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Dokuzuncu sayfamızda Tunceli'n
de yapılan inşaata dair güzel bir 
harta ve doğu manevralarrndan son
ra yapılan geçit resmine dair gelen 

son fotograflar 
Atölye 1064 

Hatay Devlet Reisi Mecliste andiçti 
Ekselans Tayf ur 

Sökmen'in hayati 

Afalürk'ün, lürk milletinin 
ve hafayhlann ilimadmı 

kaıanmıı bir vatanperverdir 
Antakya, 3 a. a. - Hatay meclisi 

tarafından Hatay devlet reisliğine se
çilen ekselans Tayfur Sökmen'in ter
cemei hali: 

Tayfur Sökmen 1307 tarihinde Kı
rıkhan'da doğmuş ve Reyhaniye mrn
takasındaki tür.k aşiret reisi Mustafa 
paşanın oğludur. Büyük babası, 1826 
da mısırlı İıbrahim paşaya karşı bu 
havaliyi müdafaa ettiğinden Sivas'a 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Hatay devlet reiai Ekaelans Tayfur Sökmen, fİmdiki Hatay meclisi reisi Abdülgani Türkmen ve Cevat Açık- ~Sela" nı'k anlacması 
alın'la beraber Hatay köylerini :ziyareti esncuında. ~ 

Bütün Hat6y • 
sevınç içinde karıısında ıek ve 

İtalya hükumetleri Tayf ur Sökmen yeminden sonra 
kısa bir nutuk sö ledi 

Prag, 3 a.a. - Sosyalist alman par
tisinin gazetesince verilen bir habere 
göre, Prag kabinesi dünkü toplantı

sında Bulgaristan'a ve Nöyyi muahe
siyle bu memlekete §art koşulan aske
ri hükümlere karşı Balkan antantının 
aynı vaziyetini almrya karar vermiştir. 

ltalyan lıiikiimetinin tahriri 

Hatay devletinin Hükumetim ize, 
minnet, şükran hislerini tekrar 

bağlıhk, 
etti 

mııvafakatı 
Sofya, 3 a.a. - İtalya büyük elçisi 

bu gün Hariciye nazırını ziyaret ede
rek Nöyyi muahedesinin askeri hü-

Cümhuriyet 
devri 

F.R.ATAY 

Elazığ [B'l§muharririmizden] 
- Cumhuriyet devri, bütün A -
na dolu' da, osmanlı devrinden 
a.ayiı ve wnran'la ayrılıyor. Bir 
kaç. gün içinde, Ege kıyılarından 
Dersim dağlrklarına doğru, İz
mir, Manisa, Kayseri, Malatya 
ve Elazığ merkezlerine uğradım. 
Bir mektubumda İzmir' deki imar 
hareketinden bahsetmiştim. Ma
nisa' da vali doktor Lutfi Kırda
r'ın bir buçuk senelik eseri, vak
tiyle yangın külleri içinde hırak
mıt olduğum bu zengin kasaba
ya yepyeni bir manzara vermiş
tir. Doktor Lıitfi Kırdar, yollar, 
bahçeler, resmi yapılardan baş • 
ka, Manisa'nrn içtimai müessese
lerini vücuda getirmiştir. Bir me
deni İnsan, esaslı hiç bir mahru
miyet duymaksızın, hu kasaba -
da oturabilir. 

Bizler bir medeniyet ve kül • 
tür mücadelesinin içindeyiz: Ke
malist Türkiye'yi maddeten ve 
manen inta ediyoruz. Bu inşa 
Manisa gibi bazı merkezlerimiz
de hummalı bir canlanış içinde
dir. Cumhuriyet hükürnetinin va
lisi. bu mücadelede muvaffak ol
duğu kadar rejim adamlığı vas
fına liyakat kazanıyor. Rejim 
adamı, en dar bütçeler ve kırla -
si külfetler içinde dahi, y a p -
m a ğ a muvaffak oluyor. 

Kayseri' de yapılan yıkılandan 
daha azdır. Buna rağmen, istas
yondan şehre kadar geniş bir 
cadde açılmıştır; mimar Sina
n'm eseri tufeyli harabelerden 
temizlenerek, geniş bir park içi
ne alınmıştır; bir halk bahçesi 
vücuda getirilmiş, bir takım ye
ni binalar Kayaeri'nin sarı dur
gunluğunu gidermiştir. Kayseri 
umumi menfaat davası olan 
planla hususi menfaatlerin ve 
spekülasyon hırslarınrn mücade
le sahnesi olarak bilhassa tetkik 
edilmeğe değer. Hemşeriler, pla
nın kendilerine ayrı ayrı spekü
luyon karı temin eden bir tica-

(Sonu 8. inci say! ada) 

A t ky 3 A d l 
• h • h b. · b"ld" . kümlerinin ve Lozan'da temmuz 1923 
• ımza an.ın m.ı avc enın ra ya u-n a a, a.a. - na o u aJansının ususı mu a ırı ı ırı- f de · 1 k 1 · T k h 

yor: . . . . . .. .. dutlarma ait ahklimınm ilgasına hü-
Hatay devletınm ılk reun Tayfur Sokmen bugun saat .l0,15 de kümetinin tahriri muvafakatini bil-

Hatay Millet Meclisi önünde yemin etmit ve müteakiben kısa bir ı dirmiştir. 
nutuk söylemiıtir. .;.._---------------

Yemin 
B. Tayfur Sökmen, meclis huzurun

da şu suretle yemin etmiştir: 
"Devlet reisi silatiyle müstakil 

Hatay devletinin kanunlarrna, cüm 
(Sonu 8. inci sayfada) 

ATATÜRK'LE 
İran 

arasında telgraflar 
Ankara, 3 a.a. - Trans lranien hat

tının küşadı münasebetiyle Atatürk 
ile . Rıza Şah Pehlevi arasında aşağı
daki tebrik telgrafları teati olunmuş
tur: 
Majeste Rıza Şah Pehlevi 

Şehin§&hı İran 
Tahran 

Trans lran demiryolunun açilma 
merasimini büyük bir sevinçle öğren
dim. Kardeş mil/et için refah ve sa
adet kaynağı olan verici ve kudretli 
idarelerinin bu büyük eseri yalmz 
zatı biraderaneleri için değil kendi -
/erine karşı candan rabıta/arla bağlı 
olan benim için de bir iftihar mevzu
udur. Bu yüksek eseri Türk ve lran 
mmctlerini biribirine bağlıyan ideal
de yeni bir kazanç addeder ve zatı 
hümayunlarına en samimi ve en ha
raretli tebrik ve temennilerimi suna-
nm. 

K. ATATÜRK 

Ekselans Atatürk 
Türkiye Reisicumhuru 

Ankara 
Trans lranien'in ikmali münasebe

tiyle ekselansınızın lütufkar tebrik
lerini derin bir memnuniyetle aldım. 
lki dost memleketimize ve kardeş 
mmetlerimize mevcut kardeşlik bağ
larım daha ziyade sıkılaştırmak im
kamm verecek olan bu hadise beni 
pek çok sevindirmektedir. 

Bu münasebetle, siz pek aziz kar -
deşimc samimi dostluk hislerimle be
raber ekse/ansrmzrn sıhat ve saadet
leri ve asil türk mill<?tinin refahı hu
suslarındaki temennilerimi ilade ey-
]erim. 

RIZA PEHLEVi 

.. 
Hatay Devlet Rei•i Ekselans Tayfur Sökmen, albay Şükrü Kanatlı 
ve B. Abdurrahman Melek Alay komutanlığından çıkarlarken. 

Hatay Meclisinin açdışinda 

Bir alevi, bir ermeni 
ve bir rum · ortodoks 
mebusunun söylevleri 

Her üç mebus da Atatürk'e 

ve hükümete şükranlarını 

bağlılıklarını 

söylediler 
Antakya, 3 a.a. - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildi

riyor: 
Hatay meclisinin dünkü açılıt celseinde söz alan mebuslardan 

Zeynelabidin Maruf, fU nutku irat etmiıtir: 

- Sayın arkada~lar, 1 
Muhterem reisimiz Abdülgani Tür

kmen tarafından söylenen çok yüksek / 
ve' beliğ nutku büyük bir zevkle dinle- , 
dim. Mensup bulunduğum alevi cema
ati namına bir kaç söz söylemek isti
yorum. Çok eski zamandanberi otur
duğumuz bu yurtta daima sulh ve sü
kiın içinde yaşadığımız gibi şimdi id
rak ettiğimiz bu mesut devirde Sanca-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Hariciye Vekili 

i stanbul' a gitti 
Hariciye Vekilimiz B. Tevfik Rüş

tü Aras dün akşamki trenin arkasına 
bağlanan hususi bir vagonla 1stan
bul'a hareket etmiştir. 

B. Rüştü Aras istasyonda hükü
met, Parti ve vekalet erkim tarafın
dan uğurlanmıştır. 

r 

Halay devletinin teessüsü dolayısiyle 

Atatürk Cümhuriyet 
hükumetini tebrik etti 

Ankara, 3 a.a. :- Hatay meclisinin içtimaı münasebetiyle Ata
türk ile Başvekil Celal Bayar arasında aşağıdaki telgraflar teati 
edilmiştir: 

Başvekil Celal Bayar 
Ankara 

Bugün Hatay Millet Meclisinin açılma ve devlet reisi intihabı 
ve bu suretle Hatay devletinin teessüs ettiğine hariciyeden verilen 
malümat üzerine muttali oldum. 

Cumhuriyet hükümetinin bu muvaffakiyctini tebdk ederim. 
K. ATATÜRK 

Atatürk'e 
İstanbul 

Yüksek sevk ve idarenizle büyük milletimizin bir hizmetinde 
Ulu Şefimizin iltifat ve tebrikine nail olmak gibi bizim için tasav
vur edilebilen en büyük saadete ula.ştırdığrnız cumhuriyet hükü
metinin yürekten gelen minnet ve ~ükranlarını arzedcrken sonsuz 
bağlIJrklarımla en derin tazimlerimin lütfen kabul buyrulmasmı 

istirham ederim. 
Başvekil 

CELAL BAYAR 

Baıvekilimi:z ve vekillerimiz müsabakaları takip ediyorlCll' 

Dünkü güreşler 
Finlôndiya milli güreş 
takımını 4 - 3 yendik 
Güreşcilerimiz dün cidden çol< 

güzel oyunlar gösterdiler 

Dünkü müsabakalardan heyecanlı bir enstantane 

- Dünkü güreılere ait tafsilat yedinci aayfamızdadır -

Filistin araplan 
fesi kaldırdılar 

Halk Bankası 

Kudüs, 3 a.a. - Arap nasyonalistle
rinin fesi kaldırmak ve yerine agel ta
şınmasını mecbur kılmak hususunda
ki kararları, şiddet hareketlerine te
vessül edilmek suretiyle tatbik olun
maktadr. Fes taşıyanların başlarından 
fesleri zorla çıkarılmaktadır. 

yarın a~ıhyor 
Halk Bankası yarın saat 11,30 da 

açılacaktır. Yarın bizzat sayın Başve

kil B. Celal Bayar tarafından küşat 

resmi yapılacak olan Halk Bankası 
küçük esnafa az faizle kredi açacak
tır. Bundan sonra bankanın diğer bü
yük şehirlerimizde de şubeleri açıla
caktır. 

Evelisi gün arap nasyonlistleri ta
rafından kaçırılan Nasra valisi ile dört 
mesai arkada91, henüz bulunamamış

lardır. 
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İptidai madde 
resimlerinde 

yapılan tenzilat 

jRakkamlarla Türkiye 1 

Türkiye'de yabancılar 

4 - 9 - 1938 

. . . . . . ~ DÜŞÜNÜŞLER . . --•............... ; •....••..........................••••......•................ , .. ,. Radikal kalkınma tedbirlerini 
ihtiva eden yeni bir Tiyatro 

Bir.muhabir -büyük vilayet merkezlerimizden birinden gazetesine 
yazıyor: "Tiyatro bumda büyük bir rağbet görmektedir .... x tiyatrosu 
heyeti, kadrosunu, lstanbul'dan retirdiği akrobatik numaralarla veba
letlerle takviye ettikten sonra, daha büyük bir rağbet görmüştür.,, 

Gazete, bu haberin başına''. .. da tiyatroya rağbet arttı,, başlığını 
koymak gafletinde bulunmuş. 

Müesseselerin ne şekilde 

Türkiye'de yaııyan yabancı tabi
iyetteki nüfusun vilayet itibariyle 
miktarını ve vilayet nüfusuna nisbe
tini tetkik edeceğiz. 

Evela ıunu söylemek lazımdır: 
Türkiye, birçok memleketlere göre, 
milli hudutları İçn·de en az yabancı 
tabiiyetinde nüfus bulunduran bir 
memlekettir. Bunu, hiç şüphesiz, bir 
müsbet netice olarak karşılamak la
zımdır. 

köy kanunu projesi hazırlandı 

175 Madde olan yeni proje, köy işlerini 

bugünkü ihtiyaçlara göre yeni baştan tanzim 

etmekte ve plônlaştırmaktadır. 
Düşünün, kadrosu akrobatik numaralarla takv_i!e .edilen ~ir tiyat

ro 1 Tiyatro sanat ve mefhumuna bundan da!ıa belıg bır tecavuzde bu
lunulabilir mi? 

Memlekette hakiki bir kültür tiyatrosu vücud bulmasını istiyorsak 
her şeyden evel bu yüksek sanatın adını bu derece pespaye şaklabanlık
lara izafe eden, onu bayağı bir eğlence vasıtası halinde görmiye ve gös
termiye çalışan zihniyetle mücadele etmeliyiz. 

Hayır, tiyatro bu değildir, arkadaşlar! Tiyatro ruhu ve f~r~ yük.sel
ten, eşiğinden ,içeri hürmetle ayak ~asılan, a.nc~k sanat ve bıl.?ı ~şkıyle 
tutuşanların mensubiyet iddia edcbıleceklerı bır mukaddes kultur oca· 
ğıdır. . . 

Halka hoş vakit geçirtmek için her türlü vasıtalara ba~vur~lab~l~r, 
eğlendirmekten başka maksadı olmıyan müsamereler tertıp edilebılır. 
Fakat bunların adına tiyatro demek ve kalabalıklara bu sanat hakkında 
yanlış bir fikir vermek hakkını kimse kendinde görmemelidir. 

Tiyatro sanatını memlekete tanıtmak için çalışan bir iki ciddi mü
essesemizin yanında, memleketin her köşesine yayılmış olan ha~kev!e: 
rimizin kültürü ve sanatı seven gençleri, halkımızın tiyatro terbıyesını 
yiikseltmeyi ve yukarıda bahsettiğimiz zihniye!le filen mücadele ehne~ 
yi kendilerine vazife bilmelidirler. - Yaşar NABİ 

Dış ticaretimiz 

Kliring hesapları bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban

kasından alınan hesap hülasalarına gö
re 27.8.1938 tarihindeki kliring hesap
lan bakiyeleri ve kredili ithalılt için 
Cümhuriyet Merkez Bankasına veril
miş taahhütler yekunları : 

CETVEL: 1 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka
amdaki kJiring hesapları borçlu 

bakiyeleri 
Memleket Miktar T.L. 

Almanya 
Avusturya 
Belçika 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İs ve~ 
İsviçre 
Lehistan 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s.s.c.t. 
Yugoslavya 

7.884.800 
680.000 

48.700 
3.464.900 

483.500 
3.200.600 
1 021'.900 

ı..ı.193.600 

319.200 
2.854.200 

915.000 
224.500 

19.900 
1.222.800 

774.000 
1.202.800 

947.500 
459.500 

CETVEL: 2 
Kredili ithalat için Cümhuriyet Mer
kez Bankasına verilmit olan taahhüt-

ler yekunları · 

Resmi Husus! 
Memleket daireler ııahıslar Yekfuı 

T.L. T.L. T.L. 
Almanya 1 '1.830.941 10.907.629 28.733.570 
Avusturya 887 887 
Belçika 31.536 31.536 
Çekoslovak. 532.430 556.994 1.089.424 
Estonya 14.678 14 .• 78 
Finlandiya 1.228 2.738 3.966 
Fransa 76.808 270.188 346.996 
Holanda 60.675 68.144 128.819 
İngiltere 794.500 555.312 1.349.812 
İspanya 27.764 10.300 33.064 
İsveç 1.773.507 214.049 1.987.556 
İsviçre 31.384 181.301 218.685 
İtalya 47.217 241.271 288.488 
Letonya 16,297 16.297 
Macaristan 455.602 110.761 566.363 
Norveç UilO 20.000 21.610 
Lehistan 253.409 9.711 263.120 
Yugoslavya 11.585 20.307 31.892 
Yunanistan 1.054 41.154 42.208 
s.s.c.t. 1.191 127.798 128.989 

Yukarıdaki 2 numaralı cetvelde ya
zılı kredili ithalatın vadelerine göre 
vaziyetleri : 

6 aya kadar vadeli 

Resmi Hususi 
Memleket daireler ııahıslar 

T.L. T.L. 

Almanya 2.257.476 6.Z48.723 
D.M. 1.128.173 1.736.888 

Daha uzun veya başka vadeli 

Resmi Hususi 
Memleket daireler şahıslar 

T.L. T.L. 

istifade edeceklerini 

bildiren bir tebliğ 
İktrsat Vekaleti, şimdiye kadar teş

viki sanayi muafiyet ruhsatnamesini 
haiz efrada Ait ımai müesseselerin 
istifade etmekte oklukları mevaddr 
iptidaiye muafiyetinin kaldırılması 
hakkında mühim bir tebliğ neşretmiş
tir. Bu tebliği aynen dercediyoruz: 

Vilayetlere geçiyoruz: Afyonka-
rahisar' da yabancı tabiiyetinde an
cak 25 kiti vardır ve bunların vila
yet umumi nüfusuna nisbeti binde 
birdir. 
Diğer vilayetlerimizde oturan ya

bancı tabiiyetindeki nüfus miktarla
rı ıunlardır: Ağrı 11, Amasya 14, 
Ankara 167, Antalya 14, Aydın 186, 
Balıkesir 154, Bilecik 9, Bolu 4, Bur
sa 344, Çanakkale 192, Çankırı 15, 
Çoruh 1, Çorum 5, Denizli 3, Diyar
bakır 14, Edirne 244, Elazığ 36, 
Mardin 23, Muğla 95, Niğde 8, Or
du 16, Samsun 221, Seyhan 369, Si
irt 2, Sinop 57, Sıvas 26, Tekirdağ 
58, Tokat 66, Trabzon 178, Urfa 
101, Yozgat 4, Zonguldak 501, Er -
zurum 50, Eski§ehir 107, Gaziantep 
82, Giresun 29, Gümüıane 26, içeli 
471, İstanbul 42708, İzmir 4768, Is
parta 1, Kara 121, Kastamonu 12, 
Kayseri 136, Kırklareli 38, Kırıehir 
2, Kocaeli 95, Konya 48, Kütahya 
31, Malatya 23, Manisa 75, ve Ma
ra§ 1. .. 

Hükümet proğramında en geniş 
yeri almış olan köy mevzuu üzerin
de lüzum görülen tedbirleri ihtiva et
mek ilzere tanzim edilip Kamutaya 
takdim edilmiş olan muhtelif kanun 
projeleri, dahiliye encümeninde tet
kik edilmiş ve bunlar tevbid edile -
rek 18 böltim ve 175 maddeden mü -
rekkep yepyeni bir "köy kanunu" 
projesi hazrrlanmrştrr. 

. 
tarının seçimi dört yılda bir birinci • 
teşrin ayı içinde yapılacak ve ikin -
citeşrinin ilk gilnü işe başbyacaklar
dır. Müddetleri biten muhtarla der
nek azalarmın yeniden seçimi caiz o
lacaktır. 1 - 3537 sayılı kanunla, şimdiye 

kadar teşviki sanayi muafiyet ruh
satnamesini haiz efrada ait sınai mü
esseselerin istifade etmekte oldukla
rı mevaddı iptidaiye muafiyeti kal
dırılmıştır. Yeni proje, rejimin hedef tuttuğu 

kökten kalkrnmanın bütün temelleri
ni, kanuni hükümler halinde, tesbit 
etmektedir. 

Köyün öğretmeni veya sayisi çok 
olrusa baş öğretmeni, varsa koopera
tif müdüril, yoksa aralarından seçe -
cekleri biri, köy sınırlan içinde mev
cut devlet teknik müesseselerinde ça
lrşanlardan valinin seçeceği bir zat 
dernekte tabii aza olarak bulunacak
tır. 

Ancak buna mukabil 2/9160 sayıh 
kararname ile sanayi ham maddeleri
nin resimleri indirilmiı ve tenzilat
tan istifade edecek mevaddı iptidai
yenin tarife numaraları ve cinsleri 
mezkur kararnameye merbut cetvel -
de gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
mevaddı iptidaiyenin memlekete it
hali (yalnız umumi ithalat hakkında
ki hükümlere tabi tutulmak şartiyle) 
herkes için serbesttir. Ancak cetvel
de, münhasıran srnai müesseselere 
verilmek üzere, bazı maddeler İktısat 
Vekaletinin müsaadesine bırakılmış
tır. Bu nevi mevaddı iptidaiyeyi ge
tirmek isti yenler, tenzilattan istifa -
de edebilmeleri için, ihtiyaç miktar
larını ve 1-1-938 tarihinden 1·8-938 
'tarihine kadar olan imalatlarını mın
taka sanayi müfettişliğine veya ma -
halli Nafıa veya Belediye mühendis
liğine veya fen memurluğuna tasdik 
ettirerek !ktısat Vekaletine gönder
meleri lazımdır. 

2 - 2/9160 sayılı kararnamenin i
kinci maddesine göre, Teşviki sana· 
yi ruhsatnamesini haiz srnai müesse
selerin 2/153 sayılı ve buna ek karar
namelere tevfikan 1937 mali yılında 
itl\al edip aynr sene zarfında işliye
miyerek 1938 malt yılma devrettikle
ri iptidai maddeler de tenzilatlı re
simlere tabidir. 

Bu gibi sınai müesseselerin: 2/153 
sayılı ve buna ek kararnamelere tev
fikan 1937 mali senesinde getirdik
leri iptidai maddelerin tarife numa
rasını; cinsini ve miktarmı ve .imrar 
tarihini gösterir gümrük idaresınden 
alacakları vesikalarla birlikte 1-6-937 
tarihinden 31-5-938 tarihine kadar bu 
maddelerden imalata sarfedilen ve 
1938 maU yrlına devredilen miktarla
rı gösterir mıntaka sanayi müfetti§
liği veya maham Nafıa veya Beledi
ye mühendisliği veya fen memurları 
tarafından tanzim edilecek raporu 
lktııat Vekaletine en geç 1-10-1938 
tarihine kadar göndermeleri lazım
dır. 

Cocuk esirgeme 

kurumunun yardımfar1 

Kamutayın bu devresinde çıkma
sı muhtemel olan yeni projenin ka • 
nunlaşmasından sonra, köye ait bil -
tün işler ve çalışmalar planlaşmış o
lacak ve köy idaresi, yeni projenin 
koymakta olduğu bugünün icaplarına 
uygun şartlar içinde tekevvün ede -
cektir. 

Lüzum görülen yeı:Jerde Bakan -
lar heyeti karariyle muhtarların Ya

liler tarafından tayinine mü~ade e
dilecektir. Gerek devlet ve gerek köy 
işlerini görürken muhtara ve muhta
rın emriyle hareket eden köy memur
larına karşı koyanlar, devlet memur
larına karşı gelenler gibi ceza göre-

"'. * Nüfusu iki binden aşağı yurtlara 

Ecnebi tabiiyetindeki nüfusun hiç 
bulunmadığı vilayetlerimiz de var
dır. Bunlar da Burdur, Erzincan, 
Muı ve Van'dır. 

(köy); nüfusu iki bin ile yirmi bin 
arasında olanlara kasaba ve yirmi bin
den çok nüfuslu olanlara şehir dene
cektir. Nüfusu iki binden aşağı olsa 
dahi, belediye teşkilatı mevcut olan 
nahiye, vilayet ve kaza merkezleri 
kasaba itibar olunacak ve belediye 
kanununa tabi tutulacaktır. Ancak 
evleri toprağa tabi olarak dağılmış o
lan yerlerde bir toplu kısım iki bin 
nüfusu ihtiva etmedikçe orada bu ka
nunun hükümleri tatbik olunacaktır. 

Türkiye'de yatıyan ecnebi tabii
yetindekilerin kadm ve erkek ola
rak yekun nüfusu 53646 dır. Bu ra -
kamın bütün nüfusa olan nisbeti 3.3 
tür. Bu rakam, diğer kom§u memle
ketlere göre çok azdır ve türk va
tanda§lığını ta§ıyan nüfusun büyük 
ve üstün ekseriyetini ifade etmekte
ıdir. 

Cami, mektep, otlak, yaylak, bal
talık gibi orta malları bulunan, top -
lu veya dağınık yerlerde oturan in -
sanlar, bağ, bahçe ve tarlalariyle bir
likte bir köy teşkil edeceklerdir. Felakelıedelere 

yardım devam ediyor 
Kızılay Umumi Merkezinden : 
Yer sarsıntısından felakete uğrıyan va

tandaı;larımı:.ı:a yardım olmak Ü:.ı:erc aşaıı:ı
da isim ve adresleri yazılı zevat ve müesse
sat tarafından hizalarında gösterilen para
lar veznemize yatırılmıştır. Bu hayırsever 
zevat ve müessesata gerek felaketzedeler 
ve gerek cemiyetimiz namına teşekkürleri
mizi sunarız. 

Lira Kr. 

277 56 Afyon Krzday merkezinden: 
Jandarma mıntaka kumandanlığı 
tarafından Manisa, Kütahya ve 
Afyon jandarma kıtaları ve 6 m
cı okul subay ve erleri namına 

154 50 Kocaeli yardım heyeti komisyo
nu namına Reis Bay Şerif Ulus 
Aydan. 

10 +1 Pasinler Kültür i~yarhğmdan: 
Birinci ilkokul talebeleri namı
na. 

180 30 Ankara Ziraat Bankası müfettiş
lerinden 

38 00 Hakiri Posta telgraf müdürlüiü 
memurları tarafından. 

36 00 Yüksekova kaymakamlığından 
10 00 Fen ve ıanat umum müdürlüğü 

eliyle Almanya'da stajyer bulu
nan B. Sami Korsal'dan. 

706 80 

Köyiin tarifi: 
Köy, bir yerden bir yere götürü -

lebilen veya götürülemiyen mallara 
sahip olan ve bu kanun ile kerıdisine 
verilen işleri yapan başlr başına bir 
varlıktır. Buna (hUkmt şahı~) deni -
lecektir. 

Köyün orta malı, kanun karşısın
da, devlet malı gibi korunacaktır. Bu 
gibi mallara el uzatanlar, devlet ma
hna el uzatanlar gibi ceza görecek -
lerdir. Köy halkına v•v:ı lcöy ortc. 

menfaatlerine ayrılan yapı ve top -
raklar, bina ve arazi vergilerinden 
müstesna tutulacaklardrr. Satın al -
ma, istihlak veya herhangi bir yolla 
köy namına alınmış veya alınacak o
lan veya köy elinde bulunan toprak 
veya yapılar, hiç bir harç ve resme ta
bi olmaksızın tapuya bağlanacaklar -
dır. Bu yapı ve topraklarla köy ge -
' irlerine hacız konamıyacaktır. 

Köy idaresi: 

ceklerdir. Vali ve kaymakamlar köy 
işlerini bu kanunun hükümlerine gö
re yürütmiye ve her köyün işlerine 
o köyün ihtiyaçlarının derecesine, 
köy gelir ve imece kudretine göre 
Dahiliye V-';aletinin umumi direk -
tifleri dahilinde programlaştırmıya 
ve bu programları tatbik etmiye mec
bur bulunacaklardır. 

Merkez kazalarında her nevi köy 
işlerinde kaza idare heyeti vazifele
rini görmek üzere valinin tensip ede
ceği bir zatın reisliğinde kaza mal -
müdürü, merkez hükümet doktoru, 
merkez ziraat memuru, yoksa va
linin münasip göreceği merkez ka -
zası memurlarından. birisi ve vila
yet kalemlerinden tensip edeceği bir 
memurdan mürekkep kaza idare he
yeti teşkil olunacaktır. 

Maarife ait işlerde bir ilk tedrisat 
müfettişi ve diğer hizmet vekaletle
rini aliikalandıran işlerde de, o veka
let memurlarından biri bu heyette a
za olarak bulunacaktır. Bu heyet köy 
işlerinde millfiak kazalar idare he -
yetleri salahiyetlerini haiz olacaktır. 
Muhtar, dernek ve encümen azaları 
ve köy memurları hakkında kaza mu
hakemat encümeni vazifesini de bu 
heyet görecektir. Valiler: .i-11 b,.v .. '-• 
... ..;., :sc~tlkleri zata köy işlerinde 
kaymakam salahiyeti ile hareket et -
mek salahiyetini de verebilecekler • 
dir. 

Bu projedeki ıınrr işlerine ve k6y
ler arasında çıkabilecek ihtilaflara ait 
hükümleri yarın neıredec::eğiz. 

Nüfus cüzdanları 
5 kuruşa indirildi 

Kıymetli evrak ve pul~ar i~in 
yapılacak muamele 

N;iifus İşleri Umum Müdürlüğü, 
nüfus dairelerinc!e bulunan kıymetli 

Almanya 
D.M. 

15.573.465 4.658.906 
2.941.791 762.538 

CETVEL: 3 
evrak ve pullar hakkında bir tamim Muhtelif memleketlerin Merkez Ban· 
yapmıştır. Bu tamimde deniliyor ki: kalannda tutulan kliring hesapların-

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
merked tarafından 1-8-938 tarihinden 
1-9-938 tarihine kadar bir ay zarfxn
da 4804 çocuğa yardım edilmittir. 

364526 05 25. ağustos 1938 den 

365232 85 Yek<ln. 

Köy idaresi muhtar, dernek ve 
encümenden terekki.lp edecektir. 
Muhtar ve dernek azalan köy seç
menleri tarafından seçilecektir. En
cümende, dernek tarafından yılda bir 
kendi azaları arasından seçilecektir. 
Muhtar hem derneğin, hem encümenin 
başı olacaktır. Bu kanunla veya başka 
ı;anıml,1 .-l a. köy idar~ Ierine v<:riien iş
leri görmek ve gördürmek muhtarın, 
derneğin ve encümenin vazifeleri o
lacaktır, 

Dahiliye vek~leti, nilfus mildilrlilk· 
!erine bir tamim göndererel<, bez kap· 
h nüfua cilzdanlannın fiatxnı bildir
miştir. Bu tamime göre 3356 sayılı ka
nunla bez kaplı nüfus cilzdanlarının 
krymeti beş kuruşa indirilmi9 ve bu 
huaus hakkında olunacak muamele 
Maliye vekaletinden malmildürlükle
rine tebliğ edilmiştir, 

"Nüfus dairelerinde mevcut hüviyet daki alacaklanmız 
cüzdanları ile harç pullarının bazı 
yerlerde mali sene sonunda tayin o-

1 unan heyetlerce tesbit olunamama -

srndan dolayı mülkiye müfettişleri 

tarafından yapılan teftişlerde yeni 
seneye devree'lilen kıymetli evrak ve 

pul miktarının bilinmemekte olduğu 

verilen teftiş layihalarrndan anlaşıl
maktadır. Pul ve kıymetli evrak tali
matnamesinin 12 inci maddesi muci· 
bince resmi daireler memurları nez
dinde bulunan pul ve krymetli evrak 
mevcudunun her mali yılın birinci 
günü tadat heyetleri tarafından sayıl· 
masr lizımgclmekte ve bu h:ısus her 
sene başrndan itibaren fl!aliye Veka
letince yapılan tcb!iğlub ter:ti11 ve 
takip ediiınektcdir. Böyle.- olmasma 
göre he:."haııei vilfiyct ve l:a~a mer
ke:1ler~aclen tadat hey.::tleı: ıı iifus 
miidür ve rnemurlar:nııı c:kr.'1.ieki 
pul ve kıymetli evrakı saym<ı'>: !~zere 
gelmedikleri takdirtl~ bu heyetlerin 
vali ve kaymakamlar tarafınd,ın ge -
tirtilerek saytlrnası icap eder. Ancak 
nüfus tcfı<ilatı olan nahiyelere mer
kezden tadat heyetleri gönderilmesi
ne iınkaıı olamryacağından bu memur 
larrn ellerindeki pul ve kıymetli ev
rakın nahiye memurlariyle nüfus me
murları tarafından sayılarak tanzim 
olunacak cfört krta zabıt varakasından 
~ıir nüshasının viJayet veya kaza kay
makamlığrna ve iki nüshasının malmü 
dürliiğiine gönderilmesi ve bir nüs -
hasmın nahiye nüfus memurluğunda 
saklanmasr, talep vukuunda mülkiye 
mi.ifettişlcrine gösterilmesi Iazımdrr.,, 

Memleket 

Estonya• 
İtalya 
Yunanistan 

Miktar T.L. 

33.400 
3.421.400 

108.700 

Radyo dinleyicilerinden ıikayef 
Birkaç tanıdığım birden radyo

lardan şikiyet ettiler: Fakat yanlış 
anlaşılmasın, bu şikayet ne radyo 
istasyonlarımızın- işlemesinden, ne 
de programlardandır. 

Bu birkaf tanıdık evleri biribiri
ne yakın semtlerde ve yahut apartı
manlarda oturmaktadırlar. Çoğu

nun kendi radyoları da vardır. Bu 
şikayetler, kendilerinin, 'kendi ku
JakliJ.rı için ayar edilmiş radyoların
dan dl'ğildir; komşu evlerindeki 
r3<Jyol.ırdandır. 

Bunlar: 
- Bir takım komşularımız var 

ki neşriyat saatlerinde radyolarmın 
düğmesini son noktay~ ~a~ar mı t~" 
viriyorlar, nedir, musıkıden degıl, 

gürültüden kafalarımız davula dö
nüyor. 

Onlar bu hareketleriyle hem rad
yolarınrn lambalarrna, hem bizim 
kafalarımıza, hem de istasyonlarda 
okuyan veya söyliyenlere suykast 
yapmış oluyorlar. 
içtiğimiz herhangi bir içkinin, 

yediğimiz herhangi bir yemeğin 

bir miktarı, bir gradosu olmak, na
sıl, lazımsa, kulağrmıza gelecek se-

Bunlardan 2802 çocuğun di§lerine 
bakdmıı ve tedavi edilmiştir. 

1360 çocuk ve anne genel merkezin 
banyolarmdan istifade etmiştir. 

Süt damlasından istifade eden ço
cuklarm mikdarr her gün için 180 dir. 
Ve bir ay zarfmda yekun olarak 2170 

sin de bir hacmi bulunmak icap et
mez mi? 

Devlet, yurttaşların radyo dinle· 
mek ihtiyacını en güzel ve en mü
kemmel şekilde tatmin etmek için 
yüz binlerce lira sarfından çekinmi
yor. Buna mukabil dinleyicilerin de 
bir vazifesi vardır: Radyodan evle
re ve sokaklara §henk yaymak, yay
gara ve gürültü değil I 

T. l. 

Yalıuailerl 1 ·~ 
l 

kilogram bedava süt dağıtrlmıştır. 
Yardım için genel merkeze başvu

ran 32 yoksul yavruya 329,23 lira da
ğıtılmrştır. 

Genel merkezin bahçesindeki yüz -
me havuzundan 298 çocuk istifade et
mi§tir. 

le~seniz fena olmıyacak ! 
Şarklı hükümdarın bu sözüne 

o zamanın Avrupa gazeteleri gül
mütler; §ahla alay etmiıler. 

Fakat, ne dersiniz, üzerinden 
uzun seneler geçtikten sonra ıa
hm sözlerine inaanın hak vereceği 
geliyor. 

Gazeteler, Almanya 'Ve lspan
ya'dan aonra ltalya'nın da yahu
diler aleyhinde karar aldığını ya
zıyordu. O halde yeryüzü. lsrail 
oğullarına, gitgide, bir iğneli fıçı 
halini almakta-dır. Ketki vaktiylf 
N asıreddin ıahın öğüdünü dinle-
ııelerdi 1 

Eski Iran hüküm<ıarı Nasıred
din §>Ah, Avrupa'da seyahat eder
ken bir yahudi zenginine, galiba, 
RoçiJd'lerden biriaine demi§ ki : Kadın yüzüne ütü/ 

- Görüyorum ki &İzi hiç bir yer· 
de iatemiyorlar; hıılbuki dünya
nm aerveti de elinizdedir. Aaya'
da mı olur, Afrika'da mı olur, ge
ni§çe bir ada satm alıp_ oradfl. r.er-

Muliarrirler, §airler, romancı
lar kadm yüzlerinin güzelliğini 
anlatmak için birçok te~bihler kul
lanmı§lardır. Bunların içinde bu 

Köy muhtarı ile köy derneği aza • 

Nüfus memurları, mal memurlariy
le temas ederek zimmetlerinde bulu
nan kıymetli evrak için, Maliye Veka
letinin gönderdiği tamim dairesinde 
muamele yapacaklar ve cüzdanlarr, ta
yin olunan Hat üzerinden verecekler· 
dir. 

Şu halde, kadın güzellik mües
aeseleri, pek yakında berber dük
kanlarından kolacı dükkanlarına 

intikal edece~ demektir. 

Ben olsam, İpekli kumaılar•da 

olduğu gibi, İpeğe benziyen kadın 

yÜzlerinde de plise modası çıka

rır, dünyaya erkence gelmiş bir 

takım bayanları üzüntü ve sıkın
tıdan kurtarırdım 1 

Suda lıile! 

lstan.bu) belediyesi, suda hile 
yapanları §İddetle takibe bafla
mıf. 

Hilekarlığın da zamanla ilorli
yeccğini hatırınıza getirir miydi
niz? 

Eskiden sütte hile yapıldığını 
duyardık: Süte su karışltrırlardı. 
Şimdi suda hile yapanlar, acaba 
ne karı§tırıyorlar? 

sıcak var 
Dün şehrimi~de hava umumiyetle 

az bulutlu geçmiş, rüzgar garp isti
kametinde en çok üç metre hrzla et;
miştir. En yüksek ısı gölgede 32 de -
rece olarak kaydedilmiştir. 

Yurtta Karadeniz kıyılarında hava 
bulutlu ve mevzii yağmurlu, Trakya 
ve Kocaeli bölgeleriyle Orta Anado
lu'nun şimal taraflarında bulutlu, di -
ğer yerlerde açık geçmiştir. 

24 saat içinde Trakya, Kocaeli böl -
geleriyle Karadeniz'in garp sahille
rindeki mevzii yağmurların hremet -
reye bıraktıkları ııu miktarı Çorlu'da 
11, Yalova'da 7, Zonguldak'ta 4, Sa
panca'da bir kilogramdır. 

Yurtta en yüksek ısılar, Kars'ta 30, 
Antalya'da 31, Kayseri'de 32, İzmir ve 
Adana'da 33, Bodrum'da 34, Malatya
da 35, Siirtte 37, Diyarbakır'da 39 de
recedir. 
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[DIŞ POLiTi KA ı. 
Harp olacak mı ? 

Çel{oslovakya meselesinin son haf· 
~ içinde had bir safhaya gİrmeıi üze
tUıe herkeı endişeli bir merakla ıoru
Yor : 

- Acaba harp olacak mı? 
Fransız başvekili Daladiye, evelki 

Riirı söylediği bir nutukta, halkı tela
!cı vennek istememekle beraber, her 
halde vaziyetin "ciddi,, olduğunu 
ı<iyledikten sonra, enternasyonal mü• 
llaseebtlerin bir kriz devresi geçirmek
le olduğu iddia edilebilir. Bununla be
raber, Daladiye, İngiliz başvekili Çem
~tleyn ve hazine vekili Sir Con Si
ltıon harbın zannedildiği gibi, kaçını
!arnryacak derecede yakın olduğuna 
11\aıunadıklarıru sarih olarak söylemiş
lerdir. B. Hitler bile iki gün evel, 
Jurnaı gazetesinin muharririne verdi -
ii bir mülakatta 

- Harplar meşum birer hatadır. 
Demiştir. 
Bununla beraber, her memlekette 

~İiyük bir vatandaş kütlesinin harp ih
tiınali yüzünden endişe içinde bulun
d\Iğu şüphesizdir. Bu endişenin psiko
lojisini, Avrupa devletleri ara11ndaki 
l'ıliinasebetlerin nazımı olan bir sistem
den yeıd bir sisteme geçişte aramak 
~rındQ'. Sulh muahe.delerinin imza• 
&İyle başlıyan bu devirde enternasyo
lıal rnünaıebetlerin naz1ını Milletler 
Cenıiyeti ve kollektif barış sistemi idi. 
llll sisteme taraftar olmıyan Almanya 
"e İtalya gibj devletler, belki de hak
~ olarak buna galip devletler hege-
11\onyası adını vermekle beraber, her 
hıtlde bir Milletler Cemiyetj sistemi 
"cırdı. Her memleketin efkan umumi • 
Y~ai, enternasyonal münasebetlerin 
1orıluiyonmanını bu sistemin çerçeve
a.i İçinde görmüştür. 

Milletler Cemiyeti ve kollektif ba
ıı, sistemi üc seneden beri zayıflamıt 
\>e bunun yerine tedricen harptan 
tvelki Malıtpolitik yani kuvet politika 
•İıtemi kaim olmuştur. Harptıuı evel
ki devri hahrlıyanlar, b4 sistemin 
forıksiyonmanmı da bilirler. Silah ya
l'lfr, kuvet teşhiri, blöf,.ültimatom 1870 
'trıeaiyle 1914 aenesi araımda Avrupa 
devletleri bu vasrtalarla hedeflerine 
"~a çalışıyorlardı. Ve bu yüzden 
~temuyonal münasebetler daimi bir 
~atarsızlık, hatta bugünkü telakkiye 
iÖte, kriz içinde bulunuyordu. Alman· 
~- Fransa'dan Kongo müstemlekesini 
'İdı. Franıa Fas'ı iıgal etti. İtalya 
'l't-ablusga.rbı istila etti. lngiltere Mı -
"t-'ı eline geçirdi. Avuıturya Bosna -
heraek'i ilhak etti. Bu sistem 1870 se
lıeısinden 1914 senesine kadar birçok 
"ar-taları atlatbktan sonra nihayet 
~nyay1 harba sürükledi. 

Büyük harptan sonra enternaıyo • 
tıa) münasebetleri bu anarıi içinden 
~\Irtararak sağlam bi.; sisteme bağla -
lllak istenilmişti. itte Milletler Cemi -
l'eti sistemi bu dütünceden doğmuı -
lttr. Bu sistemin dört senelik ezici bir 
'lluharebeden sonra bir zümre devlet • 
ler galip v~ bir zümre devletler de 
lt-ıağlup bulunduğu bir sirada ve inti
~ hırslarının hakim olduğu günler 
İçinde kurulması, muvaffakiyeti nanu
lta başlı ba~ına bir engeldi. Bununla 
~raber, kuranların prestijinden aldı -
tl hızla •on beş •ene enternasyonal mü
llasebetlerin nazmu oldu. Bu sistemin 
)etine bugün artık harptan evelki 
l'ıltıvazene sistemi kaim olmuştur. Bu 
•iatemin fonksiyonmanına henüz 
lldapte olamadığunız içindir ki daimi 
bir heyecan içinde yaşamaktayız. Bu 
)ol insanlığı gene bir barba götürebi
lir. Fakat vaziyet henüz olgunla,ma -
drğından harp göründüğü kadar ya • 
k.n değildir. 

A. Ş. EMSER 

lrıgiltere'nin kauada'yo 

ısmarladığı tayyareler 
Londra, 3 a.a. - Hava nezaretinden 

tesnıen tebliğ edildiğine göre, Kana -
~·nın başhca tayyare fabrikalariyle 
l'lgiltere hesabına bombardıman tay· 

}'ateleri yapılması için mukaveleler 
ilktedilmiştir. 

Mezkur fabrikalar imfilatlarını art
tıracaklar, Montreal ve Toronto'da 
Yeniden iki büyük fabrika kurulacak 
"c inşaata nezaret etmek üzere ingiliz 
lıUkümetiyle daimi temas halinde bu
ltınacak bir heyet teşkil olunacaktır. 

llava i§leri nazırı, gazetecilere be
Yanatta .bulunarak demiştir ki 
''- Planımız geniştir, bu plan K.a

llada tayyareciliğinin ve mühim mali 
teşekküllerin faal yardımına istinat 
etmektedir.,, 

Mevlut 
Adliye başmüfettişi Sırrı Gürkan-

1tı ruhunu taziz i~in 5 eyHH ,938 pa -
<arte<si günü saat 15 de Hacııbayram 
ca-·· h '"tınde mevlut okunacağından met'-
! ıı~un eşi arzu buyuranların teşrif-
erıni ri 

ULUS 

D Ü'N YA .·· HA .~B ER L.,f -'.:R' l İtalya'da yahudi 

alehtarhğr . . ' . . , .. · .. ·. ( . . . 

. . ... ' . ' . 

Japonlar, Çin'e büyük 

bir darbe hazırlıyorlar 

Cin'de 450 bin kisilik bir 
~ • ..j 

kuvet tahsit ettiler! 
~ 

Mühim muharebelere intizar ediliyor 
Hong - Kong, 3 a.a. - Japon militaristleri, Çin'e karşı son te

şebbüslerini icra etmek üzere takriben 450.000 kişiden mürekkep 
18 fırka sevk ve tah~it etmişlerdir. Bunların ekserisi 17 - 18 yaşla
rındaki gençlerdir. 

Sovyetler Birliğinde 

16.380 kilometrelik 

bir u~uı yaplldı 
Moskova, 3 a.a. - Tayyareci Tuti

aef ve maıkinist Kalaşnikof, Moskova
Viladivostok. Moskova uçuşunu, seri 
yeni bir posta tayyaresiyle bitirmiş

lerdir. 
Havanın fenalığına rağmen 16.380 

kilometrelik bu uçuş, saatte vasati 305 
kilometre süra.tle 53 saat 40 dakikada 
başarılmıştır. 

Bu uçuş Moskova ile uzak şark ara
sında muntazam ve seri tay.v.are posta 
seferlerinin yapılabileceğini göster
miştir. 

Triyesle'de yahudi 

memurları istila 

efmeğe hazırlanıyor 
Paris, 3 a.a. - Havas ajansının Tri

yeste'den istihbarına göre, yahudiler 
aleyhinde itühaz edilmiş olan tedbir
ler sebebiyle bu şehrin yahudi olan 
devlet memurlariyle umumi müessese
lerde çalışan yahudi müstahdemin "is
tifa etmiye hazırlanmaktadırlar.,. Bü
tün memlekette bu kabil istifalar vu
kuuna intizar olunmaktadır. 

Harp cepheleri 300 kilometreden 
daha uzundur. Yani Anhvey eyaleti
nin merkezi olan Hopei'den Vuşen'e 
ve Yangtse nehrinin cenubunda kain 
Poyang gölünün garbine kadar imti
dat etmektedir. Japonlar, bir hafta -
danberi bu cephede yapmakta olduk
ları taarruzlara rağmen şimalde bü -
yük bir bozguna uğramış oldukların
dan şark cenubuna doğru çekilmişler
dir. Tanze'nin cenubunda ise, harp 
gemilerinin 'himayesi altında Juişang 
mıntakasma doğru pek az ilerlemiş
lerdir. 

Prag hükümetine 

Amerika anket yaptırıyor 
Vaşington, 3 a.a. - İtalya tarafın

dan yahudiler aleyhinde ittihaz edil
miş bulunan tedbirler, Hariciye Neza
reti tarafından yapılmakta olan bir 
anketin mevzuunu teşkil etmektedir. 

Hariciye Nezareti, bu baptaki mü
zakerelerinden sonra mültedler ko
misyoundaki amerikan murahhasına 
verilecek olan talimatı tasvip etmiş
tir. 

Ricat eden harp gemileri 
0 .1 :e Kiukiang'rn mansabı istika

rnc linde 30 dan fazla gemi bulunu -
yordu. Çin tayyarelerinin icra etmiş 
oldukları üç şiddetli bombardıman 
üzerine yarısı Kiukiang'a çekilmiştir. 
Hatta dün Çin tayyareleri tarafından 
altı japon harp gemisi tahrip edilmiş 
ve iki nakliye gemisi batırılmıştır. 

Şimdi Hopei'nin garbında Liuan'da 
ve Poyang gölü yakrnında kain Niyu
tuşan'da şiddetli muharebeler yapıl -
maktadır. 

Piiskilrtiilen japon t.aarru~kırı 
Hankov, 3 a.a. - Yangtse'nin şima

linde çinlilerin yapmış oldukları mu
kabil taarruzun ihdas etmiş olduğu 
vaziyeti tadil maksadiyle japonlar, 
Anhvey'in merkezinde kain Hopey'e 
mühim miktarda takviye kıtaatı gön
dermişlerdir. Maksatları kaybetmiş 
oldukları vaziyeti tamir etmektir. 

Yangçe'nin cenup sahilinde japon
lar, Matuçen'e varmak için Çin mü
dafaa hattmı yarmak üzere mütead
dit taarruzlarda bulunmuşlarsa da 
kaffesi püskürtülmüştür. 

Jıfühim harplar bekleniyor 
Her iki taraf da şimdi bu mıntaka

ya takviye kıtaatı göndermektedir • 
ler ve bu mmtakada çok yakında pek 
mühim muharebeler vukuuna intizar 
olunmaktadır. 

Kiukiyang - Manşang yolu üzerin
deki harekatta inkişaf görülmemiş 
ve Poyang gölü boyunca ciddi hiç 
bir muharebe olmamıştır. 

Japonlar bir şehri almışlar! 
Tokyo, 3 a.a. - Domei ajansının 

bir tebliğine göre, japon kuvetleri 
çinlileri şiddetli bir harpten sonra 
mağlQp ederek Kuantsi'nin yedi mil 
şarkında kain Hoşangsi'yi zaptetmiş
lerdir. 

Japon tayyareleri, Çin'in merkezin
de ve cenubunda ve bilhassa Vuşu'da 
birçok askeri mevkileri bombardıman 
etmişlerdir. 

Alman deniz 

manevraları 
Londra, 3 a.a. - Bazı ingiliz gaze 

teleri, a•lman deniz manevralarını bu -
günkü enternasyonal vaziyetle alaka· 
dar görerek alman hükümetinin ma
nevra sahasını tahdide karar venniş ve 
alman filoııunun §İmal denizinin ce
nubunda kalacağını İngilte:re'ye bil
dirmiş olduğunu yazmışlardır. 

Salahiyettar ingiliz mahafilinde 
beyan olunduğuna göre, Almanya'nm, 
manevraların ;imal denizinde devam 
etmesi normal bir hadisedir ve bu ma • 
nevraların şimal deniziniJ1 herhangi 
bir kısmına inhisar ettirileceğini gös
teren ortada hiç bir emare yoktur. 

Amerika bitarafhk kanununu 
ilga mı edecek! 

Vaşington, 3 a.a. - Avrupa'nın 
nazik vaziyeti dolayısiy1e cümhur re
isi Ruzvelt'in Vaşington civarından 
uzaklaşmamak kararı hakkında salahi
yettar mahafilde beyan olunduğuna 
göre, reiskümhur herhangi bir ihtilat 
karşısında parlamentoyu derhal fev
kalade bir içtimaa davet edebilecek 
bir vaziyettıe bulu11mak istemektedir. 
Bu takdfrde cümhurreisi, 1939 mayı· 
smda inkıza bulacak olan bitaraflıık 
kaınununun tidilini veya ilgasını par -
!Wnentodan tale edecektir. 

Hen ôyn Hitler'in 
tekliflerini getirmiş 

Prag, 3 a.a. - RJ.nsiman heyeti taraf mdan bugün aşağıdaki 
tebliğ neşredilmiştir: 

ita/yan basınının hücumları 
Roma, 3 a.a. - Yahudiler aleyhin

deki kararların ittihazındanberi bütün 
italyan gazeteleri, yahudiler aleyhin
de şiddetli neşriyata başlamıştır. 

Runsiman heyeti dün südetler mebl~su Eiholz'un riyasetindeki 
Hultşin mıntakası heyetini kabul etmiştir. Heyet, mezkur mınta
kadaki mektepler meselesi hakkında tafsilat vermiştir. 

"Lavaro Faşista,, bilhassa burjuva
ları faşistliğe karşı soğuk davranmak· 
la itham ediyor ve buna sebep olarak 
da onların fransız burjuvazisinin ve 
bilhassa yahudilerin nüfuzu altında 
kaldıklarını göstermektedir. 

Runsiman gene dün südet me- ı 
busu Kund'u da kabul etmiştir. 
Bugün de öğleden sonra hafta 
tatilini geçirmek üzere refikasiy
le birlikte Prag Başpeskoposu 
Kayer'in Brozani' deki malikane
sine gitmi,tir. 

Hitler'in teklifleri 

Prag, 3 a. a. - Hen/ayn, Hitler'Ie 
yaptığı mülakattan sonra gece geç 
vakit Aş'a dönmüştür. 

"Prager Mitıtig" gazetesine göre, 
Henlayn , Hitler'in Prag hükilmetine 
mukabil tekliflerini getirmiştir. Bu 
teklifler nihayet yarınki pazar günü 
neışredileceıkıtir. 

Diğer taraftan Runsiman•ın mua • 
vini Gvatkin de bu sabah şipıali Bo
hemya'ya gitmiştir. Orada Henlayn'· 
la görüşecektir. Bu münasebetle 
Henlayn Runsiman'ın mektubuna Hit 
ler'in cevabını tevdi eyliyecektir. Bu 
mülakat hakkında henüz şimdiye ka
dar hiç bir haber alınamamıştır. 

Obersalzberg l{Öriişme~i et
rafında tefsirler 

Paris, 3 a. a. - Gazeteler, Ober -
salzberg görüşmeleri hakkında müta
lealar sardetmektedirler. 

Övr gazetesi yıazıyor : 
"Bütün işitilen sözler, ittihaz e -

dilmiş olan esaslr kararları gizlemek
ten barı-ka bir şey istihdaf etmemekte
dir. Bu kararlar, Führer'in Nüren -

berg'deki söyliyeceği program mahi
yetindeki nutuktan evel ve hatta bel
ki de eyHil ayının sonuna kadar ifşa 
edilemiyecektir. Almanya'nın Ren 

neıhri boyunda halen yapmakta oldu
ğu istihkamlar, ancak bu tarihte ta
mamlanmış olacaktır." 

Yeni bir plebisit mi? 

Ordr gazetesi, Çekoslovakya'da ya
pılması muhtemel bir plebisitten bah
sederek diyor ki: 

"Birçok fransızlarla amerikalıların 

bu tuzağa düşmiyeceklerine inanmak 

istemeyiz. Plebisit usulü, pancerma

nizme mukavemet eden bütün devlet

leri berhava etmiye yarıyacak bir şey

dir ve hiç kimse, bu usulün günün bi

rinde Alsas Loren'e tatbik edilemiye· 
ceği hakkında bize teminat veremez. 

Pancermanizm, daima plebisit saye
sinde muaffak olmak talihine maz

har olmuştur. Çünkü vurmıya hazır· 

lanmış bir kuvet tehdidini savurmak

ta ve mukavemete mecal bırakmıyacak 

şekilde hareket etmektedir ve Alman-. 
ya bu tehdidin adeta monopolilne sa· 

hiptir.,, • 

Alman gazetelerinin yeni 
hücumları 

Berlin, 3 a.a. - Bir çek hudut mu

hafızının bir alman hudud muhafızına 

ateş ettiği ve fakat isabet ettiremedi· 

ğine dair Dresden'den gelen haberle

ri alman matbuatı çok şiddetli bir li
sanla bahis mevzuu etmekte ve Fransa 

ve İngiltere'yi Çeko11lovakya'daki al

m.anların hakiki vaziyetini lSyikiyle 

anlamı a davet eylemektedir. 

• 
Büyük Almanya kongresi 

)'arın toplanıyor 

Nurenberg kongresinin mevzuu: 

Bütün almanlar1n Almanya ile birle~mesi 
Bertin, 3 a.a. - 0 Büyük Almanya,, kongresi pazartesi günü 

Nurenberg'de açılacaktır. Kongre programı spor ve askeri ma
nevralardan tutunda meşaleli dini merasime varıncıya kadar her 
şeyi ihtiva etmektedir. 

Kongrenin esas mevzuunu bütün al-ı 
manların Almanya ile birleşmesi teş
kil edecektir. Siidet alınanları hakkın
da da bunların Almanya i,Je birleşmiye 
haklaı;ı olduğunun Hitler tarafından 
resmen beyan edilmesi bekleniyor. 
Hatta Berlin'in siyasi mahafili bu mü
nasebetle fevkalade mühim sözlerin 
söyleneceği kanaatindedir. 

Fransız elcisi de kongrede . 
bulunacak 

Paris, 3 a.a. - Fransa'nın Berlin 
büyük elçisi her sene olduğu gibi bu 
sen~ de N uremberg nasyonal - sosya
list kongresinde hazır bulunacaktır. 

Salahiyettar mahafilde beyan olun
duğuna göre bu, Fransa elçisinin al
man rüesası ile siyasi konuşmalarda 

da bulunacağını tazammun etmez. 
Böyle bir ihtimal henüz derpiş edil
miş değildir. 

B. Bonne'nin temasları 
Paris, 3 a.a. - Hariciye Nazırı Bon

ne, bu gün öğleden sonra Çekoslovak
ya elçisini kabul ederek merkezi Av
rupa'nm vaziyeti hakkında görüşmüş
tür. Bone, müteaıkiben Suriye başvekili 
Mardam'ı kabul etmiştir. Fransa'nın 

Suriye'deki orduları ba~kumandanı 

da bu mülakatta hazır bulunmuştur. 

Bel~ikanm dıı politikası 
Brüksel, 3 a.a. - Hükümet erkanı, 

B. Spak'ın beynelmilel vaziyet hak
kında vermiş olduğu uzun izahatı din
ledikten sonra Belçika'nın şimdiki 

hal ve şartlar dahilinde takib etmesi 
lazım gelen ve istiklal esasına daya
nacak olan harici siyasetini ittifakla 
tasvip etmişlerdir. 

• • 
Donanmamız lzmir limanında 

lzmir'de bulunan donanmamızın Amirdi gemiıi: Yavuz: 

l:unir, 3 (Hususi Muhabirimizden) - Fuar•dolayısiyle zaten 
kalabalıklaşan ve neşe ile çalkalanaın İzmir, kurtuluı günü olan 
9 eylülün yaklaşması dolayısiyle çok heyecanlı günler yaşamak • 
tadır. Donanmamız, gerek fuvar, gerek kurtuluş bayramı dolayı. 
siyle dün öğleden önce limanımıza gelmiştir. 

Filo Yavuz zrhhsiyle Tınaztepe, 

Kocatepe, Zafer dostroyerlerinden, 
Hamidiye kruvazöründen, Sakarya, İ-

nönü, Gür denizaltı gemile~inden, Er
gin ana ve Akın yardımcı gemilerin
den mürekkeptir. 

Filonun kaleden İzmir'e girişi çok 
heyecanlı ve parlak olmuş, harp gemi
lerini görmek için halk sahilleri dol
durmuştu. Fuar dolayısiyle İzmir'e 

gelip de şimdiye kadar donanmayı 
görmemiş olanlar, bu kalabalığın mü
him bir kısmını teşkil etmekteydi. 

Filo limana demirledikten sonra a-

miral Şükür Ok<Ul karaya çıkarak vi
layeti, belediyeyi ve kumandanlığı zi-

yaret etmilJ ve bu ziyaretler iade olun
muştur. Vali, belediye reisi ve kuman· 

dan, ziyaretleri iade etmek üzere Ya
vuz'a giderlerken filoca top atılmak 
suretiyle seldmlanmışlardır. 

Filo ay sonuna kadar lzmir'de kala· 
cak ve bu arada Ege'de birlik talim ve 
manevraları yapacaktır. Kahraman 

denizcilerimizin beyaz üniformaları, 
İzmir sokaklarını dolduran kesif ziya
retçi kalabalığına ayn bir neşe unsuru 
katmaktadır. 
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Dost memleketlerde : 

Romanya'da idari 
reform 

Romanya'da 15 a~stos 1938 tari
hinde çıkarılan yeni idare kanununu 
tatbik mevkiine koymak üzere, gene 
bu kanunla ihdas edilen on eyaletin 
idareşine memur valıiler, krral tara
fından tayin olunmuştur. Bunlar ara
sında eski idare adamlarından iki zat 
ile iki hakim, iki üniversite profesö
rü ve mütekait iki general bulunrn.a.k
tadır. 

Bu kanuna göre her bölgede dört
ten ona kadar eyalet mevcut olup ek
sersi siyasi değil, idari birer ünite ma
hiyetini haiz olduklarına alamet ol
mak üzere seyrüsefere elverişli başhca 
nehir yollarının adlarını taşımakta -
dır: Olt, Bucegi, Litıtoral, Bas-Danu
be, Dniester, Pruth, Suceava, Mureş, 
Someş, Timiş g~bi. 

Yeni kanun, idarenin ademi merke
ziyet-ini hedef tuttuğu için ild sene 
geçmeden vel tadil olunamıyacaktır. 

Kanunda nezaret dairesinin de ade
m~ merkeziyeti derpiş edilmiştir. Ad
liye, milli müdafaa ve hariciye neza
retleri müstesna olmak üzere her ne -
zaretin şimdiden soru-a valiler nezd.İllr
de vazile gören h<l't'ici bir dairesi ola· 
caktır. 

Kanunun tatıbikıine ait nizamname 
üç ay sonra tesbit olunacaktır. Yeni 
meclisler kuruluncıya kadar bunlettın 
vazifeleri valiler ile belediye reisleri 
tarafmdan görülecektir. 

Nahiyelerin yeniden tahdidi de dü
şünülmüşse de bu husus, ancak vari. -
dat durumunun tetkikinden sonra bir 
karara bağlanacaktır. Bu tahdit J.c.eyf~ 
yeti dahiliye nezaretince tasvip olun
mak lazımdır. Bu muamelenin ikmali
ni müteakip belediye reislerinin ve 
bir de köy delegasyonlarının taıyinıine 
başlanacaktır. 

Şimdiden sonra prefeler münhası

ran idare mesleğine mensup buluna.o.- · 
lar meyanından seçilecektir. 

Bundan sonra idare mesleği men
suplarından yetişecek bölge genel 
sekreterleri de muvakkaten vekaletler 
genel direktör ve müfettişleriyle ida
re divanları azası ve yükeck rütbeli a:a
bitler meyanından seçilebilecektir. 
Bükreş beledyesinin teşkilat kanu -

nu idari reforma uygun bir şekle k.o -
nulacaktır. 

Maliye işlerine gelince: depart
manların v~rgileri, munzam vergileri 
hak ve vecibeleri ve bütün emlak ve 
emvali bölgelere intikal edecektir. 
Departmanların istıifade cd«ekleri 
vergiler bölgeler tarafından tahsil e • 
dilecek departmanlara ait emval ve 
emlak gene bölgelerce idare oluna
caktır. Prefeler ancak departmanla
rın ihtiyaçlarına göre sarfına valiler
ce izin verilecek paranm ödenmesine 
emir verebileceklerdir. 
Şimdiye kadar direktörlük, rejiyon 

idaresi, müfettişlik gibi is.imler altın
da gruplara ayrıl.an bütün nezaretle -
rin harici işleri - yukarıda işaret olu
nan istisnalar baki olmak üzere - ye
niden on grupa ayrılacaktır. 
Ayrıca idare divanları da kurula

caktır. 

Romanya dahiliye nezareti nahiye
Ierin memnuniyeti mucip bir surette 
faaliyete geçmelerini temin edecek 
surette mezcoluınması hak.kında direk
tif verecektir. 

Romanya'daki iıdari reformun ba§lı
ca hatları bunlardan ibarettir. Nahiye, 
kaza, eyalet ve saire gibi eski idare 
taksimatına bu veçhile riayet edilmek
le beraber bunlara bir de "rejiycm,, i -
lave olunmuş oluyor ki bundan da ga· 
ye N ezaretlerin işini hafifletmek ve 
eyaletlerle kazaların varidatını daha 
iyi idare imkanmı sağlamaktır. 

KÜ(ÜK Dl~ HABERLER 1 

X Atina - Yunan hükümeti yeni 
sefarethaneler ihdas etmiştir. B. jan 
Politis, Stokholm sefir1iğine taıyin e -
dilmiştir. 

X Montevideo - Şiddetli fırtınalar 
ve yağmurlar yüzünden nehirler taş -
mıı, birçok evleri alıp götürmüş, sekiz 
~i.nin ölmesine ve 100 kadar insanın 
ylralanmasına sebebiyet vermiştir. 

X Budape§le - Deyli Telgraf ga • 
zetesinde macar başvekili İmredi'ye 

atfen intişar eden mülakatın asıl met
ni henüz Peşte'ye gelmemiş olmakla 

beraber, salfilıiyetli mahfillerde, baş -

vekilin mezkur ingiliz gazetesi muha

birine hiç bir mülakat vermedi katiyen 
beyan olunmaktadır. 

X Berlin - Alman muharipleri bir
liği reisi dük dö Koburg, Polonyalı 
muharipler heyeti şerefine bir ziyafet 
vermiştir. 

X Filadelfiya - Jüri, mücazat oda
larındaki dört mevkufun şüpheli ölli -

mündı::n dolayı mahalli hapisanenin 
direktörü ile muvinini ve madiln me-

murlardan on bir kişiyi "caniyane ih
mal" ile itham etmi tir. 
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lNöNU HAVACILIK ŞEHRİNDEN RÖPORTAJLAR 

İnönü'nün kırmızı taşından 
büyük havacıhk şehri nasll kuruldu? 

Kam la bile ayni döviz : Hava tehlikesin· unufmıyahm ! 
Bugün sizinle İnönü havacılık 

şehrini gezeceğiz. Bir yere 
şehır adını verebilmek için, tam bir 
bütünlük aranır. Umumi manada 
şehrin sokakları, evleri, dükkanları, 
ve bütün sosyal ihtiyaçları karşılı
yacak türlü tesisleri vardır. Fakat 
bir havacılık şehri, bambaşka bir 
şeydir. 
İnönü, Türkiye'nin ilk havacılık 

şehridir. Türk Hava Kurumu Baş
kanı'na, bu şehri gezdikten sonra 
sordum; 

"- Memleketin diğer yerlerinde 
de İnönü gibi havacılık şehirleri. 
kurmak niyetinde misiniz? 

B. Fuat Bulca, evvela bunun bir 
tabiat imkanı meselesi olduğunu 

söyledi: 
··-Çünkü, dedi. bir havacılık şeh

ri kurmak için yalnız boş bir saha 
kafi değildir: o sahanın havacılık 

hareketlerine müsait vasıfları ihti
va etmesi lfizım .. Herhangi bir ne
bat, herhangi bir ağaç, hatta herhan
gi bir inşa tarzı bile coğrafi imkan
lar ararken, tabiatin en sırlı tarafı 

gibi görünen havacılık için böyle 
şartlar aramak gayet tabiidir. İnö
nü, kendi kendine bulunmuş bir yer 
değildir. Onu biz, bir çok araştırma
lardan sonra, bütün ideal vasıfları 

ihtiva eden bir köşe olarak elde et
tik. Bugtin için İnönü türk havacı 
neslin yetişmesine çok müsait ve o
na kifayet edecek kadar geniş bir 
yerdir. İhtiyaç hissettikçe tesisleri
mizi genişleteceğiz.,, 

İnönü, daha uzun zaman Türki
ye'nin biricik hava şehri olarak ka
lacaktır. Bu itibarla onun havacılı
gın bütün icaplarını karşıhyan te
sislerini öğrenmek en aktüel ve ha
yati mevzulardan birini öğrenmiş 

olmak kadar enteresandır. 

E vvela sıra ile bir çok binalar 
var. Bu binaların hepsi, ay

rı ayrı işler görmektedirler. Tıpkı 

bir şehir gibi .. Eger, İnönü binaları
nın ışgal etmekte olduğu yerleri, 
üst üste hesaplar ve bu binalarda ya
ş.amaları mümkün olan insan sayı
sını mikyas tutarsanız İnönü, daha 
bugünden, bir kaza merkezini çok 
aşmıştır. Fakat, her kazamızda İnö
nıi'ndeki kadar konfor ve İnönü'n
deki kadar medeni vasıtalar bulun
sa .. Otomobil, elektrik, radyo, sine
ma, doktor, eczane, revir, sıhi hayat, 
p15.nlı hayat, kütüpane, bütün Tür
kiye matbuatı ve nihayet garplı ha
yat namına hatırınıza ne gelirse 
hep:;i.. 

İnönü'nde binaların hepsi taştan
dır. Bu taşlar, kumu ve topragı bol, 
fakat taşı çok az olan bazı şehirle
rinki gibi suni değildir. Halis İ:lönü 

.aşı .... İnönü taşının değerini hepi
miz biliriz: Tiırk çocukları, bu ka
yalıklar üzerinde hayat veya ölüm 
harbi yapmışlardır. Şimdi bu, oyuk
larında kartalların yaşadıkları ka
yalardan kopartılmış ve yontulmu:, 
olan düz taşlardan, bu muntazam bi
nalar yapılmıştır. 

Rengi granite çalan bu taş, üstüs-

Havacılık ıehri binalarından biri üzerinde rekor planörü 

Yazan: 

CEMAL KUTAY 
tc geldiği zaman, taş bir kale man
zarası almakta ve üzeı inde akşdm 
güneşinin kızıl rengi daima yan
maktadır. Burayı sevmemiye. hatta 
bakmamıya ne kadar ahdetmış olur
sanız olunuz, bu tatlı 'kırmızı renk, 
bir eser, müspet bir insan eseri ola
rak bakışları kendine ç~virmekte ve 
kendisiyle muhakkak meşgul etmek
tedir. Ben, aynı manevi kuveti taşı
yan bir başka inşaya da batı smırın
da rastladım. Orada da budu! üze
rinde yapılmış olan nöbetçi kulesi
nin ruyet çerçev:ııine giren hangi 
kısımları geçerseniz geçiniz, gözle
riniz, muhakkak ona takılıyor ve o
raya dikkatle bakıyorsunuz. İnönü 
ile arasında, yüzlerce kilometre ve 
bölgeler bulunan bu kulenin biri
birine benzemiyen tarafı belki biri
birini tamamladıkları içindir: hu
dut karakolu kulesi, bir istiklalin 
devamı, İnönü havacılık şehri o is
tiklalin ebedileşmiş olduğunu anla
tan eserlerdir. 

i lk girdiğiniz bina karşılıklı 

ve biribirine müsavi iki kı
sımdır: burası, erkek talebelere 
mahsus olan yatakanelerden birin
cisidir. 

Yatakane deyince, bilhassa bir 
kampta, hatırımıza gelen muayyen 
tip, burada yoktur. Ateş rengi batta
niyeli, tertemiz beyaz örtülü, mü
kemmel karyolalar, ortada geniş, 

güzel masalar, beyaz, lake gardrop
lar .. Insan ,üç sene eve!, bir çardak 
bile bulunmıyan bu yerlerde bu kon
foru, hayal gibi görüyor.. Burada 
72 erkek talebe yatmaktadır. Herke
sin ismi ,karyolaların üzerinde yazı
lı .. Biribirine çok bcnziyen bu kar
yolalarda insan yerini pek kolay
lıkla bulamıyor. 

İkinci bina, aynen birincisi gibi
dir. Bunun farkı, bir tarafmm öğ

retmenlere ait oluşu.. Öğretmenle-

rin kısmında karyolalar, altlı üstlü 
degil. •. Bütün fark bundan ibaret .. 

Üçüncü bina idareye ait olan kı

sımdır. Her binanın, asgari 50 met

re bir uzunluk kapladıgını düşünür

seniz tek sıra ü.ı:erinde uzanan bu 

yapıların büyiıklüğiı daha kolay an

laşılır. 

ldareyt: ait kısımda beş yataklı 

bir revır var. Burası, sıhat servisi 

vazifcsinı de goriıyor: Ec~ane ve 

doktorların ouası da buradadır. 

Bu binanın önunde iki büyük 

bomba var. Burası, sıhat st:rvisi va

zifesini de görüyor: Eczane ve dok

torun odası da buradadır. 

Bu binanın önünde iki büyük 

bomba var: üzerinde şu döviz yazı

lı: Hava tehlikesini unutmıyahml.. 
Memleketi böyle bir tehlikeden 

büsbütün masun kılmak için toplan
dıkları bir yerde bu dövizi okuyan 
gençlik, şu üç kelime içinde bütün 
mesaisini şuurlandırmaktadır. 

D ördüncü bina, bayanların ya
takanesidir. Yapı itibariyle 

diğerlerine benziyor. Hiç bir husu
siyeti yok. Yatak salonuna girdiği
miz zaman, kampı gezdiren arkadaş, 
sordu: 
"- Burada erkeklerin yatakane

sine benzemiyen ne bulacaksınız? 

Dikkatle etrafı araştırıyorum: 

herşey aynı .. Karyolalar, masalar, 

gardroplar, hatta salonun inşa tar

zı .. Birdenbire gözüm, ortadaki bü

yük masanın ortasında, erkeklerde 

görmediğim bir şeye takılıp kalı

yor: Çiçek! Masanın üstünde renk 

renk kır çiçekleri dolu olan iki vazo 

ve peııçerelerde bir kaç saksı .. 

Erkek arkadaşından hiç ayrılmı

yarak, zevkli olduğu kadar yorucu 

olan çalışmayı aynı muvaffakiyctle 

yapan türk kızı, bir hususiyeti olan 

çiçek sevgisini kamptaki yatak oda

sında bile göstermiş .. 

I Bilmecemizi doğru halledip 
hediye kazananlar 

Birer kartpostal kazananlar: 
Konya Sungur mahallesi 22 numa

rada Orhan Gürpınar, Ankııra İstiktal o
kulu Yaşar Erinç, Ankara Gazi lisesi 
515 İhsan Özbayrak, Kocaeli orta okulu 
736 Namık Docu. Zonguldak Bakkal 
Mustafa eliyle Hilmi, Burdur P.T.T. 
müfettişinin oğlu Halit Oğuz, İsparta 
Karaağaç mahallesi bakkal Hakkı eliyle 
Süleyman Erkek. İzmit Karataş mahal
lesi 18 numarada Nuran Yazıcı, Ankara 
birinci orta okul 583 Akgün, Zonguldak 
Efesbank Cetal Tunçer, İstanbul Tarla
başı Demirtaş sokak 38 numarada Ahileıı 
Rusos, Isparta Karpuzçeşme karşısında 
tüccar Nuri eliyle Rifat Öncer. Zile Bü
yükcami mahallesi 5 numarada Sevim 
Soydan, Yıldızeli Cümhuriyet okulu l 79 
Osman Erdin, fsparta Karpuzc;eşme ci
varında Zuhtiı Gözlü eliyle Necati Öz
han, Havza bakkal Bekir eliyle Kemal 
Yılmaz, Baskıl kaymakamının kızı Mih
rizafer, Bursa Meydancık İncirli caddesi 
5 numarada Osman Ayülkü. Konya Ha
cı Habip mahallesi 2 numarada Adil Ka
ragdz. Çumra Sandık emininin oğlu Bay
dar, Malatya Yenigün magazası Mesut 
Turfanda, Ankara Önccbeci 28B de Er
doğan Gökcr. 

llilrn•·c•·mizi doğru hallt·<lip 
lwdiye kazanamıyanlar 
Eskişehir Turnn okulu 231 Fahri Bol

kal, Buyukçekmcce yatı okulunda Ben
gi Asılol, Kadirhan ilk okulu 13 Hakkı 
Arıcı, Adana Kız lisesi 694 Munire, A
dana Çukur Mescit mahallesi 68 numa
rada Mehmet Es;cr, lJiyarbakır İş dai
resı Mufettiı;inin oglu Haluk Onut. El
azıc lkusat Bankası muhasibinin o.-;
lu Enver l,;olpan, Elazıt orta okul 24 
S.ılahattın Can, Tarsus vakıflar lııcmu
runun kızı Siıheyla Kural, Bulanık ılk 
okul 163 Erdoı;an Ural, Elazıc Ataturk 
okulu Kandemır Yorulmaz, Blazıı; ıkın
ci koıni .. er Halit oğlu Şeref Karabulut, 
Bor T. C. Zıraat Hanıı:ası memurunun 
oglu Fethi Budak, Bafra orta okul 173 
Kemal Goren, Ankara Koyungoz sokak 
18 numarada Halide Maytere, Ankara 
P. K. 506 Nermin İstek, Sungurlu Hay
dar oglu Şukriı Yalçın, Ankara ikinci 
Orta okul 66 Vecihe, Ankara bırincı or
ta okul Yahya Aktay, Uskudar Sultan
tepe Selvilik cadde~i 61 numarada Mus
tata İlhan Dilmaç, Ankara Turhan Tan
el, Ankara Dumlupınar okulu 614 Na
zım Sıli, Ankara Necatibey okulu 894 
lhsan, Ankara Maliye Vekaletınde Raif 
oglu Yuksel Sayan, Ankara Ataturk bul
varı Gi.ınyü:du apartımanı Ulvi Kunıluh, 
Kilis postane cıvarı !>4 numarada Tiır
klin İpekçi, Malatya ınhisarlar başmüdiı
riıniın oglu Sermet Kanık, Sıvas orta o
kul 559 Fahri Erişen, Elazığ İsmetpaşa 
caddesi 98 numarada Nuri Güç, Ankara 
Derim okulu 160 Nevzat Bilgebay, An
kara Gazi Lisesi 550 Kemal Gulsalan, 
Konya Cedidiye mahallesi 85 inci sokak 
10 numarada Muammer Batur. İstanbul 
Darüşşefaka 234 Feridun Ün, Çankırı 
hükümet caddesi 27 numarada Cemal 
Nazmi Ancan, Ankara birinci orta okul 
Nejad Kayıhan, Ankara erkek lisesi 675 

Feridun heri, Ankara istiklal okulu 
Necip 1ıeri, Ankara muhafız alayı ban
dosunda Kemal Yurddaş, Ankara yeni 
halde 14 numarada M. Ali oğlu Osman 
Çarhoğlu, İstanbul Laleli Şair Hafjmet 
sokağı 40 numarada Kenan Erkaya, An
kara Atatürk okul 148 Hikmet, Karabük 
elektrik santralında makinist oğlu İbra
him Ercan, Ankara Demirli Bahçe Gü
ley sokak 4 numararla Şakir Attar, An -
kara kız lisesi 187 Bedia Erik..a. İzmir A
li Çetinkaya Bulvarı Seyhan vzlcr, Çan
kırı istasyon caddesi 27 numarada Hü
seyin Sırma, Çankırı istasyon caddesi 
dere sokak 2 numarada Hamide Arıcan, 
Eğirrlır Ziraat Bankası memurunun oğ
lu Erdoğan Sorguç, Ankara İsmetpaşa 
Kız Enstitüsü Muazzez Tok, Ankara 
Muhterem Ba§aran, Bolvadında Afyon 
lisesi talebesinden Sabri Ulaş, Ankara 
Öncebeci U:ı:anlar sokak 9 numarada 
Mustafa Doğrul, Erzurum Millet Bah
çesi karşısında 5 numarada Selma Can
gören, Ankara Ulus ilk okulu 871 Hik -
met Mencü, İltekin okulu 924 Jale Ka
yan, İsmet İnönü ilk okul 1451 Nejat 
Özaydın, Ankara Gaıi Lisesi Feridun 
Aslan, Ankara birinci orta okul Hüsnü 
Kaner, Ankara Konur sokak 9 numara
da Ö:ı:can Yalım, Çorum istiklal okulun
da 524 Müfit Kuşkucu, Ankara Foto Ra
sim atölyesinde Orhan Şahin, Amasya 
orta okul 120 Ruhi Mısırlı, Ankara İs
metpaşa Enstitüsü Hamide Açıksöz, An
kara İltekin okulu 1034 Zeynep Öcalır, 
Ankara Atıfbey 181 numarada Recep 
İyialkan, Ankara ticaret lisesi 354 Ne
zahet Önüt, Mimarkemal okulu Talip 
Eracar, Eskişehir şeker fabrikası 2309 
Enver Çakar, İstanbul Vefa orta mek-

tehi 1149 Kazım Südas, Ankara muhafız 
alayı bandosunda Kemal Gürz, Ankara 
Mimarkemal okulu 16 Semiha Te:ı:man, 
İstanbul Kazancı Sormagir sokak 33 nu
mara Sıtkı Balkan. Kırşehir Gazi ilk o
kulu 229 Mehmet Yalçın, Ankara ikinci 
orta okulu 307 Hüsniye Ö.z:tibet, Bandır
ma C. H. P. 229 Zehra, Kütahya vilayet 
matbaasında Ali Gürel, Bandırma hükü
met arkasında 13 numarada Fahdye U
mut. Samsun cumhuriyet okulu Oguz 
Aydınol, Yalvaç Kaymakamının oğlu 
Hikmet Bozoğlu. Diyarbakır İzzetpaşa 
caddesinde Sait Tonur, Ankara Meliıhnt 
Celikses, Zonguldak Halkevi arkasında 
Cihat Ay, Ankara Yegane Ardan, Malat
ya sinema caddesi 11 numarada Necmi 
Tatar, Hayrebolu Zeki Akçe!, Malatya 
Sıvas caddesi Neriman Yakın, Muğla 
Maarif müdürünün kızı Türkan Gürar
da, Ankara Gazi lisesi Tahsin Yalçın, 
Ankara Leblebici mahallesi Şemsettin 
Yasuman, Ankara ticaret lisesi 315 Su
heyla Kıralioğlu, Ankara Mcşnıtiyet 
caddesi Fahriye Selı;uk, İstanbul Şehir
emini Odabaşı sokak 23/ 4 de Feridun 
Alptekin, Malatya tmren ma~azasında 
Muzaffer Turfanda, Zongulrlak Coşkun 
Kanay, Sandıklı Halil Günal, Isparta 
Yayla mahallesi Bahaettin İlter, Hafik 
Cumhuriyet okulu Süreyya Sayın, Ela
zıg Atatürk okulu Tursut Erol. 

Karakterinizi düzeltiniz 
Avrupa'da iki doktor ortaya yeni 

bir fikir atmışlardır: Aynaya bakarak 
kaı akteri tashih etmek. Bu doktorlar 
eliyorlar ki: ••Günde bir kaç dakika bir 
aynanın karşısına geçip kendi kendi
ni seyretmenin büyiık faydaları var
dır. Bu sayede ürkek olanlar cesaret 
sahibi, öfkeliler mülayim, hayal se
venler iş adamı olabilir. Bunun için 
her salıah çeyrek saat kadar hveç usu
lü jimnastik yaptıktan sonra, yüzünü
ze çok dikkatle bakacaksınız. Eğer 
yüzünüzde hiddet a15.metleri görürse
niz hemen gülümsemiye çalışacaksı
nız. Çok ge5(ffieden bütün tabiatinizi 
değişmiş bulursunuz.,, 

Molison lıansmdan aynldı 
ı;::arısı ile birlikte bir rekor yapan 

meşhur tayyareci Molison karısından 

ayrılmıştır. Londra'da bir mahkeme 
bu iki tayyareci çifti 60 saniyede- ayır
mıştır. Jim Molison Fransa'da Kotda
zür'de bulunuyordu. 
Bunların müstakbel projelerini bu

gün kimse bilmiyor. Yalnız Jim Moli
son yeni rekorlar yapacağını söyleme
sine rağmen henüz hiç bir şey yapma
mıştır. Kadına gelince, bir köye çeki
lerek hem kocasını, hem de yaptığı 
rekoru unutmıya !:<lhşmaktadır. 

r 
Ankara Borsası 

3 Eylül 1938 Fiyatları 

ÇEKLER 
IU,'TIY Kllpanıı> 

Londra 6.14 6.14 
Nevyork 126.68125 126.68125 
Par is 3.4425 3.4425 
Milano 6.6625 6.6625 
Cenevre 28.8475 28.8475 
Amsterdam 68.8475 68.8475 
Beri in 50.69125 50.69125 
Bniksel 21.37125 21.375 
Atina 1.1225 1.1225 
Sof ya 1.515 1.515 
Prag 4.3425 4.3425 
Madrit 6.14 6.14 
Varşova 23.7075 23.7075 
Budapeşte 25.06 25.06 
Bükreş 0.9175 0.9175 
Belgrat 2.8550 2.8550 
Yokohama 35.8425 35.8425 
Stokholm 31.6550 31.6550 
Moskova 23.7350 23.7350 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 ikramiyeli 
Ergani 96.75 96.75 

'------------------
ww 
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ı RADYO 

Ankara : 

üğle Neşriyatı 
12.30 Karışık 

ne;'iriyau - 12.50 Pl5.l:la türk musıkıs 
hal kşarkıları - 13.15 Ajans haberlerı 

Akşam Neşriyatı : 18_30 Plakla 
musikisi - 19.15 Turk musıkısı ve hal 
kıları (Makbule) - 20 Saat ayarı ve a 
neşriyat- 20.15 Mustafa Çaglar, ınc 
faslı - 21 Havacılık münasebetiyle k 
ma (Ş. Hazim Ergukmen) - 21.15 St 
salon orkestrası: 1- Walter Eılers: 
chen aus Wien. 2- Gcorı.; Schotz: Wcn 
Drehorgel spielt. 3- Weber: Lilosaiqu 
Roerter: Darinka. 5- Brusso- Fiamet 
22 Ajans haberleri ve hava raporu -
Yarınki program ve son. \ 

İstanbul : 

Ugie 1 eşriyatı 
12.30 Türk mu 

si (plak) - 12.50 Havadis - 13.05 
musikisi (pliı.k) - 13.30-14 Kadıkoy h 
vi namına: Keman konseri, İskcnder A 
piyanoda Hana Seven. l- Handel: So 
sol minor. 2- Korelli: La folya. 3- Moz 
Rondo. 

Akşam Neşriyatı : 
1 30 

D 
8. ans 

kisi (plilk) - 19 Konferans: Fatih hal 
namına- Suat İsmail Gurkan (Diş etle 
dişler uzerindeki chcmıyeti) - 19.ZO H 
muzik: TepebaRbelediye bahçesinden 
len - 20 $.aat ayar.ı._: Grenviç rasatnn 
den naklen - Suat Gih. ve atkadaşları t 
fından türk musikisi ve halk şarkılar 
20.40 Hava raporu - 20.43 Ö~er Rıza 
nıl tarafından arapça söylev -21 Saat 
n: Orkestra: 1- Nikolay: Di lutgine 
ber. 2- Verdı-Trovatore. 3- Grieg: O p 
tan - 21.30 Nezahat ve arkadaşları t 
fından türk musikisi ve hal kşarkılar 
22.10 Keman konseri: Konservatuvar 
fcsôrlerinden Ali Sezin, piyanoda Rfina 
ven: 1- llah: Konserto re minör. 2- Lük 
Saraband ve taııburen. 3- Dvojak: Hli 
rask. 4- Albeniz- Hota aragoneza - 22 
23 Ajans haberlerı, ertesi gıinün prog 
saat ayarı, son. 

AYrupa : 
O.t'c..ı:<A v ~OPERETLER: 10.45 Do 

lantzender - 14 Bcrlın - 16 Frankfur 
19 Laypsig - 20 Prac - 20.10 Kolony 
20.15 Huluz, Pirene - 21 Roma, Frnnkf 

ORKESTRA KONSERLERİ VE S 
FONlK KONSERLER: 9.35 Stokholm 
12.3 Varşova - 17.15 Milano - 17.20 
ytviç - 20.10 Munih - 20.30 Brüksel, 
ris. 

ODA MUSİKİSİ: 8 Laypsig - 9.30 S 
bruk - l 1.20 Kolonya - 11.30 Bertin 
11.35 Beromünster - 18.50 Droytviç -
Berlin - 19.15 Doyçlandzcnder - 19 
Bcrlin, Bresl:ıv. 

SOLO KONSERLERİ: 9.30 Breslav 
10.45 Beromünster - 1-4.20 Stokholm 
15.30 Laypsig, Ştutgart - 16.20 Beromü 
ter - 17 Varşova - 18.30 Breslav -
Münih - 20.50 Sottens - 22 London - R 
yona! - 22.30 Doyçlandzendcr. 

NEFESLİ SAZLAR (MARŞ V.S.) 
Breslav, Hamburg, Kolonya - 1 l Hamb 
- 12.30 Ştutgart - 13 Stokholm - 14. 
Beromünster - 16 Prag - 18.30 Kolonya 
l 8.50 Lon<lon- Rccyon:ıl - 24 Ştutcnrt. 

ORG KONSERLERİ: 8.15 Kolon,ıa 
8.30 Laypsig - 9 Frnnkfurt - 9.30 M
- 10.30 Frankfurt - 15.15 Frankfurt. 

HAFİF MÜZİK: 5 Brcslav - 6 St 
ı::art - 8 Königsijerg - 8.30 Münih. 8. 
Hamburg ~.ıın u----.,.~ı-..T" ,.-r;.d 
ısıg - 10 Bcrlin, Laypsig - 10.30 Koni 
berg, Ştutgart - 11 Münib - 11.30 Şt 
gart - 12 Bertin, Laypsig - 13 Münib 
13.15 Ştutgart - H.5 Laypsig - 14.30 
man istasyonları - 15.30 Berlin - 16 A 
man istasyonları - 18 Bertin, Varşova 
20.10 Berlin, Frankfurt, Ştutgart - 20. 
Hnmburg - 20.45 Tuluz - 21 Stokhol 
Ştutgart - 21.5 SBeromünster - 2'2.30 A 
man istasyonları - 23 Budapeşte -
Hamburg. 

HALK MUSİKİSİ: 8.10 Breslav - ı 
Ştutgart - 19 Frankfurt - 20.10 Bresin 

DANS MüztGt: 19.20 Kolonya -
Milano - 21.30 Floransa - 21.40 Mon 
Ccneri - 22 Budapeşte - 22.15 Belcrat 
22.40 Brüksel - 23 Floransa, Lüksembur 
Milano, Paris - P.T.T., Strazburg, Paris. 

Aydın.da köy yangını 
Aydın, (Hususi) - Çine ilçesin 

bağlı Karpuzlu kamununun merke 
olan Demircidere köyünde evclki ak 
şam bir yangın oldu. Dört dükka 
bir han, bir kahve, ve bir kooperati 
binası tamamen yandı. 

Mütevazı salona Rober'i kabul eden o oldu. Fe
lisi'nin bir akşam evel halecan ve istırap çekmi§, 
fakat ,imdi iyile,miş olduğunu bildirdi. 

- Odasında rolüne çalı,ıyor. Sizin burada oldu
ğunuzu haber vereyim. Sizi gördüğüne pek mem -
nun olacaktır, Mösyö dö Linyi. Sizin ken·disini pek 
sevdiğinizi bilir. Ve hakiki dostlar, hususiyle tiyat
ro aleminde, pek nadirdir. 

GOLO.NC HiKAYE 
- Ben de öyle. Fakat ne yapayım? 
Rober, kö~ ve bucağı ara§lırarak odayı iM üç 

defa dola§tı. F elisi ona, mütevazi hediyelerden 
ibaret bulunan, fakat menşelerinin izahı her vakit 
kabil olmıyan zavallı mücevherleriyle biçare bib
loları hakkında mahimat istiycecğinden çekinerek 
biraz kaygı ile bakıyordu. Vakıa bu gibi vaziyet
lerde insan istediğini söyler, fakat kendini teltzip 
etmek, sıkılmak ta kabildir, ve böyle bir şey de 
hakikaten zahmetine değmez. Bundan dolayı Fe
lisi onun dikkatini ba§ka tarafa tevcih etti: 

Rober, Madam Nantöy'ü şimdiye kadar ona at· 
fetmemiş olduğu bir ihtimamla tetkik ediyordu. 
Onda kızının daha ileride alacağı simayı arıyordu. 
Anaların yüzlerine bakarak onlarda kızlarınm ma
ceralarını memnuniyetle okurdu. Ve bu r.efer, bu 
kaılının hatlarını ve §ekillerini alaka ile müşahede 
olunacak bir kehanet gibi ısrarla deJifre ediyordu. 
Onda ne uğursuz, ne de iyi sayılacak hiç bir fCY 

okumadı. Yağlı, dinlenmi§ renkli, taze tenli olan 
Madam Nantöy, etlerinin gev§ek ti§manlığiyle, 

manzarası çirkin bir kadın değildi. 
Rober onu sakin ve rahat görerek sordu : 
- Siz sinirli değil misiniz? 
- Hiç bir zaman sinir nedir, bilmem. Kızan ba-

na çekmemi§. Tıpkı babası. Sıhati bozuk olmamak
la beraber nahifti. Attan düşerek öldü ... Mösyö dö 
Linyi, size bir bardak çay getireyim. 

Felisi içeriye girdi. Saçlarını dökmüt ve arkası -
na, kalın klaptandan bir kordela ile belinden ga -
yet gev§ek bağlanmış beyaz yiinlü bir sabahlık giy
mişti; ve kırmızı terliklerini sürüyor, bu haliyle ço
c.uıfo ben7.iyordu. Ailenin teklifsiz dostu, tablo ta
ciri Toni Meyer, papas cübbelerini andıran bu elbi
E'" ile gördükçe ona Şarole'li frer Anj derdi, çünkü 
M.ııdmazel dö Şarolc'yi fransisken elbisesiyle tem
ail eden Nnttiye'nin bir tablosu ile Felisi'nin bu kı-

Yazan: ANA.TOL FRANS 

lığı arasında benzerlikler bulurdu. Rober bu küçük 
kız karşısmda şaşkın ve sessiz duruyordu. 

- Gelip hakkımda malumat almakla lütfetti
niz. Teşekkür ederim. Daha iyiyim, dedi. 

Madam Nantöy: 
- Felisi çok çalışıyor, lüzumundan fazla çalı

§ıyor. Parmaklık'daki rolü onu yoruyor. 
- Hayır, hayır, anne. 
Tiyatrodan bahsedildi, ve muhavere cansız de

vam etti. 
Gene susulmut olduğu bir sırada ma·dam Nan

töy, mösyö dö Linyi'den hala eski moda gravürle
rini arayıp aramadığını sordu. 

Felisi ile Rober ona ne demek istediğini anlamı
yarak baktılar. Rober, vaktiyle ona, gizli tutama
mıt oldukları randevülerini izah edebilmek için 
gravürden bahsetmi§tİ. Fakat artık onu hatırlamı
yorlardı bile. O zamandan beri, ihtiyar müellifin 
dediği gibi, a§kları üzerine bir ay parçası düş· 

müttü. Yalnız madam Nantöy, Ürcufelere karşı 

duymakta olduğu derin hürmet sevkiyle hatırlı
yordu: 

- Kızım bana, bu eski gravürlerden sizde pek 
çok bulunduğunu ve bunlardan kostümlerine tatbik 
edilebilecek fikirler buldufunu sÖ)'.lcmiJlİ. 
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Çeviren: NASUHi BAYDAR 

Felisi: 
- Geliniz, mösyö dö Linyi, size Sesi) dö Ro~or 

için bir kostüm projesi göstermek istiyorwn, dedi. 
Ve onu odasına sürükledi. 
Bu, duvarlarma çiçekli kağıtlar yapı§tırılmıt, bir 

aynalı dolap, iki hasır iskemle ve baş ucunda mu 
kaddes su çanağı ile bir §im,ir dalı bulunan beyaz 
pike eteklikli bir demir karyola ile tefriş edilmi§ 
küçük bir oda idi. 

Felisi Rober'e uzun uzun dudaklarını Öptürdü. 
- Seni seviyorum, biliyor musun? 
- Bundan emin misin? 
- Ah! Elbet. Ya sen? 
- Ben .ele seni seviyorum. Bu kadar seveceğimi 

hiç sanmazdım. 
- Öyle ise sonradan sevmiş olacaksın. 
- Sevgi zaten sonra başlar. 
- Bu dediğin doğrudur, Rober. Önceden bilin-

miyor. 
Böyle diyerek başını salladı. 

- Dün pek rahatsızdım. 
- Trüble'yi gördün mü? Ne dedi? 
- İstirahat ve süklınun elzem olduğunu &Öyle-

li. .. Canım, on beş gün kadar makul hareket et

memiz lnzım. Canın mı ınkıldı? 

- Rober, eldiven kutumu aç. 
- Eldiven kutusunda ne var? 
- İlk defa bana vermi§ olduğun menekşeler. 

Sevgilim. Beni bırakma. Gitme!. .. Bu~ünden yarı
na yabancı memleketlere, l..ondra'ya, lstanbul'a 
gidebileceğini düşündükçe deli oluyorum. 

Rober onu temin etti, Lahey'e gönderilmesi dü
şünülmÜ§ olduğunu söyledi. Fakat gitmiyecek, 
kendini nazırın hususi kalemine memur ettirecek

ti. 
- Bunu bana vadediyor musun? 
Samimi surette vadetti. Ve F eli si hemen ne§C· 

lendi. 
Küçük aynalı dolabı göstererek: 

- Görüyor musun, sevgilim, rollerimi burada 
öğreniyorum. Geldiğin zaman dördüncü perdede
ki sahneme çalı§ıyordum. Yalnızlığımdan istifade 
"ederek liızımgelen tavur ve edayı bulmağa ~lışı
yorum. Geniş ve yayvan söylemeğe uğra~ryo

rum. Eğer Rumiyyi'yi diliyccck olsaydım dağı

nrk söyliyecektim ve bu hazin bir §CY olacaktı. 

(Sonu var) 
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İ HAYAT ve SIHAT j 
\. ........... ~ ....................................................................................... .... 
Üzümün bağını sormalı 
Sonbaharın sağlık bakımından en üzüm yerler. Fakat bet kilo üzümde 

iyi bir mevsim olınnsına bir ıebcp de 1250 gram §eker bulunacağını he· 
bu mevaımdc üzumun bolJaşmaı;ıdır. sap ederseniz, buna dayenmak güç 
Vakıa yerni§lerin her biri bır derde olduğunu da tahmin etmek kolny olur. 
deva olur: Mesela elma çocukların Doğrusu, günde 300 gramdan ?i
karm bozukluğuna iyi gelir, kavun hayet bir kiloya kadar yemekt1r: 
inatçı bara kları yuınuıatır, badem Yarısı sabahleyin erkenden, dörtte 
ile fmdık ainirleri kuvetlcndirmiye biri öğle yemeğinden bir saat, geri 
yararl r, limonla portakal oynak kalanı da ak§am yemeğinden bir u.
yerlerindcki ağrıları h fifletirler... at önce. 

Fakat üzümde deva olmak hassa· Üzümle tedavi müddeti tesirinin 

11 yemiılerin hepainden üstündür: derecesine göre, üç hafta·dnn altı 
üzümden çıkan tarabın ilaç olarak haftaya kadar sürer. Üzümün kabu
içilıdiğini söylemek istemiyorum. O - ğu ve ~~k.irdekleri birl.ikte y~ilirse 
nu - çok içmemek §artiyle - her karnı §ıtırır ve fazla lıne!. v~~ır,. i~
mevsimde bulabilirsiniz. Söylemek rarı pek çok arttırır... Uzumu yıyıp 
istediğim, en lezzetlisini bu mevsim- bitirdikten sonra ağzını~ı karb~n~t: 
de bulabileceğimiz, taze üzümdür. \ h su ile çalkalarsanız dıı etlerınızı 

. O_züm, .. üzer~~d~ ~~ti.!tiği .toprağı~l ekşilikten korumuı olursunuz.G A. 
cınaıne gore, turlu turlu tesır yapar.! · 
Üzümün bağı kireçli ve rutubetli 
toprakta oıurııa "orada yetişen uzum- Sekiz ayda 400 ziyafete 
lenn tadı az, ek§isi çok olur ve böy-
le üzüm yiyen er~ line.~ ~.erir .... Çe- icti rak etmiş ! 
likli topr kta yetııen uzuınler ınsa- :1 

na kuvet ve bununla birlikte inkıbaz 
~erir ... Taze ve işlenmemi§ bir top -
ragın yctittirdiğ üzüm hem kokusuz 
ve lezetsiz olur, hem de insanı ku· 
vetten dütürür. 

En iyi üzüm volkanik toprakta, 
dernek ki sert, biraz da tatlıklı bağ
larda yetitir. Böyle yerde çıkan üzu· 
mün iyiliği toprağın yalnız kimyaca 
terkibinden gelmez. V olkanık, sert ve 
ta§lıklı toprekl rda elektrik iyonları 
menfi, hem de çok bulunur. insanla· 
ra olduğu gibi, üzüme de en iyi ge -
len bu türlü elektriktir. 

Onun için bizım eski meşhur 5Ö -

zün modası artık geçmiı sayılır. İn
san üzümü yediği vakit, onun ne tür
lü tesir edeceğini anlamak isterse, 
bağını sormalıdtr. Zaten en iyisi ü
zümü bağında yemektir. Üzümden 
ıifa bekliyenler de böyle yaparlar. 
Üzüm bağının cinsini anlamak için 
de toprağını ıı.naliz etmiye mutlaka 
lüzum yoktur: Kireçli toprağı, kare 
ve çelikli topraktan, taze ve kırmızı 
toprağı tatlıkh sert topraktan az 
çok ayırt edebiliriz. 

Üzümün bağını görerek toprağa 
göre üzümün ne türlü tesir yapaca
ğını ayırt etmiye imkan olamayınca, 
üzümün kendisinden topra{;ını anla
mak da mümkün olur: Meselô. çacuı 
üzümü taşlık ve sert, menfi iyonlu 
toprakta yetittiği için üzümlerin en 
iytsidir. Sade bizde değil, dünya~~ 
her tarafında mebzul olan ç.avu§ u -
zünı·· ür. A~uı> lılar ona ~ala üzü
mü derler. Bu kelime de, rus iılimi 
Çihaçofin gösterdiği etimolojiye gÖ· 
re, bizim çavuı kelimesinden çık
mııtır: Çavuı - ıaua - ıaa. Sonra 
kelimeyi frenklqtirmek için sonwıa 
bir la katmışlar ... 

Son sekiz ay zarfında 400 den fazla 
resmi ziyafete iştirak eden Londra 1 
Belediye reisi Hari Tuyford dinlen· 
mek ihtiyacını kuvetle hisset~İJ: . . 

- Böyle bir şehirde beledıye reısı 
olana Allah manda şifalığı versin 1 

Di;erek tatil istirahatine çekilmiş 
ve perhize başlamıştır. 

Belediye reisinin karısı sekiz yıldır 
kocasiyle 1.000 den fazla resmi ziya
fette bulunmuştur. Londra'da beledi
ye reisinin bütün resmi ziyafetlere 
iştirak etmesi anane halinde~ir: <?nun 
için bunca zamandır ancak bır ~kı ~u
susi ziyafeti reddetmek mecburıyetın· 
de kalmxştır. 

Günde önüne en az yirmi ta:bak ye
mek konmak suretiyle, geçen sene bir 
hafta zarfında tam sekiz ziyafete da· 
vet edilmiş, nihayet dokuzuncu ziya· 
feti reddetmiştir. ÇUnkü midesi ağrı
mıya başlamış ve hemen yatağa yat· 
mıştir. Belediye reisinin karısı çok gü
zel yemek yapmasını bildiği halde 
son senelerde o nefis yemeklerini ih
mal etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Eski aya tkabı alhndan 

~apka yapıhyor 
Sakın eski ayakkabılarınızı atma· 

ym. Altları ne kadar eskirse ~kis~n 
saklayın: çünkü bu altları dehnmış, 
delinmiyen tarafları da kağıt gibi in· 
celmiş eski ayakkabıları bir gün başa 
geçirmek kabildir. Bakın nasıl: 

Bu gün alman sanayii, bir çok tecrü
belerden sonra en ucuz:, fakat en şık 
şapkayı eski ayakkabı tabanından yap
maktadır. Almanlar ayakkabı altlarını 
evvela liflere yırmakt, sonra bu lifleri 
tekrar terkip ederek hafif ve gayet za
rif fötr şapkalar imal etmektedirler. 
Bakalım daha neler bulacaklar. 

Kadmlar kasabı yakalandı 

Çavuı üzümü ile tedavi; bir kere, 
baraaklara linet, hnfif ishal verir, 
baraaklnrdaki gazları bitirir. Onun 
k;in bozuk mideleri düzeltir, büyük 
karınları küçültür ... idrarı arttırır, Geçenlerde, Amcrika'nn Klavland 
~ipnanlan zayıflatır .• Vücudun ek~i- mıntakasında on üç cinayet işliycn, ve 
sini azaltır, kanı nlkalen yapmıya "Kadınlar kasabı!., diy.! tanınan bir 
yarar, onun için benzi düzeltir, insa- caniden bahsetmiş, kestiği on dördim
na güzellik verir... Asit ürik azalır, cü kadını da parçalıyarak pakete sar
ondan dolıı.yı kum sancılarına iyi ge- dığını da anlatmıştık. 
lir .. Neticede intibah artar, üzümle Dört senedenberi araştrıldığı halde 
tedavi zamnında bolca yemek yi- bir türlü bulunamıyan bu azılı katil 
yenler bir taraftan da tiıman olur. nihayet yakalanmış.tr: 

Yerine göre §İtmanları zayıflaştı - Kadınların etlerını ve damarlarını 
ran zayıfları tiımanlaıtıran bir deva. bir cerrah ihtisası ile kesen bu katil 56 

Bazıları günde üç, beş kilo kadar -yaşında Kumings adında bir adamdır. 

,;;.=====================================~ 

GÖKLERİN AS USU 
Yazan: Alfred Ma§ar 
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Ah 1 Saatin madeni mmltxsı ne ta· 

hammülfersa bir şeydi 1 
Hol.. • 
Bu sefer, tayyarenin dış tarafına bir 

sürtünmesinin gürültüsünü işitmişti .. 
Yuvarlak pencereden birim aralık· 

ladı ve müteyakkiz: kulağını içeri gi
ren hava soluğuna doğru uzattı. 

Bu sefer, vahşi tabiat ona bütün giz
li sesleriyle hitap etti. Ezilen otların 
hışırtısı, kırılan dalların çıtirtısı yap
rakların ürpertisiyle ona, görünmiyen 
mevcutlarından haber veriyordu. U
zaklarda türlü hayvan sesleri, uluma
lar, kükremeler, korku ve acı haykırış
ları işitiliyordu. 

Vidal dar pencerenin camını bir az 
daha açtı. Dışarıyu ihtiyatlı bir nazar 
fırlattı. 

Evvela, sarımtrak sis içinde, bazı ka
yalar ve cüce ağaçlardan başka bir şey 
görmedi. 

Fakat, ansızın burunlarını kaldıra

rak gözbebeklerinin aynasını mehtaba 
arzettikleri için midir Vidal, ötede be
ride, canavar gözleri, kendisine bakan 
keskin ,parlak, adeta esiri gözler gör
dü. 

Şuursuz bir hareketle, adeta paniğe 
tutulmuş gibi, Vinçesterinin namlusu• 
nu dışan uzattı ve, derhal, nişanlama· 
<lan, ateş etti. 

Patlayış, aksisada ile iki defa tek· 
rarlandı. 

Tesir ani oldu: bütün ateşten gözler 
söndü ve orman gecesinin içinde git· 
gide uzaklaşan sıçrama gürültüleri i
şitildi. 

Kendini toplamış olan Vidal, kendi· 
kendine söyleniyordu: 

- Amma da acemilik ettim!.. Bir 
aslan veya panteri yaralamış olsaydım, 
kudurmuşçasına bir taarruza uğramak 
tehlikesi vardı .. Eğer bir canavar öl· 
dürmüş olsaydım, cesedin etrafına bir 
süril diğer hayvanlar toplanacaktı. İ
sabet ki silah, gece zairlerini ürküt· 
meklc kaldı, inşallah, sabaha kadar be· 
ni rahat bırakırlar .. Tayyareden çxk
mıya gelince, şimdilik bunu akıldan 
çıkarmalı. 

O zaman, pilot sandalyasına döndü 
ve yeniden imdat talebini tckrarlamı
ya başladı: 
--Burada, Vidal .. Burada, Vidal.. 

Burada, Vidal .. 
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G Ü N Ü N p OLİTİK M E S E L E L E R i 

SAYMEN'İN u 
, Ve Pazarllksız sahş 

Çekoslova i i kar 1 
''Pazarlık bilmiyor.snn esnafın is

tediği fiyatın yarı&ını ver . ., 
Ah§veri§ hususunda bizlere ka

dar intikal etmİ§ nta sözlerinden bi
ri de bu idi. Esnafı biinsaf tabiri, 
Sattığı malın fiyatını yÜzde yÜz in· 
direbilecck kadar insafsızca tesbit • 
ten çekinmiyen &atıcıların gaddarlı
ğından kinaye olmnk gerektir. Fa
kat esnaf adını verdiğimiz ticaret 
erbabı mıdır ki bu ncayip U$UlÜ icat 
ederek mÜ§tcrilcrine zorln kabul et
iirmiılerdiı ; yoksa bund satıcı ka
dar alıcı da knbnhatli midir? Bu 
son §eklin dnha doğru olacağını 
mantık icap eder: Pazarlık, aatıcı 
ile müıteri araınnda bir zekn müca -
delesi halinde asırlarca devam et
miıtir. 

. I • 

lngiltere nın d 
S ir Coy Saymen'in, 1ngilterenin 

enternasyonal sahadaki politi· 
kasmı büyük bir sarahatle yeniden 
tarif etmek için, dün I,,anark'ta söy· 
lcdiği nutuk, beklenebileceği gibi, 
Orta Avrupa'da sulhun idamesiyle 
doğrudan doğruya alakalı bütün hü· 
kümet merkezlerinde büyük akisler 
yaptx. B. Nevi! Çcmberlayn Lort 
Halifaks ve Sir Con Saymen'le Çe
koslovakya işleri ve alman nasyonal 
sotıyalist matbuatının şiddetli hü
cumlarının meydana vurduğu endi
şe verici alametler hakkındaki :.>on 
görüşmelerinin neticesinde hazne 
şansölyesi tarafından yapılan beya
nat, bir hiikümet hareketinin kıy
met ve şümulüne maliktir. İngilte
re'nin büyük sesi bundan daha za
manında kendini işittiremezdi, ve 
bugUnkil şartlar içinde, südet al
ınanları meselesinin fıdilane bir su· 
rette halline karşı çıkan güçlükle· 
rin artması ve Almanya'nın büyilk 
umumi manevralar vesilesi altında 
oldukça uzun bir zaman için sefer
berlik vaziyetinde bulunması dola
yxsiyle enternasyonal vaziyette te
zahür eden gerginliği hafifletebile
cek bir şey varsa, hiç şüphesiz bu, 
bütün dünyanın gözleri önüne, Bü
yük Britanya'nın dış politikasının 
tamamiyle Avrupa'da sulhun hiz:me· 
tinde olduğunu, ve Hazne nazırının 
tabiri mucibince "müspet bir sulh 
politikasx., teşkil ettiğini belirt
mektir. 

l_L_ö_T_a_n_' d_a_n_I 
Bu sözler, söylendiği zaman, ha

kiki manalariyle anlaplmıştır. Yani 
bu sözler başkalarına karşı bir teh
dit diye <kgil, mümkün tehlikelere 
karşı tam zamanında bir ihtar ola
rak teliikki edilmiştir. O zamandan
beri, manalarından herhangi bir şey 
kaybetmiş olduklarını düşündüre

cek hiç bir sebep yoktur. Bilakis, 
takip eden hadiseler şümullerini te
yit ve tasrih etmiştir. B. Çember· 
leyn'in 24 mart beyanatına istinad 
ederektir ki B. Daladiye ve B. Bone, 
nisan sonunda Londra'da yaptıkları 
görüşmeler esnasında, İngiltere'nin 
başvekili ve dış bakanıyle birlikte 
İngiltere'nin dış işlerini, Orta Av
rupa meselesini derin surette tetkik 
etmişler ve teskin edici ve uzlaştırı
cı aksiyonlarının §Clrtlarını tesbit
etmişlerdir. Bu, tahakkuk ettirilen 
fransız - İngiliz anlaşmasının esash 
noktalarından birini teşkil ediyor
du. Gene 24 martta ingiliz başvekili 
tarafından söylenmiş olan nutkun 
esas ve zihniyeti dahilindedir ki İn
giltere ile Fransa geçen 21 mayıs 
tehlikesi esnasında bir harbi önle
mek üzere Berlin ve Prag"da tesa· 
nütlü bir surette hareket etmişler
dir. 

İngiltere'nin siHihsızla~ma~ını~ 
hiç bir endişe uyandırmadıgı, çünku 
tngiltere'nin kuvetlerini asla bir ta
arruz maksadiyle kullanmıyacağı
nın biltün dünyaca bilindiğinin ha
tırlatılması, Avrupa'da, parlaman
ter demokrasi ananesi içinde yetiş
miş olan ingilizlerin kabul edemi ye· 
cekleri bir hükümet sistemine ma
lik büyük devletler bulunduğu, fa
kat lngilterc'nin dı~ politikasını, 
kendisinden başka bir sisteme ma· 
lik devletlerle dostluk imkfi.nsrzmış 
gibi hareket etmesi için bunun bir 
sebep teşkil edemiyeceğinin müşa
hede edilmesi, bütün milletler, güç
lükleri adilane bir surette tasarla
mxya gayret ettikleri taktirde har
bin önüne geçilemez olmıyacağının 
teyit edilmesi, Milletler Cemiyeti'· 
nin, bazı hallerde, uhdesine verilen 
yükü taıımaktan aciz kalmışsa bu
nun, prensiplerinin - kuvet yerine 
hak ve mantıkın konulması - terke
dilmcsi icap ettiğine delalet etme· 
diğinin müşahede edilmesi, bütün 
bunlar, mükemmel bir zihniyet ese
ridir. Bunları hüsnü'niyetle tekzip 
edebilecek kimse yoktur. İngiliz 
milletinin, emniyetini ve hayati 
menfaatlerini müdafaa için harb et
miye azimli ise ,dünyanın herhangi 
tarafında olunıa olsun patlamak 
tehlikesini göateren harbi önlemek 
için bütün nüfuzunu kullanmıya da 
amade olduğunu ciddi surette inka
ra kalkışacak kimse olmadığı gibi. 
Çekoslovakya kaziyesinde 1ngilte· 

Fakat telsizin gitgide kuveti azalı
yordu. 

AkUmUUitörler çabuk boşalıyordu. 

Fasıl VI 

Ağaç altında 
Nihayet şafak söktü .. 
Güneş, çabucak :.>isi dağıttı ve ay

dınlığı ile gecenin korkunçluklarını 

kovdu. 
Vidal, hava ısınmadan evel etrafı 

keşfe çıkmıya karar verdi. K.arabinası· 
nı aldı, ceplerini kurşunla doldurdu, 
ve ağrıkh bacağiyle, gürültüsüzce dı· 
şan ~ıkmıya çalıştı. Kadın, ölü gibi u
yuyordu. Pencerelerden sızan gün ışı
ğı, yüzündeki solgunluğu daha iyi be
lirtmişti. 

Sabaha karşı, mühendis esirinin 
bağlarını çözmüştü. Ondan artık kork· 
makta mana var mıydx? Bu türlü teh· 
ditler ve tehlikelerle dolu topraklar
da, kadının kendisine bir suykastte 
bulunmıyacağı muhakkaktı. 

Kadının yaıamasmı istediği için 
bağlarını çö;ı:müştü. Kendi kendine de
mitti ki: "Onu kendisinden esrarını 

öğrenecek olan adaletin pençesine tes
lim etmek için, yaşaması lazımdır ... 
Fakat isinden şunu da itiraf etmişti: 
"Aynı zamanda bu korkulu yalnızlı~ 
içinde, düşman da olsa, bir arkadaş bu
lundurmak için.,. 

Vaziyetlerinin vehametini farkedin
ce muhakkak ki o da başka türlü dil-

re'nin bütün durumu bununla tavaz· 
zuh eder. Londra kabinesi, acele 
halli icap eden bir davanın mevcu
diyetini kabul ettikten sonra, her i
ki taraf da hüsnüniyetle hareket et
tiği taktirde doğru ve adil bir hal 
şeklinin bulunabileceğine kani bu
lunmaktadır. 

Slr Con Saymen, Lort _.unsiman' 
m Prag'da ingiliz devletinin değil, 
dünyada adaleti istiyen ve ulhu se
ven bütün insanların mümessili o
larak bulundugunu, kendisinin bir 
hakem, ne de bir hakim değil, sade
ce bir mutavassıt ve dost sıfatiyle o
rada hazır bulundugunu söylemek
le Lort Runsiman'ın misyonunu ha
kiki zemine vazetmiştir. Bu misyo
nun muvaffak olması hayatı bir e
hemiyeti haizdir; bütün milletler 
bununla aliikalıdırlar, ve Çekoslo· 
vak meselesinin tatmin edici bir hal 
suretine varmasına mani olacak hiç 
bir harekette bulunmamıya itina et
mek lazımdır. Lanark "nutkunun 
merkezi noktası, hazne şansölyesi
nin, Çekoslovakya hususi meselesi 
karşısında İngiltere'nin durumunun 
B. Nevil Çemberlayn'ın geçen mar
tın 24 ünde Avam kamarasında söy· 
lediği nutukla tam ve sarih bir su
rette tarif edilmiş olduğunu söyle
diği pasajdadır. Başvekilin nutku 
bu gün için de muteberdir, demiş
tir, ilfıve veya tadil edecek bir tara
fx yoktur. Bu, İngiltere'nin bu gün
kü vaziyetinin altı ay evelkinin aynı 
olmadığına, 21 mayıstaki tehlike a
nına nazaran şimdi Orta Avrupa'da 
bir maceraya girişmenin daha tehli
kesiz olacağına herkesi inandırmı
ya çalışanlara, ölçülü fakat azimli 

tabirlerle verilmiş bir cevaptır. 

Bu itibarla, Sir Con Saymen'in, 
Lanark'taki nutkunda, şiddet metot
larının, bazı hallerde, bir. harbe ön
ceden alakalı olanlardan başka mem
leketleri de sürükliyebileceğini söy
lemış olmasının alınanlar için şaşx
lacak birtarafı olmamak lazım ge
lir. Alman matbuatı bu nutuk dola
yısiyle hoşnutsuzluk göstermekte 
ve haz.ne şansölyesinin sözlerini 
"inkisar uyandrıcı ve münasebetsiz., 
diye tavsif etmektedirler. Alman 
gazetelerine bakılrısa,bu nutuk Ber
lin'de çeklerin "uzlaşmazlık,. ı de
dikleri şeyi teşvik edecek mahiyet· 
tedir. Çünkü genişliyen bir harbe 
1ngiltere'nin de müdahale edebile
ccgi imasında bulunmaktadır. Bu, 
hakiki ümulü olmıyan bir polemik 
delilidir, çünkü lort Runsiman'ın 

aksiyonu kafi derecede ispat etmek
tedir ki İngiltere'nin her şeyden e
vel aradığı şey, iki tarafın karşılık
lı tarifleri yoluyle bir hal şekline 
varmaktır. Şimdiye kadar Prag hü
kümetinin lüzumlu tarifler husu· 
sunda çok uzaklara gitmek husu
sunda yalnz: kalmış olduğunu müşa· 
hede etmek lazımdır. 

Fakat, bu usulün mCDJelerini ara
mıya kalkı§acak olursak, tahmin e -
dilebilir ki, on dokuzuncu asırda, 
sınai mamuller memleketimizi de ia
tilayn başladığı sırada, bunlara te
kabül eden yerli mamullerin fiyatla
riyle diğerle:r.ininkilcr lehine olan 
büyük farklar karşısında mü tel"ile
rin derin hayretini gören ithalatçı
lar, derhal vaziyetten istifadeye 
kalkı~mı§lar, ve nihayet, günün bi
rinde, bu hali farkeden alıcılar da 
pazarlıkta. başlarının çaresini ara
mak yolunu tutmuşlardır. 

Pazarlık, herhalde kar§ıhklı bir 
aldatı§tan ibarettir ki, netice itiba
riyle, ancak parayı verip malı ala
nın aleyhinde tekıı.rrür eder; ekono
mik sebeplerle vukua gelen zarW"İ 
piyasa değişil:lcri ba§ka ..• 

Perakendeci ile müıterisi arasm -
daki ı:ı.leliidc pazarlığı, bütün bun -
lardan dolayı, ahliika mugayir ad 
etmek tabiidir. Evclki gün ıncriyete 
giren ve hnzırlanm kta olan karar
name ile §İmdilik Ankara, lstanbul 
ve İzmir ~birlerinde tatbikine bq
lanacak olan pazarlıksız satı§ kanu
~unda, yalnız kötü bir usulü kaldır
mak için ntılmı~ güzel bir adım de
ğil, ticaret ahlakmı tesis ve tarain e
decek en kuvetli müeyyideyi de gÖr· 
mek lazımdır. 

Bu tehirlerde kanunun tatbikine 
baılanıp yava§ yava§ diğer tehir ve 
kıusabalnrımızda nlıtveriılerin pa
zarlıksız yapılması itiyatlarımız a
rasxna girdiği zaman ya§ayışımızın 
maddi tarafları kadar manevi cihet· 
!erinde de bir rahntlık hiasedeceği

mizden emin olabiliriz. O vakte ka -
dar en ağır vazife bahsettiğimiz üç 
şehrin belediye teşkil· tına teveccüh 
edecektir. 

H azne şansölyesi, B. Çember· 
leyn'in 24 martta Avam ka

marasında yaptığı beyanatın tam 
kıymetini muhafaza ettiğini söyle
diğine göre ,bu nutkun ihtiva ettiği 
ihtarın da bütün kuvetini muhafaza 
etmesi tabiidir. Bilindiği gibi, ingi· 
liz başvekili, 24 martta, lngilterc
nin, Çekoslovakya'nın veya Fransa' 
nın yardımına koşmıya bir muahede 
ile teahhüt altına girmemiş olması
na rağmen, bu memleketlerden ilki
ne bir tecavüzde bulunulmasından 
çıkacak bir harp halinde, harp ve 
sulh menuubahis olduğu zaman, a
raya giren yalnız resmi teahhütler 
olmadığını, ve bir harp patladığı 
taktirde, yalnız bu neviden tenhhüt
lerc girişmiş olanlara münhasır 

1 Man_ş denizini yüzerek 

geçen genç kız 

Onlara yalnız muvaffakiyet dile
mekle kalmamalı, güç i~lerini kolay
laştırmak için kendilerinden yardı -
mımızı esirgememeliyiz. Şehirlere 
büyÜk bir ailenin müıterek meskeni 
nazariyle bakarsak böyle bir mese • 
lede §ehirliye düıcn rolün mahiyeti· 
ni takdir ederiz. 

Aman pazarlıktan vaz geçe • 
lim! - N. Baydar 

kalmıyacağını söylemiştir. 

B. Çemberlayn diyordu ki: "Ha
diselerin tahammül edilmez tazyiki, 
kati teahhütlerden daha kuvetli o
labilir. İngiltere ve Fransa gibi bu 
derece biri birine bağlı iki memleket 
mevzuubahis olduğu zaman bu hııki
kat daha ziyade tebarüz eder . ., 

şünemiyecekti. Bu itibarla, şimdilik 

onun kininden korkmuyordu. Esasen 
casus şimdi o kadar zayıftı ki, hatta a
yakta durabileceği bile şüpheliydi. 

Bununla beraber, ihtiyata riayeten, 
tayyarede bulunan bütün silfı.h ve mü
himmatı bir sandığın içine kapıyarak 
anahtarını yanına almıştı. 

Kadın, kuvetsiz ve silahsız ne yapa
bilirdi? 

Vidal'in artık ondan korkusu yok
tu .. 
Şimdilik yegane korku ormanın 

vahşi hayvanlarmdandı. 
Bacağının ağrısı kadar ihtiyatlı 

davranmak endişesi yüzünden yavaş 

yürüyor ve karabinasmı, elinde ate~e 
hazır bir halde tutuyordu. 

Fakat gözünün görebildiği kadar 
yerde, etraf ıssız görünüyordu. Yalnız 
bazı büyük kuşlar, yaklaştığı zaman, 
ağır kanat çarpışlariyle havalanıyor
lardı. 

Vidal, ansızın, arkasında birdenbire 
kımıldıyan otların karakteristik gil· 
rültüsünü işitti. t 

Silahını omuzlıyarak geri döndü. 
Kimseyi görmedi. 
O zaman dinledi. 
Sükut .. 
Düşündü: 

- Bir yılanı ürkütmüş olacağım. 
O zaman, telaş içinde, üzerinde yü

rüdüğü otlu zemini dikkatle muaye· 
neye başladı. 

Vakit daha erken olmasına rağmen, 
gün ortalığı ısıtmıya başlamıştı. Bu 

zerek geçmek isterken ölmüştür. Manş denizini yüzerek geçme moda
sı bir türlü eskimedi. Şimdiye kadar 
Manş denizi 21 inci defa geçilmiştir. 
Ve son rekorcu bir alman kızıdır. 
Matmazel Vendcl ismindeki bu yü;ı:ü
cü kız Manş denizini 15 saat 38 daki
kada geçmiştir. 

Manş denizi için resmi hı~ bir rekor 
tespit edilmemiş olmakla beraber, Jorj 
Mişel adında bir fransızın bu denizi 11 
'saat 5 dakikada geçmesi kayda değer. 

Manş denizini ilk defa 1875 de Vep 
isminde bir ingiliz geçmişti ki bu a
dam sonradan Niye.gara şelfilesini yü-

hal, Vidal'i kendiliğinden ağaçlara 

doğru götürdü. 
Yapraklar altında, hava hala gecenin 

serinligini muhafaza ediyordu. Orada 
kuvetinin tazelendiğini duydu ve fun
dalıklar arasına daldı. Ayaklarına sar
maşıklar dolandı, dikenler ellerini 
çizdi, esnek kamışlar geçerken yüzünü 
tokatladı, kalın ve tozlu örümcek ağ
ları bazen gözlerini örttü. İlerlemesi
ne mani olmak için tropik ormanının, 
daha ilk adımlarında, adamın önüne 
bütün engellerini çıkarıyor gibiydi. 

Fakat o azimli adımlarla yürümek
te devam ediyordu .. 
Şimdi meyilli olan zeminin onu ara

dığı şeye çıkarması muhtemeldi: su. 
Ümidi boşa ~ıkmadı. Çarçabuk suyu 
buldu. Küçük bir su birikintisi ile kar
şılaştı. Yaprak dallarından ı:;ızan gü
nün ışxkları suda pırıltılar tutuşturu
yordu. Bu keşif Vidal'i en büyük en
dişesinden kurtardı. Kıymetli su, ora
cıkta, el yordamında idi. Demek ki, 
susuzluk tehlikesinden korkmadan, 
imdat bekliyebilirdi. Yiyecek için tü
feği vardı. Avlanacaktı. Esasen iki 
tayyarenin yiyecek mevcutları da bir 
müddet kafi gelecek kadar boldu. Bu 
düşünce, zihninde onu, yiyecek san
dıklarını bütün kesif bir hararete ma
ruz bulunan tayyarede bırakmamak 

mülahazasını doğurdu. Aksi halde yi
yecekler bozulmakta gecikmiyecekti. 
Esasen, kendisi ve kadın, tayyarede 
kalamazlardı. Yüksekliğin serin rüz
garlarından mahrum kalınca, orada 

Kadın yüzücülere gelince, şimdiye 

kadar bu denizi dokuz kadın geçmiye 
muvaffak olmuştur. Bunların en meş
huru bu gün Amerika'da mahrumiyet 
içinde bulunan bir amerikalı kadınJır. 

boğularak veya kan hücumundan öle
cekleri muhakkaktı. 

Bu itibarla, yaprakların serin göl
geliğinde yerleşmek akıl karı olacak
tı. Hem de gecikmeden bunu yapmak 
lazımdı. Bu suretle tayyareden ancak 
otuz metre kadar mesafede bulunacak, 
semada bir tayyarenin kurtarıcı gü
rültüsü işitildiği zaman, mevcudiye
tini haber vermek için derhal koşabi
lecekti. 

Sabaha kadar telgrafı işletmek su
retiyle akümülatörlerin muhteviyatını 
tüketmişti. Şimdi ,artık büsbütün sus
muş olan telsiz aletinin karşxsında ha
berlerinin işitilmiş olmasını temenni 
etmekten başka. elinden bir şey gel
mezdi. 

Su birikintisinin yanından güçlükle 
çekildi. Çünkü vücudunu - hiç olmaz
sa hummalı bacağını bu çekici suya 
sokmak ihtiyacını hissediyordu. Fa
kat güneşin öldürücü bir mahiyet al
masından önce oturacağı yeri hazırla
ması Hizımdı. Hem mantıkı ona bir 
tehlikeyi ihtar ediyordu: Korkunç ze
hirli veya yırtıcx hayvanlar, etrafında
ki sazlar ve yüksek otlar arasında giz
lenmiş olabilirlerdi. 

Bir sırta tırmanırken yerde tehli
keli izler gördü; büyük canavarların 
burada 6U içmiye geldiği belliydi. 

Uzun bir zaman düşünceli kaldı. Or
manlar hükümdarı aslan ve kaplan bu 
kıymetli kaynağı insanla paylaşmxya 
razı olacaklar mıydı? Bundan böyle, 

(Sonu var) 
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lzmir Fuvarda vakıf-

lar pavyonu ve 

_:: ... ~: .... ...1 fuvarında 
F uvarr bir haf tada 

1 

164. 712 kişi gezdi 

Ziya oyunlan, gondol gezmeleri ve 

dönme dolap eğlenceleri oluyor! 
İzmir, (Hususi) - Fuvarr ziyaret edenlerin 

sayısı gün geçtikçe artmakta ve bu yüzden İzmir' -
de kuvetli bir hayat manzarası göze çarpmaktadır. 
Yedi gün içinde fuvarı ziyaret edenlerin sayı
sı 164712 yi bulmuştur. 

•••••••••••••••••••••• . 
Fuvarda gondol~ 

ve dönme dolap~ . •••••••••••••••••••••• 

Dokuz eylül bayramı da yaklaştığı 
için, bu günlerde bilhassa yakın vila
yet ve kazalardan büyük seyyah kafi
lelerinin gelmesi beklenmektedir. Be
lediye, seyyahlara her türlü kolaylığı 
göstermektedir. Fuvar komitesinde 
beşyüz yatak hazır bulunmaktadır. İh
tiyaca göre, bu rakam rahat rahat ar
tırılabilecektir. 

Evelki gece yapılan ziya oyunları, 
büyük bir alaka görmüş ve çok eğlen
celi geçmiştir. 
Fuvarm suni göl kısmı, çok entere

sandır. Ziyaretçiler motör ve gondol
larla hiç durmadan gölde dolaşmakta 
ve eğlenmektedirler. 

Büyük dolapta yaşlı, büyük erkek 
ve kadmlarm yer alıp eğlenmeleri de, 
fuvarın görülecek bir parçasını teş
kil etmektedir. 

~--
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Çine'de 

Yılda 2 milyon kilo 
zeylin yağı {ıkıyor 

Aydn, (Hususi) - Çine kazası Ay
dın'ın en mühim zeytin yağı istihsal 
merkezidir. Yıllık istihsali 2 milyon 
kilodan fazladır. Bu yıl zeytin mah
sulü geçen seneden hem daha bere
ketli ve hem de daha nefistir. 

933 yılında vuku bulan soğuklarda 
Çine zeytinleri de çok zarar görmüş
tü. Bir çok ağaçlar yandı ve kurudu, 
fakat çalışkan çineliler imar ve tami
re çok ehemiyet verdiklerinden bu za
rarı telfifi etmiş bulunuyorlar. 

Çine'de bilhassa Karpuzlu nahiye
sinde halk fenni imar ve tamire de 
başlamış, hem bütün köylüler zeytin
lerinin bir kısmını, mütehassıs Ferh'in 
gösterdiği şekilde budamışlar ve iı:nar 
etmişlerdir. 

Çine ilçesinin tütünü de meşhurdur. 
Geçen yıl istihsali 500 bin kilo idi bu 
yıl 350 bin kilo tütün alınmıştır. Fa
kat bu yıl tütünleri gerek kalite, ge
rek nefaset itibariyle geçen senekin
den çok yüksek olduğundan müstahsil 
daha çok istifade edecektir. 

Kuraktan bu yıl hububat istihsali 
eksik olmuştur. Buna mukabil sebze 
ve meyva çok boldur. Aynı zamanda 
geçen seneden çok para etmektedir. 

(ankırı'nın asırhk ihtiyarı öldü 
.. 

Çine'nin yağ ve tütünden sonra 

hayvancılığı da meşhurdur. Ege böi- ı . 
gesinde turfanda kuzu Çine ovaların- , 

da yetişir. En iyi kasaplık danalar Çi-1 
ne'den çıkar. Çünkü Çine köylüleri, 
sığırlarını başı boş kendi hallerine ın-1 
rakmazlar. Sütten ayrlan danaları ka- 1 

zığa alırlar ve beslerler. Danalar ge

liştikten ve semizledikten sonra paza-

1 ra çekerler. Bu sebepten Çine danala
rı Yunanistan'da ve Malta adasında / 
çok tutulur ve aranır. 

Bu yıl kasaplık hayvanlar geçen yıl

dan çok para ettiğinden köylü çok 

4 - 9 - 1938 

Yurf'la 30 Ağustos 
30 ağustos bayramı yurdun her tarafında parlak törenle kut

lanmıştır. Aşağıdaki resimler İzmir, Edirne ve Çankırı'daki bay• 
rama ait intibaları göstermektedir . 

~ ' 
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lzmir bu sene bayramı coşkun gösterilerle kutlamış, bayramda, fuvu 
münasebetiyle lzmir'de bulunan binlerce halkın iştirakiyle 

büyük tezahürat yapılmıştır. 

24 çocuk 70 torun sahibi 
olan ihtiyar demişti ki : memnundur. Kahraman orduya kavuşan Edirne'de de bayram çok parlak olmuştra. 

Çine'de Garganlrburun'da yapılma-

"Ben çocukken babam bir paralık tuz 
alır iki paraya satarak ticaret yapardi!,, 

110 YQ§mdaki ihtiyar muhabiı im ize anlatıyor 

nunla geçinirdik .• Hastanenin bulun • 
duğu bu yerlerde eskiden külahlı bek
çiler gezerdi. 

Çok halsizdi. Onu fazla üzmek is
temedim. Beş on gün sonra bir daha 
uğramak üzere ayrıldım. 

İkinci gelişimde ihtiyarın sonup 
gittiğini duyduğum zaman çok müte -
essir oldum. Çünkü o ilk ziyaretimden 
ayrılırken: 

- Ben Kurşunlu nahiyesinin Yu
makören köyündenim çocuklarımı 

torunlanmı çok özledim, beni onların 
yanma gönderin l diyordu .. 

Demek ki ihtiyar bu hasreti taşı
yarak silinip gitmişti - Kadri Korman 

Çankm, (Hususi) - Hasta bakıcr 1 - Arttk yüz on yaşrmı aştım. 24 
onu şöyle uyandrrdr ve beni de böyle 1 kız ve erkek evlfidım, 70 torunum, he-, • • 
tanıştırmış oldu: le 1 yaşında bir oğlum otuz beıı yaşın- Balıkesır ebe mektebı 

- Murat ağa! Bak seni evlendir. da genç bir karım var. Allah onlara 
mi ye gelmiş!.. uzun ömürler versin, dedi. 

Memleket hastanesinin temiz bir Hasta ihtiyar şimdiye kadar yedi 
koğuşunun kapı arkasına rastlıyan 

bir karyolasında uzanmış yatan hasta 
t·smcr burU§ıık yüziinü, cavlak başını 
beyaz örtüiü pamuk yastık üzerinden 
haldırdı. Gözlerini açarak doğruldu. 
Seyrek beyaz bir sakalın çevreledıgı 
yüzünde bir gülüm.seme belirerek : 

- Selim evladım. Diyerek kuru 
1 

elini gC'ğsüne bastırdı. 
- Geçmiş olsun; Allah şifalar ver

lln dedim. 
Memnun bir gülümseyişle: 

kere evlenmişti. Onun asırlar aşan ha
yatında bu kadınların hepsi ölüp git
mişlerdi. Son· kansı 35 yaşındaydı. 

Hasta ihtiyarın 11 O senelik haya
tının bilançosunu öğrenmek her halde 
çok cazip olacaktı. Sordum ... Mazinin 
onda brraktığı yegane hatıra ucuzluk 
olacak ki: 

- Ben bir paranm kullanıldığı za
manı bilirim. Babam merkeple mahal
leden bir paralık tuz alır getirir, öunu 
iki paraya satar ticaret Y.apardı. Bu • 

Köy kalkınma programiyle alakalı 
olarak Türkiye'de ilk defa şehrimizde 
geçen yıl açılan köy ebe mektebinde 
dersler temmuzun sonunda kesilmiş 
ve imtihanlarına bir ağustosta başlan -
mıştı. 

Vekaletçe memur edilen doktorlar
dan müteşekkil bir heyet tarafından 
yapılan imtihanlar sona ermiş ve 
mektep ilk mezunlarını vermiştir. 

Bu sene 30 genç kızımız mektebi bi
tirmiye muvaffak olmuştur. Bu genç 
kızlarımız köylere dağılacaklar ve 
fenni doğum usulünü köylere (tamim 
edeceklerdir. 

sı kararlaşttrılan büyük barajın Muğ

la'mn Kayırlı mevkiinde kaldırılması 

çinelileri çok sevindirmiştir. Bu su

retle hem Çine ovası kurutulacak ve 
hem de barajdan sulanma imkanı hasıl 

olacaktır. Çiftlikbumun'a yapılacak 

ikinci barajla da Koçarlı ve Söke ova
ları sulanacaktır. 

Akhisar' da Parti ve 
Halkevi binası 

Akhisar, (Hususi) - Yaptırılması· 
na başlanan Parti ve IIalkevi binasının 
temel atma töreni ,binlerce kişinin hu
zurunda yapılmıştır. Bu münasebetle 
nutuklar söylenmiş ve halk hazırlanan 
bir büfede ağıi-Ianmıştır. 

İzmir'de şarap depo ve 

fabrikası 

İzmir, (hususi) - İnhisarlar ida
resi, Bornova havalisinden şaraplrk 

üzüm mübayaasına devam etmekte • 

dir. Şaraplık üzümler kilosu 3,5 ku -
ruştan satın alınmakta ve imaJatha -
nede derhal şaraba tahvil olunmakta -
dır. İmalathanede yapılan şaraplar -
dan mühim kısmı, bir sene bekletil -
mek üzere Tekirdağ ı fabrikası kavla
rma gönderilecektir. 

İnhisarlar idaresinin Alsancak'ta 
inşa ettireceği büyük depo ve imalat
hane ile Bayrakltda 150 dönümlük bir 
bağ içinde yaptracağı büyük şarap 

fabrikası inşaatına bu yıl içinde ~ • 
lanaca}gtır, 

Yukarda Çankrrr'da bayram gösterilerini ve Atat ürk anrt.rn• 
açılma töreninde bulunanları görüyorsuaıu 
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Ha Mersinli, ha gayreti Fakat Fin
landiyalı minderden kaçı)l!'r. 

Ha ... Çoban dikkat! •• Şimdi tuı 
olacak gibi .•• Eyvah!-

ikisi de yaman güreıiyorlar. Fakat Tuı minderin dııında .• Ya.zık. Eyvah Aman, Mersinli baıını kaptırdı. Fa- Hadi ankaralı Mustafa. Hadi ... Fin. 
Celal 4tpe;y hırpalıyor!.. !ıakem gene düdük çaldı. kat yafa Merainlil birden Fırladı! landiyalıyı ama hırpalıyor hal 
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(ok güzel oyunlarla 
Finltındiya milli güreş 
takımını 4 - 3· yendik 

Dün 19 mayıs stadyomu heyecanlı 
bir spor hareketine sahne oldu. Bin -
!erce ankaralı Türkiye - Finlandiya 
milli takımları arasında güzel bir 
greko - romen güreş müsabakası sey
rettiler. Neticede milli takımımız 4 -
3 kazandı, 

ı ül. 
Başvekil B. Celal Bayar, Dahiliye 

Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. 
Şükrü Kaya, Nafia Vekili B. Ali Çe
tinkaya, Gümrük ve İnhisarlar vekili 
B. Rana Tarhan, Ziraat Vekili B. Fa
ik Kurtoğlu ile daha birçok zevat şe
ref tribününde müsabakaları takip e
diyorlardı. 

• Dünkü güreıleri 4 - 3 kazanan milli takımımız 

Muıtala Çakmak 

Ahmet Kireççi 

Mehmet Çoban 

Bilindiği üzere bu karşılaşma, 

Kont Bertel Nordström'ün Türkiye • 
- Finlandiya gürq federasyonlarına 

hediye ettiği bir §İlt için ve i..kind de

gözler Ahmet Işık'la Pihliyamski'ye 
çevrilmişti. İlk anda çok usta bir gü -
reşçi olduğu anlaşılan finlandiyalı 
derhal taarruza geçti. Güreşi çabuk 
bitirmek istediği anlaşılıyordu. Müte
madiyen oyun almıya çalışıyor ve sü
ratli davranıyordu. 

Ahmet yılmıyordu. Müdafaaları ye
rindeydi. Hattı& üçilncil dakikada &ii -
zel bir kafa kolla bir tuş kazanacak 
hale geldi. Pihliyamski bu vaziyetten 
maharetle kurtuldu. fa olarak yapılmakta idi. Geçen sene 

Helsingfors'ta S - 2 kaybettiğimiz bi
rinci maçtan sonra dün yapılan ikin
ci müsabakanın türk ekipi için büyük 
bir ehemiyeti vardı. Şilt üzerine asılı 
dört madalyadan ikisine Finlandiya 
takımının isminin yazılması şildi şim
diden kaybetmek olacaktı. Bu sebeb-

' le alakalılarrn milli takımımızı seç -
mek hususunda büyük bir dikkat 
gösterdikleri anlaşılıyordu. Çocukla
rm11z da cidden güzel güreştiler. El
lerinden geldiği kadar çalıştılar ve 
neticede milli sporumuz olan güreş -
teki varlığımızı bir kere daha dünya
ya göstermiş oldular. Biz bu galibi • 
yetten iftihar duyuyoruz. Çünkü de
ğerli misafirlerimiz arasında 3 dünya 
ve bir Avrupa şampiyonu vardır. Ge
ri kalanların kudreıt ve bilgileri de 
dikkati çekecek kadar yerindedir. 

Dünya güreş aleminde bir varlık o
lan finlandiyalılarla yapılan bu temas 
dolayısiyle hem kuvetimizi ölçmiye 
bir vesile hazırlamış olduk, hem de ye
tişmek ve yükselmek istidadında olan 
gençlerimize teknik ve güzel güreşin 
ne olduğunu gösterdik. Binaenaleyh 
bize galibiyetin tadını tattıran arslan 
yapılı sporcularımızla beraber Türk 
spor kurumunu da taktir ve tebrik et
meliyiz. Çünkü yılın spor mevsimini 
çok güzel ve iyi neticeli bir müsabaka 
ile açmış oldular. 

Müsabakalardan evet törene tam 17 
de başlandı. 19 mayıs stadyomunun 
güzel bir bakımla kuvetli bir hale ge
len yeşil çimenleri üzerine kurulan 
ring üzerinde iki milli takım güreşçi
leri yer aldılar. Türkiye ve Finlandi
ya milli marşları a~akta , dinlendi. 
Sonra coşkun alkışlar arasında güreş
çiler halka birer birer taktim edildi. 

Hoparlör başına gelen güreş fede
rasyonu umumi katibi B. Şinasi Özde
mir şu kısa sözlerle Finlandiya milli 
takımına bir bayrak hediye etti: 

"-Sayın bayanlar, baylar 

Dünyanın en tanınmış güreşçilerin
den olan finlandiyalılarla bu sefer de 
Ankara'da karşılaşmaktan derin, bir 
zevk duyuyoruz. Kardeş milletin bü
tün sporlarda ve hususiyle güreşteki 
meharet ve iktidarlarının hayranıyız. 

Onlar gibi çetin rakiplerle yapaca
ğımız müsabakaların ne kadar ciddi 
olacağını biliyoruz. 

Finlandiyalı arkadaşlarımıza safa 
geldiniz, derken onlara türk sporcula
rının sevgilerini sunuyorum. 

Beşinci dakikada oyun vermemiye 
çalışan Ahmet alta düştü. Rakibi bil -
hassa sağ kolu üzerinde uğraşarak 
Ahmedin sırtını yere getirmek isti
yordu. Nihayet tam onuncu dakikada 
buna muvaffak oldu. Ahmet Işık tuşla 
yenildi. 

66 kiloda: 
İkinci mağlübiyetle O - 2 oluyor

duk. O mitsizliğe kapılmamakla bera -
ber bu gidiş fena idi. Muhakkak gali
biyet istiyen halk heyecanla bağrışı
yordu. İşte bu sırada bize kötü bir 
mağlubiyet puvanı daha kazandıran 
Yahya Kalkan'la Kaskclla ringe gel-

diler. 
Bu karşılaşma çok zevksiz oldu. 

Yahya mütemadiyen minderden kaçı
yordu. Bu vaziyet karşısında çok tek
nik bir güreşçi olan finlandiyalı da 
maharetini gösteremedi. Yirmi dakika 
sonunda Kaskella hükmen galip sayıl-
dı. 

Dünkü güreıleri 3 - 4 kaybeden Finlandiya milli takımı 72 kiloda : 
Bu güreşte Celal Atik, bizde §ildi 

kazanacağımız hakkındaki ümitler1miDost memlekete saadet ve refah di- 56 kiloda : 
ler, bir kardeşlik hatırası olarak kal
masını istediğim bayrağımızın kabu
lünü rica ec:krim.,, 

Finlandiya Kafile reisi B. Leyno da 
alkşlarla karşılanan şu sözlerle muka
belede bulundu: 

"- Finlandiya milli güreş ekipi 
türk güreşçileriyle bir kere daha mü
sabaka yapmak fırsatını bulduğundan 
dolayı çok bahtiyardır. 

Karşılaşacağımız türk takımının 

kuvet ve ehemiyetini göz önüne ala
rak en iyi elemanlarımızla geldik. 

Müsabakaların çok ciddi ve çetin o
lacağına, aynı zamanda bir kardeşlik 
havası içinde yapılacağına eminim. 
Türklerin ve türk sporcularının bize 
gösterdiği alaka ve misafirperverliğe 
çok çok teşekkürler ederiz. 

Finlandiyalı sporcular namına BÜ· 
yük Atatürk'e ve sevimli türk halkına 
ve sporculara saadetler dilerim.,, 

İlk müsabakada Kenan Olcan'ın zi kuvetlendirdi. Belki biraz teknik
karşısına Kisiselli çıktı. Berabere bi- ten mahrum, fakat her hareketiyle ku
ten ilk on dakika zarfında iki tarafta vet ve enerjisini isbat eder şeki!de ça
belli başlı bir üstünlük göze çarpmadi. lıştı, uğraştı, didindi ve nihayet 3 - O 
İki güreşçinin kuvet ve teknik bera- vaziyetinde olan milli ekibimize illr 
bertiği görülüyordu. Yekdiğerini de- galibiyet sayısını kazandırdı. Rakibi 
niyorlar ve bu arada oyun .almak için Kinunen'i 20 dakikada sayı hesabiyle 
çalışıyorlardı. Fakat dakikalar ilerle- yendi. 
dikçe finlandiyahnın daha tecrübeli Celal güreşe çok ümit verici başla
olduğu meydana çıkt. Belli ki Kenan d. Mütemadiyen atak yapıyordu. Be
heyeeana düşüyordu. Fakat buna rağ- şinci dakikada supleksle finlandiya
men bir aralık güzel bir kafa kol kap- lıyı köprüye getirmesi çok güzeldi. 
tı. Ne yazık ki rakibi minder dışına Fakat Kinunen muhakkak bir tuştan 
düştü. Bir dakika sonra da finlndiyah maharetle kurtuldu. İki arslan rakip 
Kenan'ı belinden yakaladı. Güreşçimiz gene ayakta güreşmiye başladılar. Gü
bu fena vaziyetten güç sıyrıldı. Ke- reş ilk on dakika çok sıkı geçti ve be
nan altta iken karşısındakine fırsat rabere bitti. Celal kuvetli, fakat raki
vermedi. Lakin aksi vaziyette de bariz bi bilgili idi. 
bir üstünlük kaydettiremedi. Tekrar Kurayı Celal kazandı. Finlandiyalı 
ayakta güreşe başladlar. Kenan Kise- alta düştü. Celal bu esnada güzel a.
selli'yi belinden kavradı. Fakat neti - taklarla epey puvan aldı. Rakibini ba
cesini getiremedi. Fnlandiyalr müte - vaya kaldırdı. Fakat sırtını yere geti
madiyen hücum ediyor. Kenan müda - remedi. İkinci üç dakika da neticesiz 

Kısa süren bu töreni müteakip faa vaziyetinde kalıyordu. En nihayet geçti. 
müsabakalara başlandı. Türk milli ta- 56 kı'loda başl ya b b . · · .. · sa ı n u ırıncı gureşı - Son altı dakikalık zaman Cel.al'ın 
kıınr şöyle teşki! edilmişti. yı hesabiyle kaybettik. Hakemler Ki - kudretini göstermiye vesile oldu. Bil-

Kenan Olcan (56), Ahmet Işık seselli'yi hükmen galip saydılar. hassa on dokuzuncu dakikada finlan-
(61 ), Yahya Kalkan (66), c"el iıl A- 61 kilOda • diyahya bir brovle çekti ve yere in-
lik (72), Ahmet Kireçci (79), Mu~ • dirdi. Fakat Kinonen rakibine ancak 
tafa Çakmak (87) , Mehmet Çoban Halk birinci güreşin galibini alkış- sayı hesabiyle yenilecek kadar usta 
(.aiır), ladı. F~t O -1 yaziyettc idi:k. Şimdi bir küTetçi idi. 

79 kiloda : 

Mersinli Ahmet Kireçci, Pikkisuaci 
ile 79 kiloda yaptığı güreşle milli ta -
kımmııza bir galibiyet daha kazan
dırdı. 20 dakikada sayı hesabiyle raki
bini yendi ve vaziyetimiz 2 - 3 oldu. 

Ahmet ilk düdük sesini duyar duy
maz hilctlma geçti ve finlandiyalyı ya
kalayıp minder dışına attı, Hamleleri 
sert ve çok çabuktu. Azimli güreşiyor
du. İkinci dakikada bir kafa kaptırdı. 
Fakat oyuna oyunla mukabele etti. 
Hasmı bir sani}•:de yere yuvarlandı. 

On dakika güzel bir güreşle çok 
~abuk geçti. Kura neticesinde alta dü
şen finlandiyah epeyce sıkıntı çekti. 
lkinci üç dakika içinde Ahmet, her 
saniye kuvetini gösterecek oyunlarla 
hasmına üstünlüğünü isbat etti. Fa
kat ayakta geçen dakikalarda da raki
bini tuşa getiremedi. Hakemler uyı 
hesabiyle galibiyetine ittifakla kaı'ar 
verdiler. 

87 kiloda : 

Enteresan müsabakalardan biri de 
bu idi. Bakalım Mustafa Çakmak Her
rna'yı nasıl yenecekti? Heııkes bu ne -
ticeyi muhakkak sayıyordu. Sabırlı ve 
temkinli güreşen Mustafa'nın galibi
yeti bir emri vakitli. Lakin rakibi çok 
ustalıkla minder dışına kaçıyor ve yal
nız müdafaa yapıyordu. Mustafa yer
den yere çarptğı Henna'yı gerçi tuşla 
yenemedi. Fakat hakemlerin ittifakiy
le ve sayı hesabiyle hükmen galip sa
yıldı ve vaziyet 3 - 3 oldu. 

Bu müsabakada bazı anlar seyirci
lere çok heyecan verdi. Kapalı tribü
nün üstüne konulan projektörlerin i
yice aydınlatamadıgı ringe takılıp ka
lan gözler Mustafa'nın emin hamleler
le hasmna karşı yaptıgı hücumları 
zevkle takip etti. 

Ağırda : 

Son güreş Mehmet Çoban'la Mella
vuu arasındaydı. Bu müsabaka iki e
kipten birıne takım galibiyetini ka
zandıracaktı. Çoban ışin ehemiyctini 

kavramış bir tavırla ringe çıktı. Raki
bile selamlaştı ve derhal güreşe baş

ladı. 

Bu güreş de diğerleri kadar heye
can ve alaka ile takip edildi. Fakat 
finlandiyah Çoban'a rakip olacak va
ziyette olmadığından netice takımı
mız lehine oldu, Mehmet Mellavuu'yu 

sayı hesabiyle yendi. Finlandiyalının 

mukadder bir tuştan kurtulması bir 
şanstır. Maamafi zamanında minder
den kaçmasını bilecek kadar usta ol
duğu da görülüyordu. 

Ba§ı:ckilimizin ilıifaıı 

Takımımızın 4 - 3 galibiyetini 
stadyumu dolduran binlerce halk coş
kunca alkışladı. Yaşa sesleri Ankara 
ufuklarını sardı. 

(Sonu 9. uncu say! ada) 
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Cümhuriyet 
devri 

(Başı 1. inci sayfada) 

ret unsuru değil, fakat her biri
nin ayrı ayrı hizmeti ve fedakar
lığı ile tahakkuk edecek, olan bir 
umran vasıtası olduğunu anla
malıdırlar. Hasis menfaatleri·n, 
şahsi rekabetler veya küçük kıs
kançlıkların, imar hareketini fel
ce uğratacak bir şekil almasına 
müsaade edilmemek lazımdır. 

Malatya' da istasyondan şeh
rin ortalarına doğru gide::ı geniş 
caddenin etrafında büyük bir 
fabrika ile modem bir mahalle 
vücut buluyor. Belediye binası 
tamamlanmıtlır. Hükümet kona
ğı bitmek üzeredir. istimlakler 
şehrin büyük meydanını vücuda 
getirmeğe başlamıştır. Tren gel
diğindenberi Malatya'nın umu • 
mi geliri yüzde 40 nisbetinde 
arttı. Malatya 'hiç şüp_hesiz en 
yakın zamanda Anadolunun 
şark kapılarında mamur bir sa -
nayi ve ziraat merkezi olarak 
inkitaf edecektir. Mazide şark • 
tan ve cenupta·n gelen tesirlere 
kar§ı türk kültürüne kalelik et • 
miş olan Malatya' da, cumhuriyet 
devri bilhassa göze çarpıyor. 

Elazığ yüzde yüz cumhuriyet 
devrinin liayat verdiği bir mer
kezdir. Burada da Halkevini, kız 
enstitüsünü, ve her türlü mües
seseleriyle cumhuriyet medeni
yetinin başlamış olduğunu gör
mekteyiz. 

Kısa bir görüt bitaraf bir mü
tahidi şu hükümlere sevkediyor: 
Planlı imar, iktısadi, fikri ve iç
timai inkitaf Anadolu' da bütün 
faaliyetleri teksif eden gayeler 
olarak benimsenmiştir. Hissedi
len noksan, kadro, bilhassa ka -
lite kadrosunun kifayetsizliğidir. 
Bu bizim için bir tenkid değil, 
fakat ihtiyacın çokluğunu işaret 
eden bir mahiyet arzediyor. 

imar plan ve programlarını 
tahakkuk ettirmek adeta bir 
mistik kuveti almıştır. Bu hare
keti merkezden kuvetlendirmek 
lazım. Bilhassa Anadolu umra
nını fena mimar ve fena abide
cilerden korumak, hükümet ve 
b~lediyelerin iyi niyet sahibi a
damlarının yerli 6'lnatkar dema
gojisi ile sömürülmesine müsaa
de etmemek lazım. Öyle kasaba
larımız var ki onlar yaptıklarını 
bir defa ve mü~külatla yapabilir
ler: Eğer eser muvaffak olmaz
sa, küçük bütçeleri ve hudutsuz 
ihtiyaçları içinde bunların tami
ri ya imkansızdır, ya pek geç o
labilir. 

Hatay Meclisinin açd ışinda 

Bir alevi, bir ermeni 
ve bir rum ortodoks 
mebusunun s~ylevleri 

(Başi 1. inci sayfada) devlet reisinin direktifleriyle memle-
ğın bütün sekenesiyle elele vererek ket ve halkımızın refah ve saadete 
memleketin refah ve saadetine çalışa- kavuşmasını diler ve bu münasebetle 
cağız. Kuvetini tarihin azametinden bizi mebusluğa intihap eden millete 
ve türk milletinin bitmez tükenmez minnet hislerimizi sunar ve bütün 
kudret kaynaklarından alan sancak halkımızı kutlarız. 

sekenesi, az zaınanda çok terakki ede- Runı ortodok& mebusunun 
rek yurdumuzu cennete çevirecektir. 
Türkün en eski kollarından gelen ve nu.tku 
kendi aslını çok iyi bilerek hiç bir va- Rum ortodoks mebuslarından 
~it unutulmamış olan milletimiz, Doktor Ba.sils de şu nutku söylemiş
türklerin ve bütün şarkın a-tası olan tir: 
Ulu Önder'iri bize gösterdiği nurlu Sayın re_is ve saylav arkadaşlarım, 
yolda yürüyerek kendisine gösterilen ve dinleyiciler, 
teveccühe Jayik olduğunu ispat ede- Sevgili Hatay'ımızda ilk kurulan 
cektir. Bizi istikbale kavuşturdukla- Kamutayda temsiliyle şerefyap oldu
rından dolayı Atatürk Hazretlerine ğum Rum ortodoks cemaatinin bana 
ve büyük türk milletine sonsuz minnet ola~ itimadı ile bahtiyarım. Mensup 
ve şükran hislerimi bu kürsüden arzc- olduğum cemaat, burada yaşıyan va
derken istiklalimiz için çal~şan fran· tandaşlarla her zaman hiç bir fark gö
sız hükümetine, Cümhur reisine mil- zetmeksizin beraber yaşamış, refah ve 
letim namına teşekkür etmeyi borç te- saadet mihnet ve meşekkat günlerinde 
lakki ederim. Bu büyük ve şerefli gü- daima elbirliği etmiştir. Rum orto
nü idrak ettiğimizden dolayı hepinizi dokslar, tarihin en eski zamanlarm
ve bütün Hatay halkını candan tebrik danberi daima ahlakı hamide ile mut
edcr ve hürmetle selamlarım. tasıf hüsnüniyet sahibi bulundukları 

Ermeni cenuuıti mebusunun cihetle yaşadıkları bu muhite fedaka
rane hizmet ederek kültür, ticaret ve 

ııutku sanayide ilerlemişler, yurtlarında tu-
Ermeni cemaati mebuslarından İsa feyli ve muzir değil daima nafi bir u

Kazanciyan da şu nutku söylemiştir: zuv olmuşlardır. 
"- Muhterem meclis reisinin Er- Arkadaşlar, vatanımızın saadet ve 

meni cemaati hakkında söylediği de- felaket anlarında daima birlik olarak 
ğerli sözlerden son derece mütehassis yaşıyacak ve öleceğiz. Şarkın atası U
oldum. Kendilerine beyanı teşekkür lu Önderimiz, Hatay'ı bile tefriki cins 
ederiz. Bu münasebetle· halkımızın ve mezhep hatayhlarındır, buyurdu
yeni vaziyete sadık ve memleketin te- lar. Bizim için tarihi hakikatlerin kaf
ali ve terakkisine bütün kuvetiyle ça- fesinden daha üstün olan bu sözün 
lışmıya azmetmiş olduğunu arzederiz. kutsiyetine bu gün bütün varhğımız
Bu tarihi günde istiklalimizi bütün la iman ediyoruz. Ulu Atamızın ilhJ.
coşkunlukla tesit ederken bu rütbeyi miyle kazandığımız bu mesut rejimle 
bize bahşeden iki büyük cümhuriyete kesbişeref ederiz. Bu rejim, sinesinde 
ve onların büyük şeflerine minnettar- yaşıyan bütün evlatlarını şefkatle 
lığımızı sunmayı bizim için mukaddes bağrına bastıracak, Hatay'ın yeni reji
bir borç biliriz. Biz sancaklılar için midir. Meclisimiz bunun en kuvetli 
mucibi iftihardır ki Türkiye ve Fran- hamisidir. 
sa gibi iki kuvetli devlet arasında de- Ark~daşlar, yurdumuzun kurtuluşu, 
rin ve esaslı bir dostluğun tesisine saadetı, muazzam ve müttefik dost 
Sancağımız bir zemin teşkil etmiştir. Türkiye ve Fransa devletlerinin mÜ§· 
lstiklalimizin verilmesiyle bize büyük terek ve d~ğerli mesaileri sayesinde 
bir itimat ediliyor. Bize düşen vazife elde edilmiştir. Bu iki memlekete ve 
bu i..timada layık olduğumuzu iapat et- ulu başlarına ebedi 9ükran sunarız. 
mektir. Burada temsiliyle müftehir Vatanımızın yakın şark sahillerindeki 
olduğumuz Ermeni Cemaati bu vatan coğrafi ehemiyeti dolayıs~le layik 
için Hizımgelen her türlü hizmet ve fe- olduğu mevkie yükselmesi için bu iki 
dakarhğı deriğ etmiyecektir. Bütün büyük dost devletin yükselHıimaye ve 
ermeniler, kardeşleri türkler ve diğer sevgilerinin devamını diler, bizi bugü
unsurlarla el ele vererek riyasız ve cid- ne. kavuşturduklarıhdan dolayı ebedi 
diyetle teşriki mesai edecckİerdir.,, mınnet ve şükranlarımızı cemaatim 

Bizde türklerle bir olarak arz ü . namına sunarım. 

zerinde ilk medeniyet tohumları sa • Kemalizm'in umumi va&ıfları 
çan beşeriyetin terakki ve tetPdidine Antakya, 3 a.a. _ Anadolu ajansı
yegane bir amil olan büyük milletin nın hususi muhabiri bildiriyor: tsken
zümresindeniz. Asrıhazırın en ulu derun mebusu Hamdi Selçuk, Mecli· 
bir şahsiyeti olan büyük Atatürk türk sin açılış celsesinde söylediği nutuk· 
ve ermeni ırklarının bir soydan ve ta, bugün tarihi bir h!dise karşısında 
kardeş bir ırk olduğunu ilan etmedi bulunulduğunu, ışığını ve kudretini 
mi? Büyük Önder'in vazettiği prensi- şarkın güneşi Atatürk'ten alan Hata
pi tatbik etmeliyiz, kim ki bu pren • y'ın bugün dünya hartasında gürbüz 
sipten inhiraf ederse, Ata'ya ihanet ve kuvetli bir devlet olarak yer aldığı· 
etmiş olacaktır. Binaenaleyh Sancak nı kaydettikten sonra, bugünkü istik
dahilinde anasırı muhtelife efradiyle talin Atatürk'ün yüksek dehasının ya
şimdiye kadar nasıl kardeş gibi geçi- rattığı bin bir eserden biri olduğunu 
niyor, geçindi ise, bundan böyle de- tebarüz ettirmiştir. 

.Bütün Hatay 
• 

sevınç İçinde 
(Ba~ı ı. inci sayfada) 

huriyet esaslarına riayet ve bunla
rı müdafaa, Hatay vatandaşlarının 
saadetine sadıkane ve bütün kuve
timle mesai sar/edeceğime ve Ha
tay halkrnın emniyetine teveccüh 
edecek her tehlikeyi kemali şid • 
detle men'e Hatay'ın şan ve şere
fini vikaye ve ilfıya ve deruhte et
tiğim vazifenin icabına nefsimi 
hasretmekten ayrılmıyacağrma na
musum üzerine söz veririm.,, 

Hatay 'devlet reisinin 
&öylcdiği nutuk 

Hatay 
yapı lan 

Meclisi 
Büyük 

açılırken 
tezahürler 

Ekselôns Tayfur Sökmen 
Devlet Reisi secilince 

..;, 

21 Pare top atıldı 

Hatay devlet reisi Tayfur Sökmen'
in Hatay meclisinde söylediği nutuk 
şudur : 

"- Hatay Millet meclisinin sayın 
say lavları, 

Filen ve hukukan müstakil ve me -
deni milletler arasına karışan Hatay 
devleti ilk reisliğine beni intihap bu -
yurmak suretiyle hakkımda göstermiş 
olduğunuz muhabbet ve itimada bil -
hassa ve candan şükran ve minnetleri
mi sunarım. Bu kıymetli itimat ve mu 
habbetinize 1ayik olmıya maddi, mane
vi bütün mevcudiyetimle çalışacağımı 
yüksek huzurunuzda temin ederim. 
Bu vesile ile Hatayı bugünkü şerefli 

ve parlak istiklale kavuşturan büyük 
türk milletine ve cümhuriyet hüküme
tine Hatay devletinin bağlılık, minne} 
ve şükranlarını huzurunuzda tekrar 
etmeyi kendim için ebedi bir şeref kay 
nağı ve mukaddes bir vazife bilir 
ve Hatay istiklalinin yardımcısı ve 
Türkiye'nin dostu olan Fransa cüm -
huriyetine samimi muhabbet duygula
rımı ve teşekkürlerimi bu hissiyata 
ilaveten ifade etmekten derin bir zevk 
duyarım. 

Hatay'ın sayın siz saylavlarına 
Hatay'a yalnız ve ancak refah ve saa
det vadeden ağır, şerefli ve o kadar da 
mesuliyetli vazifelerinde parlak mu
vaffakiyetler dilerim." 

Tayfur Sökmen meclise 
girerken 

Tayfur Sökmen Meclise girerken 
merasim yapılmış ve gerek girişinde 
ve çıkışında, gerek yemin ederken ve 
nutkunu söylerken hararetli bir suret
te alkışlanmıştır. 

Hatay devlet reisi nutkunu mütea
kip loeasna avdet ettikten sonra Tür
kiy efevkalade murahhası Cevat Açı
kahn'ı Fransa mümessili Kolonel Ko
le'yi ~e albay Şükrü'yü riyaset locası
na davet ederek kendilerine iltifat et
miş ve celsenin nihayetine kadar ya
nında alıkoymuştur. 

Hatay sevinç içinde 
Antakya, 3 a.a. - Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Hatay Millet Meclisi~in açılışını 

bütün Hatay halkı içten bir sevinç i
çinde coşkun tezahüratla kutlamakta
dır. Bu tarihi gün şerefine Antakya 
belediyesi bu akşam büyük bir suvare 
vermiştir. 

Arap çetelerinin cin<lyctleri 
Reyhaniye, 3 a.a. - Perşembe günii 

akşamı Haleb'in Harim mıntakasında 
eski usbeciler tarafından teşkil edilen 
arap çeteleri, Cisrihadit civarındaki 
Kurt Mirimiranile Sacaklı köylerini 
hasmı§ ve üç türkü öldürdükten sonra 
geldikleri yere çekilmişlerdir. Ôldü
rülen türklerin cesetleri Antakya'ya 
getirilmi§ ve göz yatları arasında def
nedilmiştir. 

Ekselans Tayfur Sökmen, Abdurrahman Melek, ve Antakya 
kaymakamı B. Süreyya Posot Bedize'de. 

Hatay Devlet Reisi Ekselans Taylur Sökmen ve Cevat 
Açıkalın F etike köyünde 

A·ntakya, 2 a.a. [Gecikmi§tİr J - Anadolu Ajansının b·usuat 
muhabiri bildiriyor: 

Hatay Milli Meclisi bugün saat 10 da Türkiye fevkalade murah
hası Orta Elçi Cevat Açıkalın ile Fransa'nın Hatay'daki delegesi 
Kolonel Kole ve Hatay'daki türk kıtaatı kumandan mümessili 
Albay Şükrü Kanatlı, Hatay' daki türk ve f ransız sivil ve askeri 
ricali, ~erli ve yabancı bir çok gazeteciler ve Hatay'ı te,kil eden 
~~ht~lıf cemaatlere mensup yüzlerce davetlinin huzuru ile gün· 
duz sınemasının salonunda açılmıttır. Binlerce halk binanın Ö· 
nündeki meydanı tamamen doldurmuştur. Kapı önünde batta 
mızıka olduğu halde türk ve fransız askeri ihtiram· kıtası yer al
mıştı. 

Saat ona birkaç dakika kala dan sonra mebusların tahlif ine geçil
Cevat Açıkalm, kolonel Kole ve di ve 40 mebus apğıdaki metni tek • 
Şükrü Kanatlı çılgın bir alkış rar ederek yemin ettiler. 

tufanı arasında meclisin lopla-n- " Vatan ve milletin saadet ve 
dığı Gündüz sinemasına geldiler. selametine ve milletin bila kayıt 

Mızıka türk ve fransız milli mart" ve §art hakimiyetine mugayir bir 
larını çaldı ve seliim resmini ifa eden gaye takip etmiyeceğime ve cüm-
kıtalar teftiş edildikten sonra meclis huriyet esas/arma sadakatten ay-
binasına girildi ve saat tam 10 da Ha- rılmıyacağıma namusum üzerine 
tay meclisinin tarihi celsesi yaş reisi söz veriyorum." 
olan Mehmet Adalı tarafmclan c.çıidı. . . . 
Bu hadise 7 pare top atılarak tesit Y emın merasımınden sonra Hatay 
edildi. 1 devlet reisinin seçimi yapıldı. Mec-

... Mehmet Adalı'nın metni dün bildi- : li.s reisi, devlet reisliğine Halk Parti-
·1 . . . . ı sınce namzet olarak B. Tayfur Sök-

rı en açış nutkunu takıben reıs ıntıha- ı· •. .. t "ld" . . . ı.. "ld' d" 
b na 

· ı ,. H Ik . . 
1 

k men ın gos erı ıgını ıuı ır ı. Reyle· 
ı geçı oı ve a partısı laş anı 

1 

. . . 
Abdu'" lganı· T"" k 'tt'f kl H rın tasnıfı sonunda B. Tayfur Sök· ur men ı ı a a atay ,. . "f k . 
milli meclisinin ilk reisi seçildi. me~ldı~ğ~ttbı" lad.ı~ldd.evVlet reısi . olarak 

•• • •• .. • 
1 
s~çı ı ı ı ırı ı. e bu netıce çok 

Abdulganı Turkmen sureklı alkış- j surc-kli alkışlar ve candan tezahürat -

Anadolu merkezlerinde cum • 
hudyet devrine, yeni halk mü
messilleri tabakasrnın eski e§raf 
ve ayan elinden bizim gençliği
mize intikal etmit olması da de
lalet ediyor ki inkılap, onu anla
mrı olanların memleket kadro • 
sunu istila etmi§ olması ile emni
yet altında bulunabilir. Anado
lu, böyle bir ıuurlular sınıfının, 
halka rehberlik etmiye başladı
ğını anlata·n mesut bir manzara 
gösteriyor. 

F. R. ATAY 

bu münasebetimizi daha büyük bir Hatip sözlerini bitirirken, Kema
kermiyetle son derece terakki ettir - lizmin umumi vasıfları üzerinde dur. 
mek en büyük arzumuzdur. Ata'nın mu§ ve bu düsturlar her günkü karar
k?y?uğu prensi pin. a:a~~zda tatbik~ ı larımızd~ ve tasvip edeceğimiz kanun-
~n olan meclısımızın . seçeceğı lara bakım olacaktır, demiştir. Tayfur Sökmen lar arasında başkanlık makamına ge • ı la karşılandı ve 21 pare top atılmak 

çerek s~.k sık. alkışl~.rla k~rşı~~nan n~.t-ı suretiyle ilan edildi. Meclisin bu ka
kunu soyledı. Abdulganı Turkmen ın rarını ve tebriklerini B. Tayfur Sök· 
nutkunda Ulu Şef Atatürk'ün ismi- ı men'e iblağ etmek üzere bütün cema
nin her geçişinde alkış ve yaşa sesle- 1 atleri temsil eden mebuslardan bir 
rinin arkası gelmiyor ve hatip daki - heyet seçilerek turizm otelinde ika _ 
kalarca nutkunu kesmek mecburiye • met etmekte olan Hatay'ın ilk devlet 
tinde kalıyordu. Sinema meydanında reisine gönderildi. Ve meclis Türki
hoparlör önünde biriken halkın al - ye hükümetinin fevkalade murahhası 
kışları meclis içindeki heyecanlı te • orta elçi Cevat Açıkalın'la Fransa 
zahüratın muazzam bir kubbeden çın- hükümeti delegesi Kolonel Kole'ye 
lıyan aksi gibi geliyordu. Hatay teeşkkür edilmesi hakkındaki teklif 
meclisi başkanının bu nutkundan son kabul edilerek bu tarihi celseye niha
ra birinci reis vekilliğine Vedi Mü - yet verildi. 

Dünkü güreşler 
(Ba§ı 7. inci sayfada) 

Başvekilimiz müsabakalardan son
ra misafir takım kafile reisini ve gü
reşçilerini şeref tribününe davet ede;
rek kendilerini tebrik etti ve iltifatta 
bulundu. Çok mütehassis olan sporcu
lar başvekilimizin bu samimi alakası
na şeref nidalariyle mukabele ettiler. 

llugünkii müsabakalar 
Bugün gene 19 mayıs stadyumunda 

Türkiye ve Finlandiya milli güreş ta
kımları serbest güreş müsabakası ya • 
pacaklardır. Geceye kalmamak için 
müsabaka saati 16 olarak tesbit edil
miştir. 

Çok mahir ve o nisbette de yüksek 
ve asil ruhlu sporcular olauklarını 

her suretle isbat eden finlandiyalı mi
safirlerimizle yapılacak bugünkü ser
best güreş karşılaşmasının dünkü 
Greko • Romen maçı kadar güzel ve 
heyecanlı olacağına eminiz. Başta te
miz ve dürüst kafile reisleri olduğu 

halde finlandiyalı dostlarımıza ve 
dünün kahramanı güreşçilerimize mu
vaffakiyetler dileriz. 

Sporda gaye yenmek ve yenilmek
ten ziyade spor yapmaktır. Binaena -
leyh bugün de, dün olduğu gibi, iyi 
güreşeni ve muvaffak olanı görmek 

istiyoruz. 

Ebre mıntakasında 

Frankocular şiddetli bir 
taarruza giriştiler 

Burgos, 3 a.a. - F ranko ordularının taarruzu bu aabah şafakla 
beraber bütün Ebre mıntakaamda tekrar batlamııtır. Şiddetli 
bir topçu ve hava bombardımanından sonra piyadeler öğleye 
doğru dütman mevzilerinin ilk hatlarını ele geçirmi,lerdir. Düt
man birçok ölü ve esir bırakmıttır. taarruz devam etmektedir. 

El Kampario üzerinde yapılan ı olduğu taarruzlar da akamete uğra
bir hava muharebesi esnasında mıştır. 

h .. k.. t 'l · 11 t · d"' Barselona hükümetinin Hariciye u ume çı erın ayyaresı u- , . ·· ··ı .. C Nazırı Del Vayo, Fransa nın ademı 
şuru muş ur. müdahale komitesindeki hattı hareke-

Piishii rtiilcrı Franho ti hakkında Fransa elçisiyle yeni bir 
mülakatta bulunmuştur. 

taarruzları 

Barselon, 3 a.a. - Resmi bir tebliğ, 
düşmanın Kamino, Nilaber ve Raga 
mıntakalarındaki taarruzlarının püs
kürtülmüş olduğunu bildirmektedir. 
Merkez cephesinde cümhuriyetçiler, 
Roza • Esko.rial yolu üzerinde mühim 
mevziler zaptetmişlerdir. Düşmanın 

Bedteta ve Serro Pelado mevzilerine 

Franko siyalfi malıkiimların 
m übadele&ine razı değil 

Salamanka, 3 a.a. - Barselona Ha
riciye Nazırı Del Vayo, her iki tarafta 
bulunan ıiyaai mahkQmların enternas-
yonal bir kontrol altında affedilmele
rini teklif et

1

mesi üzerine Franko rad-

karşı yapmış olduğu hücumlar boşa yalarında yapılan bu beyanatta bu tek
gitmiştir. life itiraz olunmakta ve bu, Barselo-
Estram~dur'da düşmanın Püente 1 na'nın yeni bir manevrası olarak tav

del Arzobıspo mıntakasında yaP.mıf sif edilmektedir. 

(Başr 1. incl sayfada) 
hicret etmiş olan Haydar beydir. Ba
bası Mustafa paşa Kırım muharebesi
ne iştirak etmiş ve uzun zaman kay
makamlık ve mutasarrıflıklarda bu • 
lunarak memleketine canla, başla hiz
met etmiş bir şahsiyettir. 

Tayfur Sökmen tahsilini bu hava
lide yapmış ve kendi çiftliğinde zira
atle uğraşmıştır. İstiklal mücadele • 
sinin başlangıcından itibaren ve mil
li dba uğrunda muhtelif cephelerde 
ve sahalarda bilfiil çalrşmış bir va • 
tanperverdir. 

Bundan sonra kendisini Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde Antalya 
mebusu olarak görürüz. 

Atatünk'ün, türk milletinin ve ha
taylıların itimat ve muhabbetini ka • 
zandığı ve hataylı o~duğu için Hatay 
devlet reisliğine müttefikan seçilmiş
tir. 

Falih Rıfkı Atay 

Zeylin Dağı 
- Yeni baıılıf -

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 75 kuruş 

nir Karabay ve ikinci reis vekilliğine 
de alevi cemaatından Zeynelabidin 
Maruf seçildiler. Ve meclis tarafın. 

dan haklarında gösterilen itimattan 
dolayı teşekkü~ ettiler. Riyaset diva
nı katipliklerine de Doktor Vedi Bil
gin ile Bekir Sıtkı Kunt ayrıldı. Bü
tün intih.aplar meclisi teşkil eden 40 
mebusun ittifakiyle yapılmı~tır. Ri • 
yaset divanının bu suretle teşekkülü
nü müteakip sırasiyle alevi cemaati 
adına ikinci reis vekili Zeynelabidin 
Maruf, ermeni cemaatı adına Antak • 
ya mebuslarından İsa Kazanciyan ve 
rum ortodoks cemaati adına da dok • 
tor Basil Huri türkçe çok heyecanlı 

birer nutuk söyliyerek şarkın Ata'sı 

diye tavsif ettikleri Büyük Şef'e ta
zim ve minnetlerini sundular ve pek 
çok alkışlandılar. Bu arada İskende
run mebusu Abbas Ülkü ile gene İs -
kenderun mebusu Hamdi Selçuk da 
birer nutuk söylediler. Bu nutuklar-

Ekselans Tayfur Sökmen'in 
ilıtisasları 

Antakya, 2 a. a. - ''Gecikmiştir" 
Anadolu ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor : 

Hatay'a ilk devlet reisi olarak inti
hap edildiğini kendisine bildirmek 
üzere meclis tarafından gönderilen 
heyeti Ekselans Tayfur Sökmen, Tu
rizm ()telindeki hususi dairesinde ka
bul etmiştir. 

Tayıfur Sökmen, Hatay meclisi he
yetine meclisin intihap ve tebrikinden 

dolayı pek müteh.assis ve müteşekkir 
olduğunu bildirmiş ve heyetle birlik

te kabul etmiş olduğu Anadolu ajan
sının hususi muhabirıine de bütün 
türk matbuatının ve bilhassa Anado • 
lu ajnasının Hatay davasına ka11ı 
göstermiş olduğu yakın alaka ve hiz
metten dolayı takdir ve teeşkkürleri
ni ifa<le eylemiştir. 
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Doğudaki büyük manevra( ara ait , son gelen resimler. 

Mare,al Fevz.i Çakmalı ve yüksek kumanda heyeti 31 cığuıtoıta yapılan geçit reıminde Süvarilerimiz. geçit reıminde 

Geçit reıminJen bir intiba Ecnebi atCJ§emiliterler Elazığ iıtcuyonunda Geçit reıminden bir wörünüı 

. 
31 ajwtoıta ~ılan •esil ruminden hir ıörünüı 
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Çaı ı tamiratı ve badana İJİ 
Adliye Vekaletinden: 
Yenişehir'de Vekaletler mahallesin

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

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

Muhammen bedel 77°1iradır. İstek
liler şartname ve keşif cetvelini gör -
mek için her gün levazım ve daire mü
dürlüğüne ve pazarlık günü ve saa -
tinde 5 lira 78 kuruşluk muvakkat te
minat makbuzlariyle birlikte komisyo
na müracaat etmeleri ilan olunur. 

(3471) 6197 

Devlet Havcı Yolları · . . .. ,, 

Hava seferleri 
Devlet Hava Y o il arı Umum Mü

dürlüğünden : 
Şimdiye kadar cumartesi günleri 

Ankara'dan 1stanbul'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 

· t ç~ ve KadQ$frô· 
- . . . . 

Saç dolap al.nacak 
Tapu ve Kadastro Umum Müdür

lüğünden : 
1 - Umum Müdürlük merkez sicil

ler müdürlüğü mahzeninde mevcut 
· ıstor kapaklı demir dolapla üz~rleri
ne sürme kapaklı 11 adet saç dolap 
yaptırılacaktır. 

2 - Eksiltme 5 eylül 938 pazartesi 
günü saat dokuzdadır. 

3 - Beherinin muhammen bedeli 
(200) liradır. 

4 - Şartnamesi umum müdürlük 
levazım müdürlüğünden alınabilir. 

5 - İsteklilerin tamamının muham
men bedeli üzerinden % 7,5 pey ak
çesile mezkur gün ve saatte umum 
müdürlük levazım müdürlüğünde top 
lanacak komisyona müracaatları. 

(3260) 5878 

5 - Teklif mektupları 10 eylül 938 
cumartesi günü saat (10) a kadar ko· 
misyona tevdi olunmalı, bu saatten 
sonraki mektuplar kabul edilmez. 

6 - Şartname her gün müessese<len 
parasız temin olunur. 

7 - Muvakkat teminat mukabili na
kit, ve nakit mahiyetindeki evrak ka
bul edilmiyeceğinden, bunların mali
ye vekaleti merkez veznesine yatırma
ları için taliplerin daha evel komisyo
na müracaatla birer irsaliye almaları, 
ve bu irsaliye ile sıhat vekaleti mu . 
hasebe müdürlüğüne müracaatları i -
lan olunur. (3306) 

İşin mahiyeti: 
70.000 Kilo Yulaf 
40.000 ,, Arpa 
20.000 _,, Buğday 
30.000 ,, Arpa samanı 
20.000 ,, Buğday sapı 
10.000 ,, Kalın kepek 

1.000 ,, Darı 

6028 

!" .................................................. ! 
.... ~~!~~ .. ~.~.~.~.~~~ ... ~~~~~~.'.~~ .. J 
Kışlık elbise alınacak 
M. l\f. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 3800 takım kışlık elbise kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 49400 

lira olup ilk teminat parası 3705 lira
dır. 

3 - Şartnamesi 247 kuruş mukabi
linde kory-ıisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmesi 16 eylCıl 938 cuma 
günü saat 15 tedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 ncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle teminat ve 
teklif mektuplarını en geç ihale saa
tinden bir saat eveline kadar M.M.V. 
:>atın alma komisyonuna vermeleri. 

(3408) 6132 

Ambalajhk bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Sf.tın Alma Ko

miıyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyat (26) yirmi altı kuruş olan on bin 
metre arnbalajlık bez açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İlk teminatr (195) liradır. 
3 - Şartname ve'nümuneler her gün 

M.M.V. satın alma komisyonunda gö
rülebilir. 

4 - Eksiltmesi 10 - eylUl - 938 cu
martesi günü saat onda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin mez
kür gün ve s:ıatte M.M.V. satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları 

(3299) 5977 

Dikilmiş ~amaıu ahnacak 
M. M. V ckaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 

Bayınd1rhk Bakanh(İı 

Yapı işleri ilônı 
Nafia Vekaletinden : 

1. - İstekli çıkmamış olan Ankara
da jandarma Subay Okulu arkasın
daki jandarma Matbaası ikmali inşa
atı yine ayni şartlarla eksiltmeye çı
karılmıştır. 

Keşif bedeli 19.757 lira 50 kuruş
tur. 

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

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 
müteferri evrak bir lira bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü -
ğünden alınabilir. 

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

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (3359) 6103 

Font boru alınacak 
lnhiaarlar Umum Müdürlüğün -

den: 
1 - İdaremizin Yavşan tuzlasına 

getirilecek tatlı suyun tuzlaya isale
si için şartnamesi mucibince 25.000 
metre inşaat tulinde 60 m/ m kutrun
da font boru ve listesinde müfredatı 
yazılı hususi aksamı kapalı zarf usu
liyle satın alınacaktır. 
, 2 - Muhammen bedeli sif Haydar
paşa 25.000 lira ve muvakkat temina
tı 1875 liradır. 

3 - Eksiltme 19. 10. 938 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 11 de 
Kabataş'ta levazım ve mübayaat şu
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her 
gün levazım ve mübayaat şubesiyle 
Ankara ve İzmir başmüdürlüğünden 
alınabilir. 

ı 1 
1) 10.000 takım dikilmiş çamaşır ka-

De n İZ Levazım pah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
..,..,.,.,.,.,......,...,..,.........,......,..,.,.,.......,.."""".,.,.,. . .....,...,,,,_,._,.. . ......,...., 2) Hepsinin tahmin edilen bedeli 

11.000 lira olup ilk teminat parası 825 
liradır. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yen firmaların ihale gününden yedi 
gün evelline kadar fiyatsız fenni tek
lif mektup ve kataloglarını İnhisar
lar umum müdürlüğü tuz fen şube
sine vermeleri ve tekliflerinin kabu
lünü mutazammın vesika almaları la
zımdır. Bu vesikayı haiz olmıyanlar 
münakasaya iştirak edemezler. 

Bir mimar alınacak 
M. M. Vekaleti Deniz Müate§arlı

ğından : 
Marmara Üssübahri ve Kocaeli 

Müstahkem Mevki Komutanlığında 

165 lira ücretli bir mimarlık münhal
dir. Taliplerin Ankara'da Dz. Müs· 
teşarlığı Levazım Şubesine, İstanbul
da Deniz K. lığına ve lzmitte de adı 
geçen K.. lığa müracaatları. 

(3442) 6139 

Bir memur alınacak 
Türkku§u 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 

1 Çeşit kuru yem ahnacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıha Müea

scsesi Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Muhammen bedeli (9720) lira o· 

lan aşağıda cins ve mikdarı yazılı kuru 
yem kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Eksiltme 10 eylül 938 cumarte
si günü saat (11) dedir. 

3 - Komisyon müessesede toplanır. 
4 - Muvakkat teminat tutan (729) 

liradır. 

3) İhalesi 12 - eylUl - 938 pazartesi 
günü saat 12 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen pelgeleriylc teminat ve tek
lif mektuplarını ihale gününde en geç 
bir saat evcline kadar( M.M.V. satın 

alma komisyonuna vermeleri . 
(3298) 5976 

Elektrik tesisatl 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko 
İsyonundan : 

1) Diyarbakır tayyare alayında 
yaptırılacak elektrik tesisatı kapalı 

zarfla eksiltmiye konmuştur. 
2) Keşif bedeli 6645 lira olup ilk te

minat parası 498 lira 40 kuruştur. 
3) İhalesi 6 eylul 938 sah günü sa -

at 12 dedir. 
4) Eksiltmiye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle teminat ve tek
lif mektuplarını ihale gününde en 
geç bir saat cveline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3223) 5842 

Satılık hayvanlar 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Harp okulu kadrosundan çürü

ğe çıkarılan iki baş ve 246, 667 tırnak 
numaralı beygirlerle serom aşıevinde 
bulunan 5 koyun, üç keçi ve bir oğ
lak 8 eylül 938 perşembe- günü saat 
10 da M.M.V. satın alma Ko. da artır
ma suretiyle ve peşin para ile satıla
caktır. 

2 - Hayvanları görmek istiyenler 
yukarıda yazılı müesseselere ve artır
maya girecekler satış günü ve saatın
da M.M.V. satın alma Ko. na müra-
caat etsinler. ,(3481) 6276 

6 - Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ile 5 nci maddede yazı
lı tuz fen şubesinden alınacak eksilt
meye iştirak vesikası ve % 7,5 güven
me parası makbuzu veya banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek olan ka
palı zarfların eksiltme günü en geç 
saat 10 a kadar yukarıda adı geçen 
alım komisyonu başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(6011/3490) 6277 

Balast münakasası 
Devlet Demiryolları Be~inci işlet · 

me Müdürlüğünden : 
1 - 22.8.938 pazartesi günü eksilt

meye konulan kilometre 440-465 ara
sındaki 9~00 m• balast gün ve saatin
de talip zuhur etmemesinden 2490 
No. lı kanunun 40 ıncı maddesine tev
fikan kapalı zarf usulile eksiltme ta
lik edilmiştir. 

Muhammen bedeli 742 lira 50 kuruş
tur. 

2 .1.. Eksiltme 9. 9. 1938 cuma günü 
saat 12 de Malatya İşletme binasında 
yapılacaktır. 

3 - Bu işe girmek istiyenlerin, ka
nunun 4 üncü maddesi mucibince işe 
girmeğe manii kanuni bir hali bulun
madığını ve kanunun tayin ettiği ve
saik, muvakkat teminat makbuzile 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme· 
nin açılma saatinden bir saat evveli
ne kadar komisyon reisliğine verme
leri. 

4 - Bu işe ait şartname ve muka· 
vele projesi Malatya, Ankara, Hay · 
darpaşa lşletrne Müdürlük kalemle · 
rinde, Diyarbakır, Elazığ istasyonla· 
rında isteklilere bedelsiz verilmekte· 
dir. ,(3368). 6040 

Yevmiye 150-500 kilo ince 
ceviz talaşı sahıı 

A$keri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

Azami ve asgari miktarları yukarı

da yazılı talaşlar 22. 9. 938 perşembe 
günü saat 10 da pazarlıkla satılacak
tır. 

Beher kilosunun tahmini bedeli 
bir kuruştur. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan 96 lira 38 kuruş 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(3500) 6279 

·" ·okullar· ı • 

Tedrisat başlanğıçı 
Müzik Öğretmen Okulu Direktör

lüğünden: 

Ankara Müzlk Öğretmen okulunun 
engel sınavları 7. eylül çarşamba ve 
tedrisatı 3 birinci teşrin pazartesi gü
nü başlıyacaktır. (3444) 6186 

Sungurlu icra Memurluğundp.n : 
Yeri yurdu belirsiz kalan Sungur

lu'nun Başpmar mahallesinden ölü 
Kavak!ı Ömer veresesinden Ömer kızı 
ve Kürk Yaşar kansı Atiye tarafına: 

Mürisiniz kavaklı Ömer'in Sun -
gurlu'da oturan Artin Gözükyan'a o
lan bakiye 576 lira 68 kuruş ilfimlı 

borcu işbu ilan tarihinden i tibaren 
(10 on) gün zarfında ödemeniz lazım
dır. 

Bu müddet içinde borcu ödemezse
niz icra tetkik merciinden veya temyiz 
ve yahut iadei muhakeme yoluyla ait 
olduğu mahkemeden icranın geri bı
rakılmasına dair bir karar gösterme
dikçe cebri icra yapılacağı ve gene bu 
müddet içinde mal beyanında bulun
manız ve bulunmazsanız hapisle tazyik 
olunacağınız ve hakikate muhalif be
yanda bulunursanız hapisle cezalandı
rılacağınız hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 141 ve 132 inci maddele
rine tevfikan tebliğ yerine geçmek ü-
zere ilan olunur. 6285 

Aı1°kara· Belediyeşj~ 

Dizel motörü ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Çankaya motor dairesi için a

lınacak dizel motoruna verilen fiat 
haddi !ayıkta görülemediğinden ye
niden on gün müddetle kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 15000 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat 1125 lira· 
dır. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin 
her gün yazı işleri kalemine müraca
atları ve ihale 6-9-938 salı günü saat 
11 de belediye encümeninde yapıla
cağından isteklilerin o gün saat ona 
kadar teminatile birlikte teklif mek· 
tuplarmı belediye encümenine verme· 
!eri. (3370) 6041 

Satıhk eşya 
Ankara Belediyesinden : 
Şehir uray otobüslerinde unutulup 

sahipleri tarafından aranılmıyan muh
telif eşyalar eyllllün sekizinci perşcm
be günü saat on ikide mezat salonun -
da satıliıcağı ilan olu6ur. (3521) 

6286 

Ev yıkhnlacak 

1 !erin hedim ve tesviye masrafı alıcıya 
lİt olmak üzere muhammen bedeli o
lan 120 lira ik beş gün müddetle pa

.zarhkla müzayede edileceği ve ihale
nin 5.9.938 tarihinde saat 12 de imar 
müdürlüğünde yapılacağı iHin olunur. 

(3516) 6264 

Kazalar · _ .. ._:_ 

Münakasa tehiri 
Karaman Belediyesi Reisliğinden: 

29-8-938 pazartesi günü saat 11 ve 
11,30 da belediye encümeninde ihale 
edileceği evelce Ulus ve Cümhuriyet 

gazeteleriyle ilan edilen kasabamıza 

getirilecek içme suyu projesi ve fenni 
şartnamesini yapmıya ve 1050 lira 
muhammen bedelli dört kalem elektrik 
malzemesine ihale gününe kadar talip 
çıkmadığından açık eksiltmeleri onar 
gün uzatıldığı ve ihalenin 8-9-938 per
şembe günü saat 11 de yapılacağı ve 
isteklilerin müracaat etmeleri. (6059 -
3525) 6288 

Elbise, kasket vesaire alınacak 
Malkara Kaymakamlığından : 
Korucu elbisesi 72 Takım 
Kasket 72 Adet 
Fişeklik 72 Adet 
Evrak çantası 72 Adet 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Almn Komisyonundan : 

s,I 

l - İstanbul komutanlığına 
birlikler için 45.000 kilo sade ) 
satın alınacaktır. Kapalı zarfla ib 
si 19 eylUl 938 pazartesi günü saat 
de yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutan 42750 
ilk teminatı 3207 liradır. Şartn 
214 kuruş mukabilinde verilebilir. 
teklilerin ilk teminat makbuz f 

mektuplariyle beraber ihale 
ihale saatından en az bir saat evci 
kadar teklif mektuplarını Fındıklı 
komutanlık satın alma komisyon 
vermeleri. (3377) 61 

Fasulya alınacak 
Anknra Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan : 

1 - Demirköy alayına ait 36 
fasulya kapalı zarfla eksiltmeye 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 7920 
muvakkat teminatı 594 liradır. 
silaınesi 26. 9. 938 pazartesi günii 
at 16 da yapılacaktır. Talip olaıı 

rın bildirilen gün ve saatte Vize 
tın alma komisyonuna müracaatı 

(3498 6278 

Koyun eti ve un ahnacak 
Kundura 72 Çift Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Malkara kazası köy korucuları için ma Komisyonundan : 

boz renkte yerli kumaştan yaptırıla- 1 - İsparta garnizonunun kil 
cak 72 takım elbise ve 72 adet kasket- 28 kuruştan 64.500 kilo koyun eti} 
le deriden 72 adet evrak çantası ve kilosu 13.50 kuruştan 240.000 kilo 
72 adet fişeklik ve 72 çift kundura eksiltmeye konulmuştur. 
24-8-938 tarihinden 22-9-938 tarihine 
rastlayan perşembe günü saat 14 de 
ihale yapılmak üzere (30) gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Talip olanların % 7,5 yedi buçuk 
teminat akçesiyle kaza hususi muha
sebe köy bürosu satın alma komisyo
nuna taliplerin yapacakları kumaş ve 
deri nümunesiyle birlikte müracaat -
tarı ilan olunur. 6284 

1 

.................................................... 1 
Ankara levazım Amirliği ...................................................... 
Koyun eti al.nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - İstanbul komutanlığına bağlı 
birliklerle Gümüşsuyu hastanesi için 
50,000 kilo koyun eti satın alınacak· 
tır. Kapalı zarfla ihalesi 16 eylUl 938 
cuma günü saat 10,30 da yapılacak
tır. 

2 - Muhammen tutarr 21.000 lira 
ilk teminatı 1575 liradır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülebilir. İs
teklilerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2, 
3 maddelerinde yazılı vesikalariyle 
beraber ihale günü ihale saatmdan en 
az bir saat eveline kadar teklif mek
tuplarını Fındıklı'da komutanlık sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(3379) 6133 

Yulaf alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - İstanbul komutanlığına bağlı 
birliklerin hayvanatı için 1200 ton 
yulaf satın alınacaktır. Kapalı zarfla 
ihalesi 14 eyllll 938 çarşamba günü 
saat 10,30 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 66.000 lira
dır. İlk teminatı 4950 liradır. Şartna
mesi 330 kuruş mukabilinde satılabi
lir. İsteklilerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplariyle 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 maddelerinde yazılı vesika
lariyle beraber ihale günü ihale saa-

2 - Koyun etinin teminatı 1280 li 
ve unun 2430 liradır. İhaleleri 12 - e 
lCıl - 938 pazartesi günü saat 10 da 
10.30 dadır. 

(3333) 5991 

Garaj yaptınlacak 

Ankara Levazım Amirliği Sili 
Alma Komisyonundan : 

1 - Kayseride kolorduca piya 
alayı civarında gösterilecek bir 
halde şartname ve planı mucibiıı 

2250 lirası 938 mali yılı içinde ve rt1 
tebaki 27750 litası da verilecek bo 
ile 939 mali büdcesinin tasdikini ı1I 
teakip verilmek üzere ceman 3 
liralık muhammen keşif bedeli dab 
tinde bir oto garajı inşası kapalı za 
la münakasaya konulmuştur. 

2 - Milnakasası 7-9-938 tarihi 
müsadif çarşamba günü saat 17 
Kayseride kor satınalma komisyo 
binasında yapılacaktrr. 

S - Muvakkat teminatı 2250 ti 
dır. Şartname ve planr her gün me 
kur komisyonda görülebileceği gi 
hariçten müracaat edenler de bede 
mukabilinde gönderilir. 

4 - İcap eden vesikaları ihtiva 
decek olan ve kanunun tarif ettiği 
kilde ihzar edilmiş teklif mektupl 
rının mezkur giinde saat 16 ya kad 
mezkur komisyon başkanlığına veri 
miş olması şarttrr. Postada vaki ge 
cikmeler mesmu değildir. 

(3228) 5862 

Pirinç ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sat 

Alma Komisyonundan : 

1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı 
lan 103,400 kilo pirinç satın almaca 
tır. Kapalı zarfla ihalesi 5-9-938 pi 
zartesi saat 15,30 dadır. 

Belediye Riyasetinden : tından en az bir saat eveline kadar 
Hacıbayramda kadastronun 51 inci teklif mektuplarını Fındıklı'da ko

adasının 51 parselindeki ahşap hane- ı mutanhk satın alma komisyonuna 
.---vermeleri. (3378) 6134 

2 - Muhammen bedeli 24816 1i 
ilk teminatı 1861 lira 20 kuruştıl 
Şartnamesi her gün komisyonda go 
rülebilir. İsteklilerin ilk temin 
mektuplariyle 2490 sayılı kanunıı 
2,3 inci maddelerinde yazılı vesik 
lariyle beraber ihale gün ihale saati 
den bir saat evveline kadar tekli 
mektuplarını Lüleburgaz tümen sil 
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(3241) 5871 

Muhtelif erzak ahnocok 
Ankara Levu:ım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi Muhammen Miktarı Tutarı Muvakkat 
fiyatı kilo teminatı İhalenin Zamarı 

K. S. L. K. L. K. Nevi Gün Tar. Saati 
Un 12 oo 390000 48750 00 3646 50 Kapalı z. Sa. 20.9.938 ıs 
Bulgur 10 50 70000 7350 00 551 25 Kapalı z. Sa. 20.9.938 15,30 
Sadeyağ 95 00 11100 10545 00 790 87 Kapalı Z. Ça. 21.9.938 ıs 

Yulaf, Arpa. 3 25 195000 6337 50 475 31 Kapalı z. Ça. 21.9.938 15,30 
1 - Dörtyol'daki kıtaatın senelik ihtiyaçları olan erzakın cinsi muhammen fiyatı, miktarı, tutarı ve muvak· 

kat teminatlariyle ihalenin nevi ve tarihi yukarıda gösterilmiştir. !haleler Dörtyol'da belediye salonunda ya· 
pılacaktır. 

2 - Taliplerin kapalı zarfları ihale saatından en az bir saat evel beledi ye salonunda toplanacak komisyona 
vermiş olamaları. Talipleri muvakkat teminatlariyle birlikte mezkur gün ve saatlarda ihalenin yapılacağı 

Dörtyol belediye salonunda hazır bulunmaları. Şartnameleri görmek isti yenlerin her gün Dörtyol'daki kıta-
atın levazım müdürlüğüne müracaatları. (3517) 6280 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Erzak Mikdarı Tahmin bedeli Muva. T. İhale tarih 
Cinsi Kilo Lira kuruş L. K. ve gün saati İhale sekli 

İhalenin nerede 
yapılacağı 

Un 156000 20295 60 1522 7 14-9-938 çarşamba 9 KaP.,alı zarf Islahiye Tuğay S• 
Al. Ko. dadır .(3445) 6140 



4 - 9 - 1938 U L U S - 11 -
------~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--~~~~~~~~~~~~-

i-··-""""'"'"""'""''"''"'i 

1 Vilayetler ı ..................................................... 
Kapah zarf usulile eksiltme ilam 

Antalya Vilayetinden : 
l - Eksiltmeye konan iş: Antal

ya memle~et hastanesi ikinci kISim 
(31,881) lira 53 kuruşluk lnşaat; evel
ki inşaatın bakiyesidir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
rak şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna-

nıesi. · 
E) Keşif evrakı 
D) Hususi şartname 
G) Proje 
lstiyenler bu şartnamelerle evrakı 

15 lira mukabilinde Antalya Nafıa 
müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 10 eylül 938 cumarte
si günü saat 11 de viUiyet makamın · 
da toplanacak olan daimi encümende 
yapılacaktır. Teklif mektupları 2490 
sayılı kanunun 32 inci maddesindeki 
tarifat dairesinde o gün saat 11 e ka
dar verilmiş olmalıdır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiat üzerinden yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2391 lira ıs kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve bundan 
başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmeleri lazımdır. 

6 - Nafıa vekfiletinden alınmış 
yapı müteahhitliği vesikası ve yaptı
ğı işlere ait bonservisi ve ticaret oda-
sı vesikası. (3348) 6018 

Pavyon inşaatı 
Afyon Nafıa Müdürlüğünden 
Kapalı zarf usulilc eks iltmeye ko

nulduğu evvelce ilan edilen Afyon li
sesinde yapılacak 40041 lira 33 kuruş 
keşif bedelli ilave pavyonu ve eski 
bina tadilatı ikinci kısım inşaatına 
istekli çıkmadığından 23-8-938 tari
hinden itibaren bir ay içinde pazar
lıkla verilecektir. 

Pazarlık için her gün nafıa müdür
lüğünde teşekkül edecek komisyona 
müracaat olunmalıdır. Eksiltme şart
namesi ve buna mütcferri diğer ev
rak iki lira bedel mukabilinde Afyon 
Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 3003 lira 10 ku
ruştur. İsteklilerin nafıa vekaletin -
den 938 senesi için alınmış 20.000 li
ralık müteahhitlik vesikası ve ticaret 
odası kayıt vesikası göstermeleri ıa. 
zım geldiği ilan olunur. (S798 - 3381) 

. 6063 

Sınai imalat münakasası 
Ordu Nafıa Müdürlüğünden: 
15-8-938 P!lzartesi günü ihalesi ya

pılmak üzere kapalı .ıarf usuliyle ek -
siltmeye çıkarılan Ünye - Terme yo -
lunun 1 + 365 - 11 + 680 inci kilo
metreleri arasındaki 24892 lira 18ku -
ruş keşif bedelli imalatı smaiye inşa -
atına istekli çıkmadığından ihalesi 
15-8-938 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Ta -
lip olanların 15 - eylnl · 938 perşem
be günü saat on ikiye kadar Vilayet 
Daimi encümenine müracaatları ilan 
olunur. (5934 - 3452) 6190 

Halkevi binası yaptmlacak 
Kırklareli C. H. Partisi Başkanlı

iından : 
(51970) lira bedeli keşifli Kırklar

eli Halkevi binasının inşası 12-8-938 
tarihinden itibaren 7-9-938 tarihine 
kadar münakasaya konulmuştur. 7-9-
938 çarşamba günü saat (16) da Kırk
lareli C. H. Partisi binasında ihalesi 
yapılacağından pey sürmek ve daha 
ziyade malftmat almak istiyenlerin 
C. H. Partisi ilyönkuruluna başvur-

maları ilan olunur. 5933 

Kapah zarf usulile eksiltme ilim 
Trabzon vilayeti S. 1. M. Müdür

lüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trab

zonda nümune hastanesi ikinci kısım 
inşaatı ile elektrik, kalorifer, sıhhi 

ve diğer tesisattır. 
Bu işin muhammen keşif bedeli 

737044 lira 88 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve ev-

rak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D - Yapı işleri umumi fenni şart

namesi 
E - Vahidi fiat listesi ve hususi 

Şartname, hususi şartname H'ıhikası, 
keşif hulasası cetveli ve mahal listesi. 

F - Projeler 
lstiyenler bu şartname ve evrakı 

3686 kuruş bedel mukabilinde Nafıa 
V~kaleti Yapı 1§leri Umum Müdür -
lüğü ile İstanbul, Trabzon Nafıa Mü
tlü:·1ilklcrinden alahilirler. 

3 - Eksiltme 22-9-938 tarihinde 
perşembe günü saat ıs de Trabzon 
Sıhhat Müdürlüğü dairesinde yapıla
Caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc 
,_,dacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 33232 lira muvakkat temi
nat mektup veya makbuzu ve bundan 
başka aşağıdaki vesikalarını kapalı 
zarfına usulü veçhile koyması Hizım
dır. 

A - Evvelce alınmış daimi ve mu
vakkat vesikalar ilga kılınmış oldu
ğundan Nafıa Vekaletinin 12-8-938 
tarih ve 67 /11650 sayılı tam imleri mu
cibince ehliyet vesikası. 

B - 1938 mali senesine aid ticaret 
odası vesikası. 

6 - Ehliyet vesikaları talebinde 
bulunanlar 22-9-938 tarihinden en az 
sekiz gün evvel istida ile nafıa ve
kaletine müracaat edecekler ve bu za
man zarfında vesika talebinde bulun
mıyanlar eksiltmeye giremiyecekler
dir. 

7 - Teklif mektupları yukarda 
3 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar Sıhhat müdürlüğü 
dairesine getirilerek eksiltme komis" 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar eglmiş olmaları ve 
dış zarfların mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3436) 6136 

Memleket hastanesi 

tesisatı eksiltmesi 
Malatya Valiliğinden: 
59453.67 lira keşif bedelini havi olup 

6.8.938 tarihinden itibaren bir ay müd
detle pazarlıkta bulunan memleket 
hastanesi elektrik sıhi, havalandırma 
ve istarilizasyon tesisatı ile kapı, pen
cere, ve tuğla işlerine talip <jtkmaması 
dolayısiyle inşaat işleri tamamen tas
dik edilerek ve elektrik ve sıhi tesisat 
fiatlarma yüzde 10 zam edilmek sure
tiyle yalnız elektrik, sıhi, havalandır
ma ve istarilizasyon tesisatı işleri ye
niden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur Tesisatın heyeti umumi
yesinin bedeli keşfi 50989 lira 71 ku
ruştur. İhale 14.9.938 tarihine rastlı
yan çarşamba günü saat on ikide ya
pılacaktır. İsteklilerin 3799 lira 40 ku
ruş muvakkat teminat ve ihale tarihin 
den l§akal sekiz gün evel Nafıa veka
letine müracatla bu işe girebilecekle
rine dair alacakları vesika ile birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatine ka
dar Vilayet daimi encümeni reisliiğ
ne vermeleri ilan olunur. (3437) 6185 

Lise paviyonu binası yaphrllacak 
Diyarbakır Nafia Müdürlüğünden: 
Eksiltmeye konulan iş : 
1 - 40268.83 liralık keşif bedelli 

Diyarbakır'da yapılacak lise pavyonu 
binasıdır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve fenni şartnameler 
D -Bayındırlık ve yapı işleri ge-

nel ve fenni şartnameleri . 
E - Bu evraklar nafia dairesinde 

görülebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 9-eyliıl-938 cuma 

günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle 
D. Bakır nafıa dairesinde yapılacak
tır. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ıçın 
(3020.16) liralık muvakkat teminat 
vermek ve aşağıdaki vesikaları ibraz 
etmek lazımdır. 

A - Nafia vekaletinden alınmış on 
bin liralıktan yukarı müteahhitlik ve
sikası. 

B - 938 mali yılına ait ticaret odasr 
vesikası. 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını 

cuma günü ihale saatinden bir saat e
vel komisyon reisliğine makbuz mu
kabili vermeleri, posta geçikmeleri 
kabul edilmez. 

6 - Dördüncü maddenin A fıkra
sındaki müteahhitlik vesikası eksilt
meye çıkarılmış olan hangi iş için is
tenildiği açıkça yazılmak suretiyle 
eksiltmenin yapılacağı günden en az 
8 gün evci bir istida ile Nafıa vekale
tinden istenilecek ve bu zaman zarfın
da vesika talebinde bulunmıyanların 
eksiltmiye giremiyecekleri ilan olu-
nur. 

(5681-3308) 5983 

Muhtelif inşaat 
Kars Valiliğinden : 

Göle kazasında yapılan inekhaneler 
yerinde bir buzağı ahırı ile bir çift 
memur evi inşası kapalı zarf usuliyle 
ihaleye konmuştur. 

1 - Keşif bedeli 3232S.74 liradır. 
2 - Muvakkat teminat 2424,~3 li

radır. 

3 - Dosyası, keşif hulasası, silsilei 
fiat, proje, fenni ıartname, eksiltme 
şartnamesi, mukavele projesi ve ba
yındırlık işleri genel şartnamesidir. İs
tiyenler dosyası Kars nahiye müdürlü
ğünde ve veteriner müdürlüğünde gö
rebilirler. 

4 - İstekliler 2490 No. 1ı kanunun 
1 O uncu maddesinin F fıkrasına göre 
bu iş için eksiltmenin yapılacağı gün
den en az sekiz gün evel bir istida ile 
Nafia Veka.Ietinden istenilecek ehli -
yet vesikasiyle 938 ticaret odası vcsi
lalannı ibraz; etmeli. 

5 - İhale 21-9-938 gününe müsa
dif çarşamba günü saat 12 de veteri
ner müdilrlüğü odasında teşekkül ede
cek komisyonca yapılacaktır . 

6 - İsteklilerin 2490 No. lı kanu
na göre hazırlıyacakları kapalı zarfla
rı iyice mühür mumu ile kapayıp mez
kur komisyona saat on bire kadar ver
miş olmaları ve postada vuku bulacak 
gecikmelerin kabul edilmiye<:eği ilan 
olunur. (6065-3528) 6290 

Yol tamir ettirilecek 
Balıkesir Vilayet' Daimi Encüme -

ninden : 
1 - Balıkesir - Bandırma yolunun 

86 + 500 - 93 + 600 üncü kilomet -
releri arasında ve kapalı zarf usuliyle 
ihalesi yapılacak tamirata talip çıkma
dığından bir ay zarfında ihale edilmek 
üzere pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Bu işin keşif bedeli 13277 lira 
89 kuruş, muvakkat teminat 996 lira
dır. 

3 - Buna ait keşifname, keşif hu
lasası, fiat bordrosu, metraj cetvelleri 
ve malzeme grafikleri, hususi ve fen
ni şartnameler, eksiltme şartnamesi ve 
mukavele örneğinden ibarettir. İsti -
yenler bu evrakı Balıkesir vilayet da
imi encümeninde veya nafia müdürlü -
ğünde görebilirler. 

6 -. Teklif zarfının kabu:l edilebil
mesi için ~u evrakın teklif zarfının 
içerisinde bulunması şarttır. 

A - Bu işi yapmıya ehliyeti fenni
yesi olduğuna dair vesika 

B - Ticaret Odası vesikası 
C - En aşağı 25000 liralık bina in

şaatı yaptığına dair Bonservis 
7 - İsteklilerin mezk{lr gün saat 

14 de teklif mektuplarını makbuz mu
kabilinde daimi encümen riyasetine 
vermeleri şarttır. Bu saatten sonra 
mektup kabul olunmaz. 6292 

Okul binası yapllrllacak 
Kütahya Vilayetinden : 

Kütahyanm Uşak kazasında yeni -
den yapılacak beş dershaneli okul bi
nası inşaatı kapalı zarf usulile eksilt
meye konmuştur. 

1 - lşbu inşaatın bedeli keşfi 
(37607) lira (29) kuruş olup bu para
nın yarısı 938 bütçesinden diğer ya
rısı da 939 bütçesinden verilecektir. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 2820 
liradır. 

3 - İhale 23 Eylül 938 cuma günü 
saat 15 de Kütahyada Daimi encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
A - Proje 
B - Keşifname 

C - Hususi şartname 
Ç - Fenni şartname 
E - Bayındırlık genel şartnamesi 
F - Eks'iltme şartnamesi 
D - Mukavele projesi 
5 - 1şbu evrakı arzu edenler (188) 

kuruş mukabilinde Kütahya Nafıa 
idaresinden alabilirler. 

KÜÇÜK lLANL 
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r ................................................... ı 
İ Küçük ilôn şartlan İ 
I Dört satırlık küçük ilanlardan: ılı 
ı Bir defa için 30. Kuruş f' lki defa için 50 Kuruş 
i Uç defa için 70 Kuruş 
; Dört defa için 80 Kuruş • 
ı Devamlı kliçlik ilanhırdıın her defası ı1 f için 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa 
ı neşredilecek bir ilin için 140 kurus i 
i alınacaktır. Bir kolııyhk olmak üzere. 

1
: 

ı her saur, kelime aralanndaki boşluk-
: lar mustesna 30 harf itibar edilmiştır. ! f Bir küçük ılSn 120 harften ibaret ol- i 
ı malıdır. : 
i Dort satırdan fazla her satır için ayrı- i 
i ca 10 kuru& alınır. i 
: .................................................... : 
Satılık : 

Satılık otomobil - Beş kişilik se
kiz silindirli bır Buik otomobıli satı · 
lıktır. Görmek ıçin saat 14 den son
ra 1062 telefon numarasında B. Rüş
tü'ye müracaat. 

Kiralık : 

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

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

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

Kiralık daireler - Yenihal arka
sında Yenihamam apartrmanrnda ü
çer odalı 2 daire kiralıktır. Konforu, 
fevkaHide manzarayı haizdir. Tel : 
3714 6015 

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

Kiralık - Bir bay için. Yenişehir 
Lozan meydanı aile yanında banyolu 

murabbaında ve asfalt üzerindeki ar- bir oda. Lozan meydanı kırtasiye mü-
sa acele satılıktır. Taliplerin çifte fu. düdüğünde Bay Süleyman•a müraca-

Satılık - Ankara'da Yeşila camii 
karşısındaki çifte furunlar ile Mamak· 
ta 8 odalı bir ev ile 2S dönüm mikta
rında bağ ve bahçe gene.. Mamak'ta 
8 dönüm sulanır tarla ile 950 metre 

run sahibi Haşim'e müracaatları. 6091 at. 6094 
Satılık otomobil - 1938 modeli çok 

yeni Opel satılıktır. Saat 15 den son
ra Ulus ressamına müracaat. 6092 

4 - İhale encümenin mutat top
lantı günleri olan pazartesi, perşembe 
ve cumartesi günleri saat 1 O da yapı
lacağından isteklilerin 10.000 liralık iş 
yaptığına dair Nafia mUdürlüğünden 
alınmış ehliyet vesikasiyle birliktıe mu
tat toplantı günlerinde Vilayet maka
mında müteşekkil encümeni daimiye 
müracaatları ilan olunur. (6060-3526) 

6289 

Yol tamir ettirilecek 

6 - Teklif zarfının kabul edilebil-
Satılık arsa, ev, apartman - Anka

ra'nın her tarafında satılık arsalar irat 
fenni- getirir apartmanlar, evler. Tl: 2487 

mesi için şu evrakın teklif zarfının 

içerisinde bulunması şarttır. 
A - Bu işi yapmıya ehliyeti 

yesi olduğuna dair vesika 
Vahdi Doğruer. 6095 

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

Kiralık ev - Yenişehir'in en mu -
tena mevkiinde yedi odalı ve icabında 
iki ailenin ikametine elverişli bir ev, 
cyllıl iptidasından önümüzdeki mayıs 

sonuna kadar dokuz ay için kiralıktır. 
1stiyenlerin (1098} telefon numarası -
na müracaatları. 6161 

Çorum Vilayeti Daimi Encüme
ninden : 

19-9-938 pazartesi günü saat 16.30 
da ihalesi yapılmak üzere ( 46603) lira 
( 48) kuruş keşif bedelli Çorum -
Sunğurlu yolunun 5 + 37 5 - 16 + 
619 uncu kilometreleri arasında (6224) 
metre uzunluğundaki yolun esaslı 

tamir işi kapalı eksiltmeye konulmuş· 
tur. Şartname, keşif ve sair evrakı Ço
rum daimi encümeninde görülebilir. 
Muvakkat teminat (3495.26) liradır. 
İsteklilerin Nafia Vekaletinin 12-8-938 
gün ve 67 sayılı tebliğatı mucibince 
bu iş için Nafia Vekaletinden alacak
ları ehliyet vesakisı sair vesikalariyle 
artırma ve eksiltme kanununa tevfi -
kan tanzim edecekleri teklif mektup -
lariyle birlikte :ıihayet ihaleden bir 
saat eveline kadar daimi encümen re
isliğine vermeleri lazımdır. 6283 

Okul binaSI yaphrılacak 
Kütahya Vilayetinden : 
Kütahyanın Tavşanlı kazasında ye

niden yapılacak beş dershaneli okul 
binası inşaatı kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. 

1 - İşbu inşaatın bedeli keşfi 

(35440) lira (70) kuruş olup bu para
nın yarısı. 938 bütçesinden diğer ya
rısı da 93,9 bütçesinden verilecektir. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 2558 
liradır. 

3 - İhale 23 Eylül 938 cuma günü 
saat 15 de Kütahyada Daimi encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
A - Proje 
B - Keşifname 

C - Hususi şartname 
Ç - Fenni şartname 
E - Bayındırlık genel şartnamesi 
F . Eksiltme şartnamesi 
D - Mukavele projesi 
5 - İşbu evrakı arzu· edenler (178) 

kuruş mukabilinde Kütahya Nafıa 
idaresinden alabilirleı;.. 

B - Ticaret Odası vesikası 
C - En aşağı 25000 liralık bina in

şaatı yaptığına dair Bonservis 
7 - İsteklilerin mezkur gün saat 

14 de teklif mektuplarını makbuz mu
kabilinde daimi encümen riyasetine 
vermeleri şarttır. Bu saatten sonra 
mektup kabul olunmaz. 6293 

Okul binası yaphnlacak 
Kütahya Vilayetinden : 
Kütahya merkezinde yeniden ya

pılacak beş dershaneli okul binası in
şaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - İşbu inşaatın bedeli keşfi 
(35760) lira (61) kuruş olup bu pa
ranın yarısı 938 bütçesinden diğer ya
rısı da 939 bütçesinden verilecektir . 

2 - Muvakkat teminat akçesi 
~2682) liradır. 

3 - İhale 23 Eylül 938 cuma günü 
saat 15 de Kütahyada Daimi encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
A - Proje 
B - Keşifname 
C - Hususi şartname 
Ç - Fenni şartname 
E - Bayındırlık genel şartnamesi 
F - Eksiltme şartnamesi 
D - Mukavele projesi 
S - lşbu evfakı arzu edenler (180) 

kuruş mukabilinde Kütahya Nafıa 
idaresinden alabilirler. 

6 - Teklif zarfının kabul edilebil
Mesi için şu evrakın teklif zarfının 

içerisinde bulunması şarttır. 
A - Bu işi yapmıya ehliyeti fenni

. yesi olduğuna dair vesika 
B - Ticaret Odası vesikası 
C - En aşağı 25000 liralık bina in

şaatı yaptığına dair Bonservis 
7 - İsteklilerin mezkur gün saat 

14 de teklif mektuplarını makbuz mu
kabilinde daimi encümen riyasetine 
vermeleri şarttır. Bu saatten sonra 
mnktup kabul olunmaz. 6291 

Elbise ve kundura ah nacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satın Alma Komis 

yonundan : 
Tasrnlanan Eşyanın. 

cinsi Miktarı tutarr 
Lira Kr. 

tık teminatı 

Lira Kr. 
Eksiltmenin 

Tarihi Günü Saati 
Güm. Mh. eratı 
için yazlık 
elbise 4294 takım 22328 80 1675 00 14. 9. 938 çarşamba 14 

1 - Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarfla 

eksiltmeleri yapılacaktır. 
2 - Şartname ve evsafları komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat eveline kadar 2490 sa

yılı kanunun 32 inci maddesi hükmüne göre hazırlıyacakları teklif mek
tuplarını Galata eski İthalat gümrüğü binasındaki komisyona vermeleri. 

(56S8/326S) S939 

Sade ""' yagı ah nacak 
Bayramiç Askeri Satın Alma Komi&yonu Ba§kanlrğından : 

Teminatı 

Mikdarı Tutarı muvakkatesi İhalenin şekli 
Cinsi Kilo Lira Lira Günü saati şekli 

Sade yağ 24.000 24.000 1800 26-9-938 pazartesi 15 Açık eksiltme 
ı - Bayramiçteki kıt'alarm ihtiyaçları olan 24.000 kilo sade yağı ka

palı zarf usulile 26-8-938 gününde eksiltmeye konulmuş, verilen fiatlar 

muvafık görülmemiştir. 

2 - 2490 sayılı kanunun 40. rncı maddesine göre bir ay içinde pazarlıkla 
alınmasına karar verilmiş olduğundan müracaat edecek taliplerin 26-9-938 

pazartesi günü saat ıs de müracaatları. 
3 - Şartnameler komisyonumuzda parasız verilir. 
4 - 1ıtirilc edecek taliplerin kanunun 2 ve 3 üncü ına<1detıine göre ve-

siqlarile beraber ıclmclcri. .(®1~3524): 6287 

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

Satılık arsa - Maltepe'nin en na
zır yerinde küçük çapta. Tl: 2487 
Vahdi Doğruer. 6097 

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

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

Satılık - Yenişehir'de bakanlıklar 
karşısında mutena mevkide bir arsa 
ucuz fiyatla satılıktır. Ebadı 7 50 met
redir. Tlf. 2314 e müracaat. 62361 

Satılık motosiklet - Harley David
son marka yeni denilecek kadar az 
kullanılmıştır. Yeni sinema yanında 

tütüncü Ali Ekber'e müracaat. 6266 

Satılık - Erzunım mahallesi 1s -
tanbul sokak 66 No. lı ve 4 odalı ev 
2500 liraya satılıktır. İçindekilere mü-
racaat. 6281 

Satılık arsa - Ycnişehir'de Yüksel 
caddesi nihayetinde İçel sokağında 
fevkalade nezaretli ve havadar 377 M2 

bir arsa acele satılıktır. Yapı pl5.nları 
da verilecektir. Sellinik caddesinde 
Çınkılh apartımam kapıcısı Süleyman 
çavuşa müracaat. 6296 

lş arayanlar : 

it anyorum - Orta tahsilli ve as
kerliğimi de bitirmiş bir gencim veri
lecek her işte çalışırım. Ulus T. B. ru
muzuna mektupla müracaat. 616S 

it 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 

DaktHo - Çok seri ve hatasız ya
zan bir bayan daktilo evinde kendi 
makinesiyle yazı isleri aramaktadır. U
lus'ta M. rumuzuna mektupla müra-
caat edilmesi. 6267 

iş ''erenler : 

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

Kasiyer aranıyor - Bir bayan ka
siyere ihtiyaç vardır. Arzu edenlerin 
Bankalar caddesinde 48/2 Yıldız kır
tasiye mağazasına müracaatları. 6241 

Muhasip aranıyor - Dekor ve bo
ya işleriyle iştigal eden bir firmanın 
muhasebe işlerini idare edebilecek bir 
muhasip aranıyor. Taliplerin bon ser
vis ve istedikleri ücret mikdarını bil -
diren bir ıtıektupla Ankara posta kutu
au 214 adreUııc müracaatları. 627 S 

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

Kiralık - Ankara Işıklar caddesin
de (5) 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. Işıkl<ır caddesi Na -
fizbey apart. kar.1c.ıya nıüıacaat 6202 

Kiralık büyük ev ve daire - Alt ve 
üst katlarda ikişer salon, beşer oda, 
birer hizmetçi odası mutbak giler bu
lunan güzel bir bahçe içinde dört ta
raf açık bir evin tamamı veya üst ka
tı kiralıktır. Resmi daire yapmağa el
verişlidir. Sıhiye vekaleti yakınında 

Ziraat Bankası memurin apartmanla
rı arkasında Düzenli sokak No. 10 
içindekilere müracaat telefon 2676 ve 
2478 6204 

Kiralık daire - Yenişehir Kazım 
Özalp caddesi Ataç sokak Özenç a
partımanı dükkanlar üstünde 4 oda 1 
hol ve konforlu daire Tel. 3319 62Ô4 

Kiralık - Beş oda bir hizmetçi o
dası mutbak banyo. Birinciteşrin be
şinda boşalacaktır. Havuzbaşı Karan
fil sokak No. S 6207 

Kiralık - Bakanlıklara yakın De
mirtepe Fevzi Çalanak sokak 7 No. da 
konforlu bir daire ehven ve acele ki
ralıktır. 'üst kata müracaat. 6239 

Kiralık- Ziraat Enstitüsü karşısın
daki yeni mahallede 3 oda 1 mutbah 
banyo, su, havagazlı geniş bahçeli 
müstakil bir ev. Ziraat Enstitüsünde 
asistan Sadri'den sorulması. 6244 

Kiralık - Yenişehir Tuna caddesi 
19 numarada 3 oda banyo mutbak, e
lektrik havagazı aylığı SO lira aynı e
ve müracaat. 6245 

Kiralık apartnnan daireleri - Ha
vagazı. elektrik, su vardır. Kooperatif 
arkasında Güzeller sokak Yusuf Esen-
dcmir apartunanı Tel: 2454 6272 

Kiralık mobilyalı oda - Banyo, e
lektrik. Yenişehir Karanfil sokak No. 
15 - Aya müracaat. 6273 

Kiralık daireler - Tam konforlu 

ve kaloriferli 4 ve 5 oda ve büyük hol

leri olan daireler Sıhat Bakanlığı Ça -
ğatay sokak No. 1 Ap. Tel. 1962 6282 

Ocak ve yemek sobaları 
ve Ralis Davlumbaz garantili olarak 

yapılır. Tüterse para alınmaz. Her 

türlü havuz ve mümasili işleri der -

uhte edilir. Erzurum mahallesi Bay 

Ali'nin Aile kahvesinde ocakçı lz-

mirli Muharrem U&ta. IQ74 



-12-

Cildinizin tahriı edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve 
seve kuJlanılan, ve cilcij.tıraf· 

tan sonra pamuk gil>i 
yumuşatan 

hras bicakl;uın• kı•llammz. 

Muhtelif binalar yıktır1lacak 
Ankara Defterdarlığından : 

Mahallesi Cinsi Ada 
Muhammen keşif bedeli Teminatı 

Parsel L. K. Lt. K. 
----- ----- ---- -----

Yenice Ev enkazı 214 22, 14, 31, 48, 365 
32, 30, 21, 20, 15 

27 38 

1 - Yukarda cins ve evsafı yazılı parseller üzerindeki binaların hedmi 
ve yerinin arsa halinde teslimi işinin ihalesi 15-9-938 tarihine müsadif per
şembe günü saat (10) da defterdarlıkta rtıüteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - Müzayedeye iştirak edecekler nafıa müdürlüğünden fenni ehliyet 
vesikası ve dipozito makbuzu ile muayyen günde ve saatte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri. 

3 - Talipler şartnameyi görmek için milli emlak ve nafıa müdürlüğüne 
müracaatları. (3420) 6115 

Satılık tabı · makinası • 
vesaıre 

Ankara Defterdarlığından : 

Muhammen bedeli 
Cinsi adedi Lira K. 

Teminatı 
Lira K. 

1400 
105 

Auğusburg marka yeni 
sistem tab makinesi 
Makineli merdiven 
Kasa .. 

1 
1 
1 
1 

50 
35 
25 

1,65 irtifamda 
1,40 ,. ,. 

3 775 
2 63 
1 88 

Yukarda cins ve evsafiyle muhammen bedelleri yazdı tab makinesi ve 
kasa ve merdivenin satışları 15·9·938 tarihine müsadif perşembe günü saat 
10 da defterdarlıkta müteşekkil komisyonda artırma ile ihalesi yapılacağın· 
dan taliplerin adı geçen komisyona müracatları. (3419) 6114 

Satıhk arsa ve tarla 
Ankara Defterdarlığından 

Muham· 
Mesahai 

Ada Parsel No. S. 
men 

bedeli T. 
Mahallesi Mevkii Cinsi Kapı No. L. K. L. K. 

-----------
istiklal Samanpazarı Arsa 
Bağlum nahiyesi Tarla 
Ivedik köyü 

8 233 
9300 

14 35 700 52 50 
378 28 35 

Yukarda cins ve evsafı ile muhammen bedelleri ve teminat miktarları 
yazılı iki parça gayri menkulün mülkiyetinin ihalesi 15-9-938 tarihine mü
sadif perşembe günü saat onda deftedarlıkta müteşekkil satış komisyonun
da açık artırma ile yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnamelerini görmek üzere ihale gününe kadar defterdar-
lık milli emlak müdürlüğüne müracaatları. (3421) 6116 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfııııııııııı~ 

- -----------------------

Halkevinde pazarhkla yaphnlacak 
tamirat 

Halkevi başkan ığından : 
Yapılacak İşler Kat'i pazarlık tarihleri -------: 1 - Yan cephedeki balkonların demir 

: camekanla kapanması 8-9-938 per§embe saat 16 da -- 2 - Tiyatro koltukları ve 
: aandalyaların cilası 
: 3 - Su tesisat tamir ve ıslahı 
: 4 - Bina dahilinde bölme ---- divarların tadilatı 

9-9-938 cuma 
,, ,, ,, 

10-9-938 salı 

,, 16 ,, 
,, ,, 

,, ,, ,, 

------------------------------------------ 5 - Bina etrafında tretuvar -- --: ve drenaj yapılması 10-9-938 ,, ,, ,, ,, : - -
: Yukarda kat'i pazarlık tarihleri gösterilen tamirat ve : 
: tadilatta talip olanlar her gün izahat almak üzere Halkevi : 
: daire müdürüne müracaatları. 6294 _ 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııı~ 

...1ııııııııırıııııııııııııırrııııırııııııa.. -
~Zonguldak'ta~ 
§ Otel Eti Palas ~ f' 
: Tamamen yeni mobilye ile açıl- : 
: mıştır. Her türlü konforu mev- : 
: cuttur. Nizam sokak No. 40 : = 5521 = - --., ...................................... .. 

41 - 9 - 1938 

Kan, kuvvet ve işteha şurubudur 
1 

(FOSF ARSOL) muhterem doktorlarımız tarafından büyük kıymet ve ehemiyet verip beğenilen ve 
yüz binlerce vatandaş tarafın·dan itimat ve memnuniyetle kullanılan ve aza.mi bir hafta iç.inde kan, 

kuvet, iştiha temin eden en birinci hayat eksiridir. Sıhatin en büyük devlet olduğunu takdir eden biT 
İn&an mevsi mdeği~melerin·de behemehal ( F O S F A R S O L ) kullanır. 568 

1 ............................................................................................................ 1 
ı Adana Milli Mensucat Fabrikası Ltd. Sosyetesinden : 
J Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebiyle 20 
ı temmuz 938 tarihinden itibaren kabot bezlerimizin aşağıdaki fi. i 
j yatlarla satılacağını ilan ederiz. 

ı 
· . Genişlik Top Kuruş 

Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 670 
.. .. 6 90 " 36 .. 700 
.. .. 5 85 " 36 .. 697 

i " .. 5 90 .. 36 .. 728 
f Arslanlı ,. 2 90 ,, 36 ,, 729 
i 1 - Yukarıdaki fiyatlar fabrikamız teslimi bedeli peşin tediye-
t ·1 i lidir. 

ı 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara ı 

% 2 zam yapılır. 
3 - Tip 2 bezin balyası (20) top tip 5 ve 6 bezin balyası (25) 

Sayın elektrik abonelerimize : 
' 

Ankara Elektrik Şirketinden • • 

Cümhuriyetİ'n 15 inci yıldönümü münasebetiyle evle
rinde donanma tenviratı yaptıracak olanlarla, resmi ve 
hususi müessesattan mevcut donanma tesisatlarına ilave 
veya yeniden tesisat yaptıracak olanlar, yapacakları bu 
tenviratın vat miktarı üzerinden takatlerini 30 eyliil 1938 
tarihine kadar şirketimize mutlaka bildirmelerini ehem
miyetle rica ederiz. Bu tarihten sonra vaki olacak bu ka. 
bil bildirmlerin nazarı dikkate alınamıyacağı ilan olunur. 

5994 i toptur. 1 

ı 
4 - Kabul edilen siparişler sırasiyle gönderilir. ~============================================-!/ 
5 - Sipariş kabulü ve sevki fabrikamızın 1 mayıs 938 tarihli . . .. .. . 

.. ~n:ı:.~~.!?.~.~~~?.~!~:~· ..... "''' '1111 ""'.',,,,'' ' •• '' ... ''."'' ...... ~?.~.~,,'' 111ltt.''11' 

Duvarcı ustası aranıyor 
Türkiye Kızılay cemiyeti umumi merkezinden 

Kırşehir havalisinde zelzele felaketzedeleri için yaptı
rılmakta olan evlerin inşaatında çalışmak üzere duvarcı 
ustalarına ihtiyaç vardır. Bu ifte çalışmak istiyenlerin, 
şartları öğrenmek üzere Yenİ§ehir'de Cemiyet Umumi·Mer
kezine üç gün içinde müracaat etmeleri lazımdır. 6232 

Sayın Ankaralılara ======:~ 
Ucuzluğu ile az zamanda muhterc m Ankara halkının rağbetini kazanan 

İş Bankası karşısında Vehbi KÖç Müessesesi ittisalinde Meydan 
Palas otelinin altındaki mağazaya nakletrniştir. Tl: 2018 5197 . 

Doğu bi~ki ve dikiı yurdu 
• Hacı bayram caddesi Yıldız sokağı No: 2 

Senelerdenberi mezunlarının her tarafta muvaffakiyetleri ve içtimai 
hayatta kazandıkları mevki dolayısiyle ailenizi ve kız çocuklarınızı kayıt 
ettirmek için seyahatten avdetini beklediğiniz direktör Gülizar Öndin 
geldi. Cumartesi ve pazardan gayri her gün sabahtan akşama kadar talebe 
kaydedilmektedir. Ücret aylık 4 lira tahsil müddeti haftada 4 gün 9 aydır. 
Kültür direktörlüğünden musaddak diploma verilir. 6295 

Bakkalların 
Belediye 

tesçil muamelesi 
Reisliğinden : 

• 
Maktu fiyatla satış ve kalite ilanı hakkındaki kanunun tatbikatı 

dolayısiyle yapılacak kontrollere esas olmak üzere evelemirde gıda, 
maddeleri satan esnaftan bakkaUarın dükkanlarına ait kontrat, kü
şadiye ve sair evraklariyle birlikte 5-eyHH-938 pazartesi gününden 
itibaren bir hafta zarfında Belediye İktısat Müdürlüğüne müraca
atla tescil muamelelerini yaptırmaları lüzumu alakadar esnafa ilan 
olunur. (3512) 6262 

Cebecide Yeni Doğan bahçe . 
sıneması 

B a kca m Türkçe sözlü Selahattin Eyyubi 
U '!l Ehli Salip Muharebeleri. 

Kok kömürü satışı 
Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden : 

En iyi cins Türk Antrasiti ve Alman teshin koku gel
nıi~tir. Ortaklarımıza taksitli ve tenzilatlı satışlara baş
lanılı .... :~tır. .. 

Ucuz veJ.=··ru kömiir almak ve kışın rahat etmek isti
)'en ~ayın ortak ve miişterilerimizc ~imdiden kömiirle -
rini almalarını tavsiye ederiz. 5007 

Muhasip aranıyor 
İnşaat işlerinde çalışmış tecrübeli 

mesul muhasip aranmaktadır. Talip • 
lerin vesikalariyle acele müracaatları. 
Adres: Emlak Bank. yapı Limited ~ir
keti Ankara posta kutusu. 366 6201 

YENİ SİNEMALAR HALK 

Vj~ 
ULUS - 19. uncu yıl. - No: 6142 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
.ULUS Basımevi : ANKARA· 

" 

~ -!) 

BU GECE 

SON RUMBA 
Büyük dans ve musiki filmi 

Gündüz iki film birden 
1 - BAŞKASININ KII.IGINDA 

Mümes. Armand Bernard 
Z- SON RUMBA 
Mümes. George Raft - C. Lombard 

SEANSLAR 
11 • 2.30 - 5.45 - Gece 21 de 

11 seansı tenzilathdır 

............ 
- -- --- --- -- --- -- -- -- -- -- -- -

BU GECE 

ŞARKICI KOVBOY 
Gündüz iki film birden 

1 - SARI ESİRLER 
Mümessili 

PAUL MUNİ 
2 - UÇAN KOVBOY 

SEANSLAR 
11. 1 - 2.30 - 5.30 Gece 21 de 

11 ve 1 de ucuz matine 
Fiatlar: 20-15 

Bu Gece Saat 21 de Açık Hava Sinemasında 

LA BOHEME 

Baş Rolde : Martha Eggerth 

~:==========================================================:-:; 
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