulmasına çalışılan Karataj plajı, bu yılkı in
şaat programına göre son şeklini almıştır. 

Plajdaki müstesna tabiat güzelliği son tesisattaki 
konforla pek cazip bir hal almştır. 

Suların kıyısını takip eden asfalttan farksız bir 
kum yol üstünde otomobille gezinti yapmak, parlak 
mavi bir suda motör, sandal ve kotra ile dolaşmak, su· 
larda oynamak için binlerce kişi her hafta plajı dol
duruyor. 

Plaja bu yıl gösterilen rağbet, adanalıların su spor· 
larını çok sevdiğini meydana çıkarmıştır. 

Zabıta bu korkunç cinayetin fail
lerini bulmakta gü~lük çekmemiştir. 
Çünkü bundan bir müddet evel Ana
kız bir istida ile müddeiumumiliğe 
müracaat etmiş, İbrahim adında kö
yün tanınmış adamlarından birinin 
kendisini elde etmek istediğini bildir· 
mişti. Yapılan tahkikat, İbrahim'in 
kötü arzusunu yerine getiremeyince 
sevdiği kadını öldürtmiye karar ver
diğini meydana çrkarmıştır. İbrahim, 
akrabalarından Mehmet ve Ahmet a
dında iki kişiyi Anakrz'ı öldürmiye 
memur etmiş ve bunlara para vadet • 
miştir. İbrahim ve arkadaşları yaka -
!anmışlar ve adliyeye verilmişlerdir. 

Adana' da ı;;ıhhi imdat 
otomobili 

Ulus cumartesi günü çıkan ilavelerini on bet 
günde bir Yurd adı altında çı aracak ve köy 
mevzuuna tahsis edecektir. 

Bu ıuretle hem köylünün mühim bir ihtiyacına 
cevap verecek, hem de şehirli okuyucularını köy 
mevzuu etrafında geni§ mikyaşta aydınlatacaktır. Cumartesi akşamları Adana'dan hareket eden bir 

inP.r'J'J v~zartesi sabahma kadar burala bol yemek iç- KaratCl§ plajından birkaç görünüş 

Adana, (Hususi) - Belediye bir sı· 
hi imdat otomobili almıya karar ver
miş ve bu işi bir müteahhide ihale et
miştir. 

Bütün Ulus ilaveleri gibi okuyucularımıza para
sız dağıtılacaktır. Bu ilavemizin ilk sayısı 3 eylül 
cumartesi günü çıkacaktır. 

• mek, muntazam yatmak ve eğlenmek 
şartiyle kaç lira harcar bilir misiniz? 

;yeni sıhhiye la}inleri 

Kütahya sihat ve içtimai muavenet 
müdürü doktor Muhlis Sumer'in Gü
müşhane sihat ve içtimai muavenet 
müdürlüğüne, Gümüşhane müdürü 
doktor Atıf Ergündüz'ün Ordu sihat 
ve içtimai muavenet müdürlüğüne, Or 
du sihat ve içtimai muavenet müdürü 
doktor Reşit Talimci'nin de Kütahya'
ya tayinleri yüksek tasdikten çıkmı~ 
tır. 

lzmir~de para~ütle atlama 

İzmir, (Hususi) - Kültür parkta 
gece atlamaları tercübe edilmiş ve al
tı paraşütçü atlamada muvaffak ol -
muştur. 

Gündüzleri rüzgar vaziyeti müsa
it olmadığından atlamalara geceleri 
devam edilecektir. Para-üt kulesini 
her gece binlerce kişi ziyaret etmek -
tedir. 

Türkkuşu teşkilatının motörlü 
kampına iştirak eden İzmir gençleri 
motörlü tayyarelerle uçuşlara başla 
mışlardır. 

Tam beş lira; fazla değil. 

Bu paranın içinde gidiş geliş otobüs 
ücreti, kotra, motör gezintisi; reçelli 
yağlı, çaylı meyvalı bir sabah kahval· 

tısı, üç öğün yemek, tatlı su duşları, 

çiçek gibi bir paviyonda temiz bir ya
tak, sabah kahvesi hep dahildir. Hatta 
bu sene yaylaya çıkan bir çok kimse
ler, plajı tercih ederek, yayladan plaja 
nakletmişler ve kamp kurmuşlardır .• 

Tangüner. 

Hereke'de 

üzüm bayramı 
İzmit, (Hususi) - Körfez sahille

ri, eylülde Hereke'de yapılacak Üzüm 
bayramına hazırlanmaktadır. O gün, 
binlerce kişi Hereke'nin yeşil kıyıla
rında yapılacak bayramı kutlıyacak

lardır. 

Tavşancıl, Gebze, Yarımca, Kara
mürsel, Değirmendere ve sahil boyu
nun nefis ve eşsiz Çavuş üzümleri, o 
gün muazzam bır geçit resmi yapacak-
lar ve bu bayram her sene aynı gün 
tekrarlanacaktır. 

Kocaeli bölgesinin üzüm yetiştir
mek kabiliyeti malumdur. Pıyasada 

görülen ve sofralarımızı süslıyen Ü· 

.ıümler, munhasıran Körfez sahille
rinde yetışir. Kocaeli vilayeti, yenile
cek üzümlerın daha randımanlı ve da
ha nefis yetiştirilmesi için çalışmak

ta ve Umumi harpten sonra sönmiye 
yüztutmuş olan bağcılığı ihya etmek 
için hiç bir fedakarlıktan çekinme· 
mektedir. 

Hereke'de tertip edilen bayramda, 
müstahsile nakdi mükafatlar verile
cek ve aynı zamanda bağcılığın mın

takamızda en mühim bir gelir kayna· 
gı olduğu izah edilecektir. 

Bir izah 
Arkadaşımız Hikmet 'J'UNA'dan 

Çavuş üzümlerimizin uzun müddet 
dayanıklı ve taze bir şekilde durmak 

: .:abiliycti bunu mümkün kılacaktır. 

"İzmir'de çıkan "Anadolu gazetesi· 
nin 31 ağustos tarihli nushasında "İz
mir'de Hisarönü ve Çmaraltı'nda meş· 
hur tipler,, başlıklı iantazi ile karışık 
ve "Hıkmet 'l una" iınzasiyle bir rö
portaj gördüm. 
Doğrusu, ben ne Çınaraltı'nı ve 

ne de Hisarönü'nü tanımadığım gibı, 
İzmir'deki, hu~ukçu, edebiyatçı ro
mancı üstadların hiç biriyle merha
bam bile yoktur. 
Eş dost, bunu yazan sen misin diye 
sordu da, bunları onun için izah 
ettim. Ulus'taki "Hikmet Tuna., bu 
biçim bir röportaj yapmamıştır ! 

Bağcılar, vilayetin tertib ettıği Ü· 

züm bayramından çok memnundur· 
Jar. Bu münasebetle Devlet demiryol
ları tenezzüh trenleri tertip edecek· 
tir. 

Balıke::;ir' de maç 
Balıkesir, (Hususi) Smdırğı 

Gençlerbirliği sporculariyle, İdman 
yurdu gençleri arasındaki maç çok sa· 
mimi olmuş, İdmanyurdu'nun galibi· 
yetiyle neticelenmiştir. Sındırğılı 

gençler memleketlerine dönmüşler

dir. 

İzmit bahçivan kursunda 

Bölgen·n zirai kalkınması iıin 

f aydah elemanlar yeli~tiriliyor 

LJşta bahçıvan kurşu talebeleri tatbikatta 

İzmit, (Hususi) - On sene evel ıs
sız bir toprak sahası olan Vilayet nü
mune fidanlığı, bu mıntaka ziraat kal
kınmasında çok faydalı bir varlık ol
muştur. 

galcleri meyvacılık - bağcılık olan 30 

bahçıvan, vilayet fidanlığında topla
narak tatbikat ve ders görmektedirler. 
Bunların arasına karıştım. Anladım 

ki, mesele sandığımdan daha çok bü· 

60.000 nüsha basılacak ve Türkiye'nin 
basılan gazetesi olacaktır. Bu ilavemiz 
mizle okuyucularımıza dağıtılacak, 

en çok 
gazete· 

" 
ol

. Ayrıca C. H. P. nin köylüye armağanı olarak bü
U r ·ün köylere, köylülere, köylerle yakından alaka

- dar teıekki.i.llere parasız dağıtılacaktır. 

Bu cumartesi VUR 'u okuyunuz 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
Bir deli kanla 

ni~onllsını yaraladı 

Balıkesir, (Hususi) - Uçpınar 

köyünden 16 yaşında Emine adında 

bir kız ahırda hayvanlara yem verir
ken birdenbire ahıra nişanlısı Fahri 
gelmiştir. Delikanlı kızı kaçırmak is
temiş, kız menfi cevap verince taban
casını çekmiş ve kalçasından yara -
lamıştır. Zorba nişanlı yakalanmış -
tır. 

Bartın' ela yağmur 

Merkepten düıtü 

öldü 
Balıkesir, (Hususi) - Naipli kö -

yünde Süleyman adında bir köylü, 
merkebiyle şehre gelmek üzereyken 
feci bir kazaya uğramış, ölmüştür. 

Merkep yolda ürkmüş ve delice koş
mıya başlamıştır. Süleyman hayvanı 

durdurmıya muvaffak olamamış ve ü
~erinden düşerek bir çukura yuvar -
lanmıştır. Burada Süleyman'm başı 

bir taşa çarparak ezilmiştir. Ağır su-Vilayet Nümune fidanlığını, gele· 
cek yıllard~ daha güzelleşmiş ve ge· 
!işmiş görmek arzularını besliyoruz 
ve bunu tahakkuk etmiş olarak göre
ceğimize de asla şüphe etmiyoruz. Zi
ra, vilayet her sahada olduğu gibi, zi· 
raatin inkişafı ve köylünün kalkınma
sı davası üzerinde de titizlikle dur-

yük.Zira anadan, babadan bahçıvan o
Bartın, (Hususi) - Çoktanberi bek- rette yaralanan köylü hastaneye kal

larak dünyaya gelmiş olan bu vatan-
lenen yağmur nihayet yağmış ve çift· dmlmışsa da çok geçmeden ölmüş • 

maktadır. Bu arada bahçıvan kursu· 

nu sayabiliriz. 
Vilayet halkının çoğu ve köylüsü 

çiftçi ve meyvacıdır. Fakat, bunlar a
nadan, babadan, dededen ne görmüşse 
hala o tarzda çiftçilik ve meyvacılık 
yapmaktadırlar. Fenni şekilde ziraat
le aliikaları yoktur. Halbuki, vilayet· 
te fenni ziraatin çabuk ve acele olarak 
yayılmasına ve bu şekilde taammü
müne şiddetle ihtiyaç vardır. Gerçi, 
Arifiye'deki eğitmenler kursu bu ev
saftaki vatandaşları köy mürşidi ola
rak yetiştirmektedir. Fakat bu kafi 
görülmemiş ve vilayet bahçı~an ye
tiştirmek üzere bir kurs açmıya karar 
vermiştir. Türkiye'de ilk olarak tatbik 
sahasına giren bu karar, yurdun her 
tarafında taktir ve alaka uyandırdı ve 
hatta başka vilayetler ~ bu esas üze
rinde yürümiye başladılar. 

İlk okulu ikmal eden ve esas meş-

daşlar, aşı nasıl aşılanır, elmanın has
talıkları kaç türlüdür, nasıl korunur, 
ambalaj ne şekilde yaplır, ne .zaman 
budanır, uzun müddet dayanması ne 
biçimde olur? Bütün bunlardan haber
siz ve adeta gözü kapalı iş görüyorlar
mış. Şimdi, kıymetli ziraat memurla
rımızın verdikleri derı;leri, pratik şe
kilde kavrıyorlar, her hangi bir mese
le üzerinde zihinleri iyice alıncıya ka
dar onlara öğretiliyor. Ve çok istifa
de ediyorlar. Köylerine dönecekler, o
tururken, gezerken, her yerde her fır· 
sattan istifade ederek diğer hemşeri
lrine de yeni ziraatin fenni şeklini ög
retecekler. Bir ziraatçimiz diyor ki: 
"- Bu kurstan çok istifade edece

ğiz. Eğer bütçemiz müsait olursa, mm· 
taka mıntaka, kurs açmak ve bu şekil
de elemanlarımızı çoğaltmak istiyo-
ruz . ., 
Fidanlıkta tesis edilen bahçıvanlık 

kursu, Kocaeli köylüsünü çok sevin
dirmiştir. İki senedir devam eden mey 
va ağaçlarındaki .hastalık ve haşere 
mücadelesi, bundan sonra daha müs
bet şekilde devam edecektir. 

C. Y. 

çiyi çok sevindirmiştir. tür. 

, 

Malatya Antep maçı 

Gaziantep sporcuları, Malatya aporculannm iki sene evel yaptıkları 
ziyareti iade etmek üzere Malatya'ya gitmi,Ierdir. İki memleket spor· 
culan heyecanlı ve çok samimi bir maç yapmı§lar, neticeyi antepliler 
6-2 kazanmı,lardır. Yukarıda iki talmn bir arada görünmektedir. 
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Doğu manevralar1 bir geçit • 
resmı ile bitti 

(Başı 1. inci sayfada) 
dar halkı &abaya taşımakla bitiremi
yorlardı. Şehirde dükkanlar kapan -
ınış, caddeler tenhalaşmıştı. Asgari 
bir hesapla, geçit sahasının etrafını 
çevreliycn halk sayısının yüz bin ol· 
duğu tahmin ediliyordu. 

Saat tam on dörtte, sayın Mareşal, 
refakatinde Orgeneral Kazım Urbay, 
İzzettin Çalışlar, Fahrettin Altay, 
Korgeneral Ergüder, Galip Deniz, 
Türker, Cemil Cahit, Dördüncü 
Umum Müfettiş Alpdoğan, Tümge -
neraller, olduğu halde sahayı şeref -
lendird il er. 

Bu sabah hususi trenle şehrimize 
gelen yunan, bulgar, İngiliz kara ve 
hava; yugoslav, romen, fransız, ital -
yan, sovyet ataşamiliterleri de tribün 
de yer aldılar. 

Geçit başlıyor: ,. 
Geçit törenine tam saat 14 te tay

yarelerin geçiş resmiyle başlandı. 
Kahraman tayyarecilerimiz, halka çok 
yakın ve kanatlarının rüzgarlariyle 
onların yüzlerini okşıyacak kadar ye
re yakın uçuyorlar, halkın coşkun 

sevgi ve alkışlarını topluyorJardr. 
En önde, Orgeneral Kazım Urbay, 

ve maiyeti, onu takiben, Korgeneral
lerden Galip Deniz, Galip Türker, 
Muzaffer Ergüder; sayın Mareşalı 
ıelamlıyarak geçtiler. Sıra, piyadele
rin geçişine gelmişti. Bir haftadanbe
ri, dünyanın en çetin toprak parçası 
üzerinde, en muvaffakiyetli harekatı 
yapmış olan tunç yüzlü Mehmetcik, 
her zaman ve yurdun her köşesinde 
olduğu gibi, bugün burada da, bir 
insan kalbinin, bir varlrğı olan bağ
lılık ve muhabbetinin kelimelerle ta
rifi imkansız olan gösterileri arasın
da dinç ve heybetli geçti. Tümenler, 
alaylar, başlarında komuta heyeti ol
duğu halde biribirini takip ediyordu. 

Piyadelerin geçişi iki saatten fazla 
aürdü. Fen kıtaları, muhabereciler, 
istihkamcılar, hafif dağ bataryaları 
ve nihayet kahraman süvariler; mem
leket müdafaasının modern bir ordu
da bulunmasını lüzumlu kıldığı birer 
bütünlük halinde ve hepsi örnek, hep
si heybetli ve haşmetli, hepsi göz ve 
gönlü alarak saatlerce geçtiler. Süva
riler geçerken, bando tempoyu hız
landırdı ve süvari tümeni kılıçlı ve 
mızraklı olarak, tıpkı bir hücum a
nında olduğu kadar müthiş bir kuvet 
halinde koca sahanın bir ucundan di
ğer ucuna aktılar. 

Sıra, traktörlerle çekilen tayyare 
dafii toplara gelmişti. Ağır ve haş
metli, hepsi içimizde orduya karşı 

yaşıyan sonsuz emniyet hissini per
çinliyerek geçen motörlü kuvetleri -
mizi, ışıldaklar ve bindirilmiş kuvet
ler takip etti. Nakliye otomobilleri 
ve tanklarla, türk ordusunun modern 
cihazlarını, Elazığ ovalarında bir ke
re daha ve göğsümüz kabararak sey
re imkan bulduk. Saat tam 17 de Or
general Kazım Urbay, merasimin tek
mil haberini verdi. 

'A.tatürk'ün eşsiz hediyeleri: 
Geçit, başta ataşemiliterler olarak, 

bütün seyredenleri hayran bırakan 
bir intizam ve mükemmellikte geçti. 
Türk ordusu, içinde çetin bir hare -
kat safhası olarak bu seferki manev
ra ve geçidini de, §erefli tarihe, bir 
yeni safha ilave ederek bitirdi. 

Büyük Başbuğ Atatürk; ku
mandanlaırmıza imzalarını taşı
yan birer altın saat hediye bu
yurmutlardır. Atatürk'ün bu bü
yük iltifatı, kumandanlarımız da 
derin bir minnet ve şükran hissi 
yaratmıştır. 

Kıtalar, yarından itibaren mevzile
rine döneceklerdir. Elazığ sokakların
da hala bir bayram manzarası vardır. 
Mehmetçik her tarafta gönülden bir 
sevgi ve muhabbetle karşılaşıyor. 

Geçide iştirak etmiş olan asker, 
kırk binden fazladır. Kemalizm me
deniyetini, Dersim gibi cumhuriyete 
kadar başıboş kalmış bir yurt parçası 
üzerinde de ebedileştiren bir tedip 
hareketinden sonra, geniş bir saha ü
zerinde manevra yapmış olan kıtala
rımızın mevzilerine dönüşü, birkaç 
gün devam edecektir. Kağrzman'dan, 
Trabzon'dan, veya Gaziantep'ten ya -
ya olarak gelmiş bulunan kıtalar, çe
tin dağlar aşmış, sarp dağlardan, de
rin sulardan geçmiş ve memleket men 
facttlerinin emrettiği vazifeleri, tam 
bir muvaffakiyetle başarmış olarak 
yerlerine dönüyorlar. 

Ga~iantep'te mantmra: 
Uçüncü ordunun kıtaları, müteakip 

manevraya devam etmek üzere yarın
dan itibaren cenup bölgelerine gide
ceklerdir. Yarın, Diyarbakır'a gide -
cek olan Mareşal, Gaziantep mınta -
kasına geçerek orada yapılacak ma -
nevrada bulunacaktır. Uçüncü ordu 
manevrası, doğu coğrafyasının teşek
külü bakımından çok zorluk arzeden 
mıntakalarında ordumuzun yüksek 
strateji ve beden kabiliyetinin yep -
yeni bir tezahürü olmuştur. Komu -
tanlar, bu harekattan ordumuzun çok 
faydalanmış olduğunu ve Mehmetçi
ğin eşıiz kabiliyet ve kıymetinin bir 

Marefal Fev~i Çakmak ve Orgeneral Fahrettin Altay manevralarda 

• • f • 

.. .. 

Doğu manevralarından bir görünüı 

.. ,. ... ,..,. 
... ~,,, 

~ 

-) ~ . ... 
-... -" -""' • 

" ... 
"' " _,.. 

' .... "' . ...... - ... ---~~~ ~ « 

1'arıı taralın vıuiycti tara.uut ediliyor 

eseri bulunduğunu söylemelite'dirler.

1 Ataşemiliterler Eüızığ' dan 
ayrıldılar: evlenme 

Dün saat 11 de Elazığ'a gelmi_ş o
lan ataşemiliterler bugün Dördüncü 
Umum Müfettiş Korgeneral Alpdo -
ğan'ı ziyaret ettiler. Mareşal Fevzi _ 
Çakmak, misafirleri Halkevinde ka -
bul ve yemeğe alıkoydu. Uçüncü or-

Ekspres 

Otobüsle tanııtdar 
durakta evlendiler 1 du müfettişi Orgeneral Kazım Ur

bay, manevra hatırası olarak madal
yalar verdi. 

Geçitten sonra müfettişliğif! çayın
da ataşemiliterlere manevranın safa· 
hatı krokilerle izah edildi ve Korge
neral Alpdoğan kendilerine Dersim 
hakkında izahat verdi. 

Misafirler, saat 19.S de husust tren
le döndüler ve istasyonda törenle u
ğurlandılar. - N. ULU(} 

Con Dugit adında bir genç, İskoç
ya'dan Londra'ya doğru otobüsle se
yahat ediyormu§. Yolda, yolcular ira
sında tanımadığı güzel bir kız görmüş. 
Fırsat düştükçe kızın hareketlerine 
hep dtıckat edermiş, kzı son derece be
ğenmif. 

O tobüs Londra istikametinde yol a
lu1'aı &Uzel bir kö,>:c &clmiılcr. Kcıı-

dilerini gezdiren kılavuz yakınından 
geçmekte oldukları bir köyü yolcula
ra gösterip taktim etmiş: 

- Bu köyün tek bir ad:ti vardır, 
demiş, yerli olsun, yabancı olsun "Biz 
evleneceğiz,, diyenleri hemen nikah
lar. 

Con bu fırsatı kaçırmamış ve derhal 
kıza teklif etmiş: 

Kız evela biraz şaşalamış, krzannış, 
sonra genci tepeden trnaga kadar :.iız
dükten sonra: 

- İsterimi .• 
Diye cevap vermiş. 
Bunun üzerine şoföre, köye sapma

sını söylemişler. Allahın emri ve bü
tün otobüs yolcularının şehadeti ile o
rada nikahları kı.r.ılmı~ ı .. 
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Finlôndiyah güreşçiler 
bu akşam geliyorlar 

Bu kuvetli takımın karşısına çıkacak 

milli takım da beraber hareket ediyor 
tsbnbul'a geldiklerini haber ver -

diğimiz finlandiyalr güreşçiler bu sa
bah ekspresle Ankara'ya hareket ede
cekler. 
Akşam saat 21 den sonra Ankara -

mızın misafiri olacaklar ve güre§ fe
derasyoniyle hazırlanan program dai -
resinde ankaralı spor severlerle ku
lüplere mensup sporculardan müte
şekkil büyük bir sporcu kütlesi tara
fından istasyonda karşılanacaklardır. 

İstanbul'dan alınan haberlere göre 
Finlandiya takımı ilk tahminlerden 
çok kuvetlidir. 
Aralarında üç dünya ve Avrupa 

şampiyonu bulunması kuvetin derece
sini bariz bir şekilde ifade ediyor. 61 
ve 66 kilolarda güreşecek güreşçileri 
ancak harika diye tavsif etmek kabil
dir. 

Bu ku•etli rakip takını karşısına 
çıkacak türk mılli takımı da 31.8.1938 
akşam 1stanbul'da seçilmiştir. Bu ta -
kım da misafirlerimizle beraber aynı 
trenle hareket etmişlerdir. Dünkü ya
zımızda kıymetli heykeli hediye eden 
kont Bertel Nordström'ün türk spor 
kurumu güreş federasyonuna yazdığı 
mektubu neşretmekle seri şilt maçları 
hakkında az çok malfımat vermiştik. 
Bugün de her iki federasyon tarafın -
dan bu seri müsabakalar için tanzim 
edilmiş bulunan ni.ıamnameyi neşre -
diyoruz: 

Madde 1 - Bertel Nor4ström şildi 
T. S. K. güreş federasyonu ismini ta
şıyan Türkiye federasyonu ile Suo
men Painiilhtto ismini taşıyan Fin
landiya federasyonuna teberrü edil
miştir. 

Madde 2 - Bertel Nordström şildi 
beynelmilel Greko - Romen güreşi ni
zamatı dairesinde iki memleket ara
sında tam kadro ile yapılacak dört 
müsabakanın galibine verilecektir. Bu 
müsabakaların yapılacağı tarihler iki 
federasyonun karariyle taayyün eder. 

Madde 3 - Sertel Nordatröm mü
kafatı nihayetlenen her müsabakanın 

galibine resmen verilecektir. 
Neticeler müsavi ise sra ile kaza

nılmış galebelerin adedi galibi tayin 
edecektir. Bu suretle de müsavat ol
duğu takdirde bu müsabakaların deva
mı müddeti nazarı itibara alınacak, en 
kxSa zmanda galip gelen takım şildi 
kazanacaktır. 

Madde 4 - Bertel Nordström şildi 
dört müsabaka üzerinde üçüncü kaza
nan (Federasyona) maledilecektir.Mü 
sabakanın neticesinde her iki memle
ket 2-2 muzafferiyet kazanmışsa mü -
kafat madde 3 te zikredilen esasat da
hilinde taayyün edecek federasyona 
verilecektir. 

Madde 5 - Bertel Nordström şildi
nin kaidesine dört adet madalya asılı 
bulunmaktadır. Bu madalyalara her 
müsabakanın neticeleri yazılacaktır. 

Madalyanın defne dalı bulunan yüzüne 
galip gelen memleketin ismi ve müsa
baka tarihi yazılacaktır. 

Arka tarafına da o müsabakanın ne
ticeleri hakkedilecektir. 

Madde 6 - Müsabakaları organize 
eden federasyon madde 5 in icap ettir
diği masarifi tekabbı.il edecektir. 

Madde 7 - Müsabakanın galibi o
lan federasyon şildi gelecek müsaba -
kaya kadar muhafaza edecektir. Bu 
federasyon şildin muhafazasından ve 
bu hususta vaki olabılecek mali risk -
lcrden mesul olacaktır. 

Madde 8 - Şildi ilanihaye muhafa
za hakkını haiz olan federasyon mev
cudiyetini kaybedecek olurı;a teberrü 
eden, şildin yüksek artistik kıymeti
ni nazarı itibara alarak bunun milli 

1931 sPnesindenberi sıkletinin Finlan
diya şampiyonluğunu muhafaz eden 

19 kiloda Arir Pikkusaori 

Altı senedenberi sıkletinin Finlandi
ya şampiyonluğunu ve dört seneden
beri sıkletinin Avrupa şampiyonluğu· 
nu muhafaza eden 66 kiloda 1936 aüa· 

ya şampiyonu Lauri Keskela 

Yarın takıma muttali olunca bu hu
susta daha salahiyetle söz söylemek 
imkanını bulabileceğiz. 

Milli takımımızın geçen sene fin
landiyalılar kar§ısında aldıklari neti· 
ceyi görerek ümitsizliğe düşmiyelim., 

Zira ayni sene gene finlandiyalılarla 
türkler arasında bir de serbest güreı 
şampiyonası tertip edilmişti. Bunu 
da bizim güreşçilerimiz 6 - 1 kazan· 
mışlardır. 

Binaenaleyh bu vaziyet gösteriyor 
ki dün mektubunu aynen neşrettiği

miz kont Bertel Nordström heykeli 
hediye ederken türk güreşçilerinin 

kıymetini takdirde aldanmamıştır. 
Serbest güreş şampiyonasının ikin

cisi de 4 eylfıl pazartesi günü yapıla
caktır. Bu meraklı ve heyecanlı mü
sabakaları seyretmek zevkini anka.
rahlara tattırmak teşebbüsünde bulu
nan güreş federasyonuna teşekkür e -
derken stadyum giriş fiyatlarını da 
501 25, 10 kuruş gibi herkesin çoğum -
samadah •erebileceği bir şekilde tes -
bit etmiş olmasını memnuniyetle kay
dederiz. 

İtalyan elrisi B. Benec'e müzeye verilmesini arzu etmektedir. ~ ~ 
Madde 9 - İşbu nizamnamede der

piş edilen müsabakalar yapılamadığı itimadna mesini verdi 
takdirde hediyeyi veren şildin ne şe - Prag, ı a.a. - İtalya'nın yeni Prag 
kilde kullanılacağını bildirecektir. elçisi B. Frankoni, bugün itimatname-

lşbu nizamname üç nüı>hiJ olarak sini reisicümhur B. Beneş'e takdim 
yazılmıştır. Bunlardan birisi T. S. K. etmiştir. 
güreş federasyonunda diğeri Finlan- B. Beneş, elçinin nutkuna cevaben 
diya güreş federasyonunda ve üçün- ezcümle demiştir ki : 
cüsü de hediyeyi teberrü eden kimse· "- Majeste İtalya kıralı ve Habe-
de bulunacaktır. şistan imparatorunun ekselansınızı 

Stokholm 6 şubat 1937 nezdime elçi tayin eden mektuplarını 
Bu nizamnameye tevfikan ilk mü- büyük bir memnuniyetle alıyorum. İki 

sabaka 1937 senesinde Helsingfors'ta memleket arasında mevcut dostane 
yapılmış ve güreşçilerimiz bu müsa - münasebetlerin inkişafına çalışacağı
bakayı 5 - 2 kaybetmişlerdir. Yarın nız hakkındaki sözlerinizden memnu
Ankara'mızda 19 Mays stadyomunda niyetle kaydı rna!Umat etmekteyim. 
saat 17 de yaplacak olan ilk temas bu Memleketim, İtalyan kültür ve mede
seri müsabakaların ikincisi olacaktır. niyetinin büyük kıymetini bilmekte 
Bakalım bu defa güreşçilerimiz nasıl ve İtalya ile olan politik, ekonomik ve 
bir netice alabileceklerdir? kültürel münasebetlerine hususi bir 

Bizim milli takım kadrosu·nun ne su- ehemiyet atfeylemektedir. Memleke
retle teşkil edildiğini haber alamadı- tim, yeniden doğuşunun ferdasında t
ğımızdan şimdiden mütalea yürütme- talya'nın kendisine yaptıği yardımla-
yi zait buluyoruz. rı hiç bir zaman unutmıyacaktır.,. 
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Çekoslovakya'ya karşı 
bir hareket mi yapıhyor? 

Hitler beyanatta bulunacak 
Ordu, donanma ve hava 

reisleri gizli bir içtimaa 

kuvetleri, 

çağrılmıı ! 
(Ba~ı 1. inci sayfada) rupa'yı emri vaki karıısında bıraka-

Bn. Tabui, diyor ki: caklarını ümit etmekte olduklarına 

"Bundan başka ordu, donanma ve delalet etmektedir. Bu hesap, harbın 
hava kuvetleri reislerine de gizli ve mevzii kalabileceği hakkında besle
fevkalade bir içtima için hususi ve nilen ümid kadar yanlıştır. Çekoslo· 
mahrem birer davetname gönderilmiş vak ordusu ve milleti, kendilerini a
olduğu söylenmektedir. Aynı zaman- zami kuvetle müdafaa etmeğe azmey
da tayyare ihtiyat zabitan ve efradı-ı lemişlerdir. Fransa, İngiltere ve Sov
nın seferber edilmiş oldukları ve ye- yet Rusya gafil avlanmıyacaklardır. 
ni bir takım tedbirler alınmış olduğu Filvaki sürpriz yapılması imkanı yok 
rivayet edilmektedir. Berlin'deki ec- tur. 
nebi müıahitler, bütün bunların Hit- Figaro gazetesinde Romiye, şöyle 
ler'in südet fırkasına karşı büyük bir yazıyor: 
meharetle yapmakta olduğu blöf ka- B. Bek'in siyasetine terceman olan 
bilinden manevralardan ibaret oldu- Varşova gazeteleri, dün akşam Polon
ğunu beyan etmektedirler. Filhakika ya'nın hareketinin İngiltere'nin hattı 
Fükrer, Çekoslavakya'daki son istek hareketine tevfik edileceğinden bah
leri hakkında mühim beyanatta buluna sediyorlardı. Bunda hayrete şayan 
cak ve bu istekleri elde etmediği tak- bir cihet yoktur, fakat ihmal edile
cHrde son altı hafta zarfında büyük bilir bir şey de değildir. 
bır dikkatle hazırlamış olduğu harp Temenni edilebilecek tek bir şey 
cihazını harekete getirecek ve faali- vardır: o da bizzat Almanya'nın men
yete geçecektir. Kabinenin cuma gü- faatinin de sesi olan sulh sesinin Hit
nil aktedilecek olan gizli içtimaında ler'in vicdanına hitap etmesidir. 
Führer'in diplomatlarla münakaşa e- Polonya'nın vaziyeti ve 
deceği şey, bu beyanatın metnidir. 
Müte~kiben bu metni pazar günü ge- lngiltcre 
nerallerle müzakere edecektir. Londra, l a.a. - Yorkshire Post 

Führer, beyanatının metninde sü- gazetesinin bildirdiğine göre d~n P~
detler için açık ve tam bir muhtari - lonya maslahatgüzarı ile yaptıgı mu
yet verilmesini, Çekoslovakya'nın bü- lakat esnasında Lord Hali faks, Po • 
tün ittifaklarının feshedilmesini ve lonya'yı südet meselesini~ . a~ilane 
Bertin ile Prag arasında evelce Po- ve dostane bir şekilde hallı ıçın tn
lonya ile imza edilmiş olan Berlin giltere tarafından sarfedilen garret
ademi tecavüz misakına müameil bir lere iştirak etmiye davet etmı§ ve 
misak imza edilmesini istiyecektir . . Çekoslovak hükümeti tarafından. Çe: 
Nihayet son bir nokta daha vardır ki, koslovakya'daki Polonya ekallıyetı 
o da Almanya ile Çekoslovakya ara- hakkında verilen bazı teminatı mas
amda bir gümrük ittihadının imza e- lahatgüzara bildirmiştir. 
dilmesidir. Hitler - Henderson milliikat~ 

Hitler'in bu hususların kabul edil- Berlin, ı a.a. _ Halihazırda bır 
memesi takdirinde südetlerin son se- Nevil Henderson • Hitler mülakatı 
nelerde uğramış oldukları felaketle - derpiş edilmemektedir. Yakında von 
rin derhal hitama ereceğini çünkü al- Ribbentrop ile Henderson arasında 
man kuvetinin müzaharetine güvene- bir mülakat yapılacağı söylenmekte
bileceklerini ilave edeceği söylen - d. 

ır. 

mektedir. 
Berlin'deki ecnebi mahafili, Füh

rer'in Almanya'nın Çekosloval:ya'nın 
bu kısmını metalebe etmesinin ahU
ki ve doğru olduğunu beyandan son
ra umumi bir harbın mesuliyetlerinin 
bu metalebeye muhalefet edecek olan 
memleketlere raci olacağını söyliye
ceğini beyan etmektedirler. 

Filvaki Hitler, kati yen hiç bir mem
lekete taarruz fikrinde değilqir. Hit
ler'in Çekoslovakya hakkındaki me
talebesine muhalefet edecek memle
kete Fransa'yı kasdetmekte olduğu 
ve Almanya'nın Fransa'ya karşı has
mane harekete girişmesi için Fransa
nın Almanya'ya taarruz etmesi Iazım 
olduğunu ilave edeceği söylenilmek-
tedir. • . 

Führer'in Nurenberg kongresının 
hitamına kadar işleri tacil etmemesi 
muhtemeldir. Diğer taraftan gece 
geç vakit südet şeflerinin ingili_z pro
jesinin ilk kısmını kabul etmış ol • 
dukları haber alınmıştır. 

Ray~tag Nurcnberg'te mi 
toplanar..ak ? 

Berlin, ı a.a. - Seiahiyettar alman 
mahfilleri beyanatta bulunarak şöyle 
demektedirler: 

"Nurenberg kongresi bizzat büyük 
Almanya'nın Rayştag'ı mesabesinde
dir. Führer oradan bütün alman mil
letine hitap eder. Binaenaleyh Rayş
tag meclisinin Nurenberg'e davet e
dileceği hakkında ecnebi memlek~t
lerinde işaa edilen haberler tamamıy
le asılsızdır. Şurasını da kaydetmek 
lazımdır ki, ıs eylül 1935 de Rayştag 
iki mühim kanunun kabulü için Nu
renberg kongresine davet edilmiştir. 
Bunlardan biri gamalı haçlı nasyo · 
nal - sosyalist bayrağının alman im
paratorluğunun bayrağı olarak kabul 
edilmesine dairdi. 

Umumi surette Nurenberg kanunu 
ismiyle tanılan ikinci kanun ile de 
yahudiler alman camiasından harice 
çıkarılmışlard ır. Rayştag'ın bu dave
ti son dakikaya kadar mahrem tutul
muştu. 

Teknik bakımından Rayştag'ı ani o
larak Nürenberg'de toplamak imkanı 
mevcuttur. 

Nasyonal - sosyalist partisinin me
murları olan bUtün mebuslar bilfiil 
kongreye iştirak edeceklerdir. Derpiş 
edilen davet gayrimuntazır bir hadise 
mahiyetinde olsaydı, son dakikaya 
kadar mahrem tutulur, bundan yalnız 
Führer'in ve etrafındakilerin haberi 
olurdu. 

Onuncu nasyonal • sosyalist kon -
gresi, Nurenberg'de 5 eylülde açıla
cak ve 12 eylülde kapanacaktır. 

l'ıldırım siiratiylc bir toorruz 
Paris, ı a.a. - Popüler gazetesinde 

Rozenfeld, yazıyor: 
"Almanya'nın hareket tarzı alman 

zimamdarlarının yıldırım süratiyle 
yapacakları bir taarruz sayesinde Av-

Henlôyn Hitler'le 
görüşmeğe gitti 

(Ba~ı ı. incı sayfada) 
rilmiştir. 

Henlayn llitlerle göriiştü 
Berlin, l a.a. - Saat l4 de .oertes

gaden'e muvasalat e?en. B. Henlay.n, 
derhal Obersalzberg e gıderek B. ı:ıt
ler'in yanına girmiştir. Bu görüş.mıye 
BB. Hes ve Göring de iştirak etmışle.r: 
dir. Görüşme hakkında hiç bir teblıg 
neşredilmemiştir. 

Müzakereye Runsinıan 
tavassut eııi 

Londra, ı a.a. - Selahiyettar men
balardan bildirildiğine göre, B. Hen
layn'in B. Hitler'i ziyareti, Lo.:t Ru~
siman'ın ricası üzerine tekarrur ettı
rilmiştir. B. Henlayn'ın samimi sulh 
arzularından emin olan Lort Run
siman, kendisinden B. Hitler'e bir me
saj götürmesini talebeylemiştir. Lort 
Runsiman, B. Hitler'in halen yapıl
makta olan müzakerelerin devamını 
ta:>vip eyliyeccğini ümit etmektedir. 

Beneş'i ziyaret.' 
Prag, ı a.a. - Lort Runsiman saat 

10.30 da Beneş'i ziyaret etmiştir. 
Runsiman heyeti tarafından neşre

dilen bir tebliğde, geçen pazar günü 
Rothenhaus ~a.tosunda Henlayn, Run
siman ve heyet azası arasında yapılan 
görü~elere dair 3o ağustosta Londra' 
da Deyli Telgraf tarafından verilen ve 
31 ağustosta Prager Tageblatt gazete
si tarafından iktibas edilen tafsilatın 
asıl ve esası olmadığı bildirilmekte
dir. 

"Btı mahrem görüşmelerin şartları 
ve mevzuuna dair heyetçe hiç bir şey 
ifşa edilmemiş olduğu için bu hususta 
verilecek haberlerin büyük bir ihtiyat
la karşılanması lazımdır . ., 

}'eni projenin metni 
Prag, 1 a.a. - Milli birlik hiıküme

tinin organı olan Nardoni Novni ga
zetesi, hükümetin gelecek cuma günü 
milletler hakkındaki yeni projelerin 
metnini neşredeceğini yazmaktadır. 

Vciincii proje verilmedi 
Prag, 1 a.a. - Südet almanları tara

fından neşredilen bir tebliğde, ecnebi 
memleketlerde dolaşan şayialar hilafı
na olarak çek hükümetinin südet par· 
tisine "Üçüncü proje"yi tevdi etmedi
ği bildirilmektedir. 

Hükümet şimdiye kadar "Milliyet
ler statUsü" ismiyle tanılan projeden 
başka hiç bir şey vermemiştir. 

ln~iltere'nin Prag elçisi 
Prag, 1 a.a. - İngiltere'nin Prab 

elçisi, Henderson ile görüşmek ve kcn 
disine vaziyet hakkında malUmat ver
mek üzere pek yakında Berlin'e hare· 
ket edecektir. 

ULUS 

Hatay halk partisi Türk 
halkına beyannme neşretti 

(Başı ı. inci sayfada) 
yor. Devlet, hükümet kurmak ve onu 
en medeni bir seviyeye yükseltmek, 
türkün tarihinde parından olduğu i
çindir ki bu imtihanlardan da mutlak 
ba~ı ile çıkmak her türk çocuğuna 

ve dolayısiyle Hatay türk cemaatına 

ve bütün hataylılara düşen şerefli ve 
o kadar da ağır ve mesuliyetli bir va
zifedir. Vatanperver, fedakar halkı
mızın bu vazifeyi de büyük türk mil
letine layik ve onun tarihine uygun 
bir şekilde başaracağına hiç kimsenın 
şüphesi olmamalıdır. 

l'rogram 
Hatay türk cemaatinin itimat ve mu

habbetine dayanan ve güvenen ve o
nun yegane mümessili olan H. Par
tisi bu mesuliyetli ve mesuliyetli ol
duğu kadar şerefli vazifede behema
hal muvaffak olacaktır. Bu sebepledir 
ki parti, Hatay'a yalnız ve ancak saa
det ve refah vadeden bir emin ve güzel 
istikbale kavuşmak için takip edeceği 
mesai programının ana hatlarını bü
tün Hatay evladlarının tasvibine ar
zetmeyi kendisi için esaslı bir vazife 
addeder : 

1 - Hatay hakkındaki bey
nelmilel taahhütlerin tamamuı 
tahakkukunu temin etmek iş 
programımız.ın temel taşıdır. 

Cina ve mezhep gözetmekı;i:z;in, 
Hatay halkını tecezzi kabul et -
mez bir kül addederiz. Bu sebep
le kanun karşıaında fertlere, ai
lelere ve cemaatlere imtiyaz ta
nımayız. Ancak beynelmilel ta
ahhütlere riayetkôr ve hürmet
kar kalacağız. 

2 - Herhangi din, mrzhep ve 
cemaate menaup olursa olaun, 
bütün hataylıların şerefi, hakkı, 
hayıiyeti, ırzı, malı, kazancı, a -
kidesi, ibadeti, iı ve ev işi, müsa
vat dairesinde mahfu~dur. 

3 - idarede baılıca prensip -
lerimiz, mahalli idarelere kuvet 
ve salahiyet vererek devlet ida
resine halkı doğrudan doğruya 
en yakın ve en müessir bir suret
te alakadar etmektir. 

4 - Cümhuriyetçilik, halkçı -
lık, laiklik, kültürel milliyetçi
lik, inkılôpçılık, devlet idaresin
de hakim kılacağımız ana pren
aiplerdir. 

5 - Hatay'ın dahili emniyet 
ve ciıciyitini, a;ı;imet noktası te-

Fransız hariciye 
nazırtnın 

politik temasları 
Paris, l a.a. - Havas bildiriyor: Sa· 

lahiyettar mahfillerde bu akşam tas
rih edildiğine göre, B. Bone'nin bu 
sabah Almanya büyük elçisi ile yaptı
ğı görüşme, herhangi fevkalade bir 
mahiyeti haiz bulurunamış ve B. Bo
ne'nin mutat surette Paris'teki ya
bancı heyetler şefleriyle yapmakta ol
duğu görüşmeler çerçevesini tecavüz 
etmemiştir. B. Bone, Almanya büyük 
elçisiyle Çekoslovakya hakkında ge
niş bir fikir teatisinde bulunmuş ve 
bu meselenin sulh zihniyeti dahilinde 
halledilmesi hakkında Paris hüküme
tinin arzu ve ümitlerini kendisine ifa
de etmiştir. B. Bone. büyük elçiye ay
rıca, general Villemen'e gösterilen 
samimi hüsnü kabulden dolayı fransız 
hükümetinin teşekkürlerini de bildir
miştir. 

B. Bone, bundan sonra, Çekoslo -
vakya'nın Faris elçisini kabul etmiş-
tir. · 

B. Bone, nihayet, Suriye işleri hak
kında Suriye Başvekili Cemil Mar
dam bey, Şark ordusu başkumandanı 
general Huntzinger ve hariciye neza
reti Afrika ve yakın §ark dairesi mü
dür muavini B. Lagard ile görüşmüş
tür. 

B. Bone, salı günü Cemil Mardam 
Bey şerefine bir öğle ziyafeti verecek 
ve bu yemeği müteakip, aynı zevat 
aynı mesele hakkında yeni bir görüş
me yapacaktır. 

Danzig'te alman evlenme 
kanunlan tathik ediliyor 

Varşova, 1 a.a. - Danzig makamları 
alman evlenme kanununu serbest şe
hirde tatbik etmiye karar vermişlerdir 
Bu kanun mucibince nişanlıların ev
lenme şartlarını haiz bulunduklarına 
dair bir doktor raporu almaları lazım 
gelmektedir. 

Fransa'da işsizler 
Fransa'da bu ağustosun yirmisinde 

işsizlerin sayısr 340.295 olarak tesbit 
e dılmiştir. Bu miktar daha evelki haf. 
ta 340674 dü. Halbuki geçen sene ay· 
nı tarihte işsizlerin sayısı 310.220 idi. 
Demek ki bu sene 30.075 işsiz fazlası 
vardır.-

lcikki ederiz. Bu hcuuata müaa -
maha asla kabul edilmiyecektir. 
Komıu milletlerle sükun ve hu -
zur içinde dostluk mÜn•sebetle -
rimizi en yüksek derecelere çı -
karmak, baılıca iflerimizden bi
ri olacaktır. 

6 - Mütevazin bir bütçe, cu 
mtural, çok q, mali ve iktiaadi 
siycuetlerimizin mesnedi olacak
tır. Köylü ve çilçi ve esnaf, ken
di if sahalarında takviye etmek, 
iktısadi prensiplerimi:ıde yer a
lacaktır. Hatay'ın tabii aervetle
rini meydana çıkarmak, i§let
mek esculı bir umdemizdir. 

7 - Nafıa itlerimizde, yolla -
rın tanzimi, bataklıkların kuru -
tulması, irva ve iska ve yol ve li
man in1aatı, kıaa zamanda ta
hakkukıuıa çalıtacağımız ifler -
dir. 

8 - Memleketin sıhi durumu 
ü:ıerinde itina ile duracağız. Bil
hasaa aıtma mücadeluiyle ,ihti
yacı kar§ılıyacak hastane ve dis
panserler kü§adı ve içtimai yar
dım müesseaelerinin tesisi, ba§ -
lıca mesaimiz olacaktır. 

Memleketimizin zirai sahada
ki inkişafına büyük dikkat sari 
edeceğiz. Bu maksatla ziraat 
bankasını ilk İf olarak ele alaca
ğız. 

9 - Kültür programımı:ıda, 
beyneltrtilel taahhütler dairesin
de azlıkların hukuku mahfuz 
kalmak şıırtiyle, memleketin ih
tiyacı olan ilk, orta ve yük~ek 
tahsil müesseselerini süratle vü
cuda getirmek ve ilk tahsili mec
buri kılmak, en mühim işlerimi;ı; 
olacaktır. 

1 O - Vergide mükelleflerin 
kabiliyeti eaastır. Daha ziyade 
mükellefinin iradını arttırmak 

suretiyle bu kabiliyetini arttır
mıya çalıtacağız. 

11 - Hatayı ccu:ip bir aeya
hat ülkeıi haline getirmek, ma
halli idarelerde dikkat edeceği
mi;ı; mühim bir eaastır. Eaki eaer
leri meydana çıkarmak, onları 
korumak ve fehirlerin imarına 

çalıımak, bu makıatla tcikip e
deceğimiz mühim i§lerdir. Şe

hirlerin bu ihtiyaçlarını bir an e
vel temin etmek de mühim iıleri
mizden biri olacaktır, 

İngiltere' de baıı gövdesinden 
ayn bir gen( cesedi bulundu 
İngiltere'nin Kent kontluğu dahi

linde bir ormanda başı gövdesinden 
ayrılmı~ bir ceset bulunmuştur. Üzeri 
inceden inceye araştırıldığı halde hü
viyetini tesbite yarıyan hiç bir vesika
ya tesadüf olunamamıştır. 

Polislerden birisi, elbiselerini tet
kik etmiş, ceketin iç ceplerinden biri
sinde elbiseyi diken terzinin isminin 
baş harfleri dikkatini celbetmiştir. 

Bu harfler memleketin en maruf ve 
yüksek terzisinin ismini göstermekte
dir. Hemen terziye müracaat edilerek 
bu harfler vasıtasiyle adamın ismi öğ
renilmiştir: Bu adam şehrin en zen
ginlerinden Tütl isminde bir sport
mendir. Gencin bahası büyük bir ma
den şirketinin müdürüdür. Oğlunun 
ahvali hakkında kendisinden malfunat 
istiyen ingili zpolis hafiyesine: 

- Çocuğumun hiç bir düşmanı yok
tu. Binaenaleyh bu cinayet hakkında 
bir diyeceğim yoktur, demiştir. 

Polisler bu feci cinayetin failini 
mutlaka ele geçireceklerini müteessir 
babaya vadetmişlerdir. 

Dört asırlık lokanta 
İngiltere'nin Dorçester kontluğu 

dahilinde bir lokanta vardır ki, bu lo
kanta dünyanın en küçük lokantası o
larak tanınmaktadır. Bu lokanta biri
si mutfak, birisi yemek odası olmak 
üzere ik'i küçük parçadan ibarettir. 
Lokantanın yapılış tarzı pek acaiptir: 
her hangi bir adam oturmadan orada 
yemek yiyemez. Maazallah biraz doğ
rulayım dese, başı tavana çarpar. 

Bu lokanta 1527 yılında yapılmıştır. 
Bu hesapça 400 senelik demektir. Dı
varları bir söğüt ağacına dayanmıştır. 
Şimdi böyle ıbir lokantayı kaç para

ya satın ahrsınz? Hemen söyliyelim: 
Bu mini mini lokanta 20.000 şiline sa
tılmıştır. 

28 nci mahkumiyet 
Fransa'da hukuk doktoru bir noter, 

28 inci defa olarak mahkum olmuştur. 
Hakimler 27 inci mahkumiyete kadar, 

acaba uslanır mı, diye beklemişler, fa

kat bu defa müsamahaya imkan olma
dı_&ını görerek ~um etmişlerdir. 

2 - 9. 1·938 

T. C. Ziraat Bankasının 
Piyangosu dün çekildi 

Ziraat Bankasının piyangom fekilirken 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat ban
kasının tasarruf sahipleri arasınd;ı 

her üç ayda bir çekmeyi kararlaştırdı
ğı piyongo, ikinci noter huzuriyle 
dün bankada çokilmiştir. 

Büyük ikramiye olan 1000 lira, Mu
danya'da Kazım Okan'a 500 lira Gey
ve'de Bayan Naileye, 250 lira da Kon
ya'da Şekip Manço'ya çıkmıştır. 

İstanbul'da 13102, Ankara'da 9344, 
Zafranbolu'da 150; Bandımıa'da 43; 
Bratın'da 352; Adana'da 1369; İzmir'· 
de 1381 Vize' de 69, İstanbul' da 97 S 
numaralı müeddilerle Çanakkale jan-

Anlaıma 

zihniyetinin zaferi 
(Başı 1. inci sayfada ) 

"Hatay her ıeyden evel, tekrar e
derim ki, Türktür, ve Hatay, ekseri
yetiyle, kültüriyle Türk kalacaktır .. 

''Biz, hiç kimsenin topraklarına 
gözümüzü dikmi§ değiliz, hiç kimse
den bir fey istemiyoruz. Ancak milli 
hakkımızı istiyoruz .•. 

"Biz, meseleyi, doatane bir §ekilde 
halletmek· prensibinden ilham ala -
rak Antakya'ilaki heyetimize son 
talimatı vermiı bulunuyoı·uz ... 

"Hatay dcivomızın meıut bir tarz
da halledilmeai ve lranaı:ı:larla çok 
çetin bir imtihan geçirmekte olan 
dostluğumuzun mahfuz kalmcuı için 
- ki bunu her iki taraf da iatemek
tedir - askeri müzakerelerin evel 
emirde itilaf ile neticelenmeaini za
ruri addetmekteyiz ... ,, 

Bu samimi politika, Fransa hükü
metince layık olduğu büyük ehemmi
yetle telakki edilmemek kabil olamaz· 
dı. lyi niyetlerimiz iyi niyetlerle karıı
lanrnı,, ve bildiğimi:r.: gibi 4 temmuz 
1938 mukaveleleri imzalamruıtır. 

Anlatma ve uzla,ma zihniyetinin za
ferini görmek bizim için hakiki bir 
zevktir. 

Fakat, aynı zihniyetin - dün de 
izah etmiı olduğumu:r.: gibi - Hatay'ın 
saadet ve iatikl8.li nanuna Hataylılar 
arasında, yakın ıark ve cihan ıulhunun 
faydası namına memleketimizle dost 
ve kardeı Suriye arasında da hüküm 
ıürmesini elbette isteriz. Bu zihniyete 
muhalif hareket ve faaliyetler, ona 
baıvunnak cesaretini kendilerinde gö
rebileceklere çok pahalıya mal olur. 
Ve esasen, bu kadar güzel bir eserin 
tamamlığını ihlal ve müstakbel inkiıa
fına mani olmak cüretini kim kendin
de bulabilir? 

Bugün milli meclisini açıp müıtakil 
devlet teıkilatmı kunnağa batlamakta 
olan Hataylılar elele vererek küçük, 
fakat tabiaten güzel ve zengin vatan
lanndan mesut ve mamur bir memle
ket halketmek mesuliyetini. Üzerlerine 
ahnaktadırlar. Hemen yirmi seneden 
beri devam etmekte olan istiklil mÜ· 
caddeleri, onlara, bu mesuliyetin bü
tün icaplarını hakkiyle takdire müsait 
siyasi olgunluğu çoktan vermiştir. 

Hataylılar, Türke has temkin ve vekar 
ile, medeni gayelerine elbette erişe
ceklerdir. 

Tekrar edelim ki, anlaşma zihniyeti 
Hatay'la alakalı her tarafı bugünkü 
zafere iaal etmiıtir. Bizzat Hatay'da 
ve Hatay'ın komıulan ve alakalıları 
arasında devammı temenni ettiğimiz 

bu :zihniyet en iyi neticeleri vermekte 
devam edecektir. 

Bizi ve Hatay'ı bu mutlu günlere 

kavuıturan Atamıza minnetimiz son
ıuzdur. Baıbakammız muhterem Ce
lil Bayar'la hükümetinin büyük mu

vaffakiyetini takdir ve ıükranla ya

deder ve Fransız hükürnetinin göster
mİf olduğu baıiret eKrini, Türk -
Fransız dostluğunun ıağlamlığına en 
kuvetli delil addederek, o dostlukla 
iftihar ederiz. 

Namhi Baydar 

darma yardım sandığı yüzer lira ikra
miye kazanmıştır. 

Bunlardan başka bankanın muhtelif 
şube ve ajanlarındaki tasarruf sahiple
rinden yirmi beşine ellişer liralık, o
tuzuna 40 liralık ikramiyeler isabet et
miştir. Bu suretle 108 kişiye ceman 
6000 lira dağıtılacaktır. 

Kendilerine ikramiye isabet eden 
müeddilerin hesaplaf!nda bir sene
den beri en az elli lira bulunanlara, 
ikramiyeleri, yüzde yirmi fazlasiylc 
verilecektır. 

1 Dünyada neler oluyor 

Dolandır1cı milyarder 
ve kar1sı 

İngiltere'de Tanfild adında bir mil
yarderin bir müstear isimle dolandırı
cılık yaptığını ve bu yüzden yedi sene 
kürek cezasna mahkum edildiğini 
yazmıştık. 

Dolandırdığı milyonları nereye sak
ladığı uzun zamandr aranmakta olan 
bu dolandırıcı milyarderin karısının 
Paris'e kaçtığını da ilave etmiştik. 

Şimdi Londra polis hafiyeleri ince· 
lemelerini derinleştirmişler ve kadı
nın Paris'te oturduğu yeri bulmuşlar
dır. Milyarderin karısı Londra'dan, 
kocasının son dolandırdığı 20 milyon 
değerinde altın paralarla, inci ve kıy
metli taşlardan mürekkep "define,. yi 
Paris bankalarına yatırmak için üç ço
cuğu ile Paris'e gelmişti. 

Londra'dan polis hafiyesi ile hukuk 
adamlarından mürekkep bir çok tahar
ri memurları kadının Paris'teki otur
duğu evi sarmışlar, fakat kadın bun
lardan haberdar olunca hemen sıvı9-
mıştır. 

Fakat memurlar, bir kaç gün, gece
li gündüzlü evin etrafından, fotoğraf 
makineleri ellerinde hakiki bir polis 
vakası manzarasiyle ayrılmamışlar ve 
beklemişlerdir. Çünkü kadın evden ka 
çarken çocuklarını alacak vakit bula
mamıştır. Memurlar, kadının mutlaka 
çocukları için geleceğini hesap etmiş
lerdir. Günlerce kapılarda ve evin ci
varında bekledikleri halde kadın bir 
türlü gelmemiştir. En nihayet bir sa
bah gayet lüks bir otomobil kadının 

oturduğu evin kapısına gelmiş. Şoför, 
tanınmış bir şahsiyetmiş. Otomobil· 
den inmemiş, gazetesini açıp okumıya 
başlamış. Bir iki saat geçtikten sonra 
kadının oturduğu evin kapısı açılmış, 
içeriden çocuklarn ellerini tutarak bir 
mürebbiye çıkmış, şoför otomobilden 
inmeden otomobilin kapısını açmakla 
mürebbiye ve çocukların içeriye atla
maları ve yıldırım süratiyle memurla
rın gözünden kaybolmaları bir olmuş!. 
Otomobilin madeni numarasını yalnı;c 
bir gazeteci alabilmiştir. 

Yalnız bu numara sayesinde otomo• 
bilin sahibi bulunmuştur. Bu adam ev
vela bir şey bilmediğini söylemiş, fa
kat ısrar karşısında kalınca onlara bir 
kağıt uzatarak: 

- Biliyorum. Fakat Madam Tan· 
fild hastadır. 'Gizli tutacağınıza namu
sunuz üzerine söz vererek şu kagıdı 
imza ederseniz onun hakkında ben 
de size doğru malumat vereceğim, de
miş ve aynı otomobille hareket etmiş
tir. Dönüşünde gazetecilere şu malU
matr vermiştir: 

- Madam Tanfild'i gördüm. Birse
dire uzanmış, hasta yatıyordu. Başına 
bir buz kesesi koymuşlardı, inilti için
de idi. Bir doktor bana, onunla beş da
kika kadar konuşmamamı söyledi. 
Beş on dakika sonra, bir az sükunet 
buldu ve bana: "İyileşir iyileşmez İn· 
giltere'ye dönmiye hazırım. Kocamı 
çok seviyorum. Onu hapisanede mut
laka görmiye çalışacağım. Onun yap
tığı işlerden zerre kadar haberim yok. 
O çok namuslu bir adamdır.,. 
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Fransız hikayesi 

Parmaklık 

l thtiyar Mariya boşalmı§ çay fincan
~rını götürünce Lüsil teklif etti: 

- Size kitap okumamı ister misiniz, 
lcyze? 

- Hayır, kızım, yapılacak hesapla
tlln var. Git bahçede dola~. Şapkanı al, 
tuneş çok yakıcı oldu. 

- Peki teyze/' 
Lüsil eski üs!Uptaki salondan çıktı, 

ita.at etmek için geniş §apkasmı aldı, 
'•kat başına koymadı, ve kumral saç
~ı rüzgarda dalgalanarak harap mer
ı..,enin yerinden oynamı9 basamakla-
1ndan indi. 
Lüsil'in etrafında her şey - bilhassa 

l\ yedi yaşının gözleri için - eıki ve 
ohneydi, eşyalar ve insanlar: evin 
Şiarı, bahçenin ağaçları, iki hizmet-

i kadın, bahçevan, ve hepainden ziya
e, teyze diye çağırdığı, hakikatte an
tsinin teyzesi olan, çok küçük yaşta 
ttim kalınca kendisini yanma alan 
)i kalpli, manyak, dindar ve hasis 

tmazel Blevek. 

t
.\ğaçların. gölgesinde bile hava ç~k 

tcaktı. Lüsıl aheste aheste bahçcnın 
una doğru yürüdü. Antuan baba, i
tçı ve hastalıklı bahçcvan ancak ı1eb

c bahçesiyle meşgul olabiliyordu. 0-
1.ın için bahçenin oldukça vahşi bir 

zarası vardı. Fakat ekilmiş olsun
veya olmasınlar, çiçekler burada 

iiyük bir hüsntiniyetle kendi kendi· 
trine yetişiyorlar ve Lüsil onl~rı, et
il.fındaki bu yegane taze ve genç şey
tri çok seviyordu. O gün, öğleden 
nra sağanak halinde yağmur . yağ-
I§tı, ve çiçekler her zamankinden 

a taze görünüyordu. 
Bahçenin nihayetinde, hudut dıvarı 
praktan bir metre yükseklikte bıti-

or ve beş altı metrelik bir kısımda ü
trinde demir parmaklık bulunuyor
li. Lüsil hemen hergün oraya gelirdi. 
armaklığın ve sarmaşıkların arasın

dan, oradan geçen iki tarafh ağaçlık 
<>la bakardı. Dı§ hayatla yegane tema 
ı bundan ibaretti. Bu yolu takip ede

tck, dünyanın ucuna giden bütun ge
ı._ilerin hareket ettiği denize kadar 
~yalen seyahat ederdi. 
Ansızın, Lüsil büyük bir gürültü i

İtti. Hayretle durdu, sonra parmaklı· 
ta doğru koşmıya başladı. 
Parmaklığa yaklatınca dehşetle hay 

~~rdı. Yolda, bir otomobil ön tarafını 
ır ağaca bindirerek harap etmişti. 0-
~obilin kapılarından biri oldukça 
tiiçli.ıkle açıldı, bir adam yere ayak 
ıı.ı;tı ve sol kolunu uğuşturarak araba· 
h ınuayene etti. 

LUail, gayri ihtiyari: 
ı._- Bir yeriniz vuruldu mu? diye 
~}'kırdı. 

~rkek başını çevirdi, parmaklık ara· 
'ttıdan genç kızı gördü ve bir kaç a-
11•ın yaklaştı. Uzun boylu, e.mer, başı 
'sık ve gri elbiseliydi. 

- Hayır, ehemiyeti yok, cevabını 
~trdi. Fakat otomobilim bozuldu. Dö
lleıneçte hızımı alamadım da .. 

l.üsil heyecanla: 

- Ağaç olmasaydı hendeğe düşe
Ctlttiniz, dedi. 

ıı· Adam, yanık yüzünde beyaz dişlcri-
11 ıneydana çıkaran bir gülümsemey
t: 

11 - Fakat düşmedim • işte, dedi. Yal-
ıı, fenalık şurada ki acele işim vardı. 

lSt leaşlarını çattı ve yüzü haşin bir ifa
l ·· a!dı, fakat, kısa bir sükuttan sonra, 
,, lis~J'e dönen mavi gözleri yumuşadı 
c bırdenbire dedi ki: 

~· - Siz ne güzelsiniz, tıpkı bahçeni
ırı çiçekleri gibi .• 

~ l.iisil, mahcubiyetinden kıpkırmızı 
Csıldi. Fakat adam devam etti: 
~ - Şimdi onu bir yana bırakalım. 

llf&larda bir garaj, otomobilimi alIP, 

Yazan : Frederik Bute 
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tamir edebilecek bir makinist var mı
dır? Biliyor musunuz? 
Kız tereddüt etti: 
- Durun .. Evet, zannederim ki var. 

Yokuşun aşağısında, solda, köye va
rırsınız, meydanda, kilisenin karşısın· 
da bil otel. Ve yanında garaj vardır. 

- Mersi, hemen gidiyorum. 

Adam hızlı adımlarla uzakla;ıtı. Yo
lun dönemecinde gözden kaybolunca 
Lüsil parmaklığın .yanından ayrıldı. 
Telaşlıydı: Tanımadığı bu adamla ko
nu~mıya nasıl cüret etmişti?. Nereden 
geliyordu? .. Nereye gidi~or~~ ? .• ~a
nık yüzüne ve açık re~~lı gozl~rıne 
bakılırsa, evet, bir gemı<;ıye benzıyor
du .. Kendisine güzel olduğunu söyle
mişti .. Ne macera!.. Fakat her _şeyden 
alınan teyzesi öğrense ne derdı? 

Hayatında ilk defa olarak, masum 
Lüsil, bu hadiseyi unutmak suretiyle 
yalan söylemiye karar verdi. Matma
zel Blevek'e bir şey söylemiyecekti. 
Bir sırrı olacaktı .. Hem madem ki bir 
daha o yabancıyı görecek değildi, bun
da ne mahzur olabilirdi? 

Ertesi gün aynı saatte, Lüsil dıvar 
parmaklığının yanına geldi .Kalbi şid· 
detle çarpıyordu; yabancı orada, yo
kın üzerindeydi. Sebebini bilmeden, 
genç kz esasen bunu bekliyordu. Fa
kat eğer aralarında parmaklık olma
saydı, o dakikada dönüp kaçacaktı. 

Genç kızı görünce ,adam gülümse
di, yaklaştı ve parmaklık arasından 

kuvetli ve esmer elini uzattı. Kız mah
çubiyetle bu avuca minimini elini dey· 
dirdi. 

Adam izahat verdi: 

- Makinisti buldum. Bir traktörle 
otomobilimi gelip aldılar. Tamir cdi· 
linciye ka.dar kasabada kalacağım .. 
Belki de daha uzun zaman; burası ho· 
şuma gitti.. Öyle asude bir yer ki .. Siz 
bütün sene burada mı oturursunuz?. 

Bir dakika sonra, Lüsil ona hayatını 
anlatıyordu. Artık utanmıyordu ; genç 
bir insanla konuşmaktan memnun, 
serbestçe aöz söylüyordu. Bu adama 
karşı garip bir cazibe duyuyordu. E
sasen bir tehlike yoktu. Aralarında 

parmaklık vardı. 

Sekiz gün sonra - her gün buluşmuş
lardı - yabancı adam LUsil'e parmak1ık 
arasından çok sade bir yüzük uzattı. 

- Bu gün yıldönümünüz olduğunu 
söylemiştiniz; size küçük bir hatıra 
getirdim. 

LUsil'i parmaklığa doğru çekmiş, ve 
demir çubuklar arasından onu öpmüş
tü. Genç kız, heyecan içinde kaçm:ştı. 

Ertesi günü, ihtiyar Mariya, öğle 

yemeğinde hizmet ederken, Matmazel 
Belvek'le Lüsil'e garip bir vakayı an
lattı. 

- Dün akşam köyde neler olmuş ı 

Bir hırsız yakalamışlar, meşhur bir 
hırsızmış. Paris'tcn kaçarken otomo
bili bu civarda kazaya uğramış ve o
telde gizlenmiş .. Polis tarafından te· 
sadüfen tanınmış .. 

1sabetki, vakayla pek alakadar olan 
Matmazel Belvek Lusil'e bakmıyordu. 

Yemekten kalkar kalkmaz, Lüsil, 
bahçeye çıkarak, onun bir daha yanı
na gelmiyeceği parmaklığa Jcoştu. Bo
ğulur gibi oluyordu... O ... Bir hay
dut ... Hiç kabil miydi bu? Ya o sakla
dığı yüzük de bir hırsızlık mahsulü
müydü? Nasıl iade etmeli?. Kime? Bir 
de kendisini öpmüıtU. HilA o buseyi 
hatırladıkça bir ürperme duyuyordu .. 
Hıçkırıyordu .. İlk a,k macerası böy

le mi sona ermeliydi? 
Hikayeci 

~~:::~::~::?.:::::::::::::ı 
(HA VA SEFERLERİ) 

Ankara • latanbul araımda 

Pazardan mada her gün: 

Yeşilköy'den hareket 
Ankara'dan hareket 
Ankara' dan 
cumartesi ıünleri 

Nöbetçi Eczaneler 

8.30 
8.30 

16.00 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumart-csi 

: Ege ve Çankaya eczaneleri 
: Sebat ve Yeniıehir •• 
: İstanbul eczaneıi 
: Merkez 
: Ankara .. 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya ,. 

Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521 ). - Telefon, müra
caat, şehir: (1023°1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342}. - Elektrik ve Havagazı 
irı:ıa memurluğu (1846). - Meaajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645, 
1050, ı ı 96 ). - Saman pazarı civarı: 
(2806, 3259}. - Yenişehir, Havuzbaşı. 
Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: Gü
ven taksi: (3848}: Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi. Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin ilkveson 
seferleri 

Uluı M . dan K. dere'ye 
K. dere'den Ulus M. na 

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

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

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

Ulus M. dan Etlik'e 
EUik'ten Ulus M. na 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulus M. na 

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

Yeniııehir'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Yenişehir'e 

Sabah 
İlk 

sefer 
6.45 
7.15 

7 25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-
7.00 
7.10 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 

Akşam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

1 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
1),45 

§ U. Meydanıyle istasyon arasında her 
beı dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha aıktır. 

§ U. Meydamyle Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her bet dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her ondaki
kada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam ••ferler Yardır. 

Ş Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki ııon ıeferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönilşleri sinemalann dağılış 

saatlerine tlbidirlcr. 

Posta Saatleri 

Teahhütlü 18 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar latanbul cihetine 
mektup kabul eder, 

Tren Saatleri 

Haydarpaşa'ya : 

Samsun hattına 

Diyarbakır battı 

Zonguldak hattı 

Her sabah 8.20. Her 
akfam 19.15 ve 19.SO 
de (Pazartesi. Per
şembe, Cumartesi 
Toros sürat.) 
Herıün 9.35 (Ka)'8e
ri. Sıvaa. Amasya bu 
hat U:rerindedir.) 

Herıün 

.. 
9.35 

15.00 

Kırıkkale'ye rayotobüs " 16.0S 

Gündelik 

Hicri - 1357 
Recep- 7 

S. D. 
Güneı: 5 25 

. . r 

Rumi - 1354 
Acustos:20 

S. D. 
Akıam: 18 41 

Vergiler 
(HAKKI YENİA Y) 

Bütün vergi kanunları, tefsir, ni
zamname ve izahları ile bir arada. Ka
lamazo şeklinde bir cilt ve sürekli 
mütemmim forlara abone kaydolun· 
mak sayesinde daima ajur vaziyet ta
kip edilebilir. Fiat: 3 lira. Akba • 
Ankara. 5696 

~ · Fakülteler 
Yemek münakasası 

Ankara, Tarili, Dil, Cojrafya Fa
kültesi direktörlüiünden: 

1 - Fakültenin 1938 malt yılı ye
mek münakaaası 8. 9. 938 perıembe 
günü Ankara Mektepler muhasebe· 
ciliğinde aaat 11 de kapalı sarf uau
liyle yapılacaktır •• 

2 - latekliler her gün Fakillte he
sap işyarına müracaat ederek prtna· 
meyi tetkik edebilirler. 
. 3 - 1945 lira 12 kuruıtan iliaret o
lan ilk tcminatm ihale günü saat 10 
a kadar mezkQr muhuebecilik vezne
sine yatırılması lizımdır. 

4 - llin ücreti müteahhide aittir. 
(3170) ~777 

Kazalar KOCOK lLANLAR 
Panayır 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Mustafa Kemal Paşa Belediyeıı,in • Satılık : 
den: r·~·~~;~··;~·~·~··;·~·~·;·;:~; .. ·ı 

Her sene olduğu gibi panayır 1 - ey-
1\il - 938 perşembe günü açılacaktır. 
Hayvanat ve ticaret eşyası satılır. Pa
nayıra teşrif edeceklerin her türlü is
tirahatleri temin edilmiştir. Hayvanat 
için hususi yerler hazırlanmıştır. 

(5685-3309) 5984 

Otobüs alınacak 
Buca Belediye Riyasetinden 
1 - Buca ile İzmir arasında işle -

mek için altı adet otobüs "Şası maa
karuser,, satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli "on beş bin 
liradır.,, 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler 
Buca belediye riyasetine müracaat e
debilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulilc 19 
eylül .1938 pazartesi günü saat 15 de 
Buca belediyesi daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

5 - Yüzde yedi buçuk teminat ak
çesi 1125 bin yüz yirmi beş liradır. 

6 - Tiklif mektupları eksiltmenin 
açılma saatinden bir saat evveline ka
dar Buca belediye encümenine verile
cektir. Posta ile gönderilecek teklif
lerin dördüncü maddedeki yazılı sa
ate kadar gelmesi ve dış zarfın mü -
hür mumu ile kapatılmış olması la -
zımdır. Postada vukua gelecek teah
hürler kabul edilmiyecektir. 

(3074) (3267) 5920 

Mahkemeler 
Malatya Sulh Hukuk Mahkeme

sinden : 
Davacı: lsmetpaşanın Gündüzbey 

köyünden değirmenci İbiş oğulların
dan Mehmet oğlu Abdullah. 
Davanın mevzuu: Kardeşi değir

menci lbiş oğullarından Mehmet oğlu 
Mehmet yirmi altı sene önce Ameri -
kaya gidip evvelce muhabere ediyor
sa da altı yedi senedenberi haber gel
mediğini ve gaip olduğunu ve Gün
düzbeyde de karısı ve çocukları ol -
madığını gayrimenkul malı bulundu
ğunu ve bu gayri menkullere bakmak 
ev geldiği zaman kendisine teslim et· 
mek üzere kayyum tayin edilmesine 
dairdir. 
Yapılan muhakemede:' Tayin olu

nan günde davacı gelerek istidası 
münderecatmı tekrar etti ve dinlenen 
şahit Mehmet Kara Arslan da Meh
medin 26 senedenberi Amerikada ol
duğunu ve altı yedi seı:ıedenberi ha
beri gelmediğini ve Abdullah gaip 
Mehmedin kardeşi olduğunu ve Ab
dullah Mehmedin mallarını iyi idare 
edeceğini söyledi. 

Karar: Davacı Abdullahrn kayyum
luğa ehil olduğu şahidin şehadeti ile 
anlaşıldığından Abdullahın gaip 
Mehmede kayyum tayinine ve keyfi
yetin ULUS gazetesinde ilanına ka
bili itiraz olmak üzere 19-7-938 tari· 
hinde veı:ilen karar yazdırılarak da
vacının yüzüne karşı açıktan anlatıl-
dı. 6240 

DIŞ TAB!BI 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her cün haı· 
talanru kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanrnda Sarraf 
Hakkı Aparbmaru No. 1 

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

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

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

Sablık araa, ev, apartman - Anka
ra'nın her tarafında satılık arsalar irat 
getirir apartmanlar, evler. Tl: 2487 
Vahdi Doğruer. 6095 

Satılık arsa - İstasyon arkasında 
imarca parsellenmiş küçük çapta arsa
lar Tl : 2487 Vahdi Doğruer, 6096 

SatJık arsa - Maltepe'nin en na· 
zır yerinde küçük çapta. Tl: 2487 
Vahdi Doğruer. 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 v Mamak'ta 
8 dönüm sulanır tarla ile 950 metre 
murabbarnda ve asfalt üzerindeki ar
sa acele satılıktır. Taliplerin çifte fu
run sahibi Haşim'e müracaatları. 6091 

Satılık - Çift yataklı, ceviz kapla
ma az kullanılmıı bir yatak odası ta -
kımı gidi§ dolyısiyle sadıktır. Saat 14 
den ı 7 ye kadar Tl: 1715 e müraca-
a~ 6141 

Satılık apartıman aranıyor - Ad
liye sarayı yanında Ankara ccı:neai al
tında Mutlu apartıman No. S. Tele-
fon 3088 e müracaat. 6124 

Sablık piyano - Alman R. Ulbri
eh marka kruvaze demir kadrolu kul
lanılmış bir . piyano acele satılıktır. 
Görmek istiyenlerin her gün sabah 
dokuzdan 18 e kadar Yenişehir Meş
rutiyet caddesi 15 numarada üst kata 
müracaatları. 6121 

Satılık - Yenişehir'de bakanlıklar 
karşısında mutena mevkide bir arsa 
ucuz fiyatla satılıktır. Ebadı 7 50 met
redir. Tlf. 2314 e müracaat. 6236/140 

Sablık ev - Askeri hastane arka
sında Balkehriz bağlarında bakkal 
Mehmet'e müracaat. 6205 

iş arayanlar : 

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

lı arıyorum - Orta okul mezunu
yum. Ticarethane veya bir müessese
de katiplik veya takip işleri yaparım . 
Çalıştığım yerlerden vesikam vardır. 
Ulus'ta F. rumuzuna mektupla müra-
caat. 6218 

Sahlık koşu atları 
Halis İngiliz kanı 2 yarış 

atı satılıktır. lstiyenlerin Anka
ra hal civarında Zaferi Milli o
telinde Arif Menteş'e müracaat. 

6237 

İ Dört satırlık küçük ilanlardan: • 
i Bir defa için 30. Kurut. 1 
i İki defa için 50 Kuru$ f Üç defa için 70 Kurus 
• Dört defa için 80 Kuruş ı 
i Devamlı küçük ilanlardan her defası ı 
i için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
t neıredilecek bir ilan için 140 kuruş 
f alınacaktır. Bir kolaylık olmak ilı:ere. 
i her satır. kelime aralarındaki boeluk-
i lar müstesna 30 harf itibar edilmiıtir. 
: .Bir küçük ilan 120 harften ibaret ol-

1 
malıdır. 
Dort satırdan faı:la her ı;;ıtır için ayrı-

.. ~. ~~ .. ~~::ı.~ .~::~'.:: ............ ' ..... '.' ... .. ı 
Aranıyor: 

Aranıyor - Rumen Ataşe Militeri 
için Yenişchir'de 6 odalık banyolu ve 
büsbütün konforlu bir apartıman ara
nıyor. Ankara Palas Resepsiyon Şef • 
liğine müracaat. 6162 

Kiralık : 

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

Kiralık hane Kavaklrdcre'de 
İran sefareti önünde No. 2 Bay Yu
suf evi içindekilere müracaat. 5966 

Kiralık daireler - Y enihal arka
sında Yenihamam apartrmanında U
çer odalı 2 daire kiralıktır. Konforu, 
fevkalade manzarayı haizdir. Tel : 
3714 6015 

Kiralık - Yenişehir Adakale 18/l. 
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. 
N o. 1 O müracaat. 6069 

Kiralık - Bir bay için .. Yenişehir 
Lozan meydanı aile yanında banyolu 
bir oda. Lozan meydanı kırtaaiye mü
dürlüğünde Bay SWeyman'a müraca-
a~ 6094 

Kiralık ev - Y enişehir'in en mu • 
tena mevkiiooe yedi odalı ve icabında 
iki ailenin ikametine elverişli bir ev, 
eylCıl iptidasından önümüzdeki mayıs 
sonuna kadar dokuz ay için kiralıktır. 
İstiyenlerin (1098) telefon numarası· 
na müracaatları. 6161 

Kiralık kaloriferli daire - 3 oda, 
1 salon, tam konfor. Yenişehir Çiftlik 
mağazası karşısı ERKUT apartımanı 
kapıcıya müracaat. 6163 

Kiralık - Ankara Işıklar caddeıin
de ( S) odalı ( 1) geniş salon banyolu 
çok ferah bir ev. Emlak bankasında 

Bay Osman'a müracaat. 6166 

Kiralık - Bir bay için. Yenişehir 
Atatürk bulvarında aile yanında tam 
konforlu balkonlu bir oda. Yeni halde 
No. 12 tohumcu dükkanına müracaat. 

6167 

Kiralık - Mobilyalı ve kaloriferli 
bir oda kiralıktır. Işıkbır caddesi Na -
fizbey apart. kapıcıya nıilıacaat 6202 

TALiillll>ü ZLii llLIRE Kiralık büyük ev ve daire - Alt ve 

1 üst katlarda ikişer salon, beşer oda, 
birer hizmetçi odası mutbak giler bu
lunan gütel bir bahçe içinde dört ta
raf açık bir evin tamamı veya üat ka
tı kiralıktır. Resmi daire yapmağa el
verişlidir. Sıhiye vekaleti yakınında 

Ziraat Bankası memurin apartmanla
rı arkasında Düzenli sokak No. 1 O 
içindekilere müracaat telefon 2676 ve 

KARSI 

CILiill l>iiPIER 
2478 6204 

Kiralık daire - Y enitehir Kazım 
Özalp caddesi Ataç sokak Özenç a
partımanı dükkanlar üstünde 4 oda ı 

j hol ve konforlu daire Tel. 3319 6204 
1 

1 Kiralık - Beş oda bir hizmetçi o-
dası muthak banyo. Birinciteırin be
şinda boşalacaktrr. Havuzbaşı Karan
fil sokak No. 5 6207 

Kiralık - Bakanlrklara yakın De
mirtepe Fevzi Çakmak sokak 7 No. da 
konforlu bir daire ehven ve acele ki
ralrktır. Üst kata müracaat. 6239 

iş verenler : 

Kasiyer aranıyor - Bay veya ba
yan kefil verebilecek bir kasiyer ara
nıyor. Merkez eczanesine baş vurul
ması. 6217 

1 

Kasiyer aranıyor - Bir bayan ka
siyere ihtiyaç vardu. Arzu edenlerin 

ifiiiiiıiiiiiiiiiiiiilill Bankalar caddesinde 48/2 Yıldız kır
tui1c maiaz11ıaa mür1ıcta&tlan. 6241 
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RESMi iLANLAR 
hakkuk eden miktar üzerinden hazi- • 
ne tahvilini nereden almak istediği 

ni mübeyyin olmak üzere arzuhalin ... 
bir de beyanname bağlıyacaktır. 

Devlet Hava Yollara 

Hava seferleri 

I zılı muhtelif hayvanların pazarl 
,atışı 9-9~38 cuma günü Ankara 
ıan pazarında satılacağı ilan olun 

(3496) 6228 

Bayınd1rhk Bakanhğı 
1 kriplc kömürü açık eksiltme ile sa
tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3040 üç bin 

1 

kırk liradır. 

Y apl İşf erİ İJÔnl 3 - Muvakkat teminat mikdarı 228 

N-~· V '-!.l ti" d iki yüz yirmi sekiz liradır. 
a.ua elLil e n en : Ek ·ı b 

ı . 4 - sı tme 15-9-938 perşem e 
ı. - steklı çıkmamış olan Ankara- .. .. 15 d A k Ad!' · b" 

da Jandarma Subay Okulu arkasın- gunu saat e n ara ıyesı . ı-
d k . J d M tb "k Al" . nasında toplanacak satın alma komıs-a ı an arma a aası ı ma ı ınşa- d 1 k . . 1 1 

k .
1 

yonun a yapı aca tır. 
atı yıne aynı şart ar a c sı tmeye ç ı-

5 
F A h A • 

k 1 t - ennı ve ususı şartnamesı 
arı mış ır. A k C M ""dd · ·1· ~· d K ·f b d r ı9 757 r 50 k n ara . u eıumumı ıgın en pa-

t 
eşı e e 1 

• ıra uruş- rasız olarak verilir. (3238) 6056 
ur. 

2. - Eksiltme 14-9-1938 çarşamba 
günü saat 10 da Nafıa Vekaleti Yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1481 lira 85 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve bu in
şaatı yapabilecekleine dair ehliyet ve
sikası ibraz etmeleri lazımdır. Bu ve
sika eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evvel bir istida ile 
Nafıa Vekaletine müracaat edilerek 
alınacaktır. Bu müddet zarfında vesi
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltme
ye giremiyeceklerdir. 

4. - Eksiltme şartnamesi ve buna 
miiteferri evrak bir lira bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü· 
ğünden alınabilir. 

5. - İsteklilerin teklif mektupları
nı eksiltme günü olan 14.9.1938 çar· 
,amba günü saat dokuza kadar komis· 
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (3359} 6103 

Müteahhitlik vesikası hakkmda 
Nafia Vekaletinden : 

1 - 19/ 9/ 938 tarihinde saat 11 de 
kapah zarf usulile münakasasının ya
pılacağı 4, 14, 24 Ağustos ve 7 Eylül 
tarihlerindeki Ulus, Sonposta, Tan, 
Jurnal doryan, Türkişcpost ve Resmi 
gazete ile ilan edilen Sıvas - Erzurum 
hattmın 499 uncu kilometresindeki 
Scrçme demir köprüsü inşaatı için 
gerc.-k bu münakasanm eksiltme şart • 
namesinde ve gerekse mezkur gaze • 
tclerdeki ilanlarda aranılacağı ilan 
olunan ( müteahhit vesikası ) aranıl

mıyarak onun yerine ( ehliyet vesi • 
kası ) aranılacaktır. 

2 - Bu münakasaya girmek için eh· 
liyet vesikası almak isteyenlerin re -
feranslarile diğer veı;ikalarını bir is • 
tidaya rapten münakasa tarihinden en 
u sekiz gün evvel vekletimize müra
caat ederek ehliyet vesikası talep et -
mcleri lazımdır. 

3 - Münakasa tarihinden en az se
kiz gün evvel müraccat ederek ehliyet 
vesikası talep ctmiyenlerin müracaat· 
ları nazarı itibara alınmıyacaktır. 

(3358) 6102 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan i\I: Nafıa 
V ckaleti binası dahilinde yapılacak 

muhtelif tamirat ve tesisat işleridir 
Keşif bedeli 6872 lira 63 kuruştur 
2 - Eksiltme 12-9-938 pazartesi gü· 

nü saat 10 da Nafıa Vekaletinde ya· 
pı i~leri eksiltme komisyonu odasın
da açık eksiltme usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve merbu
tatı 18 kuruş bedel mukabilinde ya
pı işleri umum müdürlüğünden alı· 
nabilir • 

4 - İsteklilerin 515 lira 45 kuruş
luk muvakkat teminat vermeleri la-
zımdır. (3338) 6016 

lçJşı~·r\BakanlıOt 
·. 

Müvezzi alınacak 
Dahiliye Vekaletinden : 
Açık olan aylık 40 lira ücretli ev

rak müvezziliğine motorsiklet kul • 
}anmasını ve tamirini bilen alınaca
ğından isteklilerin ehliyet vesikasiy
le birlikte vekalete müracaatları. 

(3391) 6109 

· T cir1m Bakanhoı 

50,000 adet levha tabı 
Ziraat Vekaleti Satm Alma Ko-

misyonundan : 
1 - Ziraat Vekaleti Akkol müdür

lüğü için nümunesi veçhile ELLİ 

BİN adet levha tab'ı bunlara müteal
lik renkli klişelerin ımaliyesiyle be
raber açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 7. 9. 938 çarşamba gü
nü saat on birde Vekalet binasında 
yapılacaktır. 

3 - Bu işin muhammen kıymeti 

1880 lira ve muvakkat teminatı 141 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün Akkol müdürlüğüne 

müracaatları ve isteklilerin 2490 No. 
lı kanunun hükümleri mucibince ve-
recekleri teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesikalariyle birlikte eksiltme 
günü satın alma komisyonuna müra-
caatları ilan olunur. (3249) 5914 

Sıhat BakanhOı 

Kuru ot alınacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü

essesi Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Müesseseye muhammen bedeli 

6250 lira olan 125000 kilo kuru ot 
kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 10. 9. 938 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - Komisyon müessesede topla
nır. 

4 - Muvakkat teminat tutarı 468 
lira 75 kuruştur. 

5 - Teklif me~upları 10. 9. 938 
cumartesi günü saat 10 na kadar ko
misyona tevdi olunmalı bu saatten 
sonraki mektuplar kabul edilmez. 

6 - Muvakkat teminat mukabili 
nakit ve nakit mahiyetindeki evrak 
kabul edilmiyeceğinden bunların da
ha evci maliye vekaleti merkez vez
nesine yatırılmaları için taliplerin 
daha cvel komisyona müracaatla bi
rer irsaliye almaları ve bu irsaliye 
ile sıhat vekaleti muhasebe müdürlü
ğüne müracaatları lazımdır. 

7 .::_ Şartname her gün müessese
den parasız temin olunur. 

(3227) 5911 

Kültür Bakanhğı 

Açık eksiltme ilônı 
Kültür Bakanlığından : 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Anka
ra'da Gazi Terbiye Enstitüsü yanında 
yapılmakta olan müzik pavyonunun 
kalorifer tesisatıdır. Keşif bedeli ?>686 
lira 76 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ~vrak 
şunlardır: 

A)Eksiltmc şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Sulu kalorifer tesisatı izah ra-

.., ru. 
D) Sıcak sulu kalorifer tesisatı mal

:.:eme listesi keşif hülasası 
E) S1cak sulu kalorifer tesisatı mal

zeme listesi 
F) Projeler 
lstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı parasız olarak Ankara'da kültür ba
kanlığı yüksek ögretim dairesinden a
labilirler. 

• 

2 - Keşif bedeli 199.146 lira 15 ku
ruş ve muvakkat teminatı 4495.73 li
radır. 

3 - Eksiltme 15. 9. 938 tarihine 
rastlryan perşembe günü saat 11 de 
Kabataş'ta levazım ve mübayaat şu
besindeki alım komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

4 - Şartname ve projeler 9.96 lira 
bedel mukabilinde İnhisarlar levazım 
ve mübayaat şubesiyle Ankara baş
müdürlüğünden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin bir mukavele ile yaptıkları 
bir binanın taahhüt bedelinin yüz 
yirmi bin liradan aşağı olmaması ve 
kendileri bizzat yüksek mühendis 
veya mimar olmadıkları takdirde 
tekliflerini bunlardan birisiyle müş
tereken yapmaları ve mukaveleyi bir
likte imza etmeleri lazımdır. Eksilt
meye girebilmek için icabeden vesi
kalar eksiltme gününden bir hafta e
vetine kadar İnhisarlar umum mü
dürlüğü inşaat şubesine gösterilerek 
ve ayrıca fenni ehliyet vesikası alı

nacaktır. İstekli ile birlikte teklif 
yapacak olan fen adamının dahi ay
rıca müteahhitlik yapmış olması şart 
değildir. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ve inşaat şubemizden 

alınacak fenni ehliyet vesikasiyle 
muvakkat güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihti
va edecek olan kapalı zarfların ek
siltme günü en geç saat 10 a kadar 
yukarıda adı geçen alım komisyonu 
başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. (5953) 6155 

Tamirat yaptınlacak 
Ankara inhisarlar Ba§müdürlü

ğünden : 
İdaremizin Küçük Yozgat'taki pat· 

layıcı maddeler deposunun 588 lira 2 
kuruştan ibaret keşif varakasına pro
je ve şartnamelerine göre tamiri yir
mi gün müddetle açık pazarlığa ko
nulmuştur. 

Aleni pazarlık ve ihalenin 5-9-938 
tarihinde saat 10 da başmüdü.rlüğü

müz binasında toplanacak komisyon
da icra edileceğinden taliplerin 34 li
ra 11 kuruş muvakkat teminat para
lariylc gelmeleri ilan olunur. 

(3236) 5863 

Başmüdürlük binası 

yaphrılacak 
lnhinrlar Umum Müdürlüğün· 

den : 
1 - Şartname ve projesi mucibince 

yaptırılacak Diyarbakır Başmüdür -
Iük binau inşaatı 3-VIII-938 tarihin
de ihale edilemediğinden yeniden ve 
pazarlık usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. 

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

III - Eksiltme 3-IX-938 tarihine 
rastlayan cumartesi günü saat 12 de 
Kabataş'ta Levazım ve mübayaat şu
besindeki alım 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 lazımdır. 

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

(5917-3440) 6138 

Ankctra Defterdarhgı -· ' 

2 - Ellerinde gayri mübadil bonu
su bulunanlar, bonolarının beherinin 
seri ve sıra numarasını, kıymetini 

ayrı ayrı gösteren ve mukabili hazi
ne tahvilini nereden yani hangi vila
yet veya kaza mal sandığından alaca
ğını ve sarih adresini ve isim ve soy 
adlarını ihtiva eden biı;, beyannameyi 
bonularile birlikte bulunduğu mahal
lin en büyük mal memuruna verecek
lerdir. 

Bu beyanname işbu ilanın neşri ta
rih inden itibaren bir ay içinde veril
miş ve mukabilinde bu müracaatı tev
sik için mühür ve imzalı birer vesi
ka alınmış olmak lazımdır. 
İlan tarihinden itibaren bir ay için

de beyanname vermemiş olanlar tah
villerini, kanunun tayin ettiği müd
detin inkızasından evvel müracaat et
mek şartiylc ancak İstanbul mal san
dığından alabilirler. 

Bu müracaat dahi İstanbul defter
darlığına beyanname verilmek sure
tile yapılır. 

Alfikadarların nazarı dikkati cel-
bolunur. (3499) 6230 

Tapu ve Kadastro 
1. 

Tapu tescili 
Ankara Merkez Tapu Sicil Muha

fızlığından : 
Ankaranın Etimesğut nahiyesine 

bağlı Yuva köyünün Çaylıca mevki
inde Karasoloğlu Panayuttan met
ruk bir tarafı Halil ve bir tarafı İb
rahim ve bir tarafı Ahmet ve harman 
ve bir tarafı Ahmet ile mahdut "9" 
dekar miktarındaki tarlanın merkum 
Panayutun firar ve tagayyübü dolayı
siyle hazine namına yeniden tescili 
talep edilmektedir. 

Tapu kaydı bulunmamasından do -
layı 1515 No. lu kanun hükümlerine 
göre tasarruf hakkının tahkiki için 
10-9-938 cumartesi günü öğleden ev
vel mahalline tahkik memuru gönde
rileceğinden bu yerle alaka ve ilişi
ği bulunanların ve üzerinde herhangi 
bir aynı hak iddia edenlerin resmi 
vesikalarile birlikte muhafızhğımıza 
ve yahut tahkik günü mahallinde tah
kik memuruna müracaatları, komşu -
]arının ~-ynı gün mahallinde hazır bu
lunmaları ilan olunur. (3495) 6227 

1.---~-·~-~it_~--... -... _.:J 
Pirinç alınacak 

Harta Genel Direktörlüğünden 
1 - Harta Gn. Dr. kıtası eratı için 

alınacak bin liralık pirincin ikinci 
eksiltmesine talibi tarafından teklif 
edilen 23 kuruş 73 santim fiat Genel 
Direktörlükçe gali görüldüğünden 

2490 sayılı kanunun 43. ci maddesi
ne tevfikan pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 9 eylül 9J8 cuma gü
nü saat 9,30 da Cebecide Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır_ 

3 - Muhammen tutarı 1000 lira O· 

lan bu pirincin muvakkat teminaı 

75 lira olup banka mektubu veya Ma 
liye makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte 
teminatlarile birlikte komisyona gel-
meleri. (34 78) 6222 

Zeytin yağı alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harta Gn. Drk. kıt"ası eratı i-

çin alınacak bin liralık zeytin yağı
nın ikinci eksiltmesinde talibi tara -
fından teklif edilen 49 kuruş fiat Ge
nel Direktörlükçe gali görüldüğün -
den 2490 sayılı kanunun 43. madde • 
sine tevfikan pazarlığa konulmuştur . 

2 - Pazarlık 9 eylül 938 cuma gü
nü saat 10 da Cebecide Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. Al. komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tutarı 1000 lira olan bu zeytin 
yağının muvakkat teminatı 75 lira o
lup Banka mektubu veya Maliye mak
buzu kabul olunur. 

DevJet Hava Yollan Umwn Mü
dürlüğünden : 

Talebe kaydı 
Yüksek Ziraat EnırtitÜ5Ü Rek 

lüğünden : Şimdiye kadar cumartesi günleri 
Ankara'dan İstanbul'a saat 16 da ya
pılmakta olan Hava seferleri 3-9-938 
cuamrtesi gününden itibaren saat 
8,30 da yapılacaktır. 

Bu vaziyete göre pazardan maada 
her gün saat 8.30 da Ankara'dan ve 
İstanbul'dan birer tayyare tahriki su
retiyle Ankara - İstanbul arasındaki 
hava seferlerine devam edileceği ilan 
olunur. (3501) 6231 

-. · Hava Kurumu 
\ '. . .. 

Bir memur alınacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün

den : 
Türkkuşu T. T. T . Bürosunda 90.

lira aylıkla ve imtihanla bir memur 
alınacaktır. İmtihana lise mezunla
rile yüksek tahsil görmüş olanlar gi
rebilirler. İngilizce veya fransızca 
bilenler tercih edilirler. 

İmtihan 12-9-1938 saat 12 de Türk
kuşunda yapılacağından isteklilerin 
vesikalarile birlikte Türkkuşu Genel 
Direktörlüğüne müracaatları. 6233 

l.:.Pe·~·i·~. L~~~~·:~ .. I 
Kuru üzüm alınacak 
Deniz Levazım Satın Alma Ko

misyonundan: 
l - Tahmin edilen bedeli 17231 li

ra 76 kuruş olan 93.600 kilo kuru ü
züm 3 cylfıl 938 tarihine rastlıyan cu
martesi günü saat 11,30 da kapalı 
zarfla alınmak üzere münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1292 lira 
39 kuruş olup şartnamesi her gün ko
misyondan paras;z olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat eveline 
kadar Kasımpaşa'da bulunan komis
yon başkanlığına vermeleri. 

(5366/3108) 5770 

Ampul alınacak 
Deniz Levazım Satın Alm& Ko

misyonundan : 
1-Talunin edilen bedeli (17123.08) 

lira olan (49470) adet ampul 13 eylul 
938 tarihine rastlıyan salı günü saat 
11.30 da kapalı zarfla alınmak üzere 
münakasaya konulmuştur • 

2 - Muvakkat teminatı (1284) lira 
(23) kuruş olup şartnamesi her gün 
komisyondan parasız olarak alınabi
lir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
\eri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat evetine 
kadar Kasımpaşa'da bulunan komis
yon başkanlığına vermeleri. 

(5795-3380) 6062 

-
:fnstitüle~ ·.i. 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat :6 
titüsünün Ziraat, Veteriner Fakii 
sine kız ve erkek, Orman fakülteS 
yalnız erkek parasız yatılı, paralı 
tılı ve yatısız talebe almacaktr. 
titüye yazılabilmek için aşağı 

şartlara uymak gereklidir. 
1 - Türk tabiiyetinde 

ve lise mezuniyet imtihanını vere 
bakaloryasını yapmış veya lise 
gunluk diplomasını almış bulun 
15zımdır. 

2 - İstanbul üniversitesinin 
Fakültesinden naklen gelecek ol 
lar lisenin fen kolundan pek iyi 
rece ile mezun ve fen fakültesi 
muvaffak olmuşlarsa orada okud 
!arı sömestrlerden ikisi kabul ed 
rek Veteriner, Ziraat ve Orman 
kültesinin 3 üncü sömestrlerine 1 

nırlar. Ancak Veteriner FakülteS 
girenlerin bu fakültenin birinci 'iC 
kinci sömestresinde okunan anat 
dersine de ayrıca devam etmeleri 
Ziraat Fakültesine girenlerin zi 
stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebe 
yaşı 17 den aşağıya ve 25 den yu 
olamaz. Nihari talebe yüksek yaş 
dına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden be 
kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkıll 
tam teşekklillü bir hasta evi kur\l 
nun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe 
ay içinde yeniden sağlık ve sağlJ 
lık muayenesinden geçirilerek ert 
}erinin lüzum gösterdiği beden ıcıı 

liyetini göstermiyenlerin enstitii 
ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek 
lehe Ankara'da Orman ÇiftliğİS1 
staj görmeğc mecburdur. Bu staj 
hayetinde talebe imtihana tabi tı.ı 

lacaktır. Stajdan sonra talebenin e 
titüde nazari derslere devam ede 
mesi için yapılacak bu ameliyat iıı1 

hanında muvaffak olması şarttır. 
Staj müddetince talebeye 30 1 

aylık verilir. Ve yatacak yer parıı 
olarak çiftlikte sağlanır. (Stajiyer 
!ebenin yemesi ve içmesi de Ensti 
de sağlandığı takdirde kendiler 
bu 30 lira verilmez.) 

7 - Parasız yatılı talebesinden s 
veya okuma devresi içinde her ne 
retle olursa olsun kendiliğinden 
jını veya tahsilini bırakanlardan 
ya cezacn çıkarılanlardan hükürıı 
çe yapılan masrafları ödiyecekl 
hakkında verilecek nümuneye g 
Noterlikten tasdikli bir kefaletnll 
alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiycn 
yukarda yazılı rapordan başka lise 
olgunluk dipfomasını veya tasdi 
suretlerini, nüfus kağıdını, polis 
ya uraylardan alacakları uzgidim 
ğıdını, orta mektep ve liselerde g 
müş oldukları süel dersler hakkın 
ki ehliyetnameleri iliştirilerek el 
zılariyle yazacakları pullu bir dil 

Buğday, Arpa, saire ahnacak 
Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlü

ğünden : 
Tavukçuluk enstitüsü için açık ek

siltme suretiyle alınacak olan 12.000 
kilo yulaf, 12000 kilo kepek, 10000 ki
lo mısır, 10000 kilo arpa ve 15000 kilo 
buğday için ıs gün zarfında dört defa 
yapılan ilan.üzerine eksiltme günün
de komisyonumuza gelen isteklilerin 
verdikleri fiyatlar haddi Iayik görül
mediğinden 10 gün zarfında bir defa 
daha ilan edilerek eksiltme 5.9.938 pa
zartesi günü saat ona talik edilmiştir. 
İsteklilerin gününde ticaret odası vc
sikasiyle 255 lira 75 kuruşluk muvak
kat teminat makbuzu veya banka mek
tuplariyle birlikte tavukçuluk ensti -
tüsünde toplanacak komisyona baş 

'(e ile ve 6 tane fotoğrafile birli 
-t oğruca Ankara'da . Yüksek Zir 
"'.nstitüsü Rektörlüğüne baş vurur! 
.lalipler dilekçelerinde hangi fakİl 

' teye kayıt olunmak istediklerini b 
dirmeli ve çiftçi veya arazi veya r 
man veya hayvan yetiştirme veya 
rai sanatlarla alakalı bir aile cocı.ı 

bulunup bulunmadığını da bildir 
lidir. • 

vurmaları. (3342) 6212 

Sahlık hayvanlar 

9 - Pulsuz veya usulü dairesin 
pullanmamış olan ve 8 inci madcle 
yazılı kağıtların ilişik olmadığı c 
lekçeler (?e lmeıniş sayılır. 

10 - Birinci ve sekizinci madde 
yazılı vesikalarla vaktinde baş " 
ranlar arasından pek iyi veya iyi ~ 
receli ve fen kolundan olanlar .,e 
çiftçi çocuğu veya arazi sahibi .,e 
hayvan veya orman ihtisasile aıatı 
h yer ve tesisat sahibi veya sahilıl 
nin çocuğu olanlar tercih olunur. 
debiyat kolundan yalnız pek iyi d 
receliler kabul olunur. Kabul edil 
cek talebe diploma derecesine ve 
vurma tarihine göre seçilirler. . 

· Tüze B~kanhOı . 

3 - Eksiltme 9-9-1938 cuma günü 
saat 11 de kültür bakanlığı yüksek öğ
retim dairesinde yapılacaktır. 

Gayri mübadil· işleri 

hakkında 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte 
teminatlarile birlikte komisyona gel-
meleri. (3477) 6221 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Mütc 
davil Sermaye Muha5ipliğindcn : 

11 - Zirai staj ve tahsil müddeti 
~e okutulan yabancı dil atamanca 
ingilizcedir. Fakiiltelerden mezun 
lan talebeye ziraat mühendisi, Ve 
rincr Hekim, Orman mühendisi il~ 

Bir memur alınacak 
Adliye Vekaletinden : 

Ceza işleri kaleminde açık bulunan 
45 lira ücretli katipliğe memurin ka
nunundaki evsaf ve şeraiti haiz olmak 
ve hukuk mektebine devam etmemek 
kayıt ve şartilc ve müsabaka ile bir 
memur alınacaktır. Müsabaka imtiha
nı eylülün beşinci pazartesi günü sa
at 11 de yapılacağından talip olanla· 
1rın evrakı müsbitelerile birlikte Ceza 
işleri kalemine müracaatları ilan olu-
nur. (3497) 6229 

Kriple kömürü alınacak 
Ankara Adliyesi Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Ankara Adliyesi için 160 ton 

4 - Eksiltme açık olarak yapılacak
tır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 426 
lira 50 kuruş muvakkat teminat ver
mek ve bu nevi iş yap.tığını tevsik et
mek şarttır. 

(3485) 6225 

· .. Gümrük ve 1 n. B. 

Depo ve imlahane yaphnlacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün

den : 
1 - Ankara'da Atatürk bulvarında 

şartname ve projesi mucibince yaptı
rılacak depo ve imlahanc inşaatı ka
palı zarf uıuliyle eksiltmeye kon
muştur. 

Ankara Defterdarlığından 
Gayri mübadil işlerinin tasfiyesi 

hakkında olup 28-6-938 de kabul ve 
15-7-938 de neşredilen 3523 sayılı ka
nunun talimatnamesi mucibince: 

1 - Ellerinde alınmış veya alına
cak istihkak mazbataları olup da mu
kabilinde tahvilat almak istiyenlerin 
kanunun neşri tarihinden itibaren bir 
sene içinde tasfiye bürosuna veya 
mahallin en büyük mal memuruna sa
hibinin isim ve soy adı ile sarih ad
resini muhtevi bir arzuhal ile müra
caat etmeleri icap etmektedir. 

İstihkak sahipleri veya mazbata 
satın alanlar kayıtlarda görünen mik
tardan başkaca temlik edilen miktar 
olup olmadığını ve miktarını ve tem
lik muamelesinin hangi noterde ya
pıldığını ve hitafmın sübutu halinde 
cezai meıuliyeti kabul ettiğini ve ta .. 

Sade yağı al.nacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta kıtası eratı için alına

cak 1600 kilo sade yağının ikinci ek
siltmesinde talibi tarafından teklif e
dilen 99 kuruş 95 santim fiat Genel 
Direktörlükçe gali görüldüğünden 
2490 sayılı kanunun 43. ci maddesine 
tevfikan pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 9 eylül 938 cuma gü
nü saat 10,30 da Cebecide Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. Al. Komisyonunda 

' yapılacaktır. 
3 - Muhammen tutarı 1599 lira 20 

kuruş. muvakkat teminatı 119 lira 94 
kuruş olup banka mektubu veya ma
liye makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte 
teminatlarile birlikte komisyona gel-
meleri. ~3476) 6220 

Adedı Eşkali Yaş 

1 Aygır donu kestane 
doru sol gözü kör 22 

1 Manda öküzü donu 
siyah nişansız 5 

1 Erkek merkep donu siyah 
nişansız 4 

2 Erkek sıpa donu siyah 
nişansız ı.~ 

1 Dişi merkep donu siyah 
nişansız 3 aylık yavrusiyle 5 

1 Dişi merkep donu siyah 
nişansız 2 

1 Erkek geyik donu sarı 
nişansız 5 

1 Dişi tavus kuşu 
1 Turna 

10 Yekun 
Yukarıda cinsi eşkali ve ya,ıarı ya-1 

van lan verilir. 
Talebe meslek imtihanına girme 

den evvel yukarda yazılan yaba 
dillerden imtihan edilir. Bu imtihl 
da iyi derecede muvaffak olmak ş8 
tır. 

1, 2, 3 üncülükle mezun olan talt 
beye mükfıfatan Avrupa'da bir tetl: 
seyahati yaptirıhr. 

12 - Ziraat Fakültesine 40, vet 
riner Fakültesine 40 ve Orman fi 
kültesine 40 azami talebe alınacalcf 

13 - Cevap isteyenler ayrıca l' 
göndermelidir. 

14 - Baş vurma zamanı (22 ağıl' 
tos 938) den eylülün 30 uncu gil~ 
akşamına kadardır. Bundan sorır' 
baş vurmalar kabul edilmez. 

(3247) 



2 - 9 - 1938 

~~~i~~~;~~~!!i] 
Sade yağı alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Islfihiyedeki kıtaatın ihtiyacı 

olan 19700 kilo sadeyağın kapalı zarf
la eksiltmesi 12 eylül 938 pazartesi 
günü saat 17,30 da lslahiye tuğay Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 
İstanbul, Ankara Lv. Amirlikleri Is
lahiyede tuğay Sa. AI. Komisyonun
dadır. 

2 - Kilosu 95 kuruştur. Muham
men tutarı 18715 lira ilk teminatı 404 
liradır. Mektupların bir saat evveline 
kadar komisyona verilmesi. (3423) 

6086 

Yulaf alınacak 

Anknra Lvazım Amirliği Satın Al
tna Ko.: 

1 - Demirköy alayı ihtiyacı olan 
192 ton yulaf kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 13440 lira 
tnuvakkat teminatı 1008 liradır. Ek -
siltmesi 9 eylül 938 tarihine tesadüfe
den cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 
Taliplerin bildirilen gün ve tayin edi
len saatten bir saat evel teminat ve 
teklif mektuplariyle icabedcn sair ve
saikin komisyona tevdii. (3162) 5800 

Kuru ot olanacak 
J\nkara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - lsHihiyedeki kıtaatın senelik 

532,000 kilo kuru otu kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen tutarı 38620 lira 
ilk teminatı 1396 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi Istahiyede tuğay Sa. Al. 
l<o. dadır. Eksiltme 14 eylül 938 çar
şamba günü saat 15,30 da Istahiye tu
ğay Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Ve 
teklif mektupları 14-9-938 saat 14,30 
kadar Islahiyede tuğaya verilmiş ola
caktır. (3372) 6058 

Un alınacak 
'.Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Islahiyedeki kıtaatın ihtiyacı 

olan 701,000 kilo unun kapalı zarfla 
eksiltmesi 12 eylül 1938 pazartesi gü
nü saat 17 de IsHihiye tuğay Sa. Al. 
l<o. da yapılacaktır. Şartnamesi İs: 
tanbul, Ankara Lv. Amirlikleri ve Is
Iahiyede tuğay Sa. Al. komisyonun
dadır. 

2 - Muhammen tutarı 94635 lira ilk 
teminatı 5981 liradır. Mektuplar ek
siltme saatından bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri. (3424) 

6087 

Kuru fasulye ah nacak 
J\nkara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Islfihiyede bulunan kıtaatın se

nelik ihtiyacı için 49200 kilo kuru fa
sulye açık eksiltme usuliyle eksilt -
meye konulmuştur. Şartnamesi IsHi -
hiyede tuğay Sa. Al. Komisyonunda 
dır. Arzu edenler komisyona milraca
atla görebilirler. 

2 - Muhammen tutarı 4920 lira ilk 
teminatı 369 liradır. Açık eksiltmesi 
12 eylül 938 pazartesi günü saat 16 
dadır. İsteklilerin vakti muayyende 
Islfihiyede tuğay Sa. Al. Komisyo -
nuna müracaatları. (3272) 5925 

Pirinç at.nacak 

'.Ankara Levazım Amirliği Satın 

J\Ima Komisyonundan : 
1 - Istahiyede bulunan kıtaatın se

nelik ihtiyacı olan 31300 kilo pirinç 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko -
nulmuştur. •şartnamesi İstanbul, An
kara Lv. amirlikleri ve Istahiyede 
tuğay Sa. Al. komisyonlarındadır. İs
tekliler bu şartnameleri komisyonlar
da görebilirler. 

2 - Muhammen tutarı 15870 lira ilk 
teminatı 469 lira 50 kuruştur. Kapalı 
zarf usulile eksiltmesi 12 eylül 1938 
pazartesi günü saat 15,30 dadır. İstek· 
lilerin teklif mektuplarını 12 eylül 
938 pazartesi günü saat 14.30 kadar 
lslfihiyede tuğay Sa. Al. Ko. başkan
lığına gönderecekler bu saatten sonra 
gelen mektuplar kabul edilmez. 

(3273) 5926 

Et alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Almn Komisyonundan : 
1 - lslfıhiye kıtaatının senelik ih

tiyacı olan 153,000 kilo sığır veya ke
çi eti kapalı zarfla eksiltmeye konul
nıuştur. 

2 - Muhammen tutarı 28300 lira 5 
kuruş ilk teminatı 2123 liradır. Şart
namesi IsHihiye tuğay Sa. Al. Ko. da
dır. Eksiltme 14 - eylül - 938 saat 15 
de Istahiyede tuğay Sa. Al. Ko. da 
Yapılacaktır. Ve teklif mektupları 14 
9-938 saat 14 e kadar Islfıhiyede tuğay 
Sa. Al. Ko. na verilecektir. 

(3373) 6059 

Sade yağı alınacak 
Ankara Lvazım .Amirliği Satın Al

ma Ko.: 
1 - Tekirdağ tümen birliklerinin 

938 senesi ihtiyacı için kapalı zarf u
suliyle 20.000 kilo Tekirdağ sade yağı 
ve 7.000 kilo Malkara garnizonunun 
sadeyağı münaaksaya konulmuştur. 

2 - Tekirdağ garnizon yağının mu
hammen fiyatı 107 kuruş 50 santim ve 
teminatı 1612 lira 50 kuruştur. Malka
ra garnizon yağının muhammen bede
li 112 kuruş 50 santimdir. Muvakkat 
teminatı 592 liradır. Her ikisinin iha
lesi 5 eylül 938 pazartesi günü Tekir
dağınm saat 16 da ve Mal karanın 17 
de yapılacaktır. 

3 - Kanunun 2. 3. maddelerindeki 
vesaik ile teminat mekbuplarını havi 
zarflarını belli gün ve saatten en az 
bir saat eveline kadar tümen satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(3161) 5799 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Istahiyede bulunan kıtaatın se

nelik ihtiyacı olan 61500 kilo bulgur 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konul -
muştur. Şartnamesi İstanbul, Ankara 
Lv. Amirliği ve IsHihiyede tuğay Sa. 
Al. Komisyonlarındadır. İstekliler bu 
şartnameleri komisyonlarda görebilir 
ler. 

2 - Muhammen tutarı 5842 lira 50 
kuruş ilk teminatı 438 lira 19 kuruş
tur. Kapalı zarfla eksiltmesi 12 ey
lül 938 pazartesi günü saat 15 dedir, 
İstekliler teklif mektuplarını 12 ey
lül 938 pazartesi günü saat 14 de ka
dar Istahiyede Sa. Al. Ko. Başkanlı
ğına gönderecekler veya verecekler -
dir. Bu saatten sonra gelen mektup-
lar kabul edilmez. (3271) 5924 

2 Hangar yaptıralacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kolordunun motörlü ağır 

topçu taburu için Adana'da yeniden 
birer bataryalık iki hangar yapıla

caktır. 
2 - Keşif bedeli 80 bin liradır. 

Tahsis edilen 80 bin liranın beş bin 
lirası 938 senesi büdçesinden verile
cek ve yetmiş beş bin lirası bonoya 
raptedilmek şartiyle 939 sen~inde 
tediye edilmek ve 15 - eylUl - 938 
perşembe günü saat 16 da ihale yapıl
mak şartiyle kapalı zarfla eksiltme • 
ye konulmuş.tur. 

3 - Buna ait şartname ve lieşif 
suretleri Ankara Lv. Amirliği satın 
alma komisyonu ve komisyonumuzda 
görülebilir. (3401) 6082 

Et alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alına Komisyonundan : 

1 - Cizre hudut taburunun sene
lik ihtiyacı için 65,000 kilo koyun 
keçi, sığır eti kapalı zarf usulile han
gisi daha ucuz ise satın alınacaktır. 

2 - llk teminatı koyun etinin 1072 
lira 50 kuruş keçi etinin 97 5 lira sı
ğır etinin 877 lira 50 kuruştur. Eksilt
me 17 eylül 938 cumartesi günü 9 da 
tabur Sa. Al. Ko. salonunda yapıla
caktır. Şartnameler parasız tabur le
vazımından alınır. Eksiltmeye gire
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 ün
cü maddelerinde yazılı vesikalarla be
raber teklif mektuplarını eksiltme 
saatından bir saat evvel tabur Sa. Al. 
Komisyonuna vermeleri. (3479) 6228 

Arpa veya yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - lstahiyedeki kıtaat hayvanatı

nın senelik ihtiyacı için 654.000 kilo 
arpa veya bu mikdar yulaf kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ar
paya kırma ücreti de zam edilerek ek
siltme esnasında arpa veya yulafa 
teklif edilen fiyatlara nazaran biri i
hale edilecektir. 

2 - Şartnamesi İstanbul, Ankara 
LV. amirlikleri ve lsHihiyede tugay 
satın alma komisyonlarındadır. 

3 - Muhammen tutarı 29430 lira ilk 
teminatı 2208 liradır. Kapalı zarf usu
liyle eksiltmesi 18 eylUl ~'" pazartesi 
günü saat 16 da İslahiyede tugay sa
tınalma komisyonunda yapılacağından 
istekliler teklif mektuplarını 18 eylül 
938 pazartesi günü saat 15 e kadar İs
Hihiyede tugay satın alma komisyo -
nu başkanlığına verilecektir. 

(3449) - 6213 

........................................... --
~ Dr. Bôsit Ürek : - -- -:;: Cebeci Merkez Hastanesi : -_ iç Hastalıkları mütehassısı -
: Her yün hastalarını Yeni şehir :;: - -: Meşrutiyet caddesi Urek apartı· -
: manında saat 15 ten sonra kabul _ 
: eder. Tel: 1694 :;: -'"1111111111111111111111111111111111111111"' 

ULUS 

18 Kalem erzak alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan: ... 

Mikdarı M. Bedeli İlk T. 
Cinai Kilo L. K. L. K. Eks. Günü Saatı. Şekli 

Un 120,000 21000 00 1575 00: 6-9-938 sah 9 : Kapalı 
Sığır eti 45,000 11250 00 843 75: .. .. .. 10 : Zarf 
Keçi 

" 
45,000 9000 00 675 00: .. .. .. 15 : .. 

Sade yağı 6,000 5400 00 405 00: " .. .. 15 : .. 
Odun 600,000 600 00 450 00: " " " 16 : .. 
Gazyağı 2,500 500 00 37 50: 7-9-938 çarşamba. 9: Açık 
Sabun 3,000 1350 00 101 25: " .. .. 10 : .. 
Şeker 1,700 637 75 47 81:" .. .. 15 : .. 
Pirinç 8,000 2400 00 180 00: " " •• 16~ : .. 
Kuru fasulye 14,000 1400 00 105 00: 8-9-938 perşembe. 9 : 

" K. üzüm 4,500 1350 00 101 25: .. " " 10 " Bulgur 13,000 1950 00 146 25: " .. .. 15 : .. 
K. Soğan 10,000 800 00 60 00: " " " 16 : .. 
Nohud 4,300 640 00 48 38: 9-9-938 cuma 9 : " Patates 36,600 2196 00 164 70: .. .. " 10 : " Arpa 45,000 3600 00 270 00: .. .. " 15 : .. 
Saman 29,000 1160 00 87 00: .. .. .. 15 : •• 
Kuru ot 36,000 1800 00 130 00: .. .. " 16 : .. 

938/939 sırası hudut taburları ihtiyacı için yukarda cinsleri yazılı 18 ka
lem erzak hizalarında gösterilen gün ve saatlerde eksiltmeye konmuştur. 
Bunlardan kapalı zarf usulile yapılacak erzaklar için isteklilerin 2490 sa
yılı kanunun ahkamı dahilinde tanzim edildiği takdirde mektupları mü -
hürlü zarf ile ve muktazi bilgilerle birlikte makbuz mukabilinde en geç 
Artvin postahane saat ayarı üzerinden belli gün ve saatten bir saat evvel 
Artvin hudut satın alma komisyonuna göndermiş olmaları lazımdır. Pos
tada olacak teahhürler kabul edilmez. 

Diğer açık eksiltmeler için de istekli olanların da keza 2490 sayılı ka
nunun ahkamına tevfikan Hizım gelen vesaiki ve ilk teminatlarile birlikte 
muayyen gün ve saatte Artvin hudut satın alma komisyonuna baş vurma
ları. 

Bunlara dair eksiltme gün ve saatına kadar şartnamesi komisyondan 
parasız olarak alınır ve görülebilir. (3196) 5806 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

1 - Kars garnizonu ile Ardıhan alayı ihtiyaçları için un kapalr zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Mikdarı eksiltme nevi tahmin bedeli mu
vakkat teminatı mikdarla,rı aşağıda yazılıdır. İhalesi Kars. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Evsaf ve şeraitini görmek istiyenlerin her gün ve ihaleye i~
tirak edeceklerin belli zamandan bir saat evveline kadar teklif ve teminat 
mektuplariyle ticaret odaları vesikalarını komisyona vermiş bulunacaklar-

dır. (3400) 
Mikdarr 

Mevkii Cinsi Kilo İhale T. 

Kars Un 450,000 13-9-938 
Ardahan Un 200,000 13-9-938 

ı 
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Milli Müdafaa Bakanhğı ı 
..................................................... ! 

Konserve alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonun•dan : 
1 - Beher kutusuna tahmin edilen 

fiyatı (28) yirmi sekiz kuruş olan 
(80000) kutu muhtelif sebze konser
vesi kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 22 eylül 938 perşembe 
günü saat on birdedir. 

3 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak her gün M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

4 - İlk teminatı (1680) bin altı yüz 
seksen liradır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en a:z bir saat evel M. M. V. satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(3433) 6210 

Sıhiye arka ~anfası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı 26 lira olan 1000 tane sıhhiye 
arka çantası kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10 eylfıl 938 cumarte
si günü saat 11 de Ankara'da M.M.V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 1950 lira olup şart
namesi 130 kuruşa M.M.V. satın al
ma Ko. dan a1ınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat eveline 
kadar Ankara'da M.M.V. satın alma 
Ko. na vermeleri. 

(3220) 5910 

Barometre ve termometre 

almacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 50 adet barometre ve 50 adet 

termometre açık eksiltmeye konmuş -
tur. 

2 - Barometrelcrin beherine 16 li
ra, termometrelerin beherine iki lira 
fiyat tahmin edilmiştir. 

3 - Eksiltmesi 8. 9. 938 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

4 - İlk teminat 67,5 liradır. Şartna
me ve nümuneler komisyonda görülür. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala 
n. (3240) 5897 

Th. B. Muv. T. 
Günü Saat Lira K. Lira K. 

Salı 11 58,500 4175 
Salı 13 28,000 2100 

6081 

Yatak kılıfı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mi&yonwıdan: 

1) 2000 adet dikilmiş yatak kılıfı a
çdc eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 3900 lira o
lup ilk teminat parası 292 lira 50 ku
ruştur. 

3)İhalesi 13 eylül 938 salı günü saat 
10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve sa
atında M. M. V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. (3296) 6027 

Sarı sabunlu kösele 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyatı (250) iki yüz elli kuruş olan 
(41000) kırk bir bin kilo sarı sabunlu 
kösele kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 5 eyICıl 938 pazartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (6375) altı bin üç 
yüz yetmiş beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (5) beş 
lira onbeş kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel M. M. V. satın al
ma komisyonuna vermeleri Hizımdır. 

(3166) 5776 

Yün (Orap ipliği ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonun·dan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyatı (249) iki yüz kırk dokuz kuruş 
olan (17900) on yedi bin dokuz yüz 
kilo yün çorap ipliği kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 20 eylül 938 salı günü 
saat 11 onbirdedir. 

3 - İlk teminatı (3343) üç bin üç 
yüz kırk üç liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (223) iki 
yüz yirmi üç kuruş mukabilinde M. 
M.V. satın alma komisyonundan alı -
nır . 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarının ihale saatın -
dan en az bir saat evel M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (3432) 

6209 

Çadır alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
; onun·dan ı 

ı - 300 adet subay ~adın kaP.alı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 1 
2 - Tahmin edilen bedeli 24000 li

ra qlup ilk teminat parası 1800 liradır. 
3 - İhalesi 19.9.938 pazartesi günü 

saat 15 tedir. 
4 - Şartnamesini görmek için M. 

M. V. satın alma komisyonuna müra
caat edilmelidir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde isteni
len vesikalarla birlikte teminat ve tek
lif mektuplarını ihale gün ve saatın -
dan en geç bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (3468) 6215 

Arka çantası ve Ekmek 
torbası alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonun·dan : 

1 - 1500 : 2.000 tane arka çantası ve 
1000 tane ekmek torbası kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur . 

2 - Hepsinin tahmin edilen bedeli 
11450 lira olup ilk teminat parası 858 
(Sekiz yüz elli sekiz) lira 75 (yetmiş 
beş) kuruştur. 

3 - İhalesi 19.9.938 pazartesi günü 
saat 11.30 dadır. • 

4 - Şartname ve nümunesini gör -
mek için M. M. V. SA. AL. KO. sına 
müracaat edilebilİl'. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 inci '1t: 3 üncü madde
lerinde istenilen vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını belli 
gün ve saatten en geç bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

(3469) 6216 

6 Adet depo yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonun·dan : 
ı - Yahşihanda yaptırılacak olan 

altı adet depo inşaatına eksiltme günü 
talip çıkmadığından pazarlıkla ek:.ilt
meye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli on yedi bin yüz 
elli iki lira on altı kuruştur. Pazarlığı 
5 eylül 938 pazartesi gijnü saat on bir
dedir. llk teminat: Bin iki yüz dok
san üç lira doksan iki kuruştur. Ke
şif ve şartnameler seksen yedi kuru
şa komisyondan alınır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. 
maddelerinde yazılı belgeleriyle bir
likte muayyen gün ve vaıkıtta M. M. 
V. satın alma komisyonunda bulun -
malan. (3431) 6208 

Su nakil ışı 
Ankara Belediye&inden : 
1 - Yenişehir'de Kocatepe deposu 

önünde direnajda toplanan suyun de
podan Kızılırmak caddesine inen ye
niyol istikametine nakli on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (895,80) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (67,25) li
radır. 

4 - Keşif profil görmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 9. 9. 938 cuma günü 
:.aat 10,30 da encümene müracaatları. 

(3325) 5962 

Battaniye ve yashk alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Temizlik işleri amelesi için 

alınacak olan 34 battaniye ve ellişer 
adet ot yatak ve yas.tık ve yirmi adet 
elbise dolabı 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - , Muhammen bedeli 739 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 55.42 lira

dır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyen

lerin lıer gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 9-9-938 cuma günü sa· 
at 10,30 belediye encümenine müra· 
caatları. (3324) 5961 

Satılık hasır ve kurşun 
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Bina yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden: 
Ankara Etlik bakterloloji müesse

sesinde kori furunu üzerine yaptırıla
cak bina işi 3. 9. 938 cumartesi günü 
saat 10 da vilayet binasında Nafıa 
müdürlüğü odasında toplanan komis
yonda ihalesi yapılmak üzere açık ek
siltmeye konu~uştur. 

Keşif bedeli 6000 lira 62 kuruştur . 
Muvakkat teminatı 450 lira 05 ku
ruştur. İsteklilerin ticaret odası vesi
kası ve bu işe girebileceklerine dair 
Nafıa müdürlüğünden alınmış ehliyet 
vesikalariyle birlikte ihale saatında 
komisyona müracaatları. Buna ait ke
şif ve şartname her zaman Nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

(3187) 5790 

~~·~P~n;:ieyôı ıa~ı·~.;~ ;'. 
. . . . -- . 

Elektrik fesisah yapflrılacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komiıyo

nundan : 
S~vas atelyesinde yapılacak elektrik 

tesisatı 14/ 10/ 1938 Cuma günü saat 15 
de kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
' tur. 

Eksiltme Umum Müdürlük bina -
sında Malzeme dairesinde toplanan 
Merkez 9 uncu artırma ve eksiltme 
komisyonunca yapılacaktır. 

Tesisatın tahmini keşif bedeli 
185000 liradır. 

Bu işe girmek isteyenler 10500 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve bu gibi tesi -
sat işlerini başaracak fenni ehliyet ve 
kudreti olduğunu natık Nafia Veki • 
!etinden alınmış bir vesikayı ve tek -
liflerini ayni gtin saat 14 de kadar ko
misyon Reisliğine vermeleri l!zımdır. 

Eksiltmeye girmek isteyen ve böyle 
bir vesikası olmayan taliplerin eksilt· 
me gününden en az sekiz gün evvel 
istida ile Nafia Vekaletine müracaat 
ederek vesika istemeleri liizımdır. Ak
si takdirde bunlar eksiltmeye iştirak 

edemezler. 
Şartnameler 925 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta -
dır. 

Nafia müteahhitlik vesikaları mu • 
teber değildir. (3336) 6100 

Süper (imenfo alınacak 
D. Demiryolları Satın Alma Ko -

misyonundan : 
Muhammen bedeli 17.732,50 lira o

lan 865 ton süperçimento 12.9.938 pa
zartesi günü saat 11 de kapalı zarf u
sulü ile Ankarada idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1329,94 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 10 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı -
tılmaktadır. (3349) 6034 

Balast münakasası 
Devlet Demiryolluı Beşinci lşlet

me Müdürlüğünden : 
l - 24.8.1938 tarihinde eksiltmeye 

konulan kilometre 278 - 283 arasında 
toplama, kırdırma, figüre ettirme su
retiyle 6000 M3 balast için verilen fiat 
komisyonca haddi layikinde görülme
diğinden 2490 No. lı kanunun 40 ıncı 
maddesine tevfikan yeniden kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 6600 liradır. 

2 - Eksiltme 12.9.938 pazartesi sa
at 12 de Malatya işletme binasında ya
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 495 liradır. 
4 - Bu işe girmek istiycnlerin ka

nunun tayin ettiği vesaik ve kanunun 

Ankara Belediyesinden : 4 üncü maddesi mucibince i~e girmeğe 
1 - Muhasebe binasının zemin ka- manii bulunmadığına dair beyanname, 

tında bulunan 115 adet hasır ile 31 ki- muvakkat teminat makbuz veya ban
lo kurşun 15 gün müddetle açık eksilt- ka mektubu, mukavele, şartnamelerle 

birlikte tayin edilen gün ve saatten meye konulmuştur. 
2 - Görmek isti yenlerin her gün ya- bir saat eveline kadar komisyon reis-

liğine verilmesi lazımdır. 
zı işleri kalemine ve isteklilerin de 
20.9.938 sah günü saat 10.30 da beledi- 5 -.B~ işe ait şartnnme ve mukave-

le pro1esı Malatya, Haydarpaşa istas-
6226 \ yonlarında isteklilc«: bedelsiz veril -

------- _ mektedir. (3462) 6214 

ye encümenine gelmeleri, 
(3494) 

4 Kalem elbiselik kumaş ahnacak 
D. Demiryolları Satın Alma Komisyonun·dan : 

Muhammen bedeli (150000) lira olan aşağıda yazılı 4 kalem elbiselik ku
maş 16.9.1938 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle Ankara'da İdare bi
nasında satın alınacaktır'. 

Bu işe girmek istiyenlerin (10250) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 750 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak
tadır. (3350) 

10.000 metre memur elbisesi için kumaş 
5.000 metre menıur pal tosu için kumaş 

10.000 metre müstahdem elbise si için kumaş 
S.000 metre müstahdem paltosu için kumaş 6150 
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İlk okullara talebe kaydı 
Ankara valiliğinden : 

1 - Ankara ilk okul1arında talebe kayıt ve kabulü
ne l - cyhil - 938 perşembe günü, tedrisata da 15 • ey
hil • 938 per~cmhe giinii başlanacaktır. 

2 - Kayıt ve kahul muamele!'İ haftanın pazartesi~ 
alı, perşembe ve cuma giinleri saat sekizden on ikiye 

ve on altıdan on sekize kadar yapılacaktır. 

3 - Okulların birinci sınıflarına vilayet ilk tedri
ı;;at mecli!"i karariyle yalnız 931 doğumlu çocuklar alı
nacaklardır. 

1ı - Talehe ,·elilcrinin ikamet~alılarına en yakın 
olan ilk okula miiracaatları ilan olunur. (34·26) 6118· 

111111111 ............. 111 ............... 111111 ............................................................................ _ .... .. 

SOLUCAN dediöimiz bağırsak KURDLARr 
Ekseriyetle çocuklarm bağırsak larma yapıfarak kanlarını emmek 

ıuretiyle büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır. Bunlar 

Hazımsızlığa, Kansızlığa ve bir cok Hası alıklara ı 
sebeb olurlar, Ekseriyetle karın şi§meleri, burun ve makad 
katınmaları, ishal, oburluk, salya akması, bat dönmesi ve 
daha bir çok gayritabii haller görünür. Bunun ilacı çocuk- ı· 

lara verilmesi pek kolay olan 
• 

ismet Santonin Bisküiti 
dir. Kutuların içinde sureti istimali yazılıdır. Okuyunuz, her ecza. , 

.. ~~.~.~.~~~.~ı .. ~.~.~~~.~~~~~:.~~~.~:.~.~~.~~.~~.~.:~~.i.~~.~~.~~~~~ ...... ~~.~~ .. 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

E ..._ 6 ve 12 ay taksitle ~ § 
= GJ -- = =- ~ = - . - ~ --- ·---

·-en ---o -
en ---- ·--

..... --o ---- CQ -- ~ ----E En iyi, en sağlam, en ucuz ve en iyi şerait : 
: Yıldız ticaretevi M. Bilman, Ulus meydanı No: 6 Telefon: 1847 - E 
E Telgraf: Bilman - P.K. No: 399 _ 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

2425 Kilo beygir kılı 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğü 

ticaret şubesinden : 
Yukarda yazılı malzeme sif İstanbul (gümrüksüz) veya Ankarada ma

rangoz fabrikasına teslim (gümrüklü) olmak üzere satın alınacaktır. 
İsteklilerin 1000 liralık muvakkat teminatile birlikte 19 eylül 1938 pa· 

zartesi günü saat 14 de kadar Ticaret şubesine vermeleri. Şartname: İstan
bulda Fındıklı askeri fabrikalar yollama müdürlüğünden ve Ankara'da 
Ticaret şubesinden her gün saat 13, 5 - 15,5 arasında alınabilir. 

(3473) 6219 

Muhtelif 
İnhisarlar Umum Müdürlüğümfen: 

inşaat 
Muvakkat 

Keşif bedeli Teminat 
İşin mahiyeti Lira kuruş Lira kuruş 

Eksiltme Eksiltme 
Mahalli saati tarihi 

Melefan İdare binası ve ) 
tuzlası 600 tonluk ambar 15609. 52 1170. 72 10) 
Çay İdare binası ve ) 17-9-938 
tuzlası 600 tonluk ambar 15609. 52 1170. 72 11) 

1 - İdaremizin Siirt Müstakil Müdürlüğüne bağlı Melefan ve Çay 
tuzlalarında şartname ve projeleri mucibince yaptırılacak idare binaları 
ve tuz. ambarları inşaatı 19-8-938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden 
ayrı ayrı pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
3 - Eksiltme 17-9-938 tarihine rastlryan cumartesi günü hizalarında 

yazılı saatlerde Siirt müstakil müdürlüğünde müteşekkil komisyonda ya
pılacaktır. 

4 - Her iki işe aid şartnameler beheri 78 kuruş bedel mukabilinde İn
hisarlar U. Müdürlüğü Tuz Fen şubesi ile Ankara Başmüdürlüğünden ve 
Siirt müstakil Müdürlüğünden alınabilir. 

5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde ye
di buçuk güvenme paralariyle birlikte Siirt Müstakil Müdürlüğünde mü-
te§ekkil komisyona müracaatları ilan olunur. (6050) 6234 

.:!l l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ -----------------------------

TÜRK HAVA KURUMU 
BÜYÜK PiYANGOSU 

Beşinci keşide 11 - Eylül- 938 dedir. 

Büyük ikramiye: 50,000 liradır. Bundan batka: 15.000, 
12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) 
liralık iki adet mükafat vardır •• 

----------------
----------

§ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyango- = 
:= ya iştirak etmek suertile siz de taliinizi deneyiniz ..• 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:-
--

uı.;us 2 - 9 - 1938 

1 
.................................................. 1 

Vilôyetler ................................................... 

vakkat teminat vcnncleri ve atağıda
ki yazılı vesikaları ibraz etmeıiori la
zımdır. 

A - Ticaret odasında kayıtlı oldu
ğuna dair vesika . 

T. c. ZİRAAT 8 AN K~ S ! 

. inşaat münakasası 
Diyarbakır Nafia Müdürlüğünden: 

B - Bu gibi işleri yaptırdığına dair 
vesika. 

C - Nafıa VekUetinden bu İ§ için 
alınmış ehliyet vesikası. 

Kuruluş tarihi: 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

1 - İhaleye konulan iş: 19311.50 li
ralık baş müşavirlik evi inşaatı kapa
lı zaf usulile eksiltmeye konulmuş -
tur. 

7 - Teklif mektuplarının eksilt
me tarihi olan 15-9-938 perşembe gü
nü saat on ikiden bir saat evveline 
kadar il daimi encümenine makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. Bun 
dan sonraki teklifler hiç bir suretle 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

2 - Bu işe aid işleri şunlardır · 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Hususi, fenni ve bayındırlık 

işleri genel şartnamesi 
'cabul edilmiyecektir. 6145 

D - Bu evrak Nafıa dairesinde gö
rülebilir. 

3 - Bu işin ihalesi 13-9-938 sah gü
nü saat 11 de kapalı zarf usulü ile 
nafıa müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
1448.36 liralık muvakkat teminat ca
ri senet, ticaret odası vesikası. 

A - Bu eksiltmeye girebilmek için 
Nafıa Vekaletinden alınmış müteah
hitlik vesikası bu vesika ihale günün
den en az sekiz gün evvel istida ile 
Nafıa Vekaletine müracaatla alına -
caktır. Ve bu zaman zarfında vesika 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 
giremiyeceklerdir. 

5 - Taliplerin zarfları ihale saatın 
dan bir saat evvel komisyon reisine 
makbuz mukabili vermeleri, posta ge
cikmeleri kabul edilmez. (5811-3383) 

6108 

Kapalı zarf usulile eksilme ilam 
Malatya Defterdarlığından : 
1 - Eksiltmeye konulmuş Malatya 

vilayet hükümet konağının bodrum 
kat kargir ve betonarme iskelet ikmali 
inşaatıdır. Keşif bedeli 32997 lira 52 
kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksıltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D - Yapı işleri umumi fenni şart-

namesi. 
E - Hur.usi şartname 
F - Keşif cetveli 
'G - Proje 
İş.bu evrak Malatya nafia müdürlü

ğünde görülebilir. 
3 - Eksiltme 14-9-938 gün saat 11 

de nafıa müdürlüğündeki eksiltme ko 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin: 
A- 2474 lira 61 kuruşluk muvakkat 

teminat vermesi. 
B - İhale gününden en az sekiz gün 

evel nafia vekaletine müracaatla bu i
şe girebileceğine dair vesika alması 
lazımdır. 

5 - Teklif mektupları üçüncü mad
dede yazılı saatten bir saat eveline ka
dar Malatya defterdarlık dairesinde
ki eksiltme komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması 

lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

(3484) 6224 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 
Erzincan Belediye Reiııliğinden : 
1 - Eksiltmeye konulan sebze ha

lidir. 
2 - Keşif bedeli 30009 liradır. Nı

sıf inşası esnasında ve nısfı da 939 
haziran ayı içinde ödenecektir. 

3 - İlk teminat 2256 liradır. 
4 - Eksiltme müddeti 15. 8. 938 

tarihinden itibaren on beş gündür. 
5 - İhale 3. 9. 938 günü saat 12 de 

belediye tarafından yapılacaktır. 
6 - Taliplerin bu işe ait proje ve 

saireyi belediye muhasebesinden 
meccanen alabilirler. 

7 - Taliplerin kanuni evsafı haiz 
olmaları şarttır. (3191) 5804 

İlk okul binası yaphnlacak 

Kapah zarf usulile eksiltme ilim 
Kayseri C. H. P. llyönkurul Baı

kanlığından : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Kayse

ri'de yapılacak Halkevidir. Keşif be
deli (105243) liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev
rakı saire şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi 
A, B) Eksiltme şartnamesine ek 

şartname 

B) Mukavelename projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D) Keşif cetveli silsilei fiat cetve

li, metraj cetvelidir. 
E) Proje ve sair evrak 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Kayseri parti başkanlığında göre
bilirler. 

3 - 19-8-938 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle eksiltmeye konulan bu 
kurağın ihalesi 19.9.938 pazartesi pü
nü saat 11 de vilayet parti merkezin
de ilyönkurul tarafından yapılacak· 
tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek 
için şimdi (50.000) liralık iş yapmı§ 

olduğuna dair Bayındırlık vekaletin
den alınmış ehliyetname ile cari se
nenin ticaret odası vesikasını ibraz 
etmesi ve bir mühendis veya fen me
muru bulundurulması şarttır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı 

6265 liradır. 

7 - Teklif mektupları yukarda ya
zılı gün ve saatten bir saat evveline 
kadar parti başkanlığı sekreterliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet ihale saatinden bir saat evvel 
gelmiş olmaları lazımdır. Postada vu
kubulacak gecikmeler kabul edilmez. 

5881 

Kapah zarf usulile eksiltme ilim 
İçel Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Mersin 

hayvan tahaffuzhanesi ikmal inşaatı). 
Keşif bedeli (16321.09) liradır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak-
lar şunlardır: 

A • Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri şartnamesi 

D • Hususi ve fenni şartname 
E • Keşif cetveli 
lstiyenler bu şartname ve evrakı 

Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 13-9-938 tarihine te

sadüf eden sah günü saat onda Mer
sin 'de Nafıa Müdürlüğünde yapıla -
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1224 liralık muvakkat te -
minat vermesi, bundan başka aşağı -
daki vesikaları haiz olması lazımdır. 

Taliplerin ihale gününden en aşa-
ğı sekiz gün evvel Nafıa Bakanlığın
dan ehliyet vesikası almaları ve ti· 
caret odası vesikasını birlikte göster
meleri lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 
3 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar İçel Nafıa miidür
lüğü dairesine getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gönde
rilecek mektupların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş ol
ması ve dış zarfın mühür mumu ile 

Kırşehir Nafıa Müdürlüğünden: iyice kapatılmış olmasr lazımdrr. Pos-
1 - Eksiltmeye konulan iş: tada olacak gecikmeler kabul edil· 

Para biriktirenlere 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 dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 
4 .. 250 

40 
100 
120 
160 

• .. 
• .. 

100 
50 
40 
20 

.. .. .. .. .. 

1.000 .. 
4.000 .. 
5.000 .. 
4.800 .. 
3.200 • 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan afağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 
fazla•iyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, ı Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Kirahk barakalar 
Vakıflar Umum Mü·.iürlüğünden: 

Mevkii Nevi 
Arslanhane Aspazarı Baraka .. .. .. .. .. .. .. .. 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 
7 12 
4 50 
4 12 

Muhammen 
senelik kirası Vakıf No. 

95 
60 
55 

35 
34 
27 

Yukarda evsafı sairesi yazılı barakalar teslim gününden 31.5.939 giınüne 
kadar kiraya verilecektir. İhale 10 eylül 938 cumartesi günü saat 11 de vakıf· 
Iar umum müdürlüğü varidat müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapı-
lacaktır. Taliplerin adı geçen müdürlüğe müracaatları. (3441) 6211 

Duvarcı ustası aranıyor 
Türkiye Kızılay cemiyeti umumi merkezinden 

Kırtehir havalisinde zelzele felaketzedeleri için yaptı
rılmakta olan evlerin in,aatrnda çalıımak üzere duvarcı 
ustalarına ihtiyaç vardır. Bu işte çalışmak istiyenlerin, 
§artları öğrenmek üzere Y enitehir' de Cemiyet Umumi Mer· 
kezine üç gün içinde müracaat etmeleri lazundır. 6232 

Cebecıde Yenı Doğan bahçe sıneması 

Bu akşam 1 - Çoban kızı TÜRKÇE 
2 - Volga mahkumları 

Zayi - 4507 sayılı memurin koope
ratifi hisse senedimi zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan hükmü olmadığı itan 
olunur. 

Sabık Yeğen bey maliye şubesi mu
sakkafat tahakkuk muavini Ahmet 
Hamdi Ünal. 6238 

Zayi - Ankara belediyesinden aldı
ğım 2039 numaralı bisiklet plakamı 

zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. İsmetpaşa 
mahallesi Edirne sokak No. 17 de 

U L U S - 19. uncu yıl. - No: 6140 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

~;======================~ Kır§ehir merkezinde yapılacak 6146 mez. 
48817 lira 61 kuruş keşif bedelli beş --------------------------------------------
sınıflı ilk okul binasnnın 31165 lira 84 

Mehmet Özbabacan 

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 

ı 5.9.938 gününe kadar yirmi gün müd
detle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

4 -Eksiltme 15-9-938 perşembe 
günü saat on ikide İl daimi encüme
nind~ toplanan komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

5 - İstekliler bu işe ait tafsilatı 
nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is-
teklilerin 2337 lira 44 kuruşluk mu-

YENİ 
BU GECE 

SON RUMBA 
Büyük Dans 

VE' 
Musiki Filmi 

Gündüz iki film birden 

s 

1 - BAŞKASININ KILI('HNDA 
Mümessili 

ARMAND BERNARD 
2- SON RUMBA 

SEANSLAR 

• 
E A 

........... -- -- -- -- -- ---- -- -- ----- -- -- --
2.30 - 5.45 • Gece 21 de .., 11111 r" 

A HALK 
BU GECE 

Hissi ve heyecanlı sahnelerle 
dolu büyük film 

SARI ESİRLER 
Gündüz iki film birden 

1 - SARI ESİRLER 
Miımessili 

PAUL MUNl 
2 - UÇAN KOVBOY 

SEANSLAR: 2.30 - S.30 - Gece 21 de 
HALK Matinesi 12.20 de 

CEZAİR BATAKHANELERİ 

BU GÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MATİNESİ 
BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SİNEMASINDA 

EHLiSALiP MUHAREBELERl 
Türkçe sözlü 

39 Modeli 81 a u p un kt Radyo arı geldi Kôzım Rüştü : 
Ankara Adliye Sarayı caddesi 
Geoçağa aparbmanı No. 6 Ti. 2208 


