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• Hatay' da sevınç devam ediyor 
Suriye ve Lübnan gazetecileri 

Hatay' daki muhtelif unsurlar 
arasındaki birliğin hayranıdır 

Antakya, 3 a.a. - Anadolu Ajanımm huıuıi muhabiri bildiri
yor: 

Atatürk' ün Dün bütün gün ve gece bütün Hatay milli bayramım kutladı. 
Bütün kalpler Hatay'a istiklalini temin eden Büyük Şef'e kartı 
sonsuz minnet ve tükranla çarptı. Hatay çocuklarının bu tertemiz 

Hatay devlet reisine 1 sevinç heyecanlarrm, bu heyecana hiç tüphesiz uzaktan bütün 
kalplerle ittirak etmit olan dünyanın dört bucağındaki türklerin 

1 f 1 bu istiklal tezahüratını gözleriyle görmek suretiyle daha yakın -te g ra arı i J,__d_an_du_ym_a_lar_ını_ço_k i_ste_rd_im_. 
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Ankara, 4 a.a. - Reisicümhur Atatürk, Hatay Devlet 
reisi Tayfur Sökmen.in telgrafına aşağıdaki cevabı vermişler
dir: 

Bay Tayfur Sökmen 
Hatay Reisi 

Antakya 

Hatay Millet Meclisi tarafından Hatay reisliğine seçildiğinizi 
bildiren telgrafınrzı memnuniyetle aldım. 

Bu kıymetli diyarrn en yüksek makam ve vazifesini ihraz ve 
deruhte etmiş olmanrzdan dolayı sizi tebrik ederken inkişafınr dai

ma alaka ve muhabbetle takip edeceğim Hatay'daki faaliyetinizde 
muvaffakiyetinizi temenni eyler ve Hatay'ın yeni idare altında 

pek çok saadet ve refahlar görmesini yürekten temenni ederim. 
K.ATATÜRK 

(Hatay Devlet Reisinin Atatürk'c çektiği telgraf sekizinci sayfamızdadır.} 
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J 
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Dün geceki fener alayında bin 
lerce Hatay çocuğunun hatları 
üstünde yükselen metalelerİ'n A
si nehri boyunca teıkil ettiği ı-
tıktan zincir, Ulu Şeflerinin ken
dilerine çizdiği nurdan yolun 
sanki bir timsali, bir ak&iydi. 
Halk geç vakitlere kadar evlere 
girmemiı, yqaaın Atatürk, ona 
minnet ve tükran &esleri her da
kika göklere yükselmittir. 

Belediye bah~sinde tertib edilen 
gardenparti ubahrn saat dördüne ka
dar devam etmi§ ve adedi beş yüzü bu
lan davetliler zengin bir büfede izaz e
dilmişlerdir. 

Türkiye fevkalade murahhası Ce
vat Açıkahn'la, kolonel Kole, Albay 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Almanya,, Hatay 
devleti 

F.R.~TAY 
Hatay devleti kunılmuftur. Ce

nup türklerinin milli kurtulut 
tı~vaıındaki feragat ve f edakir
ıgını mu~Aı.,,1 ...... ~~11 eden uym 

Tayfur Sökmen, iki gündenoca ı, 
yeni devletin reisidir. 

Nürenberg kongresi 
bugün toplanıyor! 

Mü&takil Hatay büyük bir eser
dir ve Atatürk'ün yirminci asır 
tarihine ıeref veren milli ve in
aani eserleri arasında, minnet ve 
hayranlıkla daima hatırlanacak
tır. 

Müstakil Hatay, ora halkının 
hak ve hüriyet davasını halleden 
siyasi bir zafer olduktan bafka, 
Türkiye ile komtusu Suriye ve 
dostu Franıa'nın münasebetleri
ne huzur ve İ&tikrar veren bir 
aulh hizmeti telakki edilmek li
zımgelir. Bazı ihtiraslar, menfa. 
atler veya kötü niyetler bir ta
kım kimse ve zümrelere, bugün 
için bu hizmetin kıymetini dü -
tündürmiyebilir. Fakat dün muh
telif unsurları temsil eden hatip
lerin bu sütunlarda netrettiğimiz 
nutukları gö&teriyor ki, hakiki a
lakadarlar, bütün fesat ve tah
riklere rağmen, hakiki vaziyeti 
tamamen takdir etmektedirler. 

Bugünkü rejim, Hatay ahali -
&İnin bir hakkı olduğu kadar, o
na kurtulut mücadelesinin &İper
lerinde ıeref sözünü vermit olan 
Türkiye inkılapçılarının vazifesi 
idi. Hatay, senelerdenberi, Ata
türk evlatlarının kalbinde bir 
yara gibi kanıyor ve acısmı, 
ancak, rei&e ve onun karar ve 
iradesine olan sarsılmaz imanı -
mız teskin edebiliyordu. Atatürk 
Kamutay'ın son 2 senelik açılıt 
nutuklarında, Türkiye ve Hatay 
halkına bugünkü müıterek bay
ramı tebşir etmişti. 

Hitl~r ~alı 

12 sinde iki 
•• •• aunu 
nutuk 

Her ıey bu kongrenin neticesine bağhl 
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Geçen ıene Nürenberg'de toplanan kongre münaebetiyle 
yapılan tezahürler 

Bravo güreşcilerimize 

Finlandiya milli takımını 
dün serbest te 5 -2 yendik 

Göz açıp kapayıncaya kadar 
Mersinli rakibini derhal mindere seriverdi ! 

Dün 19 Mayıs stadında Türk ve 
Finlandiya milli ekipleri ikinci kar
_ıılapnalarmı yaptılar ve milli takı . 
mnnız dün anın bu maruf güreşci
lerin-i .erıbeet g\ir .. te d• 5 --2 yene· 
rek mühim bir zafer elde ettiler. Halk 
içten gelen bir heyecanla güreşçile -
rimizi uzun uzun alkışladı. 

En üstteki büyük resimde Celal 
Atik'i rakibini nefes aldırmamacası • 
na ezerken, yandaki resimde, BB. 
Şükrü Kaya, Ali Rana Tarhan ve 
Nevzat Tandoğan'ı maçı seyrederken 
göstermektedir. Aşağıdaki resimde 
de gene Celal Atik güzel bir oyun 
tatbik ederken görülmektedir. Müsa· 
bakalar hakkındaki tafsilat 7 inci say
famızdadır. 

Kıral Faruk' a ! 
karşı bir 
suykast 
teşebbüsü! 

Kurıun isabet etmedi 
lskenderiye, 4 a.a. - Röyter ajansı 

muhabirinden : Kıral Faruk, Mısır 

yüzme şampiyonluğu mükafatını ver
miş olduğu Sporting Klub'ün yüzme 
havuzunu terketmekte olduğu sırada 
kendisine bir el ateş edilmiştir. Kıral, 
sağ ve salimdir. Müşarünileyh, büyük 
bir soğukkanlılık göstermek suretiyle 
saraya avdet etmiştir. 

Bu suykast hakkında alınan yegane 
malumat, hükümdarın güzergahında, 

Suriyeli olduğu zannedilen bir şahsın 
birdenbire kırala karşı revolverini 
doğrultmut olduğudur. Suykastı ya-
pan şahsın yakınında bulunan bir a-

Adliye Vekilimizin 

yaptığı beyanat 

j 8 k· ı · . . h . 1 
1 aşve ı ımızın uzurıy e 

! Halk Bankası bugün 
1 

a~ıhyor 
Halk bankası ve Ankara halk san

dığı bugün saat 11,S ta Başvekilimiz 

Celal Bayar'm huzuriyle açılacaktır. 

Bankaya merkezi idare binası olarak 
Işıklar caddesinde Saylavlar sokağın
da Türk ticaret bankası genel direk
törlüğü yanında bina hazırlanmı§tl1'. 

Açılma töreninde Vekillerimiz, teh
rimizdeki mebuslar, milli bankalar di
rektörleri, ekonomi ve finana kurum
ları delegeleri bulunacaklardır. Ban -
ka, teşkilat kanunu mucibince açmak 
salahiyetinde okluğu sandıklardan bi
rincisini bugün şehr.imizde açmıt ola
caktır. Banka, şubeleri mahiyetinde o
larak memleketin diğer yerlerinde 
lüzum gördükçe sandıklar tesis ede
cektir. Yeni devletin kuruluş nfhası, 

Hatay halkının siyasi olgunluğu
na delil teıkil eden bir sükun ve 
nizam hali içrnde geçti. Gerek 
hükümetin teıkilinde, gerek &İ -
yasi hayatın gelecek inkiıafla -
rında aynı rütt ve tesanüdün hü
küm süreceğine fÜphe yoktur. 
Hatay istiklalinin garantileri 

(Soau 8. iaci sayfada) 

Bugün toplanacak olan Nürenberg kongresi hakkında gelen liaber- dam, silahın endaht istikametini teb
ler ve bunun Çekoslovak meselesiyle olan alakasına dair tahminler 1 dil etmiye muvaffak olmuş ve silahtan 
8 inci sayfamızdadır. Ayrıca üçüncü sayfanuzda. A. Ş. Esıner'in bu çıkan mermi iki aeyirciyi bacakların-
kongreye ait bir makelesini bulacakımız. dan yaralamıttır. 

Meşhiıtcürümlerin ağır cezaya teş· 
mili adliyede birçok kolaylıklar te
min etmiştir. Adliye Vekilimizin ge
rek İstanbul hapisanesinin yıkılması 
meselesi ve gerekse meşhutcürümle -
rin ağır cezaya teımili hakkında yap
tığı beyanatı sekizinci sayfamızda 
bulacakamı.ı. 

İştigal mevzuu, esnaf, memur ve 
serbest meslek sahiplerinin kredi ih
tiyaçlarını karşılamak olan banka bü
yük bir ihtiyacı karşıhyacağndan ge
niş bir alaka ile karşılanacağı tahmin 
olunmaktadır. Banka genel direktör -
lüğüne, İş Bankası Ankara merku;i 
sabık muhasebecisi, tanmmıt bankaıci
larımızdan B. Ata tayin edilmİftir. 
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Kitaplar arasında 

Boğaziçi -
Sade Türkiye'nin değil, belki de bü

tün dünyanın en güzel parçasını türk 
olmıyan kalemler, Bosfor methiyele
riyle, bir çok kereler öğdükleri halde, 
bizim şairlerimize ,nedense, ilham ve
remiyen Boğaziçi, bu yaz, tlirk edebi
yatından zengin bir armağan aldı: 

Ruşen Eşref Ünaydın'ın "Boğaziçi -
Yakından,, kitabı masamın üzerinde
dir. 

Ufak Kahtane deresinin kıyılarına 
''Sadabat" ismi vererek ballandıra 

ballandıra anlatan eski şairlerimizden 
Boğaziçi'nden bahseden ne kadar az 
mısra hatırımızdadır: 

Nedim: 

Kurbanın olam geçti Bocaz seyri zamanı 

Demişti. Galip de bir güzelliği: 

Gilya ki Boiaziçi•nde mehtap! 

Diye vasıflandırır. 

Yakından 
Nedim, İstanbul'u öğen bir kaside

sinde: 

Kühu derya iki canipten deraguş eylemi~ 
Sanki derya dayesi, kühsar ise lalasıdır. 

Demişti. Ruşen Eşrefin Boğaz'a 
karşı duyduğu alaka ve sevgisi ise 
ta çocukluk günlerinde dağ ve derya 
gibi mavi bir irtifa ile mavi bir engin
lik sayesinde değil, iki manevi şahika
ya karşı duyduğu hayranlıkla başla
mıştır: 

Sayın edip, Boğaz'ın Anadolu kıyısı
na karşı olan aşkına Abdülhak Hamı
di görmek için Paşabahçe'ye gittiği 
bir günden başlar: Rumeli kıyısına 

beslediği sevgi ise Rumelihisarı'nda
ki "Aşiyan,, ın pencerelerinde ve se-
vimli bahçesinde gelişmiştir. 

İki tarafını iki yarım-tanrının saha
beti altında gören coşkun bir ruhtan 
başka, kim çıkıp da Boğaz'ın yalıları
nı, korularını, sandallarını Rumeli kı

Boğaziçi'ni ne kadar gönülden sev- yısındaki sabahlariyle, Anadolu kıyı
diğini pek yakından bildiğim sayın e- sındaki akşamlarını, çınarlarını, ba
dibimizin bu yeni eserinde türık yur- lıkçılarmı, çayırlarını, tepelerini; de
dunun ve dünyanın ep ·güzel parçası, relerini terennüm edebilirdi? 
dünyanın en ahenkli diline ilham ver- Kitabın fasıllarını ve paragraflarını 
miş oluyor. tekrar tekrar okumalısınız. Nasıl Çam-
E6erin bir kaç parçasını bir İstanbul lıca'ya ve Yuşa tepesine bir defa çık

gazetesinde okumuş, bir kaç parçası- mak: nasıl Göksu deresinin kenarın
nı ve Atina'da yazılan "Sonradan,, ı da bir defa tabiatle başbaşa kalmak, 
muharririnin kendi ağzından dinle- nasıl ahenkli bir fışıltı ile akıp giden 
miştim. Ruşen Eşref Ünaydın'la Bo- Boğaz sularına bir tek defa dalmak 
ğaz kıyılarında ve Boğaz'ın yeryer ay- kafi gelmezse Ruşen Eşrefin "Bo -
nalar ,anaforlar ve akıntılar yapan ğaziçi,, sini de bir tek defa okumak
CO§kun sularını gören sırtlarda dola- la doyamazsınız. 
J8nlar, edebi kütüpanemizin kazandı- Muharrir ,kitabı için: 
ğı bu ıeçme eserin ilhamını nasıl top- "Bir yalıda iki üç yaz gesirdik. O 
tadığını bilirler. · mevsimlerden kalan bir kaç yapr:.k, 
"Boğaziçi,, kitabının sayfalarını ka- işte bu kitap.,, diyor. 

rı§tırırken, ister İstanbul' da, ister o- Bir sanatkarın tevazuuna karışmıya
nun uzağında bulununuz, o güzelliğin lım; dilesin Ruşen Eşref, bu seçme e
bütün ahengini "tülden ince bir hafif- serini bir kaç yaprak diye anlatsın. 
likte estikçe gönüllere bir taze saade- Fakat şunu söylemekten geçemeyiz ki 
tin bütün cömert haz definelerini su- bu Boğaz Kıyıları'nda, Boğaz güneşi 
nan Boğaz meltemlerinin tadını,, du- ·altında büyüyen, Boğaz rengini, Bo
yuy~rs~nuz. , . ğaz kokusunu taşıyan bu güzel yap-
B~yükdere nın anılmı.ş mehtabını raklar, edebiyat bahçesine gölge salan 

bu kıtapta fırçalaşmış bır kalemle çi- eşsiz bir ağacın üzerindedir. 
zilmiş görüyorsunuz. Nurettin ARTAM 

l 
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Gen,lik parkı inıaatına baılandı ı 

ULUS 5 - 9 - 19? 'l 

İstanbul tramvay 

ıirk~li de Nafıa 

vekaletine ge~iyor 
İstanbul Elektrik Şirketini devren 

alan Nafia Vekaleti, §irketin bozuk 
ve tamire muhtaç bir halde bıraktığı 
bütün febekenin ıslahiyle esaslı su • 
rette meşgul olmaktadır. Nafıa Veka
leti, İstanbul belediyesinden şehrin 
elektrik ihtiyacına ait bir proje iste -
mişti. Belediye bu projeyi hazırhya
rak Vekalete göndermiştir. Vekalet 
iki seneye kadar İstanbul elektrik te
sisatmr, İstanbulluların ihtiyaçlarını 
tamamen karşılryacak hale getirecek
tir. 

İstanbul belediyesi hükümete mü
racaat ederek halen şehirde faaliyet • 
te bulunan ve nakil vasıtaları aydın
latma ve ısıtma gibi umumi işler ya -
pan şirket ve müesseselerin belediye
ye devrini rica etmiştir. Hükilmet bu 
dileği esas itibaryile kabul etmiştir. 
Nafıa Vekaleti İstanbul Elektrik şe
bekesini hazırladığı programla iki se
nede tamamen ıslah ettikten sonra 
belediyeye verecektir. 

Öğrendiğimize göre, İstanbul tram 
vay şirketinin de nafıaya geçmesi için 
bu ay içinde alikadarlarla vekalet a
rasında müzakerelere başlanacaktır. 

Bu hususta şimdiden faaliyete ge -
çilmiş bulunmaktadır. 

Alakadarlardan mürekkep bir ko
misyon tramvay arabalarının mikdar 
ve evsafını tcsbit etmek için çalışma-
lara başlamıthr. · 

İskele ve rıhflmlardan 

ge~en eıyadan 

ahnacak ücret 
3004 numaralı kanunun birinci mad

deıi mucibince, belediye ve ht'l.usi i
darelerin elinde bulunan iskele ve rıh
tımlardan geçen eşyadan alınmakta o
lan müruriye resim ve ücretlerine da
ir İktıaat vekatetinin hazırlamış oldu
ğu tarife yürürlüğe girmiştir. Tespit 
edilen tarife şudur: 

Büyük yolculardan 5, 12 yaşından 
yukarı mektep talebesinden 2.'5 kuruş 
alınacaktır. Kü~ük hayvan yavrula
rmdan 2, büyuk hayvanlardan 5; öküz, 
manda, merkep ve sair çift hayvanla-
rından, at, ester ve sair binek hayvan
larından yüksüz olursa 7 .5; yüklü o
lursa 10; devenin yüksüzünden 10, 
yüklüsünden 15; merkebin yüksüzün
den 5, yükh.isünden 8; vahşi hayvan-

ı ............................ ______ _ 

L~.?..~~~~ .. _ Türkiye 

Devlet geliri 
Devlet gelirimiz, devamlı olarak 

artmaktadır: llk cümhuriyet büdce
siyle, on üçüncü cümhuriyet büdce
si arasında hemen hemen bir misli
ne yakın fark vardır, Bu fark, müı
bet bir faktır. 

Ve uıl entresan olan nokta, dev
let gelirinden artıtın, bilha&Sa wnu
mi refah seviyesini gösteren rakam
lar üzerinde tekasüf etmiş bulunm.a.
sıdır. Bir miıal vermiş olmak için, 
son be§ senelik devlet büdcesinin 
senenin mesela haziran ayma göre 
ve gelirin cinsi üzerinde nasıl bir 
seyir aldığmı tetkik edebiliriz. Şim
di, ıu misallere baklDlz: Vergilerin 
son bet senenin haziran ayları için
de tahakkuklarının seyri ıudur: 933 
- 34 senesi haziran ayında vergiler 
tahakkukatı 24.673.000 lira iken; 
934 - 35 de 25.650.000 liraya çık
mış, 935 - 936 mali aeneainin aynı a
yında 22.763.000 lira ve nihayet 937 
- 938 mali yılında ise 29.938.000 li
ra olmuştur. 

lnhisarlarda, daha büyük bir ar
tıf göze çarpıyor: Gene aynı beş 

senenin, mesela, nisan ayı içinde in
hisarlara ait gelirlerin tahakkukla
rına ait rakamlar şunlardır: 933 -
34 mali yıl nisanında 27.632.000, 
934 - 35 de 31.786.000; 935 - 36 da 
29.814.000, 936 - 37 de 33.870.00P; 
937 - 38 de 34.432.000. 

Şimdi, gene aon beı senenin bir 
batka ayında ve faraza şubat ayın
da umumi devlet gelirine ait rakam· 
ları gözden geçirelim : : 

tık sene 163.170.000; ikinci sene 
189.142.000; üçüncü sene 207 mil
yon 540 bin; dördüncü sene 216 mil
yon 451 bin; be§inci sene 260 milyon 
813 bin lira. 

Büdce rakamlarına ait çok mühim 
ve üzerinde durulması lazım gelen 
bir nokta.da, tahakkukat ve tahsilat 
arasındaki yakınlaşmadır. Bazı mad
delerde bu tahmin o kadar kuvetli
dir ki, milyonlar ar.asında liraların 
bile intibak ettiği görülmektedir. 
Bu da denk büdce prensipiınizin da
yan·dığı temellerden biridir. 

Radikal kalkınma tedbirleirini 
ihtiva eden yeni bir 

köy ka·nunu projesi hazırlandı 
Hükümetin köy kalkmmasının temeli mahiyetinde olan 175 

maddelik yeni bir köy kanunu projesi hazrrlamıt olduğunu bil
dirmit ve dünkü sayımızda ilk maddelerin hükümlerini yaz
mı§tık. 

18 fasıldan ibaret olan proje
nin ilk fasıllarına ait olan hü
kümler şunlardır: 

Sınır işleri: 

Bu proje kanunlaşır kanunlaşmaz, 
her köyün sınırı derneği tarafından 
bir kağıda yazılacaktır. Sınır için 
komşu köyler ile aralarında uzlaşma 
işleri eğer varsa bu da gösterilecek 
ve yazılan sınır kağıdı dernek azası 
tarafından imzalanıp nahiye müdü -
rüne gönderilecektir. Nahiye müdü
rü de bu sınır kağıdını kaza veya vi
layete gönderecektir. 

Oralarda kaza idare heyetince sı -
nır kağıdı tetkik ve tadil edildikten 
sonra, tasdikli bir örneği tekrar köy 
muhtarına verilmek üzere nahiye mü
dürüne yollandığı gibi asıl sınır ka
ğıdı da tasdikli olarak tapu dairesi -
ne verilecektir. İki köy arasında uz
laşılmıyan sınırlar için idare heyet
leri tahkikat ve tetkikler yaparak sı
nırı çizip her iki köye de birer tas -
dikli suretini göndereceklerdir. Bu 
karar, kati olacaktır. Kazadaki bütün 
köylerin tasdikli sınır kağıtları ta -
puca bir deftere yazılıp defterin altı 
idare heyetince tasdik ettirilecektir. 
Ayrıca bu tasdikli defterin bir sure
ti de tapuca çıkarılıp idare heyetin
ce saklanmak üzere verilecektir. Köy 
sınırlarına ait bütün işlerde, anlaş -
mazlıklarda ve nizalarda devlet dai
releri ve mahkemelerce bu tasdikli 
defterler esas t"utulacaktır. Bir köyün 
sının, şu şekilde çizilecektir: 

1 - Eskiden beri köyün sayılan 

bütün tarla, bağ, bahçe, çayır, zeytin
lik, palamutluk, baltalık ve otlaklar 
sınır içinde kalacaktır. 

2 - Dağlık ve ormanlık havalide 
ötede beride dağınık olan evler, tar;
lalar, meralar parça parça en yakın 
köye bağlı sayılmakla beraber bunlar 
sınır dışında bırakılacaktır. Yalnız 

her birinin adı sınır 'kağdına yazıla
caktr 

8 - Kabil olan köylerin bir hari
ta veya krokisi çizilecektir. 

İki köy arasında nizfilı sınırların 
çzilmesi için hükümetin emriyle iki 
köy derneği bir araya toplanarak i
şin kendi aralarında düzeltilmesi i
çin çalışacaklardır. Uzlaşmadıkları 

halde kaza idare heyeti tetkik ve 
tahkik yaparak altı ay içinde doğru
dan doğruya sınır çizecek ve iki ta
rafa tebliğ edecektir. Tebliğ tarihin
den itibaren 15 gün içinde bu karara 
iki taraf muhtarları da vali nezdinde 
itiraz edebile<:eklerdir. İtiraz o mad
de hükümlerine göre tetkik ve bir 
karara bağlanacaktır. Bir köy sınırı 
bu kanun hükümlerine göre çizildik
ten beş sene sonra hasıl olacak lüzum 
ve ihtiyaç Üzerine köy derneği sını
rın büyültülüp küçUltülmesi için mü
racaatta bulunabilecektir. Şayet bu 
sınırın büyültülmesi veya küçültül· 
mesi başka bir sınıra dokanmıyorsa 

kaza idare heyeti karariyle sınır tak
sim olunacaktır. 

Birkaç köy arasında müşterek o • 
lan sıvat, sulak, pinar, mera, baltalık, 
yaylak gibi yerler, eğer bir köy sını
rı içinde kalıyorsa o köyün malı ol -
makla beraber diğer köyler de eskisi 
gibi faydalanacaklardır. 

Anlaşmazlıkların halli: 
İki ve daha ziyade köyler arasın • 

da çıkan hudut, mera, su, sulak, yay
la, orman, bataklık gibi anlaşmazlık
ların halli yalnızca kaza idare heyet
lerine ait olacaktır. Anlaşmazlıklar, 
bir karara bağlanıncaya kadar her 
türlü niza ve kavgaların önünü kes • 
mek üzere nahiye müdürü veya kay
makamlar tarafından lüzul'l)lu görü • 
len idari tedbirler alınacaktır. 

3 - Sınır mümkün olduğu kadar 

Dün hava bulu.tlu geçti kolay anlaşılacak surette dereler, te
peler, yollar veya diğer değişmiyen 

lki ve daha ziyade köyün su ve 
sulak ihtiyaçlarını temin eden sula • 
rın tanzim ve tevzii bir kaza dahilin
de ise o kaza, bir vilayet içinde bir
kaç kaza arasında ise dahiliye Te nafıa 
vekalctlerince müştereken tanzim ve 
vilayetlere tevzi olunacaktır. Bu hu
susta çıkacak anlaşmazlıkları, bu mer
ciler halledeceklerdir. 

• lardan 50 kuruş alınacaktır. 

Şehrimizde dün hava kısmen bu - işaretli yerlerden geçecek ve bu de
l utlu geçmiş rüzgar şimali garbiden re, tepe ve yolların ve işaretli yerlc
saniyede 3 metre hızla esmiJtir. Dün rin köylüce adları neyse, behemehal 
şehrimizde en yüksek ısı gölgede 32 sınırda sırasiyle yazılacaktır. 
santigrad olarak kaydedilmiştir. Yur- 4 _ Eğer bir köyün sınırını dere
dun doğu bölgesinde hava bulutlu ve Jerden, tepelerden, yollardan veya di
mevzii yağı§lı, cenup bölgelerinde a- ğer değişmiyen işaretli yerlerden ge
(;ık ve diğer bölgelerde kısmen bu- çirmek kabil olmazsa, sınır mümkün 
lutlu geçmi1tir. 24 saat zarfında ya- olduğu kadar düz yapılacak v~ ı.n 
ğan..._y'!_[rnurların karemetreye bırak- Uk tasJ.:ır ,:ı;ı.:ı--- .. Dıııır gosterıle -
tıklan su mlkllca Or d.,. , Gaz-- ce tır. 

Bu kanunun hükmü başlar batla -
maz her köyün umumi yapı yerleri 
ile ev, ahır, samanlık ve dükkan gibi 
köy yerinin sınırları köy derneği ta
rafından dört ay içinde ve saha üze
rinde gösterilecektir. 

Tek hayvanlı araba yüksüz olursa 
30, yüklü oluna 40; çift hayvanlı ara
ba yüksüz oluna 40, yüklU olursa 50'; 
otomoofl yu suz o ursa 75; yüklü o
lursa 100; kamyon yüksüz olursa 100 
yüklü olursa 200 kuru1 verecektir. 

30-75 kiloya kadar olan eşyadan 7; 
75-200 kilonun beş denginden 15 kuruş 
alınacaktır. 

Umumi hükümler : 

ca'da 16, Giresun'da 4 Zonguldak'ta 5 _ Bir köy ahalisinden bazı kim
bir kilogramdır. Rüzgarlar cenup ve selerin, başka bir köy arazisi içinde 
cenup doğusunda garpten saniyede kalan dağınık tarla, bağ, bahçe gibi 
en çok 5, diğer bölgelerde şimalden yerleri; sahibinin bulunduğu köyün 
en çok 7 metre hızla esmiştir. sınırında değil, öteki köyün sınırında 

Yurtta dün en yüksek ısı Elazığ'da gösterilecektir. 
Nizamnameye göre sal müruriye 32, Malatya'da 35, Siirt'te ve Erzin- 6 _ Bir köyün sınırı mutlaka diğer 

resminden müstesna yolcular tunlar- can'da 36, Diyarbakır'da 39 derece köyün sınırı ile birleşmek lazım gel-
dır: 12 yaşından aşağı olan çocuklar, idi. miyecektir. İki köyün sınırları ara -
geçirilen nakil vasıtalarının sahip ve- unda eskiden beri hiç bir köyün ma-
ya sürücüleri, askerler, jandarmalar, sal müruriye ücretinden müstesnadır. lı sayılmıyan boş arazi, dağlar, or -
posta memurları, göçmenler, mevcu- Asker eşyası, göçmen eşyası ve posta manlar, yaylaklar varsa bunlar aını-
den sevkolunanlar, ziraat için göçen eşyasından da resim ahnmıyacaktır. rın dışında bırakılacaktır. 
köy ehalisi. Bu ücretler, azami olup alakahlar 7 - Bir köyün malı olan yaylala-

Nizamnameye göre sal müruriye hakkında siyanen muamele yapılmı:k rın o köy derneği tarafından ayrıca 

resminden bazı hayvanlar da istisna şartiyle belediye ve hususi idareler lıu sının çizilmekle beraber bu sınır ka
edilmiştir: posta taşıyan hayvanlar, fiatlardan aşağı ücret de alabilecek- ğıdı asıl köyün sınır kağıdı ile bir -

, askeri hayvanlar, gö5men hayvanları, lerdir. leştirilecektir • 

B
. k'. d h •• _.. aınırı 
ır oy e •• .- • 

•:s• ..... c; xaıan yerlerle bu sınırlara bı-
tişik yerlerde ve bu sınıra en çok 
200 metre uzak yerlerde mesken ola
bilecek yapılar yapılmasına köy ida
resince müsaade verilebilecektir. Bu 
sahanın dışında inşaat yasak olup ya
pılanlar köy encümeni karariyle yık
tırılacaktır. Ağıllar, bağ ve bahçeler
de yapılacak yazlık evler ve kulübe· 
ler bu hükümden hariçtir. 

Bir köyde köy yerinin genişletil
mesi gerekirse kazalarda kaymaka
mın, merkez kazada valinin seçeceği 
bir zatın riyaseti altında hüklimet 
doktoru, Nafia mühendisi veya fen 
memuru, ziraat müdür veya memuru 
ve bir nahiye müdüründen mürekkep 
heyetin köy enclimeni ile birlikte 
yerinde yapacağı tetkikler üzerine sı
nırlar lüzumlu mikdarda genişletile· 
cektir. 
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Dağlık, taşlık veya çorak mınta -

kalar olup toprağın teşekkülü ve ve
rim kabiliyeti icabı toprağa tabi ola
rak halkın dağınık yaşamak mecbu -
riyeti bulunduğu yerlerde köy yeri 
hududu çizilmiyecektir. Ancak bu 
gibi yerlerde köyler, her kazada ida
re heyetince tesbit olunup ayrıca itan 
olunacaktır. 

Gençlik parkının intaaına bat· 
lanmıştır. Binaların ve havuzla
rın yerleri tesbit edilmektedir. 
Havuzun hafriyatı yapılmakta 
olup, bir takım kanallar da açıl
maktadır. Resimlerimiz, toprak 
hafriyatiyle mühendislerin çalış· 
mumı ve gençlik parkının yapı
lacaiı sahanın bugünkü teklini l 
göstermektedir. 

Harp ilanı! 

Bir gazete, harp ilan edildiğini 
yazıyor. Fakat telqlanmayınız, 
bu harp önce Avrupa'da değil, 

cenubi Amerika'dadır, IOllra in
sanlara kartı da değil, köpeklere 
kartıdır. 

Buenoa Ai(ea'te tam 200,000 
köpek varmıı ve bunlar senede 
vaaati bir hesapla 10,000 kiti ıaı
rırlarıruı. 

Arjantin aosyal yardım birliği 
bu hususta belediyenin nazarı dik
katini celbetmi§, bele-diye de kö
peklere harp ilanına karar vennit
tir. 

Amerika'nm Asya, Afrika ve 
Avrupa'dan ne kadar farklı bir 
yer olduğunu bu hadiseden bile 
anlamak mumkündür: 

Eıkidünyada ordular biribirine 
giriyor da gene harp "ilan,, edil
miyor. Yenidünyalılar ise köpek. 
leri bile ortadan kaldırmadan harp 
ilamna lüzum göriiyorlar. 

Deği§en I stanbul 

Bu aefer, latanbul'u hayliden 

bayiiye değişmiş buldum. İhtiyar, 
yahut koca karı Valdehanı'nın yı
kıldığı için mi? Hayır! Köprünün 
üzerine aarı çiviler çakıldığı ve 
yaya gidenler buradan geçmiye 
mecbur tutulduğu için mi? Ha
yır! Köprünün Kadıköy iskelesi 
yenileıtirildiği için mi? Hayır. 
Galata rıhtımı biraz temizlendiği 

için mi? Hayır. Babıali caddesin
de Meserret kahvesinde simit, 
peynir ve çayla kamını doyuran 
Jl!uharrirlere raatlamadığundan 
mı? Hayır. 

Boğazm en köhne aemtlerine 
bile zarif ve modem tek tük ev
ler yapılmı§ olmaaından mı? Ha
yr. 

Dalla ne kadar au.al sorarsanız 
hayır diyeceğim. Fakat bu Mfer 
lstanbul'u bayiiden ba7Iİ>:• deiit
mit buldum;. 

Mesela köprünün Kadıköy i.
keleainde gazete satan değİ§llle
miı; fakat o, daha dün- inaana 
öyle geliyor - bir çocuktu; timdi 
aaçlan ağarmlf, yüzü buruşmuı 
orta yqlı bir adam olmutlur. 

Vapurda güzel bir kıza raatge
liyoraunuz : 

- Yarabbi, ben bu çehreyi ha
tırlıyorum, gözüm ısırıyor, ama a
caba kimdi? diye bir müddet dü
ıündükten sonra buluyoraunuz: 

Bu genç ve olgun kız, seneler
ce önce gene aynı vapurla gidip 
gelen küçücük bir mektep çocu
ğu idi. 

Tramvayda saçlarına ak düş

mÜf bir bayan görüyorsunuz. Hal
buki o da ter, taze bir kızcağızdı. 

Şimdi, mutlaka, çoluk çocuğa, ai
le gaileaine karıtmıf, yaılaomıı, 
batlaDIDJftır. 

Onun için bu sefer, lstanbuJ'u, 
gerçekten, değiımit buldum. Fa
ka.t, acaba değiıen lstanbul mu? 

Kendi değişikliklerimizi, çok 

zaman, batkalarma ve muhitimi
ze yormaz mıyız ? 

Kadıköy - V sküdar 

KadıköyÜ'ndeki camilerden bi

risinin kapısımlaki kitabede vak

tiyle okumU§ olduğum bir mısra, 

hali., ezberiıiıdedir: 

Oldu kadı karyesi mahsuduıehri Us-
küdar. · 

Bu tairin görütüne bakılırsa, 

Kadıköyü'nü, o zaman, Oaküdar 

ıehri evlerinin, aokaklarmm düz

günlüiü dolayıaiyle, kıakanmıı. 

Son günlerde gazetelerde pro

fesör Proat'un Kadıköyij imar pla

nmı da hazırlamıya başladığını 

okuyunca ve Osküdar'ın, hala, es

ki halinde kaldığmı dütünerek: 

- Bu tair, bu gün aağ olsaydı, 

kimbilir, daha ne türlü au ... alar 
yazardı? dedim. 

Projenin geri kalan fasılları, köy 
hayatının umumi gidişiyle, idare, ba
yındırlık, sıhat, kültlir, sosyal durum 
gibi, köy hayatının ana cepheleri ü
zerinde yeni ve kalkındırıcı hüküm -
ler koymaktadır. 

Daimi sergi binası i~n 
Ma~kada ki İtalyan sefareti ahndı 

tstanbul'a bir daimi sergi binası ka
zandırmak için uzun zamandanberi 

tetkikat yapılmaktaydı. Öğrendiğimi

ze göre hükümet bu işi, Maçka'da 

harpte yapılan fakat kısmen yarım 

kalan italyan sefareti binasını 150 bin 
liraya satın almak suretiyle hallet
miştir. 

Binanın natamam kalan aksamı ta
mamlandıktan sonra gelecek aene on 
birinci yerli mallar sergisi bu binada 
açılacak ve bir daha ka.e_anmıyacaktır. 
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İ [DIŞ POLiTiKA 1 
Alhnu Nurenbeg kongresi 

DÜNYA HABIERLERİ 
Almanya'da nazi partisi. iktıdara 

Reçtikten sonra Nurenberg ~ 
toplanan yıllık kongrelerin albncısı 

Fransız Hariciye Nazırının nutku ! Frankocu·ıar 
Korbera'ya 

girdiler 

J '-sün İSt.İlna ecliyor. Bugün açılan 
•ongre hakikatte nazi partisinin onan
c1.1 yıllık kongresidir. Fakat ilk dördü, 
Pllrti iktıdara aeçanezden evel toplan
ılıiı içia enterruuyonal münasebetler 
~dan ehemiyetli değildir. Milli 
loayafutliğin ikbdara seçiıinden son-

Fransa - İngiltere iıbirliği sayesinde 

.. toplanan kongreler, yalnız Alman -
Ji'nın iç politikasiyle alakadar bir iç
lirnaın ıümulüaü qıp enlernuyoaal 
eherniyeti haiz siyan hadiseler mabi -

Avrupa' daki tehlikelerin 
ortadan kalkabileceği 

Bürgos, 4 a. a. - Frankist kıtaat, 
Ebr cephesindeıki ileri hareketlerine 
devam ederek öğle vakti Korbera şeh
rini işgal etmişlerdir. 

· )etini almqtır. 
ı-

Bu kongrelerde hafta Hitler olmak i-
İİ2ere nazi şefleri, geçen sene içinde 

ı !L! • 

tahmin ediliyor * * * 

Partinin ve hükümetin (esasen uusı 
e 

de aynı ıeydir) faaliyet pilançosunu 
Paris, 4 a.a. - Puvant dö Gra1' a...----------------

Bürgos, 4 a. a. - Korbera şehrine 
iki taraftan girmiş olan frankistler 
yüzlerce esir almışlar, iki tank, daifii 
top, bir çok mitralyöz iğtinam etmiş
lerdir. Taarruz devam etmektedir. 

1".Iasa etmekte ve müstakil faaliyet 
Prognmnu anlatmaktadırlar. Ve seoe-

a Jile faaliyet p11iJ1Ç06UllUJI en ebemiyet
e li baıarısına göre de kongreye isim 

Verilmektedir. Nazi partisinin ikuda • 
r l'a aeçiıinden sonra yapılan ilk kon

treye "iradenin zaferi" adı -.erilmqti. 
Almanya 111ahlandıktan sonra topla -

!t7 • • 
~ kongreye "hakkm zafen ısını ve-
l'lldi. Bu .eneki kongrenin tabir c:aiz.. 
le piece de reıistance'ı ne olacağı ko
layca tahmin edilebilir: A•usturya'mn 
Almanya"ya ilb'"hakı. Bu sebepledir ki 
1938 Nuren~rs içtimaına "Büyük Al
tnanya" adı -.erilmiıtir. 

Hitler ve diğer nazi şefleri her se
lae yaptıklan cihi, söyliyecekleri nu
tuklarda milli sosyalistliğin bu :zaferi
ni tebarüz ettireceklerdir. Filhakika 
bu, nazi Almanya'aı için büyiik bir za-

i ferdir. 
Fakat Hitler'in artık tarihe karı -

tan bu hadise üzerindeki söyliyecek • 
Serinden ziyade Çekodovakya'daki 
Südet almanlan baklandaki beyanatı
dır ki bütün dünya tarafından yakın 
alaka ile beklenmektedir. Ba mesele 
yüzünden enternasyonal müna.ehet -
lerin vahim bir kriz içinde bulunduğu 
trıal\ımdur. Bu seneki Nurenberg kon
gresi, bu krizin ve Ahnanya'da silah 
altına alınan bar buçuk milyon aske
rin gölgesi altında top\anm.ktadır. 
Südet almanlan meselesi, zahirde Çe -
koslovakya bükümetiyle bir zümre 
tehaası anamda bir ihtilaf olmakla be
...:ber, bala1ı:atte büyük Almanya ile 
Çekoslovakya arasında bir anlqmaz -
lıktrr. Daha doğrusu, büyük devletler 
..-asında orta Avrupa hegemonyası 
için airqilen mücadeledir. Bu ihtilif 
iizerinde uilapmya •anlaaılc nn? Mii
tareb kabilinden muvakkat bir itilif 
nu yap1lacak? Yoksa Avrupa bir har
\>a mı Mirüklenecek? Belki de Napo\.. 
Jon'dan beri Avrupa'mn mukadderab, 
bugünkü kadar, bir adamın aizından 
çı"8cak &Öze bailı kalmamııtır. Bu
rıun içindir ki bütün dünya, Nuren -
~g kongresinde Hitler tarafından 
aoylenecea.. ""-·· - ··•lru büyük bir ala -
ka ile beklemektedir. 

A. Ş. ESMER 

Japonlar 3800 sivil 

Çinliyi katletdiler 
Hankeu, 4 a.a. - Çang - Çeu - Hou 

an'dan Central Nevs ajansına bildiril
diğine göre Honan'ın ıimalinde kain 
Tai - Uang civarındaki kel$abalarda 
j.aponlar 3800 sivil çinliyi katletmit
lerdir. Söylendiğine göre bu kıtal Çin 
~eteleri tarafından bir kaç japon aske
rinin öldürülmesi üzerine bir ~ukabe
le bilmisil olarak yapılmıştır. 

Polonyadaki Alman 

akalliyeti 

bidesinin açrlrş merasiminde bir na
tuk söyliyen Bone, bilhassa demiştir 
ki: 
"- Fransa ile Amerika arasında 

başvekaletlerde gizlice teahhütler, 

paktlar ve ittifaklar imza edilmesine 
lüzum yoktur. Amerika halkının his
sen bizimle beraber olduğunu biliyo
ruz. Bu itibarla hale da bizden tarafa· 

dır. Bundan evet bizi iki kere birlet

tirmiş olan prensipler kuvetlerinden 
bir şey kaybetmemişler, milletlerimiz 
de safiyetlerini muhafaza etmişlerdir. 

Bilakis her şey tarihin bizi birleştir
diği ba&ları kuvetlendirmektedir. 

Daha ilkkinun 1937 de "yaklaşan 
felakette Amerika'nın eaki dünyaya 
yardım edeceğine kani olduğunu,, 
söyliyen Runelt'in bu sözlerini ha· 
tırlatan Fransa Hariciye nazırı :;un-

ları ilave etmiştir: 

"- Fransız zimamdarları da Ame· 
rika zimamdarları gibi harbin kabili 
içtinap olmadığı mütaleasmı kabul 

etmetni!1er ve sizin memleketiniz 
kadar bizim memleketimizin de itti
rak ettiği medeniyeti mahvetmek teh-

likesini gösteren bir ihtilafta bitaraf 
kalabileceklerini düşünmemişlerdir. 
Fransa bütün komşulariyle bir sulh 
siyaseti takip ettiği için doıtlu&u
nuzdan emindir. Çekoslovak meıoele· 

sinin -.ehametini inkar etmemekle 

beraber milletlerin su1bperverane his 

siyatr, Bertin ve Prag hükümetleri

nin beynelmilel mesuliyetlerini müd

rik bulunmaları ve Fransa ile fngil· 
tere araaındaki sıkı ve dürüet itbirli
ği sayesinde Avrupayı tebdi.t eden 
büyük tehlikelerin bertaraf olacağını 
ümit ediyoruz. He.rhalde Franea ak
dettiği paktlara ve muahedelere ve 
giri~tiği teahhütlere ead.tk kalacak· 
tır.,. 

Amerikan elçiainin sözl.eri 
Paris, 4 a.a. - Bu sabah Puant • dö 

Grav ibidesinin küpt resminde bir 
nutuı.. ~c;;-Hı""" Amerika'nm Franu -
daki elçisi Villiam Bullit czcumıe e-

miştir ki: 
"- Dünya'da taanup nidaları işi

tildiği ıu sırada Franaa ve Amerika
nın insan hayatının esaah prenaiple-

rine ve hüriyet, demokrasi ve sulh 
ideallerine kartı bağlılıkları iki mem 

Jeket arasında sıkı bir te,riki mesai
yi mümkün kdmaktadrr. Dünya sul
hunun bizim i~in büyUk bir ehemiye

ti vardrr. ÇünkU bugün patlıya<:ak u
mumi bir harbm asrrlardan beri bin 

müşkülatla elde edilen medeniyetin 

kıymetli verimlerini bir müddet için 
mahvedeceğini biliyoruz. Geçen 22 
~ubatta söylediğim gibi Avrupa'da 
bir kere daha harp pathyacak oluna 
bu harbe Amerika'nın girip girmiye
ceğini kimse ne söyliyebilir ve ne de 
tahmin edebilir. 

Varıova, 4 a.a. - Nazilere mütema
~il bir ekalliyet tefekkülü olan genç 
limanlar partisinin tefi bugün Po -
lonya baıvekiline bir mektup gönde
rerek, dün akıam Bieb&ko'da alman- r 
lar aleyhinde yapılan nümayişi pro -
testo etmiş ve ilerde Polonya'daki 
alman ekalliyetinin muhafazası için 
tedbirler alınmasını istemiştir. 

Tuna 
muharriri: 

Arnavutluk'ta siyasi 

mültecilerin affı 
Tiran, 4 a.a. - Kırallığın ilanının 

onuncu yıldönümü münasebetiyle kı
tal, hususi bir talepname ile Arna • 
"utluğun haristeki mümessillerine 
lnilracaat edecek olan biltün siyasi 
lnilltecilerin affedileceğini bildirmit
tir. 

Arjantin - İl alyan ticareti 
. Bucnos - Aire&, 4 a.a. - Arjantin, 
1talyan ithalatı için döviz kolaylıkla
rı yapmaktan imtina etmektedir. 
Neşredilen bir tebliğde İtalyan -

Arjantin itilafına rağmen ltalya'nın 
hu sene ancak 18 milyon piastr'lık 
lnal aldığı, buna mukabil Arjantin'in 
ltalya'dan 50 milyon piastr'lrk mü -
bayaada bulunduğu kaydedilmekte· 
dir. 

Falih Rıfkı ATAY 
En e'ki tarihi zamanlardan 
bugüne kadar y uaoslavya: 

Tarih - Seyahat mektuplan -
rakamlarla Y ugoalavyL 

Yakında çıkıyor 

Denizaşırı 
muharriri : 

}'alih Rıfkı ATAY 
Türk edebiyahnın ba,lıca seya
hat eseri olan bu kitabın ikinci 
ve kati tabı Remzi Kit.beri tara
fından basılmaktadır. 

Yakında çıkıyor 

75 Kuru,. 

Filistin 
deh set 

..:> 

. . d ' ıçın e ... 
Kudüs, 4 a.a. - Filiıotin'de vaziyeti 

bu sabah vahamet peyda etmittir. Asi· 
Jerle hükümct kuvetleri ara&ında vu
kua gden bir çarpıtmada on dört a
rap, münferit tecavüzler &ıraıunda üçü 
arap ve biri yahudi olmak üzere dört 
kişi ölmüş ve biri Hayfa' da bir yahudi 
gümrük memuru olmak üzere iki kişi 
de ağır surette yaralanmıttır. Bir çok 
yahudi dükkanlarında yangın çıkarıl
mıştır. Lide ile Hayfa arasında bir 
marJ&lldiz treni de devrilmiftir. 

Japonlara göre Çinliler 

10.000 ölü vermişler 
Tokyo, 4 a.a. - Domei ajansından: 

Banelqn'u bombardıman 
etmek istediler 

Barselon, 4 a. a. - 3500 metreden 
fazla bir yükseklikte uçan beş deniz 

tayyaresi Barselon üzerinden uçarak 
limanı ve şehrin dış mahallelerini bom
bardıman etmiye teşebbüs etmi§ler ise 

de hava müdafaa toplarının ateşi kar
şısında kaçmıya mecbur olmuşlardır. 

İki kişi ölmüş bir kaç kişi yaralanmıt
tır. 

Frankoeııların hücumu 
Suya ıliişen bombalar! 

Barselon, 4 a. a. - Gandesa önün
de beş gündenberi hüküm sürmekte o
lan sükunet dün asilerin Gandesa'nın 
iki kilometre şark cenubunda Gande -

sa - Tortos yolu uzunluğunda Jcain 
cümhuriyetçilerin mevzilerine yaptık
ları taarruzlarla ihlal edilmiştir. 

Frankistler otuz kadar tayyare ve 
10 kadar hafif tankın himayesinde ola· 
rak Puing de Aliga'ya taarruz ederek 

Yangçe nehrinin sağ sahilinde Vah -
Robey - Line'de vukua gelen muhare
be esnasında ~inliler on bin telefat cümhuriyetçilcri iki kilometre kadar 
vermişlerdir. Bu muharebeden sonra ricate icbar etmişlerdir. 
Kiukiyang - Vançong demiryolu mü- Valans, 4 a .. a. - Bet bombardı -
nakalatı kesilmi§tir. İki taraftan ja- man ta.yyarcai aaat 10.15 de liman 
ponlar, Hupeb eyaletinde mühim bir mıntakaaını bombardıman etmişlerse 

merkez olan Yukiafen'i işgal etmişler- t de bombalann büyük bir kmmı suya 
dir. dü§Ulüştür. 

Henlôyn tezahürlerle karşı landı 

Hitler'in cevabı i ngiliz 
heyetine verildi mi? 

Henlayn büyiik te2illhürlerle 
korşdmwü 

meleridir. Bir harbin yapılabilmesi i
~in iki muharip taraf lazımdır-. Halbu
ki Almanya, harp istememektedir. 

Prag, 4 a.a. - Henlayn dün akıam Hitler S.a. üdeıt almanlarına büyük 
halkın alkıtları ar nda A&ch~rioe bir"ltlMletc ait ohın h1!k1 rrn öatişedil
&cunl§tır. u utta Henlayn aüd.et mesini ietcmektedir. Hak i~in giri§il· 
mntakası şefi ve partinin mahalli şef- mit olan bu mücadele uzlaft113 ola
leri tarafından karşılanmıştır. Muma- maz. Karlsbat'ta ileri ıürmü§ olduğu
ileyhin bindigi otomobil şehre girdiği muz sekiz nokta isteklerimizin asga
zaman kadınlar ve ıenç kızlar yolun ri&idir. 
üstüne çiçekler atmıılardır. Otomobil db Lin er1.r de taııassut edenler güçlükle balkın ara5ından geçerek sü- ı:> 

det şefinin evinin önüne gelmiştir. 

Henlayn taraftarlarnın ısrarlı alkış

ları kartısında baLkonda görünmek 
mecburiyetinde kalmı1tr. 

Hitler'in cevabı verildi mi? 

Aı, 4 a.a. - Lort Runaiman'n batlı
ca mesai arkadatlarmdan Aaton Gvat
kin, gece Rotenhavz pt06unda prens 
Maks dö Hobenlohe'in nezdinde ge· 
çirdikten eonra Henlayn'ın At'taki u
mumi karargahına gelmiştir. Karar
gah, Bavyera hududuna üç kilometre 
meeafedcdir. Henlayn ile .Gvatkin a
rasındaki görii§me bir buçuk saat de
vam etmiştir. Mül!kat hakkında hiç 

bi.r tebliğ netredilmemittir. Fa.kat 
Gvatkin'e Hcnlayn tarafından Lort 
Runsiman'a Hitler'in vermiş olduğu 
cevabın verilmit olması muhtemeldir. 

Gvatkin, ihtimal Möayö Kaspar'ın 

nezdine gitmiıtir. Lort Runaiman, 
Henlayn ile olan mülakat neticesini 
bildirmek üzere hafta tatilini Monse
niyörUn nezdinde geçirmiştir. 

Südeılerin iatekleri 

Prag, 4 a.a. - Südet mebuslardan 
Frank, bu sabah A~'ta Henlayn ile 
Gvatkin arasında yapıJmı olan görü§
melerde hazr bulunuyordu. 

B. Henlayn, öğleden sonra hasat 
ıenliğinde hazır bulunmuflur. Bu nü -
mayit eanaaında kazanın aüdet reisi 
Nolr~r. §Öyle demittir 

Südet alınanlar meselesi ancak Hen
layn tarafından Karlabat'ta ileri sü
rülmüş olan ve sekiz kalemden ibaret 
bulunan isteklerin kabulU eeasına is -
tinat edilmek suretiyle halledilebile· 
cektir. 

Mualihane bir tar%0a yapılacak bir 
hal suretinin mütekaddem gartı, hu
dut mıntakalanna yerleşmiş olan 
çoklerin dahildeki vatanlarına dön-

arasında mı ? 
Londra, 4 a.a. - Sunday Dispatch 

gazetesi Lindbcrg'in dün Benes'i zi
yaretiyle vasati Avrupa'daki vaziyet 
arasında bir yakınlık görmektedir. Bu 
gazete Moskova'dan gelen ve yarın 
Londra'ya gitmeden evel Paris'e uğ
nya,cak olan Lindberg'in Prag'da çek 
harbiye nazıriyle, erkanıharbiye reisi 
ile görüştüğünü de kaydetmekte ve 
Benes'in Lindberg yanından çıkar çık
maz lort Runsiman'ı davet ederek ken· 
disiyle kırk dakika kadar görüştüğü
nü ilave eylemektedir. 

Viyana radyosun'da çekçe 
neşriytıt 

Prag, 4 a.a. - Viyana'nın alman 
radyosu dün akşam ilk defa olarak çek 
lisanında peşriyat yapmıştır. Spiker, 
şivesinden sarahaten alman olduğu 

anlaşıl.an bir kadındı. Milli bir çek ve
cizesi olan "hakikat galebe çalacaktır,, 
sözünü nutkuna mevzu olarak intihap 
eden spiker, Çeko&lovakya'ya açıkça 

hücum etmemekle beraber bu vecize
den şayanı istihza neticeler çıkarmıya 
gayret etmiştir. 

Fransız gazeteleri çek 
diıV<Uını tutuyorlar 

Paris, 4 a.a. - Bu aaıbah çıkan bü
tün Paris gazeteleri çekoslovak dava
sına katiyetle müzaharete devam et
mektedirler. 

Epok gazetesinde Domadien f(iyle 
yazıyor: 

"Beynelmilel vaziyette gerginliğin 
bir dereceye kadar zail olması fÜphe
siz demokrasilerin "uyanmasından,, 

ve hayır demek zamanının geldiğini 

anlamış olmaların.dan ileri gelmekte
dir.,ı 

Hiıler harba girer1e ••• 
Ordr fÖyle yazıyor: 
"Hitler harbe giripnek cinnetinde 

Macaristan' da 

Mecburi askerlik 
hizmeti tesis ediliyor 
Budapeşte, 4 a.a. - Taşrada bir nu· 

tuk söylemiş olan B. İmredi, son ba

hardan itibaren mecburi askerlik hiz· 

ITÜRKiYE BASINll 

Yaıas1n halay devleti 
KURUN'da B. Asım Uı bu baıbk

la yazdığı baş yazmnda diyor ki: 
44 Cenup hududumuzda lskende -

run körfezinin hinterlandı dahilinde 
iki günden beri küçük, fakat müstakil 
bir devlet kunılmuı bulunuyor. Ha
tay de,·leti. 

metini tesis edeceğini beyan etmiştir. Akde • k 
1 

• • 
M·ıı· · . • k • nız ıyı annda Surıye ıle a-

ı ı apor cemıyetlerı, mecburı as erı d k 1 b · t - k d ı · h 1 k · 1 . h 1. 1 k . · ranuz a uru an u yenı ur ev eti 
azır ı cemıyet en a ıne ge ece tır. il da b • At t •• ..ı_ T - k" • · · 

yı ar n en a unıo ur ıye sının 
Askeri hizmeti ifa etmit olan asker- · • b . ··ıkü· ·· ·eli Ataru• k da en aanumı ır u su ı . r -
ler, endaht cemiyetleri halinde grup- h M'll" M.. d ı - le · ele a ı ı uca e e gun nn onu 
lar vücuda getireceklerdir. türk milletine göıtermiıti. Bu ülkü-

B. ı.~redi, İtal~a ve Al?"8nya ~le ~ nün tahakkuku için Fransa da imza
lan munasebetlerın takvıye cdılmış Jadığı muahedeler ile &Öz venniıti. 
olduğuna İf<iret etmittir. Mumaileyh, Ancak muahedeler ile teyit edilen 
Macaristan'ın küçük itilUla münasc- bu &Özleri yerine getirmek kolay ol
betlerini normalleştirmek hususunda· madı. Bilhassa son iki yıl içinde bu 
ki azmini tekrar etmittir. yüzden zuhur eden siyasi münakata -

lrak'ta askerlik 
Bağdat, 4 a.a. - H ükümet tarafın

dan neşredilen bir kararname ile umu
milettirilen mecburi askerlik hizmeti 
idari teşkilatı geçenlerde ikmal edilen 

kürt kabilelerinin bulunduğu mınta

kada 120 ki§ide bir kişi askere alın
mak suretiyle tatbik edilecektir. .................................................... ! 

KÜtÜK Dl~ HABERLER ................................................ 
X Berlin - Muhacir alman muhar

rirlerinden Ernat Glaser'le 48 ki§i neş
redilen bir kararnameyle alnw.ı va· 
tand~lığından iıkat edilmiflerdir. 

X Vqinıton - Ruzvelt, hususi si
lah ve cephane fabrikalarını çok mik -

tarda imalatta bulunmrya alıştırmak 

makıadiyle bir tecrübe mahiyetinde 
olmak üzere bu müesaeselerden sipa· 
rişte bulunması için harbiye nezareti-

ne iki milyon dolarlık tahsisat ver
miştir. 

X Lima - Peru kıtalarınm 10 a -
ğuatosta hudutta bulunan Ekuatör kı
talarına taarruz ettiklerine dair veri -
len haber başvekaletçe tekzip edil
mektedir. 

X Londra - Bir askeri tayyare 
Londra varoşlarından Edmon Ton'da 

yere düşmüı ve üç kişinin ölmeıoine ve 
yimıi bet kipnin yaralanmasına scbe -
biyet vumiıtir. 

X vena,. - On d6rdllncil Luinin 
doğumunun üç yüzüncü yıldönümü 
münaeeebtiyle bugün öğleden sonra 
N eptün'ün havuzu etrafında artistik 
bir nümayiı yaptlmııtır. 

bulunacak olursa, tarihin şimdiye ka· 
dar kaydetmediği bir mağlubiyete du
çar olacaktır. Bundan bizim kadar o da 
emindir ve bunun içindir ki hileye 
müracaat edi)'.Or ve emeline sulh yo
luyle varmak istiyor." 

Övr gazetesinde Rene Adolf f(iyle 
yazıyor: 

"Alman ekalliyeti meselesinin bir 
bahaneden ibaret olduğunu kabul et
mek lazımdır. Almanya ne istiyor? 
Orta Avrupa'da oynanan oyunu Viya
na'dan Mant denizine kadar kazan
maktır. Fransa ile İngiltere'nin 21 ma-

yısı hatırlıyarak Almanya'nın iki bü
yük demokrasinin hemfikir olduğunu 
hissettiği zaman tecavüz edemiyeceği 
hatler olduğunu hiç bir zaman unut· 
mamaları lazımdır.,, 

Populer gazetesinde ~oaenfeld şöy
le yazıyor: 

"Hitler sinirlerin yıpranmasından 

bir fayda bekliyona aldanıyor. Çe
koslovakya'ya taarruz ettiği taktirde 
Fransa'nın, lngiltere'nin, ve Sovyet
ler birliğinin tereddüt edeceklerini 
zannediyorsa, Avrupa'da bir ihtilaf 
çıktığı zaman büyük şimali Amerika
cümhuriyetinin bitaraf kalacağını ü
mit ediyorsa aldanıyor. Polonya, Yu
goslavya, Romayna'yr hatta Macaris
tan'ı sürükliyebileceğini zannediyor
sa gene aldanıyor.,, 

Amerika'lıların fikri 

Va§ington, 4 a. a. - Amerika ileri 
gelenlerine göre, Hitler'in maksada 
varmak için en iyi usulün kuvet ve teh
dit politikası olduğunu zannettiğine ha 
lihazırdaki hidiseler bir delil teşkil et
mektedir. Amerika hükümeti bu meto
da mukabele etmenin yegane çaresi 
aynı pddette veya daha büyük bir 
tazyik icra etmekten ibaret olduğuna 
kanidir. Vaıington hükümeti, lngilte
re'nin ve Fransa'nın tarafına geçmesi 
için kafi geleceğini işrap etmektedir. 

Siyasi mahfiller, hükümetin bu tak
dirine bitaraflık kanununun ne olaca
ğını söylememek hususundaki ısrarını, 

bu kanunun Amerika'nın Avrupa de -
mokrasilerine son derecede müesair bir 
yardımda bulunmasına mani olamrya· 
cağı şeklinde tefsir etmektedirler. 

Diplomasi sahada Amerika'nın Av
rupa'daki mümecsilteri büyUk bir fa -
aiJyet göstennektedirler. . 

lar arasmda türk - fransrz dostluğu
nun tehlikeye düıtüğü ~nlar bile 
oldu. 

Şimdi, arbk memnuniyetle bütün 
cihana ilan edebiliriz ki türk - fran
aız dostluğunun ve Yakın Şark sul· 
hunun tehlikeye düttüğü o günlerden 
çok uzaklarda bulunuyoruz. 

Büyük Kurtancı Atatürk'ün yiik
ıek iradesi ile ve müıtakil Hatay 
devleti adı ile cenup hududumuzda 
vücut bulan bu yeni türk devletinin 
bir noktadan daha ehemiyeti var
dır. O da Cumhuriyet Türkiye'ıinin 
bugünkü milli hudutlarından ileride 
hiç bir emel beslemediğini iıbat etme
ıi itib&riyle milli siyasetimizin sem
bolik bir ifadesi obnasrdır. Müstakil 
Hatay devleti daima yaııyacak ve ya
ıadıkça: 

- Türkiye hatayhlar jçin istiklil 
iıtiyor. Bundan m&kaadı 1akenderu
nu ilha ketmektir. Belki de Halep'i al
maktır." 

Diye fikirleri teıviı edenlerin ya
lancılıklanm yüzlerine vuracakbr. 

Y8.§asın müstakil Hatay devleti! 

HAFIFLlYEN FIRTINA 

SON POST A'da B. Muhittn Bir
gen bu batlığı t8.§ıyan yazısmda ıun
Jan &Öy]üyor : 

"Geçen hafta kıyamet kopuyordu: 
Manevralar vesileıile koskoca bir or
du hazırlamıt 've onu harekete getir • 
mit olan Almanya'nın, Südet meaele
aiai hal jçin ÇekoNovllkya'ya saldır -
m8k üzere bulunduğu söyleniyor, bu
na mani olmak için de lngiltere'nin 
Almanya'ya kartı kati bir dil kullan -
mak vaziyetini almrt olduğu. ilave edi
liyordu. 

Bu harekete, bu sütunlarda biz 
41pazarlık fırtınaıı" diyorduk. Bir iki 
gün içinde olup biten §eyler göstereli 
ki fırtına dunnuı, hiç değilse ticlcfeti
ni kaybebniıtir. 

Eyliıl ortalarına doğru bir harp çı
kamuya fU c:lakikada hiç kimse hazır 
ve hatta taraftar değildir, ortada dö -
nüp dolatan fırtına kısmen bir pazar· 
lık fırtmasr, kısmen de bir boraa hare
ketidir. 

Filhakika iki gündenberi frbna ha
vası deiitmiı bulunuyor. Fakat, bu, 
artık Südet gemisinin limana 1ıirme. 
si, yahut fırtınanın büabütün zail ol -
ması demek değildir. Bu mesele hal 
§eklini buluncıya kadar daha pek çok 
fırtmaJar ve gergin tafhalar görecek
tir. 

Siyasi mücadele bir taraftan, en 

son ıiddetiyle devam edip gidecek, fa

kat, gerginlik son buldukça, her defa

sında, l)enü;ı: hama karar vermiı ol -

mryan siyaset, bir taraftan ipin ucu • 
nu gevıetecektir. 

HATAY MECLiSiNiN GÜZEL 
BiR HAREKETl 

AKŞAM'da "dikaktler" sütunun
da bu hatlıkla yazılan bir yazıda de -
niliyor ki: 

"Hat~y devlet reisliğine B. Tay
fur Sökmen ittifakla seçildi. 

Cenup komıumuzun yeni devlet 
reiai cidden hürmete layık bir türktür. 
On dokuz senedir Sancağın istiklali 
için çarpı,mıı, hatta bu uğurda ağır 
mahkümiyetlere uğnmı,br; Türkiye
de mebus olmuı, bu vazifeyi de feref
le ifa etmiştir; vatanperverane emeli 
uğruna servetini feda etmiıtir. 

Şimdi bu yüksek seciyeli türk, 
yeni devletin reisi oldu. Kendisini 
can ve gönülden tebrik ederiz. 

Bilhassa dikkati celbeden, bütün 
arap, rwn, eTmeni mebuaların da 
türkler ve aleviler gibi kendisine it
tifakla rey venneler.idir. Bu, Hatay'
da yeni rejimin sevildiğine ve bütün 
unaıarlarm iyi geç.inmek için hüsnü 
niyet sahibi olduklarına delil telik· 
ki edilir. Türk efkarı umumiye9İ ü -
~erinde bu hareket cidden iyi tesir 
yaptı. Ha.tay mec::liıini muhabbetle 
Mlimlanz.,. 
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lnönü kampının kurulduğu yayla 
mayolu 

isimleri 
parçası 

gençler 
1 nönü havacılık kampı, bir fab

rikaya da benzemektedir. Tam 
ihtisas istiyen ve pek kolaylıkla da 
bulunamıyan malzemelere ihtiyaç 
görüldüğü zaman bunların basit o
lanlarının kampta yapılabilmesi i
çin atölyeler, depolar, hangarlar ya
pılmıştır. 

Kız talebenin yatakanesinin kar
şısında paraşüt salonu vardır. Bu
rada paraşütler atlayış için hazırlan
makta, kontrol edilmektedir. 

Beşinci binaya giriyoruz: Bu bi
na, bilhassa sabah öğle ve akşam sa
atlerint!e talebeyi en çok alakadar 
eden bir binadır: Mutfak ve yeme-
kane .... 

.. 

üzerinde 
ve kıyı 

Altı buçuk •aatlik •abah talim devre•inden sonra wğuk su, 
gençliğe bir zevk ve dinçle§me vasıtası oluyor 

7= .......... ~ .. ;"~"~";"~"~"~"~"~';"~"~"'""""""l '~ 
~ •....................•••••.............•.................•.••.......••••••••••.• --

• • Ülkü'nün 67 ıncı sayısu 
On ikinci cildin ilk 
zengin mündericatla 

sayısı 

çıktı 

Ankara : 

Öğle Neşriyatı : • 
14.30 Karışık pi• 

neşriyatı - 14.SO Plfıkla turk musikisi ~ 
halk şarkıları - ıs.ıs Ajans haberleri. 

Akşam Neşriyatı :, , ru 
18.30 Karışık pi" h 

neşriyatı - 19.lS Turk musikisi ve hal 
şarkıları (Haliik Recai) - 20.00 Saat ayi a 
rı ve arapça neşrıyat - 20.15 Turk mus ıy 
kisi ve h3lk şarkıları (Sadı Hoşscs, Radi! d 

Eyliıl nüshasiyle ülkü on ikinci ları yedi madde içinde toplamakta ve Neydik) - 21.00 Havacılık munasebetıyl 
konuşma (Behçet Kemal Çaglar) - 21.l 

cildinin ilk sayısını vermiştir. bu esaslara göre çalışacak köy eğitimi Stüdyo salon orkestrası : ı • Coleridge 
Mecmuanın bu nüshasında da bir teşkilatını iki sayfa içinde izah et- Taylor: Afrikanische Suite. 2 - Jean N~ 

co: Murcia 3 - Erno Kostal: Die Rose v 
çok değerli yazılar vardır. Alfabe in - mektedir. Granada 4 • Flotov: Martha - 22.00 Aja 
kılabı başlıklı ilk makaleyi Fuat Köp- Niyazi Berkez (Birleşik Amerika haberleri ve hava rapoı u - 22.ıs Yarın 
rülü yazmıştır. Başyazıda harf inkı - Devletleri sosyolojisi) unvanı altında program ve son. 
la.hının ilk hedefi vuzuhla ifade edil - Ülkü'nün son iki sayısında intişar e- İ I I 

. . o k k ··ı .. d b .. sh d b " . k stan >U : mıştır: 1 - rta zaman şar u tu- en yazısını u nu a a ıtırme te- · -----
ründen silkinip muasır garp kültürü <lir. Bu güzel tetkikin bu nüshaya isa
dairesine ginnek, 2 - Kendi hüviyet- bet eden kısmı 1860 ile 1914 arasında 

lerini muhafaza eden arap ve fars ke- Amerika'da büyük sanayiin inkişafı -
limeleriyle kaidelerinden sıyrılıp gü- dır. 
zel türkçeye kavuşmak. Profsör Köp- Karakalpakların tarihine dair mate
rülü geçen on senenin harf inkılabiy- riyaller başlığı ile P. P. İvanov'dan 
le memleketin neler kazandığını isba- tercüme edilen tarihi tetkike Ülkü'
ta yetecek kadar zengin olduğunu i- nün bu nüshasında da devam edilmiş -
zahtan sonra diyor ki: "Bu mesut ne- tir. 
ticeler karşısında her türkün vazifesi, B. Rahmi Apak, (Yeni beden terbi
Büyük Ata'sını her zamanki sonsuz yesi kanunu) başlıklı yazısına Ül
bir sevgi ve saygı ile, sarsılmaz bir kü'nün bu nüshasında da devam et-
bağhlıkla anmak ve onun gösterdiği mektedir. B. Apak bu ayki yazısında 
yolda kuvetle, inanla yürümektir.,, kluplarla grupların spor işlerindekı 

Orta zaman Türk - Islam dünyasın- kanuni vazifelerine ana hatlariyle te
da vezirler başlıklı tarihi yazıya, Ül - mas etmiştir. 
kü'nün bu sayısında da devam edilmiş- Ülkü'niin bu sayısında Ekrem A-

Öğle Neşriyatı : 3 T .. k 'k 12. O ur musı 
si( Plak) - 12.SO Havadis - 13.0S Turl 
musikisi (Plak) - 13.30 - 14 Muhtelif jla n 
ııe~riyatı. 

Aksam Neşriyntı : 
0 

. ki 
• 18.30 ans musı 

kisi (Plak) - 19.00 Konferans, Kadıko1 
halkevı namına, İhsan Rifat (Üniversite! 
ve yuksck tahsil çagında verem) - 19.3 
dans musikisi (Plak) - 19.SS Borsa haber n 
leri - 20.00 Saat ayarı- Gr~viç rasatant' )i 
sinden naklen - Hamiyet Yuceses ve ar 
kadaşları tarafından turk musıkisi ve ha~ d 
şarkıları - 20.40 Hava raporu - 20.43 öl 
mer Rıza Doğrul tarafından arapça söyl~ 
- 21.00 Orkestra: 1 - Leopold: Polonya .Z 
Flamm: Entcrmezzo 3 - Straus: Tu vi 

İnönü kampının diğer vasıflariy
le beraber bir askeri karargaha da 
benzediğini, havacılık şehrinin 
bu kısmı, kolaylıkla anlatabilmekte
dir. Türk hava kurumunun, kanatlı 
neslin bütün elemanlarını, hududu 
olmıyan bir şefkat ve alaka ile nasıl 
benimsediğini, büyük şehirlerimi
zin en lüks lokantalarında bile güç 
bulacağınız bir konfora ve temizli
ğe sahip olan şu lokanta, temiz mal
zemeli bol ve nefis yemelcle, sıhi 

şartla, tek bir dekor halinde anlatı
vermektedir. 

•. tir. Prof. A. Mez'in bu geniş ve de - kurgal (lslamiyet devrinde türk sana
ğerli tetkiki bize bir devrin nasıl çök- tı) başlığı altında kıymetli bir sanat 
tüğünü vakalar sayarak güzel biı üs- tetkikine başlamıştr. Muharrir bir za-

Vals - 21.30 Fasıl saz heyeti: İbrahim Uy 
gun ve arkadaşları tarafından - 22.10 Korı 
servatuvar profesörlerinden Muhiddin Sa 
dak, Viyolonsel konseri piyano refakatiyl( 
- 22.SO - 23 Ajans haberleri, ertesi guniı1' 
programı, saat ayarı, soIL 

Burada bir de kantin vardır. Ta
lebe diğer ihtiyaçlarını buradan u
cuz ve kolay temin ediyor. Bize kan
tinde çeşitli ve güzel dondurma bi
le ikram ettiler. 

Altıncı bina marangoz ve demir 
atölyeleri ve depodur. Geçen sene 
bu atölyeler birer çadırın, depoda 
bir barakanın içindeydi. Atölyeler, 
kamptaki malzemeye ait lüzumlu 
tamirleri yapmaktadır. 

lnönü'ne bugünkü modern ve ay
dın yüzünü veren varlığı ziyaret et
meden geçmek, haksızlık olur: E
lektrik santralı... İnsan, anadolu 
yaylasının ortasında petrol arar
ken elektriği bulunca, tarih devresi
ne neden elektrik asrı adı verildiği
ni çok güzel anlıyor. Santralı, belki 
gürültüsünden gece talebeler rahat
sız olmasın diye, kampın biraz ileri
sine kurmuşlar. 50amper ceryan ve
ren santral, havacılık şehrimizin bu-

gün olduğu kadar, daha çok zaman 
elektrik ihtiyacını karşıhyacak ka
dar kuvetlidir. Sinamayı i~letiyor 

ve kampı aydınlatıyor. Gelecek se

ne yanına bir de yedek motor takı
lacaktır. 

Çocuklar, kamptan bahsedilirken 
derhal sinemanın üzerinde duruyor
lar. Sinema, kamp gecelerinin en gü
zel eglencesidir • 

F akat İnönü havacılık şehrini, 

sayısı sütunlar dolduracak bu 
gibi tesislerle anlatmak nasıl müm
küm olabilir? Mesela biz, elektrik 

santralını görmiye giderken, yolda 
mayolariyle şarkı söyliyerek gelen 
talebe guruplarına rastladık. 

Bozkır ortasında mayo ... Sürpriz
lere ne kadar alışmış olursanız olu-

nuz, gene hayretle sarsılıyorsunuz .. 
Talebelerin yıkanması için yaptı

rılmış olan tertemiz, soğuk sulu ve 

lnönü'nün bu sene inşaatı tamamlanmı§ olan havuz 
içinden pinarı kaynıyan yüzme ha
vuzunu görünce hayretiniz kaybo
luyor. 

İnönü'nde, bir çok tabiat varlıkla
rının hep beraber ve kaynaşmış ola
rak bulunduğuna bu yüzme havuzu 
bir şahittir. İçin için mütemadiyen 
kaynıyan bir hava, durmadan esen 
çeşitli rüzgSr, sert, yalçın kayalık
lar, ye§il vadiler, ve dağ eteğini çev
reliyen sırtlarda göze görünmeden 
akan sular, toprak altına kaçmış su
lar ... 

Bu suyu hüriyeti çok sevdiğini ve 
etrafını sedlerle çevirmek istedikle
leri zaman, dağın bir başka yama
cından kendisine bir yol bularak 
kaçtığını anlattılar. 

Şimdi buraya 120 metre uzunlu
ğunda büyük bir sed örecekler. Öy
leki, burası da bir baraj olacak ve 
Anadolu için bir dert olan toprak 
altındaki firari su; yalnız :kamp i
çin değil, yandaki İnönü kasabası 
için de faydalı bir hal alacak. 

Şimdiki havuz 22 metre uzunlu
ğunda ve 1.85 derinliğindedir. Tale
belerin hepsinin mayosu var ve hep

si yüzmeye bayılıyorlar. Sabahın 

dört buçuğundan, öğle üzeri on bir 

buçuğa kadar devam eden 6,5 saatlik 
sabah taliminden sonra, kızgın güne

şin yaladığı vücutları bu serin suda 
dinlendirmek onlar için bir ihtiyaç 
olduğu kadar bir zevk halini de al
mış. 

Havuz, sabah ve akşam, günün iki 

dönemecinde gençlerle dolup boşa
lıyor. Havuzun etrafı, çit çev
rilmiştir ve ağaçllktır. Genç
ler buraya, türlü türlü isimler tak
mışlar. Suadiye, Florya, Caddebos
tan, Kalamış, hatta Marmara ve Ka
radeniz ... Herkes, kendi şehrinde o
lan bir kıyının adını vererek, suyu 
daha çok benimsemek istemiş. 

1 nönU'nün havuzu, bize bütün 
memlekete teşmil edilecek olan 

bir oaşka hususiyeti de hatırlattı : 
Bizim köylü, yanı başında yeni bir 
tesis kurulurken evela biraz çekin
gen ve alakasız görünerek onu sey
rediyor. Bu devirde ondan tam bir 

yakınlık beklemek doğru değildir. 

Fakat o tesis bittikten ve faaliyete 
geçtikten sonra, köylünün dikkat ve 
tetkiki, oraya doğru çevriliyor. Bun
dan sonra intibak devresi baJlamış-

--Jır.: en kısa r zaman çln c:Kendi
sine lüzumlu olan şeyleri alıyor ve 
sizi hayrette bırakan bir kabiliyetle 
ona derhal alışıyor. 

İnönü'nde su, yüzlerce senedenbe
ri vardı. Fakat onu kimse kullanma
yı ve hele bir havuz yaparak yıkan
mayı düşünmüyordu. Kamp, talebe-

leri için havuz yapınca köylü ondan 
faydanlanmayı ihmal etmedi. Şim
di onlar, bir yayla çocuğu değil de, 
bir kıyı çocuğu itiyadı içinde bu ha
vuzlardan bol bol faydalanıyorlar. 

Köylülerden birine 120 metrelik 
yeni sed yapıldıktan sonra, buraya 
suyun kafi gelip gelmiyeceğini sor-

lfıpla ifade etmektedir. manlar arap sanatı adını taşıyan bir sa- Avrupa : d 
Hakkı Tonguç'un (Köy eğitmeni - nat hareketinin - son yıllardaki araş

nin mahiyeti, prensipleri ve teşkilatı- tırmalarla yaratılışında türk ve ace -
nın esasları) başlıklı on sayfa tutan minkinden daha az hissesi olduğu hal
yazsı değerli bir köy tetkikidir. Mu- de araplara yanlış maledildiğini, buna 
harrir, eğitmenin kısa bir tahlilinden İslam sanatı denilmek lazım geldiğini 
sonra köyde bilhassa iş ve okul terbi- izahtan sonra bu müşterek sanat için
yesi arasında kurulacak ahengin un - de türkün başta gelen rolünü tarihi 
surlarını araştırmıştır. B. Tonguç bu vesikalarla izaha girişmiştir. Muhar -
araştırma için terbiye hadisesinin u- rir bu yazısında islam tezyini sana-
mumi şekilde görünüşü üzerinde dur- tında türklerin tesirini tebarüz ettir -
muş ve kymetli bir hülasa yapmıştır. miye çalışmıştır. 
Muharrir tahlillerinde fert terbiye- Yaşar Nabi (Turizm meselesi ve 
sinden grup terbiyesine geçerek köy- Türkiye) başlkh yazısında turizmin 
de bilhassa türk köyünde terbiye işini unsurları - tabiat servetle11i, tarih 
tahakkuk ettirmiye ve terbiye teşkila-_ servetleri, pitoresk, eğlence olarak -
tına temel olmıya yarıyabilecek esas - bakımından Türkiye'yi tahlil ettikten 

sonra bizde yaratılacak unsurlar neler 
dum. Eliyle, yalçın kayaları işaret olduğunu ve turizm propagandasını 
ederek dedi ki : anlatmaktadır. B. Yaşar Nabi iç turiz
"- Burada, dört camız gövdesi 

su var!,, 
Camız, Anadolu köylerinde kuve

tin ve kalınlığın en yüksek haddini 
ifade eder. Fakat köylünün burada
ki suyun miktarını nasıl ölçtüğü 

hakkındaki pratik bilgisi, her şey
den entresandır: İnönü dağlarına 
kışın bol kar yağmaktadır. Köylü, 
dağın ve etrafındaki sırtların hep
sinin kar tuttuğu halde, havuza ya
kın olan büyük bir tepenin üstünün 
daima karsız kaldığına dikkat etmiş, 
dedesinden, yerin kar tutmadığı za
man. at ında u olduğunu öğrenmi 
olan köylü, tiuraarsu oıauguffii'nUK· 
metmiş. 

Sonradan buraya gelen bir alman 
mühendisin bu suyun kuvetine baku
rak burada değirmen işletmek üze
re imtiyaz istediğini de anlattılar. 

Biraz sonra İnönü kasabasını zi-
yaret ettik: Burada kampın memur· 
ları kasabanın evlerine yerleşmiş
ler, yeni bir otel yapılmış. Kasabada 
bir canlılık, hareket, bayındırlık 

var. Yeni dükkanlar açılmış. 
Şimdi, burada üç ay çalışanların 

emek harcıyarak brövesini almıya 

çalıştıkları (C) tepesine gidiyoruz. 

me de iki sayfa tahsis etmiştir. 
Bundan sonra, günün hadiseleııin

<ien, ltalya'da ırkçI/ık başlığı altında 
P. Gentiyon'dan tercüme edilmiş Zi
yaettin Fahrinin yazsı vardır. Muhar
rir bu yazısında ideoloji sahasında iki 
memleket fikriyatında husule gelen 
müşterek bir noktayı izah etmekte ve 
ltalya'daki antiseminizm'in iç yüzünü 
teşrih etmektedir. 

Geçen bir ayın kültür haberleri 
kısmında türk harflerinin onuncu yı
lı, C. H. P. Genel Merkez kararları, 30 
Ağustos zafer bayramı ve Du!"1 .... -
nar mer~ .. i,...; •• 1- .o ......... ..-uet Kerım 1n
cedayı'nın nutku, İzmir fuvarının açı
lışi yazlari gelmektedir. 

Hikmet Turhan Dağhoğlu'nun An
kara kalesi başlıklı şiirinden sonra C. 
H. Partisince büyük muharrirler ara -
sında tertip edilen piyes ve memleket 
hikayeleriyle, Halkevliler arasında 

Küçük memleket J.ikayeleri müsabaka 

1 

şartları gelmektedir. 
Macmuanm notlar ve iktibaslar kıs

mında İbrahim Necmi Dilmen'in (9 
Ağustos harf inkılabının yıldönümü) 
başlıklı bir yazısiyle Grönbech'in 

1 
(Türk dilinin bünyesi) adlı kitabı 

hakkında Kovalski'nin yazdığı bir 

r 
OPERA VE OPERETLER : 14 Ştut 

gart - 17.30 Alman istasyonları - 21.1 c 
Roma. ç 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN h 
FONİK KONSERLER - 12 Hamburg 
20 Beromünster - 20.10 Kopenhag - 20.4 g 
Droytviç - 21.20 Brno - 21.30 Milano 
21.50 Budapeşte. 

SOLO KONSERLERİ: 16.30 Laypzig ...o k 
17.lS Roma - 20 London - Recyonal. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.) : 

c 

Breslav - 17.30 Doyc;land Zender - 18.2 
Prag - 20.10 Stokholm. 

ORG KONSERLERl VE KOROLAR ~ 
12.5 Stokholm - 16 Paris P.T.T .. 
HAFİF MÜZİK : 6.10 Hamburg - 6.3 v 

Alman istasyonları - 8.30 Alman istasyon n 
ları - 9.30 Berlin - 10.30 Hamburg - 1 
Laypzig, Münib - 14.10 Frankfurt, KO' 
lonya - 14.lS Bertin - 16 Stütgart - 16.3( Jl 
Alman istasyonları - 17 Berlin - 19.3 
Varşova - 20 Brüksel - 20.40 Tuluz - ~ 
Alman istasyonları. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 Ştütgart. 
DANS MÜZİCİ : 22 .Floransa - 22. 

Karakori - 22.'30 Landon - Recyonal 
22.50 Lüksenburg - 23 London - Rccyona t 
Roma - 23.10 Budapeşte - 23.30 Droytvi( ğ 
Milino. j 

a 

tenkit makalesinin tercümesi ve H n 
Turhan Dağhoğlu'unun (Edirne'dc' li 
Ayşe kadın hanı) na ait bir tetkik 
konulmuştur. k 

Halkevlerinin bazı neşriyatı Ulkü li 
nün bu sayısında da tahlili edilmiş ç 

tir. d' Ülk.. .. f ~ 
Bir ole,,. ... - __ .. ııutıarı ıyc unurı 

ner sayısında tatlı yazılarını okudu· 
ğumuz Nahit Sırrı'nın bu nüshadaki 
yazısı şu başlıklar altındadır: Kırşe• 

bir tarihi ve o münasebetle - Colet• 
te'in tiyatro tenkitleri ve o münase· 
betle - tercüme meselelerinden biri. 
Mecmuanın bibliyoğrafyaya ayrı· 

lan sayfalarında da A. Caferoğl\I 

Varşova'da neşredilen A. Zajanezko· 
wski'nin Manuel Arabe de la langue 
des Turces et des Kiptehak adlı kita· 
hını üç sayfa içinde tahlil etmekte· 
dir. 

ülkünün bu sayısına A. Ertem'irı 
(Garip bir hal) adlı şiiriyle A. E· 
imzalı ve (Ayşe) unvanlı bir şiir kon· 
muştur. 
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"Ben sizden korkmam" demem lazım. Rolün en 
büyük tesiri burasında. Biliyor musun Romiyyi bu
nu nasıl telaffuz etmemi istiyor: "Ben sizden kork
mam." Bak sana anlatayım, Elimi bUTnumun al
tına koyuyor, parmaklarımı biribirinden ayırıyor, 
ve her kelimeyi bir parmatnnı kaldırarak huausi 
bir sea perdesi Üzerinden, hususi bir tavır takına
rak: "Ben, siz, den, kork, mam" diyorum; par
maklarımla kukla oynatıyormuıum gibi... Biraz 
daha ileri gidecek olursam parmaklarıma kağıt

tan birer de ıapka geçireceğim. Bunun ince, zeki· 
ce bir ıey olduğunu zannetmez miain? 

GULONC HiKAYE 
Nantöy hemen her akp.m oynuyor ve Sesil rolü

ne hararetle çalıııyordu. Yavaı yavaş sükunet bu -
luyor, gecelerini daha az halecanlı geçırıyor, u
yurken elini tutrırıya artık anasını mecbur etmiyor, 
ve kabuslar arasında nefesi daralmıyordu. Böylece 
on bet gün kadar bir zaman geçti. Sonra, bir sabah, 
tuvalet masası önünde otunnuş, saçlarını tarar
ken, hava bulanık olduğundan batını aynaya doğ
ru uzattı, ve orada, kendi yüzünü değil, ölününki
ni gördü. Dudağının kenarın·dan kanlar sızıyor, 

gülüyor ve ona bakıyordu. 

Sonra, saçlarını kaldırıp cesur alnmı meydana 
çıkararak: 

- Bunu nasıl yaptığımı sana göstereceğim. 

Ani surette simaaı değiıip büyüyÜvererek çocuk· 
ça bir gurur ve sakin bir safiyetle: 

- Hayır efendim, aizden korkmuyorum. Neden 

korkacakmııım ki? Beni tuzağınıza düıürmek ia
tediğiniz halde lütfuma sığınmıt bulunuyoraunuz. 

Siz hayaiyetli bir insansınız. Çatınız altmda bulun

duğumu ıu esnada bana, düımanınız Şövaliye Am-

ber'e ıu parmaklıktan içeri girdiği vakit ne dedi
nizae onu •diyecekainiz. Diyeceksiniz ki, "Kendi e
vinizdesiniz: Emrediniz." 

Felisi'de ruh ve çehre değiıtir:men1n esrarlı ver
gisi vardı. Linyİ, bu güzel yalanın sihri altındaydı. 

- Hayrete fayansın ! 

- Beni dinle, canım. Merdiven merdiven yanak-
larıma kadar düıecek frigelerile keten bezinden 
kocaman bir külahım olacak. Zira, biliyorsun ki, 
ben lhtili.l'in kızıyım. Ve bunu da ihsas etmem li.-

Yazan: ANA.TOL FRANS 

zım, ihtilal iç.imde, ruhumda, her tarE1fo ... ,ı,. mev

cut bulunmalı, anladın mı? 
- Sen lhtilal'i biliyor musun? 
- Elbette! ... Tabii tarihleri iyi bilmiyorum. Fa-

kat o çağın ne olduğunu hisseodiyonnn. Bence ihti
lal, çapraz bağlanmış bir omuz atkısı altında göğ
sü gururla kabarmış ve çizgili bir eteklik içinde ba
cakları tamamiyle serbest olınaktır, ve, ihtilal, ya
nakları pembeleımiş bulunmaidır. işte böyle! 

Rober onu piyes hakkında isticvap etti. Ve piye
si bilmediğini gördü. Fakat Felisi bunu bilmiye 
muhtaç değildi. Seziyordu, kendine lazım olan her 
şeyi inaiyakla buluyordu. 

- Provalarda, tesirlerimin hiç birini belli et
mem. Hepaini seyircilere saklarım. Romiyyi bunla
rı gördükçe mosmor olacaktır ... Hepr.İ öyle kıza

caklar ki... Ah! sevgilim, Fajet, kıskançlığından 

hastalanacak. 

Kötü ve küçük bir iskemleye oturdu. Demin 
mermer gibi beyaz olan alnı pembeleşmiıti; gene 
küçük kız tavrını takınmıştı. 

Rober ona yaklaşıp gözlerinin sihirkar mavili
ğine baktı, ve, bir akıam evel, kok ateşi karşıaında
ki gib f elisi'nin yalancı ve korkak, arkadatlarına 
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kartı kötü yürekli olduğunu düşündü; fakat bun
ları müaaınaha ile düşündü. Düşündü ki F elisi en 
adi tiyatrocuları seviyor veya, hiç olmazsa, onlara 
ram olmıya rıza göateriyordu; fakat Rober bunu da 
merhametle düşündü. Ona dair bildiği her türlü 
fenalığı-fakat acı duymadan- hatırladı. Onu sev
mekte olduğunu, ve bu sevginin F elisi'nin güzel ol
maaından ziyade kendine göre güzel olmasın·dan 

ileri geldiğini hiasetti; nihayet, onu canlı bir cev -
her ve kıyaslanmaz bir sanat ve şehvet eseri oldu
ğu için seviyordu. Gözlerinin sihirkar maviliğine, 
ziyadar bir su altında sanki küçücük yıldız parça
larının yüzmekte olduğu göz bebeklerine baktı. 
Ona öyle derin bir bakışla baktı ki Felisi bu naza
rın bütün vücudunu delip geçtiğini duydu. Ve o -
nun ruhuna nüfuz etmiş olduğundan emin, başmı 
iki eli içine alıp gözleri gözlerinde: 

- Eh itte böyle! Evet, ben kötü bir tiyatrocu kı
zım; fa.kat seni seviyor ve parayı aklıma bile ge -
tirmiyorum. Ben değerde olan kadınlar çok değil -
dir. Ve sen de bunu pek ala bilirsin. 

xv 
Biribirini lier gün tiyatroda görüyor ve birlikte 

yay_a geıiDtiler yapıY.,orlardı. 

O zaman, Felisi, faydalı ve iyi addettiğini yaptı: 
Bir arabaya binip onu gÖrmiye gitti. Sen - Miıel 
bulvarından geçerken çiçekçisinden bir demet gül 
almıştı. Ona bu gülleri götürüyordu. Onu gömmüş 
oldukları yeri gösteren küçük siyah haçın önünde 

diz çöktü. Ona hitap etti. Makul olmasını, kendini 
rahat bırakmasını ondan rica etti. Evelce sert mu
amelede bulunmuı olduğundan dolayı on-dan af 

diledi. Hayatta daima iyi geçinilmez. Fakat şimdi 
anlamalı ve affetmeliydi. Kendisini böyle tazip et
mesi neye yarıyordu ki? Felisi onun hakkında iyi 

bir hatıra muhafaza etmekten batka bir şey iste
miyordu. Zaman zaman gelip onu görecekti. Fakat 
kendisini takip ve tahviften vazgeçmeliydi. 

Onu okşayıp tatlı sözlerle avutmıya çalıştı: 

- intikam almak istemiş olmanı anlıyorum. Ta
bii bir §eydir bu. Fakat sen esas itibarıiyle fena bir 
İnsan değilsin. Artık dargın durma. Beni artık kor
kutma. Artık bir daha gelme. Ben geleceğim; da -
ha sık gelecek ve aana çiçekler getireceğim. 

(Sollu var) 
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Doğur, kızım, doğur.!.. 
Eski, fakat her vakit ve hili doi- ömürlü kactmlarm çok .............. 

ru bir bekim öiüdü: Bir kadmm sinir köylerde kadmhk hayab hiç de rahat 
butabima tutul,,,.,,.u, tutulduktan delildir ... Biru daha iDcele7ince ıörü· 
aoma ela hastalıktan lnutulmw için lür ki çok ~ kadmlarm IMpai 
i7i Wr çare çocuk, hem ele çok çocuk çok çocuk clofmmat olanlardır Mo 

doianmktn'· Bir de töhnt kadmlara azua ömür 
n lpokrat zamemnden beri verir, tabii, i6m .. eanat itlerincle töh

bep • dikkat etmittir: ret. 
dectiiinia aa ve tutulan ka • Demek ki çok yaf8!"Ü iatiyen ka-
meti hayabnl sehirliyen, dm ,.. büyük illin, büyük artiat olma

bayabnm tadını Uçu.n D- 1': y~ut çok ~oc:alc ~wwwwhdlr. B~
nir butabfı en ziyade, pukMIS ya- nDCI fU'b yenne aetinnek koJa7 lf 
hat hir nihayet iki çocuiu olan kadın- delildir, fakat çok çocuk doiannak 
larcla ıörülür. Çok ıçocuklu annelerde onu iıtiye her kalwnm iradi elinde. 
bu hutalıfın •• ona benzer ruh bu - dir. • G. A. 
talıldaraun aörülmesi nadir olur. O
nun için ötedenberi hekimler sinirleri 
t.c.uk bir kadın muayene ettikleri va
kit: 

- Doiw'. lazım, dolu! ... 
DiJ9 naubat v.-irler.. Valaa l.u 

naaihat ilkin imana tuhaf ıelir: Sinir
li hir iradın çocuk ..... oluac:a ke
clerlwmiye, endite etmiye daha çok 
1DU1U1 ka•aaıll aihi ıöriiniir. Çocuk 
Wnnak yorsanlufa Wr ..... p, çocu -
iun ._. defa butala...,.u annesinin 
....Jduunuma -- ......... ,.ı.r. 
Çocuk acaba menenjit haltalıjma nu 
tutalda, ...,.... butalıiı ım plcti? F .. 
kat Iİnİr bekimlwi daha İDee dikkat 
etmiılerdir: Çocuklarmm arada ...... 
da hutalanırwlan üzerine meraklana
nık sinirl.-i bomlan anneler tek ço -
culdu yahut u çocuklu kadınlardır. 
çoculdarm .. ,... arttıkça ainirler da
ha lmvetlenir, anne o&mı,a abfddık ..... 

Ruh butabldannm Wr çoiu in .. n•n 
k...&ni fazla diitümMsinden, dütün -
ce9İlli daima u.)'lf bilctiii sinirlerine 
..............-n ileri ıelir. Çoculuua 
yaluat u çocuklu, onlan da ltiiyütmüı, 
ka4lm iradi kendini dütünmi:re çok 
vakit Wur. Gezmek, ellenmek de o
nu ... dini difiiaımkteD al-....Z. 
HallNlııi pcuklann l&JIU arttıkça an • 
..Mi kendini düıünmiye arbk vakit 
1.ulemes ve ainirleri prçekten iyile -
ıir. 0-. için IİDİrli ima iliç evı. -
............. da .. çocllk doiurmaktu'· 
~ ... """"'"" evliliiin bekarlık
tan, .. ~ dolunmk ... - do -
tunmktan ...... bidlr. Çocuk ,..... 
anmeinin delil. .... uma da Unirleri
ni n&l-.tirir. Yabm tath Wr ımtau 
&yet ........ delil. aile .... -
..... ~ kaybettirmelinden, 
~ olaUD, erkekte olıun; .mirli • 
lijiD .. .u. baJabna tatarzbk y .... 

...... o ~ ,... - llir .ıa-ti 
·-=ı· 1 br.. Blr._p:ıuk, iki pıak 
bu 1uı.,.. ... ..... ........ r-

Dünyada neler oluyor 

Esrarengiz 
Pantellerya 
adası ! 

Nasd bir yerdir 
Musolini neden 

ziya ret etti ? 
Tunus ile ltalya'nın Sicilya adası 

arasında çok mühim bir mevkide Pan
tellerya adında bir İtalyan aduı var
dır. Musolini bu adayı pek yakmda 
tefti9 etmitti. Pari.e'te çıkan Jurnal 
gazetesinin bir muharriri bu adaların 
ıtratejik bir mevkide bulunup bulun
madıimı tetkik eden bir yuı nqret
miıtir. Bu adanın Akdenia'in çok mü 
him bir mevkiinde, Tunus ile İtalya 
arasında ve Hindistan yolunun mil -
him bir noktasmda bulunması lngil
tere'yi yakmdan allkadar etmektedir. 
Bu yazıyı alıyoruz: 

"Musolini çok yakında tayyareye 
binerek, hatti tayyareyi bizzat kendi
si idare ederek adanın denizle tepe 
arasında sıkıpn küçük hava meyda
nına inmiıtir. 

Akdenis- meeelealnin her .. ,-. 
atılıımda. bu minimini ada lnpltee. 
Mısır arumda korkunç bir tehdit. bir 
istihklm olarak telakki edilmittir. 

tnıiltere'nin Hindistan, Filiıtin, 
Mısır, ve Arabistan'a doğru aktığı 
deniz talı damarı içinde, dolaflll va
purların CSnüne çıkıveren Pantellerya 
adaları burada Adeta damar iltihabı 
yapmaktadır. 

ltalyan hilkOmetlnden Pantellerya 
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Orta Avrupa 
krizi ve lngiltere 

S ir Con Saymen'in Larnak'da
ki nutku pek buhranlı bir 

zamana tesadüf etti. Bütün Avru
pa'da, Berlin'de, Prq'da, Paria'te, 
Moakova'da, Roaıa'da ve Var§O
va'da herkes, İngiltere hükümeti 
adma söz aöyliyecek olan bir dip
lomatın, neler söyliyeceğini merak 
ve heyecanla bekliyorlardı. Bundan 
ıüphe de edilemezdi. Bu Nazır da 
24 martta Ba1vekilin bir parlimen
to içtimaında söylediği sözlerden 
ne ileriye gitmiş, ne de geride kal
mı9tır. 

Saymen'in nutku o nutka işaret 
ve onu teyit etmiftir. 

Nazır, bilhassa İngiletere'nin 
sulhçu maksatlar pefinde yürüdü
ğü noktası üzerinde israr ve ehem
miyetle durmuıtur. Bu siyaaet hiç 
bir tarafa kartı bir tehdit savurma
makta ve dünyanın her tarafındaki 
insanların, harp aleyhinde besle
dikleri hissiyata uyıun bulunmak
tadır. 

İngiliz hUkUmeti, dünyadaki sulh 
temelini sağlamlattırmak, ihtilif
ların halledilip sükOnun kökleıme
si için llzımgelen bütün tedbirleri 
almak hususunda her türlü gayreti 
göstermekten geri durmamıştır. 
Gerek Bay Çemberlayn'ın gerek 
Lord Halifaks'ın sabırlı ve sebat
kar himmetleriyle dünya gerginli
ğinin giderilmesi ve yatı1tırılma· 
aı yolunda büyük bir mesafe kate· 
dilmittir. 

Fakat bu, her ne olursa olsun, 
Büyük Britanya harbe giripiye
cek demek değildir. lngiliııı: silihı, 
hiç bir zaman saldırganca maksat
larla kullanrlmıyacaktır. Lakin o, 
.. sulhun emniyetli ve tesirli bir 
dostu olabilmek için" ıilihlarını 
artırmaktadır. Eğer İngiltere, şid
detli tedbirler yerine her yerde ba
ntçı anlaşma ve yatıpnalar arı
yorsa bu, nerede patlak verirse ver
sin bir itilif ın batJtalarını da isine 
ka~ım h-pladılliiiıliili 1terl 
plmektedlt. •yte 'bit fe)İt{et clf 

1 Sandey Taymls gazetesinin baımakalesl 
bir defa ba§lıyacak oluna onun ne sa'nın harp malzeme.ini istihailde 
Z&°*1 ve ne suretle nihayet bula- gecikmesi kaygısiyle mecbur kal-
cağırıı kimse aöyliyemez. mıttır. Fakat onun bu ani hücumu, 

Çekoslovakya meseleıine gelince parlimeııtodaki sosyalistleri müt-
Con Saymen, hükümetin burada da kili bir vaziyette bıralanııtır. 
gene yukarıda söylediğimiz pren- Eğer bunu kabul edecek olurlar-
siplere tabi olarak hareket ettiğini, sa 0 zaman taraftarlarının müzaha-
her iki tarafa da anlaflTU! ve uzlaı· retini kaybetmeleri tehlikesi baş 
ma hususunda israrla ik l:a etme- gösterir. Çünkii Franu'da bu kırk 
yip aynı zamanda böyle bir anlaş- saatlik hafta meaeleai, endüatri ile 
mayı mümlriin kılabilmek üzere siy•eti mezceden franaıııı: solları-
her iki tarafa da yardımlarda bu- nın pek faydalandıkları bir teY ol-
lunduğunu söylemİftİr. muştur. Bu sebeple bu noktaya hü-

Bugün resmen İngiliz hüküme- cum etmek, Blum kabinesinin bütün 
tini temsil ederek değil, fakat sul- icraatına hücum etmek manasına 
hu seven bir mütevaHıt vaziyetiy- gelmektedir. 
le Lord Runsiman'ın Prag'da bu- Bununla beraber Fransız Başve-
lunmuı hem Prai'ı, hem de Ber- kili dünkü nutkunda kendisinin 
lin'i memnun etmek lbımgelir. O- kırk saatlik haftayı büsbütün kal-
rada yapılan müzakerelerin ne de- dırmak niyetinde olmadığını, buna 
receye kadar ilerlediğine dair Sir daha nizamlı ve mazbut bir vaziyet 
Con hiç bir beyanatta bulunmamıJ- vermek istediğini söylemittir. 
tır. Fakat "alakadar her iki tarafm 
da ihtiyaç ve menfaatlerine uygun Bay Daladiye, yalnız milli mü-
bir hal tekli bulmak" §eklinde söy- dafaa malzemesini hasırlamak için 
lenen ıözlerin minuı kim1enin gö- çalı1ırken dörtten seki.% saate kadar 
zünden kaçamaz. mesainin artırılması lüzumuna ip-

ret etmiıtir. 

Ş urasmı kaydetmek memnuni- Bir taraftan alman i,çiai haftada 
yeti muciptir ki aynı za- altmı' saat çalııırken Fransız i,çi-

manda Paris'te de Batyekil B. Da- sinin de fazla mesaiıine fevkalade 
ladiye, kabineye tehlikenin hayati ücret verilmek prtiyle harp mal-
mahiyctini turih etmittir. zemesi itlerinde kırk sekiz saat ça-

Geçen martta Almanya, Avus- lıpnasuu istemek, itidalden uzak 
turya'yı ilhak ettiil uman Fran- bir teklif de telikki edilemez. 
sa'da bir kabine bulunmadıiı hatır- Umit ederiz ki bu hu.usta ve bu-
lardadır. O zaman fran•ıa parli- na benzer meselelerde fransız mil-
mento ırupları kabine buhranını Jetinin, ananevi vatansever kano-
uzattıkça uzatıyorlardı. Muvakkat yu kendini gösterecektir. 
bir mUddet için lidersiz kalmak, 
bugünkü kadar hiçbir vakit uygun- ÇünkU Fransa da, Büyük Bri-
suz olmamııtır. tanya gibi, dUnyada sulh için çalı-

Bay Daladi.ye'ııln kırk saatlik pn bir kuvettir ve dünya muvaze-
bafta hakkında söylemit olduğu nesi, bize olduğu kadar cmun da 
... '"4f'V'Jdt ........ ~ ~ ~ M. lflJ.Y., ~T 
oJalbllur. •••" hrwWK.lrlaL .. - ..111...,....., 

müdafaa yapılmasına imkin vermez. , nı ihtiva etmeğe pek mUsait değildir,\ ğından bu~ada çok iman ~rmamaz .. 
Hattl buraya yerleıtirilecek batarya- çok büyüktür. Halbuki buraıı Gazo 1914 s~neıın~e ~ncak 10.000 ınsan var
lar Sicilya boğazını tamamen kapa- araziıi ile birlikte Pantellerya adası- dı. Nu~uı gıttıkçe artmaktadır. Et -
tamaz. Pantellerya adası ile Sicilya a- nın dört mislidir. noğrafık olarak bu artan nüfusta a-

. ı·k T • k" raplar mühim rol oynamaktadır. 
rasında 100 kılometre ı , . unus ta. ı Söylendiğine göre, Pantellerya'nm Velhurl Muıolini'nin Pantellerya 
Bon burnu araıında 60 kılometrelık ehemiyeti muhasamat esnasında ge - . . k d f ı 

· f d . ' . . . . adasını .1:1yaret etmeıı o a ar az a 
hır meaa e var ır. mı ıeferlerını ancak ti.clz edeb~lır, .. kk f tm - d ğme• 

k 
. 

1 1 
mure ep sar e ege e ... 

c.w. fOialdıkça aile aruında ııu. 
bnçWr ........, iki t.nıfm ela sinirleri 

........... cılanak itin müeaade iatedim. f ika 
isteğim redaeoıı.ıı. T•,..,,."'Cthr u- va ~~süne gelince, ~t da A r 

yo r e~o amaz. 
~ununla tiera"tier iM Alct1enlt

de birçok anlqmazlıklara sebep ol • 
muıtur. Burası eski devirlerde ve Fe· 
nikeliler tarafından iıkin edilmiıtir. 
Millttan evci 225 senesinde Romalı
lar taraf mdan zaptedilmiıtir. Oraya 
yerlef1Dit bulunan Kartacalılar, mi -
lAttan 217 sene evel gene Romalılar 
tarafından bu adadan koğulmuılardır. 
Milittan sonra 700 senesinde orasını 

-
dii818r ... 

Medeni memleketlerin hepsinde 
dikkat edilmiıtir: Kadınlar erkekler -
den çolc Yatarlar. Ayn ayn yerelrde 
hltulank IOIU'a birleıtirilen bir iıta

tiatife söre, altımı JAtlDI seçirenk 
yüs Jatma kadar yqamıı 4,780 erlre
ie kartıbk 5.740 kadın vardır. 

ritayı açıp buraya _.. ıudirdikleri ~ılın en c çce ır tayyare dir~ 
zaman bu adaların kızıl renkte mem- •iyle yaralanabilir. ÇUnkU modem 
nu mmtalıra olarak görilrler bombardıman tayyarelerinden birisi 

Bununla beraber bu ad..;m etra _ buraya on dakikada ulapbilir. 
fında dolaıtım. Sicilya adaamdan bir çeyrek saat 

İtalyanların deniz tayyarelerine uçuıta buraya gelmek kabil olduiu 
mahsus olan meydanları kayalık bir halde italyanların bu kayalarda hava 
yerdedir, ve Sicilya boğazının rilzga- üsail kurmalarının sebebi pek iyi bi· 
rı eksik olmıyan bir yerindedir. Bu 
adanın limanına gelince, bu liman an· linmiyor. Halbuki Sicilya'da Kastel-

Bu farkı kadınlann her yerde er - cak balıkçı gemilerini koruyabilir. vetrano adında çok üıtün bir mevki 
keklerclea daha rahat aeçirmelerine Adanın uzunluğu ancak g kilomet- vardır. 

araplar ele geçimıiılerdir. 1123 sene
sinde iki Sicilya kıralı ikinci Roje 
bu adayı ukerileıtirmiıtir. Burası 
1553 .eneıinde de tilrklerin eline geç
miıtir. Bu adada tatlı su bulunmadı • 

ha ...... ılerdi. Halbuki kadmbk haya- re, geni9liği de 4 kilometredir. Mütehaaıslarm söylediklerine na· 
b pek de rahat .. ,.1maz. Hele uzun 1 Bundan batka bu ada havaya karı• zaran Malta aduı müdafaa vuıtaları-

- Haydi, ver elini de seni çeke- tırmanabilecekti. Tayyarede bu it 
yim l için lUsumlu ipler vardı. 
Kadın ellerini uzattı. Ustled toz, Akpm olur olmaz, yapraklar arası-

kan ve terle kirlenmittL na sıtmmıya karar vermitti. Bir ge-
Tekrar homurdaaclı: ce evelki korkuya tekrar maruz kal-
- Bir pyre~ eti mü iatemiyordu. 
Ve yabancı kadmı kendwlne doğru Kadmı ağaç altına kadar sUrlikle-

GÖKLERİN CASUSU 
l' cacın: Allretl il""" 

~============================~17~·===::7 çekti. Kııdm ta71&renin kapıama ge- mek için sarf ettiii gayret onu çok 
buradan su almıya ıeldifi zamanlar kadar tayyarenin lçi cehenneme dö- lince erkek emretti: yormuıtu. Buna rağmen, bozulabile-
ihtiyatlı davranması lbımdı. necektir .. Dıprda, ajaçlar altmda cek yiyecekleri bir an evel gölge al-

Tayyarenin yanına dCSndüiü zaman yerletecei1.1.. Bana yulanarü oraya - Kukını ıiy 1·" Sıcak timdiden tına nakletmek endi9esiyle yerlepne
kadııı uyanmııtı. Çok bitkin olmaısı- ıf tmiye pyret edecebln .. Haydi, ba· clehtetli ... Ha töyle... Şimdi boynuma al için lüzumlu 9eyleri almak Uzere 
na rapnen biraz dotrulmıya muvaf- ri buraya kadar emeklemeye çallf. uıl- durmadan geri döndü. 
fak olmuıtu. Vidal an•ızm yaklaıııı- Bu sefer kadın dantlne itaat etti. Kadm kollarını onun boynunda Kacbııa bakarak .. bu kadar halsiz 
ca onu pencereden enditcyle dıprıyı Pencere kenarlarına uılarak kallam- dUiümledi. MWıendia haber verdi: olmuı ne fena! .. Diye dütündü. Yok-
seyrecler bulmuıtu. ya pyret etti. Fakat nafile. Kunti - Bir bacalım fena halde afrıyor, • bana timdi çok faydalı dokunur-

Kaclm, mühendisi ıörünce, yUzil- yoktu. Soluyordu. onun için U.tilme fula abanma. du 1" 
nün çbıilerinde hafif bir sükWı e- Vidal 10rdu: Sonra kadını belinden tutarak kal- Sonra: "Yaralarını muayene etme· 
ınarai belirdi, fakat hemen ayn l&haa- - Su iater misin? dırdı ve yere bıraktı. Kadın hemen liyiıD, dedi. Burada birbç ıUn kal-
da 10iuk ve ltkayıt tavnnı yeniden Kadın ıöııı:leriyle madeni ıitclerin .endeledL Vidal tekrar onu belinden munu lbımu, hiç olmaııı:aa kendi 
takllUla. Batından tayyareci lıı:Mkmı bulunduiu torbayı ipret ederek: yalraladı. Ve halıb bir halde boynu- kendini bakacak vaziyete ıelmesi ve 

k tı L k ib" L k n-ı.. _ fı!!tim, cevabını -rdl. na uılan kadmı Adeta ailrtlkllyerek yiyecekleri piıirmeai fena olmaz. 
çı UIDl1 ve erae 1 1 aıa es--, ır ..... O'ÖtilrdU.. Hev oldl. kaderi Biri O'Ör- H bald be · '- "b" '--11 saçı.rı karmakarı1ktı. Alcım.da ve ya- Mübendl8 bu derece terbiynblik • 1 • • er e, nı Ufla gı 1 au anmıya 
naklarmda pıhtılapıı kanı terler kartllında u kalam kızacaktı. Bu H· mut olu, onları bir rilllıtc'ba dolru kalkıtacalmı sanmam I" 
parlatıyordu. Tayyarenin içl timdi- fil mahl6k ne bakla ta71&redeld y1. giden lki aevıill 1anırdı. Sonra: "'Neyae, kah benin talihi var
den fırına dönmilftll. yeceklere dokuamUftU? Fakat hemen Yaprakları geniı Ye kaim bir ça- mıı. diye dutilndü. Az kalsın tayya-

Mtlbendiı, dıprıda durmuı. yalnıs ıUk6net buldu. Bult dU,Unce: lla- dır huıule ıetiren iri bir atacın g61- remle beraber berhan olacaktı!" 
pencereden içeri uııı:anmııtı. dem ki onun yapmamı iatlyordu, ıealııde kadmı yere oturtarak aırtıııı Sonra: "Beklemekle bir fCY kuan-

Sordu: onu bealelwl n bMtl lrendl9ine blık- apcm ıhdealne dayadı. mu" diye tekrarladı. Ve kendi ken-

- Ayala kalkabilir miıin? mmı ltillD delil mlJdi? Pek &il, im- Bir bakqta meüenlnt· burada dine hayıkırdı ı "Yaptıpu bana ödi
clem ki böyle lcabediyordu. elinden kurmanm dolru olacalnu anlamıt- yecekıtir ... Hem de pek pahalı I" 

Kadın yllbek sesle c!"p ve~L ıeleııl yapacak, dUtmanına iyi mua- tı. Bu dev apcm en alçak danarı ilk iti tayyareden silibları Ye cep-
Sadece bqiyle "hayır 1 ipretı yap- mele etmlye çalıpcaktL Babuaua ki canavarların, hatta en fula saçnyan haneyi ihtiva eden sandıkla ipi ıetir-
tı. orman kendilerine gıda ve su husu- panter'in bile yetitemiyeceğl kadar mek oldu. Sonra yiyecekleri ve için-

Vidal balı etti: sunda hiç te huiı davranmıyordu. yüksekti. Buna uıulalbil Jıendiıi, bir de en lüzumlu iliçlar bulunan tene-
Houıurdınmakla iktifa etti: it atmü ISll'dllte. daUara k~JafCI q QtJaf\la 1dr de bir k ~ &-

Amiral Horti'nin Berlin ziya -
retinde macar bayrağı için 50 
bin metrelk kumat ha.-candı 
Amiral Horti'nin Almanya'yı ziya· 

retinde Berlin'de, geçen sene Muso
lini'ye yapılan kabul derecesinde ka • 
bul resmi yapılmıttır. Alman propa -
ganda nezaretinin tuttuğu bir istatis

tiğe g<Sre macar bayrağı için S0.000 

metre bez sarfedilmi9tir. Bundan bat
ka çelenk ve dekor i.çin de kilometre· 
lerce yeıillik kullanılmı9tır. 

letler aramda bir de deateresi olan 
makinist sandıfmı ıetirdi. 

İlk giln için hepsi bundan ibaret 
oldu. 

Güneı gitgide tahammül edilmez 
bir yakıcılık alıyordu ve Vidal kuve
tinin tükendiiini hiuediyordu. Ba
calı da çok acıyordu. Hem esuen, 
bu kadar yorgunluia tahammül çok 
geH • prbüz o~ya miltevakkıftı. 
F .. .aı11 bir aileden yetitmiı o
lan Vıclal çok DHJkaYim. güçlü ve ce
surdu. 

İki defa heyecanlı ümit anlaa J&
pdı. Göjiln anaızın bir uiultuyla 
kaplandığmı ıwımıftı. Bir tayyare 
mi? Heyhat! Ufuklarda hiç bir ka
nat gölgesi görülmüyordu. Gök bom
boıtu. 

Tayyarede daha birçok kıymetli 
ıeyler kalını9tı. Fakat onları ertesi 
gün tafıyacaktı: Bilhuu bir küçük 
içme suyµ fıçısı ve iki motörlU tay
yare pilotlannm ~ halde mu
vaffakıyetleri ıer-:fine içmek üze -
re beraberlerinde ıetirrniı oldukları 
konyak titcleri. Uç titc YardL Vidal, 
derhal bunlardan birini yanına almıt
tı. Ayyq olmamakla beraber, biraz 
alkoHln kuvetini yerine getirmiye 
yardım edeceğini dilfilnmüttO. 

Yiyeceklerin ve diğer eıyanm ta
ıınmuı devam ettiii müddetçe ka
dul a aıar •~lfha Vidal'ia llarp-

-5-

1 1 

·~ .............. ! Q __ , 1 ..... 
Türkiye • Finl<Jndiya 
Beyıu 1U1116aklar memleketi'n· 

elen ütkeler af&l"ak kanlet memleke
te selen doku güretÇi ankarahlara, 
iki gün, mertce sporun temiz heye
canmı tattırdılar. Suomi balkmın ne 
kadar centilmen oldujunu ·~ 
pek iyi biliriz. Finlandiya'da ıpor e
fendiliiin kendisidir; ve her Fin 
sporcudur: T.Wye, doiruluk, neza
ket, fakat baılckmı aramak ve bq
blarmm hakkma da aayıı gÖlıtet" -
mek, yani bedeni Ye ruhiyle kavetli 
olmak bu timal memleketi alualisi
nin vaaaflarmclandır. Köy kuNbele -
rinde oturanlar dahi .. una eledikleri 
hamamlarında vücutlarmı, 99 bu 
milli vauflarmda ıöaüll.-ini nite -
madi bir temizlile tMi tattınar. 
Finler temiz inaanlarclır. 

Mademki finlaadi7ab süntçiler
den bab8ediyoruz, cmlıarm billaaua 
ileri cittild.-i apor&ara clikbt ede
lim: Atletimı ve süref... B...ıarcla 
talibe veya hileye imkia wrea ta -
raflar tua.,,... edilebilir mi? Mu
kavemet yanılannda hemen her mil
leti geride bır&kan fialer kıofarkea 
ancak adalelerine, iç uzuvlarımn sa
batine •e nihayet salebe ........... 
pvenirler. Güntte de böyledir. Bir 
zamanlar Finlandiya'da - b..
bizde olduiu Bibi - kaHl>alara ve 
köylere ökadar intipr etmit olan hat. 
boldan vazseçme&erini sençl_.. tav
ai:pe eden milli kahraman Sm,ıelımen, 
methur konf•amlarmda: 

- lnailtere' ye talılile aiclea sea&· 
lerimiz bize oradan futbol aalsmmı 
getirdiler. Futbol taze viicutlan 
yıpratıyor, ve temiz yünldercle &JJP
lıanacak ibtirMlan körüldiiJOI'. iki 
direk araundan bir topu pçinnek 
için bir buçuk ... t ctidinm 22 ...
ele, onları bu beyhude ıa)'Ntlerinde 
teıvik eden binlwce ..,.in:iye de 
günahtır. Biz milletçe 'Ve kendi biiD-
yemize uygun aporları yapmıya a
lıtJD&lıyız. Kotunuz, giirefinia, atla• 
ymız, atınız. Fakat .Allah nzaıı için 
oynıyanı da, aeyredeai de çala.._. 
döndüren fU futbola bu kaclar iltifat 
etmeyiniz, diyordu. 

Finlandiyalılar, ,ülerce ,..t .... 
IDÜf olan Iİyuİ eaaNte NfmeD, 
Snelman'ı anlamıt ol..ı..r. dn...k 
bilmiyen cebtleri aa,..u.cle, buaün, 
ıim•'in en ileri milletlerinden biri 
... •ı' nlır. 

Bizim Büyük Kahr.....,ım•zm da 
türk sençliiine süreti tavsiye ettiii
ni batJTlatmıya lüzwa var mı? Gü -
ret hakikaten erkek sporudur. Ve 
biz, erkek milletiz: Cwnarteu cünü 
minderden kaçmakta ıuw; eden p -
fil genci, binlerce aeJirci, ilrtı ,._.. 
ıelmit görmekle daha u müteeuir 
olacaimı aÇJkça izher ediyordu. 
Sporda, ve hele aiiNfte, )'ÜkHk lm
vet ve maharetle çarpqarak nihayet 
mailup olanın b..dan utamneu ka
dar m&naua bir teY var mıdır? Gü
l'ef meydanı, er meydamdır. Ha.tir· 
lanz: Koca YUiaf P.n.'te H.ple
ci lbrabim'i kurt kapanıyla , ...... 
bu o,..a bilmiyea •e rakibini bot -
makta oldujuna sanua bir eliler 
pehlivan salibin lll'tma bir demir 
çabukla vurank muaar&aJI :randa 
bınktrnmt, ve balcem heyeti de Ko
ca Yuıuf'u salip ilin etmek iltemit
ti. Bu türk pehlivan : 
·- Hayır, bu galibiyeti kabul et

mem. Çünkü bir bqka sefer onu p-

(Sonu ı. uncu ayl•d•) 

sında etrafında olan bitene llkayıt 

mı§ gibi gözleri avuçlan arasında ya
n saldı bir halde duruyordu. Fakat, 
mühendis tayyarenin yanma gitmek 
üzre unklapt' uzaklapnu, kadın der
hal gCSz kapaklarını kaldırıyor, ve o
nu sabit, karanlık bir nazarla takip 
ediyordu. Bu bakııta ıüphesiz ki kin 
vardı, fakat belki de, kızgınlığkn öte
sinde mağlfıpların itiraf edilmiyen 
hürmeti de gizliydi. 

Vidal, o günHik ifini bitirip te ar· 
tık büsbütün kalmak üzere ağacm ya
nına gelince, kendini o kadar yor
gun hiuetti ve o kadar terliydi ki 
gömleğini çıkardı ve bele kadar çıp
lak kaldı. 

Kuvetli, ahenkli, atletik bir g8rll
nütü vardı: Itık terlerin parlattıiı 
derisi üzerinden akıyor ve kaçıcı göl
celerle, adalelerin yumupk hareket
lerini tebarüz ettirdi. 

Sonra. madeni titeden uzun uzun 
içti. Su bu mücerret ıifede oldukça 
serin kalmııtı. Bu su ona son derece 
tatlı geldL 

Suauzluiunu giderince, ıiteyi ka· 
dma uzattı, içinde birakç yudum da

ha kalml§tı. Kadm ıifeyi yakaladı ft 
bir nefeste 10Duna kadar içti. 

Vidal: 

- Bu kadar BUNmlf ldulunasu 
söylemeliydiniz, dedL 
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Çukurova batakhkları bir Yolcu dalgın şoför dalgın 30 Ağustos Bayramı 1 

Okaliptüs ormanı Aydın'da feci bir otomobil " ....... < ...... 

. . . kazası oldu bir kişi öldü --
Y etıştırılerek kurutulacak Aydın (Huıusi) - Dün tehrimizde feci bir otomobil kazası ol

du ve dikkatsiz bir t<>f ör dalgın bir yolcuyu feci tekilde öldürdü. 
Hadise ıöyle oldu: On sene iıinde büyük bir orman yeliıecek 

Su itlerine ait olan hususi bir hizmet .--------------

T arnıa'taki okaliptüa fidanlığı toprak takıimatı yapılıyor 

otomobili şoför Baba<:an'ın idaresinde 
parkm karşısındaki sokağa girmişti. 

Bu sokakta taş yığınları olduğunu gö

ren şoför geriye dönmek istemiştir. 

Sokak dar olduğu için şoför arabayı 

geri geri yürütmiye bu suretle cadde
ye çıkmıya başlamıştır. Fakat Arif oğ
lu Mehmet Tetik adında bir adam dal
gın bir halde caddeden geçenleri seyre 
dalmış duruyormuş. Şoför Babacan ar
kasındaki adamı görmeden ilerlemiş, 

biraz sonra otomooil adamı altına ala
rak sürüklemiye başlamıştır. Mehmet 
Tetik başından ve bel kemiğinden ağır 

surette yaralanmıştır. Yaralı hastane
ye kaldırılmışsa da kurtarılamamış 

ve ölmüştür. Şoför yakalanarak adliye
ye verilmiştir. 

Adaoa, (Huauai muhabirimizden) - ı-
Akdeniz sahillerimizde ziraata yara· M 

1 mıyan verimsiz bataklık arazinin ağaç- a a tya ,· p, ,. k ve mensucat 
lanmaaını, bataklıkların kurutulmasını 
ve bu suretle sıtmanın ortadan kaldı-
rılarak yurttaşlara sihat, refah temini 
ni üzerine alan orman işleri umum 
müdürlüğü kısa bir zaman zarfında 
okaliptüs teşkilat ve tesisatını kur
mak üzere şef olarak bir orman mü
hendisini Seyhan vilayetine, diğer bir 
orman mühendisini de Antalya'ya 
göndererek her iki vilayette birden 
okaliptüs tesisatı vücude getirmiye 
başlamıştır. 

Büyük bataklık ve su basan arazinin 
Adana'da ve Tarsus'ta bulunması ha
sebiyle Okaliptüs işlerinde en ziyade 
faaliyet vilayetimizde ve Tarsusta gö
rülmektedir. 

Vilayetimizde kurulan okaliptüs a
ğaçlandırma teşkilatı, işe başladığı üç 
ay zarfında biri Tarsua'ta senevi 
1.000.000, ve digeri Karataş Hendek
li'sinde 500.000 ve gene Antalya'da 
500.000 fidan yetiştirecek üç büyük 
fidanlık kurmuştur. 

Tarsus fidanlığında, Tarsus batak
taklıklarını ağaçlamak için üç ay için
de 1,500.000 okaliptüs f ıdam yetişti
rilmiştnr. Bunun yarım milyonu Ka
rataş'ta Cinci Malazının ağaçlanma
sı içindir. Hendekli fidanlığı da yetiş
me itinde daha müsait olan Oymaklı 
köyüne kaldırılmıştır. Tarsus okalip
tüs fidanlığmdaki yarım milyon oka-

f a brik ası inşaah ilerliyor 

~! f::::;d~~=~:~~rla üretme sa- iplik ue mennıcat labrikaaının inıa halinde iki reami. ArkaJa 
Karataş. Bebeli, Kesik, Çukurkamış, görülen modern binalar memur evlerülir 

Helvacı bölgelerinde bulunan 80
•
000 Malatya (Huıuıi) - Oç milli bankamız tarafından mü~tere -

çlanüm genişliğindeki arazi on sene k ,, 
zarfında okaliptüs ormanı haline geti- en kündnndıı:l• elaa Halat)• lpllli ve maas cat fabı ikasmm- · 
rileCe.ktir. taatı hayli ilerlemittir. Fabrikanın iplik kıımı bitmiş, makinele-

Ege'nin 
• 

turızm 

dôvası 

tetkiklerini anlatıyor 

8 . Vedat Nedim Tör 
İzmir, (Hususi) - Bir müddetten

beri Ege bölgesinde tetkikler yapan 
turizm bürosu şefi B. Vedat Nedim 
Tör tetkiklerini bitirmiş ve şehrimize 
gelmiştir. B. Vedat Nedim Tör tetkik
leri hakkında şu izahatı vermiştir : 

"- Ege bölgesinde valilerin yük
sek müzaheretiyle 1500 kilometr~ik 
geniş bir mıntaka üzerinde turistik ba
kımından tetkikat yaptım. Ege bölge
si tabiatııı ve tarihin adeta şımarttığı 
bir yurt parçamızdır. 'Gördüklerim, 
tahmin ettiklerimin kat kat üstünde
dir. Yalnız bu tabiat ve tarih unsurla
rını insan emeğinin ve parasının yar
dımiyle işlemek ve bu ham maddeleri 
mamul maddeler haline sokmak, milli 
turizm davamızın ana vazifesidir. 

Bu diva, çok karışık ve çok sentetik 
olduğu için onu, devletin ve milletin 
elbirliğiyle başarmak mümkün olacak
tır. İlk hamlede yapılması lazım gelen 
işlerin batında yol, otel, kaplıca, plaj 
gibi tesisat ve aynı zamanda sıkı ve 
sistemli bir temizlik mücadelesi ge
lir. 

Güzel şehrinizden, milli turizm di
Vlmızın sistemli bir mesai neticesinde 
çok büyük verimler beklenebileceğine 
olan kanaatimin bir kat daha arttığını 
duyarak ayrılıyorum.,, 

B. Vedat Nedim Tör, Çepe"den 
sonra, Bergama, Kozak, Ayvalık Ke-
malpaşa, Kasaba, Salihli, Bozdağ, Sart 
Gölcük, Birgi, Ödemiş, Tire, Efes, Vi
diın Aydın, Nazilli, Karacasu, Denizli 
Tavas ve Alafehir'i gezmif, turistik 
bakımından kıymetli harabeleri muhte 
lif asarı görmüfı tetkiklerde bulun
muştur. 

İzmir' de sıtma mücadelesi 
l.ı..m.ir, 4 (Huaust) - Görıiilen lü -

• e-hmtr"tn-tte-~ mDca -
delesi mınta.kası u ar ıçıne 1;11n
masına karar verilmiştir. Bu buauata 
-tetkikat yapMmaktadır. 

Ayılın'ja yapılan törenden iki göriiniif 

Kocatepe' ele abide luırıuınJalıi törenılen iki göriinif 
Bundan bagka, Tarsus'ta devlete ait rin montajına batlanımtbr. Bu kısım ikinci teşrinde çalıtmağa 

Karabuc:ak ve Aynaz bataklıkları da bqbyacaktır. Mensucat kısmının inıaatı devam etmektedir. 
ağaçlanacaktır. Bu iki parça arası İplik kısmı 11,200 iğdir. ilk 

1 70: ::::ü~fıa ve diğer taraftan cı:::::.E!!e~ ~:n'tm:: ı y U RT TA N R ES ·ı M L E R 1 
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Bataklıkların ağaçlanmasını te- Önümüzdeki mayısta mensucat kıs-
miıı için lüzumlu görülen kamyonet, mı da biterek işlemiye başlıyacak ve üç 
traktör, bazı aletleri ve memurlarla bin amele çalışacaktır. 
ameleye mahsus çadırlar, fidan nakli- Muazzam fabrika binasından başka 
yatına mahsus 50.000 saksı ve fidan çevresinck hastane, sinema, kantin, 
sevkinde kullanılacak 100.000 tahta müdüriyet dairesi, mektep, polis kara
kasa hazırlanmıştır. Yakında bataklık kolu da yapılmaktadır. Fabrikanın ay
arazinin sürülmesine ve müteakiben a· rıca bir stadı da bulunacaktır. 
gaçlanmasına başlanacaktır. İstasyon caddesi üzerinde yapıl 

Viliyetimizde okaliptüs işleriyle makta olan fabrikanın kapladığı saha
meşgul dairenin planı on seneliktir. nın boyu 600 metreden ziyadedir. 
Fakat gaye bu işleri az zamanda az Fabrikanın karşısında büyük bir a-
masrafla bitirmektir. mele pansiyonu ile tek katlı, üçer oda

Tangüner 
lı şık ve zarif bahçeli memur evleri ya
pılmaktadır. Bu evlerin yeki.\nu 38 o
lacaktır. Bir kısmı bitmiştir. Diğer 
kısmının da ikmaline çalşlmaktadır. 

l •mı" r'de ku·· ı tu•• r VQ •ı"yetİ Malatya'nın şimalinde bulunan ve 
• • otomobılle aaatlarca süren Yazıhan o-

çok iyi 
İzmir, (Hususı ) - İzmir ilk ve or

ta okullarının talebe durumlarını tes
pit ve tedbir almıya bakanlıkça me
mur edilen Umumi Müfettiş B. Hik
met Türk tetkiklerini bitirmig ve ha
zırladığı raporu vekalete göndermiş

tir. 
Bu sene orta okullarda vaziyet ga

yet normaldir. Alınan tedbirler saye
sinde biç bir şikayete meydan veril· 
miyec:ek ve mekteplere yapılan müra
caatlar kabul edilecektir. 

Bu sene ilk okullardan mezun olan
lar, geçen seneden 1000 fazladır. Orta 
mektep mezunları da geçen seneden 
400 fazlaaiyle tesbit edilmiştir. 

Bu sene İzmir'de yeniden orta mek
tep açümas~a lüzum görülmemiştir. 
Ancak orta.mekteplerde yeniden 10 s.ı
~.kız liıeeainde 4. erkek lisesinde ye 

vaaında dünyanın en iyi v~ elyafı en 
uzun pamukları yetişmektedir. Bu ge 
niş ovanın Derme suyu ile sulanması
na çalışılmaktadır. Sulandıktan sonra 
bugün çöl halinde bulunan ova bir ma· 
miire olacak ve dünyanın en zengın 
pamuk anbarlarından biri haline gele
cektir. 

Kastamonu' da 

güreW>irincilikleri 
Kastamonu, 4 (Hususi) - Dört 

bölgenin iştirakiyle bugün güreş 

grup birincilikleri yapıldı. Tüııki'}'e 
birinciliklerine ittirik edecek ekip 
seçildi. Bu ekipin en mühim 5 katego
risi Kastamonu bölgesinden diğer i
kisi de Çorum'dandır. Adana ve Mer
sin birincilik alamamııtır. Güreşi 
5000 den fazla halk takip etmiştir 
Gece belediye bölge tarafından bir 
d~t vedlmip. - o . 

" 

iskelesinden bir görünüı 
.. ~ PJ« •ca&ar. .. .............. ~~~~~~~--~IÜIBİll~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Ciinq de öyle aksi taraftan ge
liyor ki .•• kim altta, belli değil. 

Anne ve baba memnun, fakat 
bebek hayrette: Çoban işi neye 

uz.attı? 

11 çatallcqtı. Cürc§in en ulak te
ferruatını bile gözden 

kaçırmamalı! 

31 ıaniyede tuşla yendi! Aferin 
Mersinliye ..• 

Türk milli takımı 5 - 2 galip ..• 
bravo çocuklar ya§ayın! 

ULUS 
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Bravo güreşçilerimize 

Finlandiya milli takımıni 
dün serbest te 5 -2 yendik 

Göz kapayıncaya 
Mersinli rakibini derhal mindere seriverdi ! 

Dün 19 Mayıs stadyomunda on bini 
geçen bir seyirci kalabalığı önünde 
serbest güreş milli takımımız Finlan
diya serbest güre:,; milli takımiyle kar 
şılaştı. Ankaralıları heyecandan heye
cana sürükliyen biribirinden canlı ve 
güzel maçlardan sonra takımımız fin
landiyalıl.arı 2-5 yendi. Milli bir spor 
olarak benimı;ediğimi.z bir spor şube
sinde, finlandiyalılar gibi yalnız gü- · 
reşte değil, bütün sporlarda ün almı~ 
bir millete karşı kazanılan bu galibi
yet stadyomu dolduranlar arasında 

haklı bir sevinç uyandırdı. Halkın 

coşkunluğu• ve tezahürleri dakikalarca 
sürdü. 

Stadyomun tribünleri saat 16 dan 
çok evci dolmıya başlamıştı. Erkek, 
kadın, genç, ihtiyar ankaralılar bir 
gün evelki galibiyeti tekrarlıyacağını 
umdukları takımımızı alkışlamıya 

gelmişlerdi. Fakat seyircilerimiz te
miz ve güzel güreşlerini gördükleri 
misafirlerimize de taktirlerini bildir
mekten geri kalmadılar. 

Müsabakalara tam 16 da başlanıldı 
ve 56 kilodan itibaren yedi güreş sı
rasiyle yapılarak şu neticeler alındı; 

ken çok mükemmel güreşti ve bir kaç 
iyi puvan aldı.Hele bir defasında finli 
güreşçiyi bir kaç saniye başı üstünde 
tuttu. Mütemadiyen Sadığın hücumu
ile geçen bu güreş neticeı;inde hakem 
heyeti Koskela'nın hükmen mağliıbi

yetine karar verdi. 

72 kiloda: 

Celal Atik Kinmuen ile yaptığı gü
reşte bir gün evelki kadar güzel gü
reşti. Daha ilk hamlede onu yere attı. 
Kinmuen çok iyi müdafaa yapıyordu. 
Kuvetini her &uretle ispat eden Celal 
rakibinin bacaklarını kaldırarak sırtı
nı yere getirmek istiyordu. Finlandi
yalı havada mükemmel dönüşler yapa
rak bu müşkül vaziyetlerde başı üstü
ne düşüyordu. 

72 kiloda zevkli bir güreş seyrettik. 
Ayakta geçen ilk devreyi Celal üstün 
bitirdi. Finli güreşçi altta geçen dev
rede çok ezildi. Nihayet Celal Atik 
ittifakla galip sayıldı. 

79 kiloda: 

Hakem de vaziyeti pek iyi 
görmiyor. Haydi hayirlısı ... 
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Çoban mikrofonda konu1uyor: ''Yorgan olmasaydım dah" 

çabuk yenecektim amma ... ,, 

devamını temenni edcrkerı finlandiya· 
lı misafirlerimizin kudret, bilgi ve bil

hassa spor centilmenliklerini kaydet

mek isteriz. Gerek hakemlik vazifesi 

deruhte eden idareciler, gerekse spor
cular insana yakın ve samimi tavırla

riyle hepimizde bir kardeş sevgisi u

andırmışlardır. 

Kafile iki gün içinde İzmir'e hare-

İzmir muhlelili 

Mısırhları 

2 -1 mağlup elli 
ket edecek ve ayın 8 ve 9 unda orada 
da iki müsabaka yapacaktır. Önümüz- İzmir, 4 a.a. - Kardeş Mısır şampi .. 
deki bu müsabakaların da bizlere aynı yonu Ennadüillehli takımiyle İzmir 
heyecan ve zevki vereceğini şüphesiz muhteliti bugün üç bine yakın seyirci 
sayıyoruz. Aynı zamanda bu müsaba- nöünde karşılaştılar. Oyuna hakem 

Mustafa'nın idaresiyle saat 17 de baş-kalar önümüzdeki senenin en mühim 

karşılaşması olan 939 Avrupa şampi- landı. Beşinci dakikada mısırlılar of

yonluğuna da bir hazırlık ve deneme sayttan ilk ve son gollerini yaptılar. 

olacaktır. 

Kayık mukavemet yarışını 

Gi.inc~ kuliihü kazandı 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Bugün 
Beykoz'la Moda arasında bir mukave
met kayık yarışı yapıldı. Müsabakaya 

Galatasaray, Güneş ve Fenerbahçe ku

Mısır şampiyonu güzel paslaşmalarla 

birinci de•;renin otuzuncu dakikasına 

kadar hakim oynadı ise de başka gol 

yapamadı. Bundan sonra gayretli bir 
oyun çıkaran İzmir muhteliti oyunu 

mü::ıavi şekle soktuktan sonra kırkıncı 

dakikada Fuad'in ayağiyle beraberli -

ği kurdu. ikinci devrenin kısmı azamı 

İzmir muhtelitinin hakimiyeti altında 

56 kiloda: 
Bu kilonun serbest güreş Türkiye 

birincisi Ahmet Çakır, Kiisseli ile 
karşılaştı. 

Mersinli Ahmet Kireççi'nin güreşi 
çok çabuk bitti. Buna kendisi de, ra
kibi Pikkusaari de şaştı. Hakem dü
düğünü çalar çalmaz Ahmet güzel 
bir dalışla Finlandiyalıyı havaya kal
dırdı ve yere attı. Ne yazık ki rakibi 
minder dışına düştü. Ortaya geldiler. 
!kinci bir dalış ... sonra mükemmel 
bir tuf .. Mersinli tam 31 saniyede ga
lip geldi. Bütün stadyum alkıt tufanı 
içinde çalkanıyor. Mersinli gayet 
memnun. Radyoya geliyor ve nasxl 
kazandığını şöyle anlatıyor: 

Acaba tu§ oldu mu, olmadı mı? lüpleri girdiler. Yolda Galatasaray 
geçti. Bu devrenin on beşinci dakika -

sında İzmir gene Fuad'in ayağından 

ikinci golünü kazandığından m3i 2-1 

lzmir'in galibiyetiyle bitti. 
İki güreşçi ilk dakikaları biribirle

rini denemekle geçirdiler. Ahmet da
ha girişken davranıyordu. Bir ayak 
kapmasiyle rakibini yere aldı. Fakat 
finlandiyalı çabuk bir hareketle kur
tuldu. Altı dakika beraberlikle bitti. 
Şimdi Ahmet altta.. Finlandiyalı 

Ahmed'i kol bükmesiyle tuşa getirmi
ye çalışıyor, fakat muvaffak olamı
yordu. Devreler böylece nihayet bul
du ve Ahmet Çakır 15 dakikada sayı 
hesabiyle galip sayıldı. 

61 kiloda: 

Ragıp Denizman finlandiyalıların 
sayılı güreşçilerinden dünya şampi
yonu Pihlajamakı güreşmek üzere 
ringe çıktı, Finlandiyalı daha ilk an
da bir ayak kapmasiyle Ragıb'ı yere 
vurdu. Ragıp ustaca bir hareketle tuş
tan sıyrıldı. Fakat rakibi onu ezmiye 
devam etti. İki dakikalık bir uğraş
madan sonra güreş ayakta başladı. 
Finlandiyalı Ragıb'ı gene yere attı. 
Ragıp altta finlandiyalı üstte her da
kika değişen qareketlerle güreşiyor
lar. Nihayet meşhur güreşçiye dokuz 
dakika 27 saniye dayanabilen Ragıp 

tuşla yenildi. 

66 kiloda: 
Sadık Soğancı dünyanın en değerli 

güreşçilerinden son olimpiyat şampi
yonu Koskela ile güreşti. Namlı gü
reşçi Sadığın karşısında çok uğraştı. 
Koskela bir kaç kere alta düştü. Altı 
dakika sonra alta yatan Sadığı yerin
den bile kımıldatamadı. Sadık üstte i-

- tık hamlede yeniverdim. Fakat 
minder dışına gitti. Sonra tayyare o
yununu tatbik ettim ve yendim .. Mer
sinli alkışlar arasında dışarı çıkıyor. 

87 kiloda: 
Mustafa Çakmak ile Harma arasın

da günün en güzel güreşini seyre ha
zırlanıyorduk. Mustafa bir gün evel 
kaşının üstünden aldığı yaralarla or
taya geldi ve güreşe başladı. Fakat 
bu güreş ancak 2.49 dakika sürebil
di. Kaşının üstüne yapıştırılan bant
lar düştü. Vaziyet gözü için tehlike
li idi. Hakem heyeti maçı tatil etti 
ve ekipimiz zaruri bir şekilde bir pu
van kaybetti. 

Ağırda: 

Gerçi Mehmet Çoban 15 dakikada 
MelJavuo'ya sayı hesabiyle galip gel

di. Fakat hasmını altına aldığı anlar· 
da epeyce ezen Mehmet'in dünkü 
güreşini beğenmedik. Rakibi kendisi
ne nazaran daha gösterişsiz ve hatta 
zayıf idi. Fakat Mehmed'in hücum
ları bu zayıf rakibi tuşla yere serecek 
kadar müessir olamadı. Netekim Meh
met de itiraf etti ve radyoda dedi ki: 

- Dünden yorgundum. Onun için 
iyi oyun gösteremedim. Fakat gene 
galibiyeti temin ettiğimden memnu
num t 

Kısa tören 
Müsabakadan sonra güreş federas

yonu umumi katibi B. Şinasi Ozde -
mir şu kısa sözlerle Pihlajamaki ile 
Koskela'ya bir kupa ve madalya ver
di: 

"Saym Bayanlar Baylar, 

Serbest ve Greko - Romen milli 
takım müsabakaları bugün bitmit 
bulunuyor. Hakem komitesi kararı 
mucibince güreş federasyonumuzun 
en iyi ve teknik serber.t güre§ yapan 
müsabıka vereceği kupayı fin takı
mından PihJajamaki kazanını§br. 

Ve gene komite kararı mucibin -
-ce f ederaayonun en iyi ve teknik 
Greko • Romen güreı yapan müsa
hıka vereceği madalyayı fin takı
mından Kaskella kazanmıştır. Hedi
yelerini verir ve kendilerini tebrik 
ederim . ., 

Bütün mesele burada. 

"iki bacak yakaladım ve bir ba
cak kaptırdım gene karlı 

&ayılırım.,, 

Ne o, darıldık mı? Spor bu ... 
yenmek de var, yenilmek de. 

B. Lenyo nclliyor? 

Müsabakalardan sonra fikir ve mü
taleasını öğrenmek istediğimiz Fin
landiya takımı kafile reisi B. Lenyo 
bir arkadaşımızın muhtelif suallerine! 
şu cevapları vermiştir: 

"- Belki geçen sene bizim bazı 
elemanlarımız kuvetli idiler ve o
nun için geçen sene kazandık. Bu 
sene kaybettiğimiz için o kadar te -
essür duymuyorum. Çünkü kaza
nanlar bunun hakikaten ehlidirler. 

Hakikati söylemek lazım gelirse 
en mükemmel giire§çİnİz Mustafa 
Çakmak ve aonra Ahmet Kireçci'dir. 
72 kiloda Celal Atiık'i iyi bir istikbal 
vadeden bir genç olarak gördüm. 

Geçen senelere nazaran takımı

nızda Greko - Romen'de büyük bir 

terakki var. Bunda antrenorünüz B. 

Pelin'in de hiç §Üphesiz büyük his

sesi var. Çok çalıştığınız her suretle 
görülmektedir. Fakat bünyelerini
zin serbest güreşe daha müsait ol
duğu anlatılmaktadır. Ben serbest 
güreı müsabakalarınızı dah:t çok 
sevdim.,, 

Netice : 

kulübünün sandalı su aldığı için yarı
şı terketti. Neticede Güneş birinci, 

Fenerbahçe ikinci oldu. 

Dünkü mü•abakaların galiplerinden üçü - Soldan sağa: Sadık 

Soğancı (66 kilo), Celal Atik (72 kilo), Ah.met Çakır (56 kilo). 

Dağcılar1n Ankara civarındaki gezintileri 

Halkevi sporculariyle Gençler Birliği dağcılarından mürekkep bir 
kafile, dün Halkevi önünden saat 7 de hareket ederek Etlik dağları ü
zerin·den Ovacık köyüne ve oı-adan Bağlum nahiyer.ine gitmitleı-dir. Bu
rada bir saat kadar dinlendikten sonra nahiyenin cenubunda bulunan 
şellaleyi görmütlerdir. BmaJa da bir saat kaldıktan sonra Ankara'nm 
en güzel bağlarından olan Hacıkadm semtinden geçilerek ıehre ııaa.t 
19.30 da avdet ebnitlerdir. 

Bu yürüyÜfe ittirak eden sporcular yürüyii§le.ri es.nasında uğradık -
ları köylerde bilhassa köylü gençleriyle çok samimi hasbihallerde bu
lunmuılar ve İyi intrbalar' bırakmışlardır. 

Sporcu gençlerin bu hafta yaptıkları yiirüyü§ tam 40 kilometre ol-
muştw-. 

Mütevali galibiyetler Mersinli Ahmet'in rakipleriyle ahbap olma
aına mani değil ... Doıtluk bQfka, alıı verit ba§ka! 

Halle iki teknik ve kudretli şam
piyonu alkışladı. Müsab~alar da böy-
lece sona erdi, · ' 

Hiç şüphesiz iki günlük netice fev· 
kaladedir: Güreşçilerimiz yenilen
ler de dahil olduğu halde çok muvaf
fak olmuılardır. Bu gayretin böylece 

Önümüzdeki hafta program mucibince 
cektir. 

l::lmadağına gidilip geline-
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Meşhut cürum kanununun 
ağır ceza·ya teşmili 

Adliyede b~r~ok kolayhklar lemin elli 
Adliye Vekilimizin beyanatı . 

İstanbul' da bulunmakta olan Adliye Vekilimiz B. Şükrü Saraç
oğlu alakadar dairelerde tetkikler yapmaktadır. B. Şükrü Saraç
oğlu, lstanbul hapi&aneııinin yıkılıp yıkılmaması .ve cürmümethut 
kanununun ağır suçlara teımili hakkında gazetecilere §U beya
natta bulunmuıtur: 
"- Adliye sarayı yapılmak Uzere 

hapisane binasının yıkılmasına te
şebbüs etmemiz üzerine, binanın tari
hi kıymeti bulunduğu ileri sürlilmilş 
ve bu hususta esaslı tetkikat yapa
rak bir karar vermek üzere bir komis 
yon teşkil edilmişti. Alakadar kimse
lerden müteşekkil olan bu komisyo • 
nun tetkikatına ve verdiği karara ait 
dosyalar vekalete gönderilmiştir. An
kara'ya gittiğimde bunları tetkik ede
ceğim. Lüzum görülürse, şimdiye ka
dar yapılan tetkikat biraz daha tevsi 
edilebilir. Bununla beraber kat'i ne
tice gecikrniyecektir. 
Cürmümeşhut kanununun ağır suç

lara teşmili meselesine gelince: Bu 
kanunun, ağır suçların azalması üze
rinde müessir olup olmadığı hakkın
da esaslı bir kanaat edinebilmek için 
tatbikat devresinin biraz daha uzama
sı icap eder. İlerde alacağımız neti
celere göre ve lüzum görülürse ka -
nunda bazı tadiiat yapılarak ihtiyaç
lara daha fazla intibakı temin edile
bilir. 
Cürmümeşhut kanunu, ağır suçlara 

teşmil edilmekle behemehal ağır su
çun bu kanun çerçevesi içinde kal -
ması icap etmez. Bazı auçlar cürmü
meşhut kanununa göre ele alındığı 
halde tevsii tahkikat ve saire gibi za
ruri sebepler dolayısile bilahare bu 
çerçeveden çıkarılarak umumi hü
kümlere tabi tutulabilir. 

Esasen meşhut bir suça dair tah
kikatın bu kanun çerçevesi dahilinde 
idare ve muhakemesinin intaç edilip 
edilemiyeceği hususunda Müddeiu
mumi ve hakimlerin takdir hakları 

k:tnunen mahfuzdur. Çünkü, en bü
yük hakim, vicdanın tam kanaatidir. 

Kanunun ağır suçlara teşmili Adli
ye mekanizmasının işlemesinde de 
birçok kolaylıklar temin etmiştir. Bu 
meyanda pek çok 1tahkikat süratle 
bitirilerek cürmün unsur ve delilleri 
vaktinde toplanıp tamam olarak mah
kemeye sevkedilebildiğinden bu sa -
yede sorgu hakimlerinin de işleri 
hafiflemektedir. AhkS.mı umumiyeye 
tabi davaların tahkikatı için de daha
geniş bir zaman ve imkan kalmakta
dır. 

"Büyük Almanya il 
Nürenberg kongresi 
bugün toplanıyor! 

Nürenberg, 4 a.a. - B. Hitler, yarın 
saat 16 da buraya gelecektir. Führer, 
buraya gelir gelmez, kendisi şerefine 
belediye dairesinde bir kabul resmi 
yapılacaktır. Kongrede yapılacak olan 
ananevi beyanat haricinde irat edile
cek olan nutuklar Führer'in salı günü 
söyliyeceği kültürel nutukla eylülün 
on ikisinde söyliyeceği kapanış nut
kudur. Ecnebi delegasyonlariyle al
man ricali buraya gelmektedirler. İs
panyol ve italyan murahhaslarının i
simleri gazeteler tarafından neşredil
miştir. Fakat iki ecnebi davetlinin is
mi gizli tutulmaktadır. 

Her §ey Almany<ı'nın iyi 
niyetine bağlı 

Berlin, 4 a.a. - Berştesgaden müla
katı geçen hafta çekoslovak meselesi 
etrafındaki havanın gerginliğini bir
az izale etmekle beraber meselenin 
mevzuunda hiç bir değişiklik husule 
getirmemiştir. Mesele, Nürenberg 
kongresinin arif esinde mayıs ayında
ki vehametini muhafaza etmektedir. 

Siyasi Berlin mahfillerinde Nüren
berg'de Hitler'in pek mühim beyanat
ta bulunmasına intizar edilmektedir. 
Bu beyanatında üçüncü Rayş şefinin 

alenen cephe alacağı muhakkak adde
dilmektedir. 
Berştesgaden mülakatıyla İngilte-

Amerika' da 

Gen~lerin yüzde 6 7 si 
tayyareci olmak isliyor 

Amerikan tayyarecileri Hughes ile 
Korigan'ın· şöhretlerinden sonra Ame
rika gençliği eskisinden fazla tayyare· 
ciliğe hevas etmiye başladı. 

- Bilyüdü~iln zaman ne olacaksın? 
Sualine karşı 6 ile 12 yaş arasında

ki mekteplilerden : 

Yüzde 67 si tayyareci, 18 : mühendis, 
1 i asker, 4 ü kovboyı 7 si denizciı 3 ü 
de diğer meslekleri istemiştir. 

Halbuki geçen sene yaz günlerinde 
tayyareci olmak istiyen Amerika mek
teplileri yüzde ancak 41 i buluyordu. 
1926 da Lindbcrg uçuş yapmadan evci 
ise yüzde 9 du. 

Kızlara gelince, onların da yüzde 
7 si tayyareci, 19 u mürebbiye, 8 i has
ta bakıcı, 11 i doktor, 14 ü sinema yıl
dızı olmak istemişlerdir. 

Dikkat edilirse, erkekler arasında 
sinema aktörü olmak istiyenler yok
tur. Sebebi gayet basittir. Şirley'in ka· 
zandığı şöhret bütün küçük kızları si
namaya celbctmektedir. 

re'nin çekoslovak hükümeti nezdinde 
yniden uzlaştırıcı gayretlerde buluna -
cağına dair Londra'dan verilen haber
ler Berlin'de bir memnuniyet tevlit et
mişse de bu hal Berlin zimamdarları
nın hareket tarzında hiç bir değitiklik 
husule getirmemiştir. Bunlar her şe • 
yin Almanyanın hüsnü niyetine bağ • 
h olduğuna dair Fransa'da ve İngilte
rede izhar olnunan kanaati tenkit et -
miye devam etmektedirler. Onlara gö
re bilakis her şey vakit kazanmak is
tiyen ve işleri sürüncemede bırakan 

Prag hükümetine bağlıdır. Bundan 
maada çekoslovak arazisi dahilinde 
südet almanlarına muhtariyet veril -
mcsi noktasında hiç bir fedakarlık ka
bul edilmemektedir. 

Almanya tarafından meselenin hal
line doğru bir tek adım atılmamış ol
duğu bu suretle anlaşılmış olmakta
dır. 

Nurenbcrg kongresine 
i~tiriik edenler 

Prag, 4 a.a. - Başvekalet müşaviri 

Schomranz ile hariciye müsteşarı Si
om alman hükümetinin daveti üzerine 
mensup oldukları vekaletleri temsil 
etmek üzere Nurenberg kongresine 
i'tirak edeceklerdir. 

Denizin dibinde 
uyuyan hazine · 

Bilindiği üzere 1798 yılında General 
Napolyon Bonapart Mısır'a bir sefer 
yapmıştı. Gemileri Mısır'da ingiliz a
mirali Nelson tarafından batırılmış, 

ordusu da Aka'da bir avuç türk ordu
suna mağlup olmuş, bu yüzden Fran
sa'ya dönmüştü. 

Bugün Mısır sularında, deniz kum
larının altında Mısır seferinde batan 
fransız gemileri yatmaktadır. İngiliz 
tayyarecileri, havadan yaptıkları ta
rassu tlarla denizin dibinde devrilmış 

direkleri, ve koyu renk gövdeleriyle 
bu gemileri müşahede etmişlerdir. 

Burada üzerinde 1182 top ile on üç 
gemi yatmaktadır. Bundan başka bu 
deniz infilakı donanma kumandanı ile 
bir çok askerleri de sulara garketmiş
ti. 

Söylendiğine nazaran Oryan adın
daki gemide Mısır sefirinin hazinesi 
bulunmakta idi. Şimdi Mısır hükü
meti bir İtalyan tahlisiye şirketi ile 
anlaşarak bu gemileri buradan çıkar
mıya karar vermiştir. Bu sularda balık 
ve sünger avhyan balıkçılar ve dalgıç
lar denizin dibinden o devirlere ait 
silah, zincir ve daha bir çok 9eyler çı
karmakta idi. 

u ı; u s 

Hatay Devlet 
Fransa, Suriye 

Cümhurreislerine 

Reisinin Atatürk'e 
ve Lübnan 
telgrafları 

Antakya, 3 a.a. - Anadolu Ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Hatay devlet reisliğine intihabı 

münasebetiyle Tayfur Sökmen, Ata
türk'e, Fransa, Suriye ve Lübnan Re
isi Curnhurlarına aşağıdaki telgraf -
lan göndermiştir: 
Ekselans Kemal Atatürk 

Türkiye Cümhuriyeti Başkanı 
Ankara 

Hatay Millet Meclisi tarafından 
bugün Hatay reisliğine seçildiğimi 

ve bu vazifeyi ifaya başladığımı yük
sek huzurunuza arzeylemekle şeref -
/enir im. 

Türkiye'nin Ulu Ônder'i tarafın -
dan gösterilen yüksek alaka ve yar -
dım sayesinde istiklaline kavuşmuş 
olan Hatay'ın Ulu Şef Atatürk'e ve 
Büyük Millet Meclisine karşı besle
diği minnet ve şükran ve ba~lılık his
lerini bu vesileyle de arzetnıekle .son 
derece bahtiyarım. 

Vazifemin ifası sırasında yüksek 
alaka ve ir.şatlarınzın esirgenmemesi 
dileğile candan bağlılığımı ve sonsuz 
saygılarımı sunarım. 

Ekselans Albert Löbron 
Fransa Reisicümhuru 

Paris 

Hatay meclisi tarafından Hatay 
reisliğine intihap edildiğimden bu 
suretle bana tevdi olunan selahiyet
leri ele aldığımı eks~lansınıza arz i
le şeref duyarım. 

Yukarıki hususu ekselansınızın ıt
tılaına arzederken bütün gayret ve 
itinaları bana verilen vazifenin ifası
na hasreyliyeceğimi temin eylemek 
ve aynı zamanda derin şükranlarımın 
ve Hatay milletini asil fransız mil
letine bağlıyan samimi dostluk hisle
rinin teminatını ekselansınıza beyan 
etmek isterim. 

Ekselans Hatim Attaai 
Suriye Reisicümhuru 

Şam 

Hatay Millet Meclisi tarafından 

Hatay reisliğine bugün seçildiğimi 

ve bu yüksek vazifeyi ifaya başlamış 
oldu~umu ekselansınıza bildirmekle 
şereflenirim. 

Varlığına kavuşmuş olan Hatay i
le Suriye cumhuriyeti arasında sa -
mimt dostluk münasebetlerinin tesis 
ve idamesini kalben arzu ettiğimi ar
zetmekle bahtiyarım. 

Bu gayeyi temin yolunda ekselan -
sınızın Hatay hakkında iyi komşuluk 
hislerinden ve hayırhahane müzaha -
retinden müstefit buyurulacağım ü
midiyle şahsi saadetleri ve Suriye' 
nin refahı hususundaki samimi te
mennilerimin kabulünü rica ederim. 
Ekselans Edde 

dostluk münasebetlerinin tesis ve i -
damesini kalben arzu ettiğimi arzet
mckle bahtiyarım. 

Bu gayeyi temin yolunda ekselan
sınızın Hatay hakkında iyi komşu -
luk hislerinden ve hayırhahane mü -
zaharetinden müstefit buyurulacağım 
ümidiyle, şahsi saadetleri ve Lübna
n'ın refahı hususundaki samimi te -
mennilerimin kabulünü rica ederim. 

Hatay'da sevinç 
devam ediyor 

(Başı 1. incı sayfada) 

Şükrü Kanatlı türk ve fransız kıtaa~ı 
kumandanları ve subayları, türk, su
riye ve lübnan gazetecileri davetliler 
arasında bulunuyordu. Bu çok gü.lel 
suvarcye iştirak eden aileler içinde 
çarşaflarını ilk defa olarak bu milli 
bayram şerefine çıkaran bayanlar sa
yılamıyacak kadar çoktu. Müsamereyi 
Istiklal ve Marseyyez marşlariyle 

açan türk askeri bandosu, yerini caza 
terketmeden önce yeni bestelenmiş 

bir Hatay marşı çalarak davetlilerin 
haklı takdir ve alkışlarını topladı. 

Bandoyu teşkil eden kırk kişinin gt
rek tavır ve kıyafetleri gerekse çal
dıkları parçalarıı hayranlıkla takdir
de. yerli ve yabancı herkes müttefik
tir. Kolonel Kole'nin intibalarını :;or
dum. Mükemmel, dedi; bu vesileyle 
de u.lunca bir müddet hasbihal ettik. 

İki büyük ve dost memleketin işbir
liği sayesinde süratle tahakkuk eden 
bu mesut günde, bazı basiretsiz me
murların da dahil olduğu suriş unsur
larının tahrikatı yüzünden ilk intihap 
safhaları esnasında sebepsiz yere ö
lenlerin hatırasını teessürle anmamak 
mümkün olmadı. 

Suriye ve lübnan gazetecileri Ha
tay'daki muhtelif unsurlar arasındaki 
birliğin hayranı oldular. Akşam ye
meğini aralarında arap ajansının da 
bir mümessili bulunan bu meslek ar
kadaşlariyle yemiştim. Gazetelerine 
buradan verilen haberlerin çok yanlış 
ve hadiselerle taban tabana :zıt oldu
ğunu kendilerinden teslim ettiler. 
Memleketlerine Hatay'daki birlik, 

denlik, düzenlik ve bilhassa türk nu
surunun medeniyet sahasındaki terak· 
kileri hakkında bambaşka fikirlerle 
döneceklerini söylediler. 

Giyim kooperatifleri 

Hatay 
devleti 

(Başı 1. inci sayfada) 

sağlamdır, emindir. Fakat yeni 
rejimin huzur ve saadet devri ol
masmm tek garantisi, hatayhla
rın irade ve idaresinden ibarettir. 
Her türlü menfaatlerin üstünde 
Hatay'ın emniyet, hüriyet ve re
fahı: lıte bütün işlerin tanzimin
de istifade edilecek olan düstur 
ve disiplin! 

Seneler süren çetin ve acı tec
rübe, kurtuluş mücadelesinin ne 
kadar pahalıya mal olduğunu 
gösterdiği kadar, istiklal müda
faasınrn her türlü fedakarlıklara 
değer olduğunu halaylı kardeş
lerimize öğretmiştir. Onlar bu 
tecrübenin derslerinden yalnız 
kendileri istifade etmekle kalmı
yacaklar, milli hüriyetlerin mü
dafaası hususunda örnek hizme
ti göreceklerdir. 

• 
Kardeş Hatay'ın yeni başlıyan 

siyasi hayatındaki muvaff akiyet 
haberlerini almak ve bu güzel 
ülkenin inta ve umranını temin 
eden say ve faaliyetleri takip 
etmek, hududun bu tarafında 
yaşıyan on yedi milyon türk va
tandaşı için daimi bir haz men
baı olacaktır. 

F. R. ATAY 

İstanbul' da pazarlıksız ~tış 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Ayakka
bıcılar, pazarlıksız satış kanununu tat
bik etmiye başlamı§lardır. Hazırlan

mış olan etiketler kanun muci
bince satılacak her ayakkabının üstü
ne konulmakta ve bu etiketlerde ayak
kabının fiat ve kalitesi de yazılmak

tadır. 

lzmir~dc incirin borsaya alın

ma ı kin tetkikat yapılıyor .. 
İzmir, (Hususi) - Vali B. Fazlı 

Güleç, incir mahsulünün borsaya alı
narak nümune üzerinden satış mevzuu 
üzerinde tetkikler yaptırmaktadır. Bu 
tetkikler yakında sona erecek ve for
maliteler ikmal edildikten sonra fili
yata geçilecektir. Umumiyet itibariy
le kanaatı incirlerin borsada satıldığı 
taktirde müstahsil hakkının daha iyi 
şekillerde korunacağı merkezindedir. 

lstanbul'da dört eroin 
kaçakçısı yakalandı 

5 - 9 - 1938 

30 Asır sonra 

Fellahlar Mısır 

ehramlar1ndan 
intikam ahyorlar 

Mısır hükUmeti, eski mısırlılar za
manından kalma pek çok eserleri, bu 
arada Mısır'ın meşhur ehramlariyle 
Firavin mezarlarını muhafaza etmiye 
çok çalışır. Çünkü bu gün Mısır'm bir 
turist memleketi haline gelmesine en 
başta bu ehramlar sebep olmuştur. Bu
nu dikkate alan hükümet Kahire polis 
müdüriyetinde bir şube ihdas ederek 
sırft bu ehramların ve eski eserlerin 
muhafazasına gayret etmektedir. Son 
zamanlarda bu işe verilen ehemiyet 
artmıştır. Sebebi de ehramların gittik
çe tahrip edilmesidir. Civardan eh
ramlara taarruz eden fellahlar bunla
rın içindeki putları kırıyor, yazılı taş
ları yok ediyor, böylece kıymet biçil
mez bir değerde olan o tarihi eserleri 
harap ediyor. 

Mısır ilim ve tarihi mütehassısı bir 
alimin fikrine göre, fellahların bu eh
ramlara musallat olmaları, onları fır
sat düştükçe bozmıya çalışmaları, bir 
tesadüf eseri değildir. Bu ehramlan, 
firavinlerin işkencesi altında bunların 
ecdadı olan esirler yapmışlardır. İ§te 
şimdi bu ehramlara ve onları ziyarete 
gelenlere karşı olan bu kin, 30 asırlık 
bir maziden mirastır. 

Her ayın kendine has 

hastalığı var 
Amerikalı bir doktorun yaptığı is

tatistiğe göre senenin aylariyle hasta
lıklar arasında daima bir münasebet 
mevcutmuş. Mesela istiridyelerin çok 
bulunduğu aylarda insanların üezrine 
bir nevi hastalık arız olurmuş. 

Mesela ağustos ayı boğmaca öksürü
ğü ve sıtma ayı imiş. Tifo daima eylül
de tezahür edermiş. Difteri ilk kanun
da, kızıl hastalığı da şubatta baş göste
rirmiş. 

Bu doktorun kanaatine göre en has
talıklı ay mart ayı imiş. Martta verem. 
kızamuk ve nezle pek bolmuş. 

Amerika' da bisiklet 

sayısı arhyor 

Lübnan Reisicümhuru 
Berut 

Köylüye ucuz giyecek temini için İstanbul, 4 (Telefonla) - İkinci şu-
köylerde giyim kooperatifleri kurul- be kaçakçılık bürosu memurları tara
ması için tetkikler yapılmaktadır. Bu fından evelki gün dört zehir kaçaksısı 

Amerika'da motorlaşmıya her yer
den fazla kıymet verilir. Onun i&in 
bisiklete şimdiye kadar hep hor bakıl
mış, otomobil dururken bisikletin ma
nasız bir şey olduğu söylenmişti. Fa
kat şimdi Amerika'da bir bisiklet sal
gını başlamıştır. Çünkü benzin pahalı
dır. 1932 de ancak 200.000 bisiklet var
ken 1937 de 1.300.000 bisiklet sayılmış
tır ki hemen hemen eskisinin altı 

mislidir. Yüzlerce kilometre boyunda 
olan Nevyork sokaklarında bu gün bi
sikletli yolcular kafile halinde işle
mektedir. 

Hatay Millet Meclisi tarafından 

Hatay reisliğine bugün seçildiğimi 

ve bu yüksek vazifeyi ifaya başlamış 
olduğumu ekselansınıza bildirmekle 
şereflen irim. 

kooperatifler köylüye ucuz fiatlarla 
ayakkabı, elbise ve şapka gibi eşya 
satacaktır. 

yakalanmııtır. 

Bunlardan birincisi Kantarcılarda 
Rifat isminde bir sabıkalıdır. Üzerin-

Varlığına kavuşmuş olan Hatay ile 
Lübnan cumhuriyeti arasında samimi 

Köy kooperatiflerinin mim banka
larımızdan biri tarafından kurulması de iki paket eroin çıkmıştır. 

da ayrıca tetkik edilmektedir. 

Hereke Üzüm bayramı 
çok güzel oldu! 

İzmit, 4 (Hususi muhabirimiz tele
fonla bildiriyor) - Vilayetin Here
kede tertip ettiği üzüm bayramı bu
gün fevkalade güzel neşeli ve munta
zam bir şekilde kutlandı. Haydarpaşa 
ve Adapazarı'ndan sabah trenleri İz
mit, Karamürsel, Gölcük'ten kalkan 
müteaddi' deniz vasıtaları 5-6 bin ki
şilik bir kalabalığı Hereke sahillerine 
toplamıştı. Bu arada İzmit valisi 
Hamit Oskay, Amiral Fahri Engin, 
Amiral HulCısi, General RUştü, Koca
eli saylavlarından Saiahattin Yargı, 

Ali Dikmen ve Hasan Sabri, Zongul
dak mebusu Halil Türkmen, Mülkiye 
Bafmüfettişi Nedim Nazmi ve bir çok 
vilayet erkanı sporcular da bulundu
lar. 

Hereke bir üzüm meşheri olmuştu. 
Küçük hususi ambalajlı ve gayet gü
zel kutular içinde bine yakın müsaba
kahk üzümler camlı bahçede teşhir e
diliyordu. Milli elbiselerini giyerek 
üzümlere bezenmif genç kızlar üzüm 
türküsünü söyliyerek misafirleri kar
şılıyorlardı. Hereke fevkalade bir gün 

ya91yordu. Davetlilere evvela eski al
man imparatoru için yapılmış olan 
köşkte 60 kişilik mükellef bir ziyafet 
verildi. Diğer misafirlere de pide, ü
züm, peynir .ikram edildi. Bundan son

ra camlı bahçeye gelindi. Hakem he
yetinin seçtiği üzümler te9hir edildi. 

Bu iillimler o kadar güzel, o kadar µe· 

fisti ki hakem heyeti hepsi biribirin
den güzel ola.u bu yurt mahsullerine 
nasıl hüküm vereceğinde tereddüde 
düştü. Nticede Aşkalenin Gölcük ka
zasının Saraylı köyünden Halim Erca
nın çavuş üzümü birinci, Tavşancıldan 
Hilmi Arıkanın çavuş üzmü de ikinci 
oldu. Hacı bal bal üzümünde Tavşan
cıl'dan Bekir Güngör'ün üzümü bi
rinciı ve Celal Kalkanın üzümü de i
kinci geldi. 

Bundan sonra vali köylülere ve mi
safirlere hitaben bir nutuk söyliyerek 
meyvacılığa ve köylünün kalkınması
na verilen geniş ehemiyeti tebarüz et
tirdi. 

Köylünün kalkınmasına ait ·yapılan 
işler hakkında izahat vererek türk köy 
lüsünün iftihara layik olduklarını an
lattı. Üzüm bayramının tertibinde e
mekleri geçenleri saygı ile andı ve 
sözlerini büyüklerimize tazim hisle
riyle bitirdi ve uzun uzun alkışlandı. 

Müteakiben deniz müsabakaları ya
pıldı. Bu müsabakalara İzmit'ten, 
Hereke ve Karamürsel'den sporcular 
iştirak etti. Bunda İzmit ekipi birinci 
oldu ve kazananlara mükafatlar veril· 
di. 

Hereke'de tertip edilen üzüm bayra
mı çok güzel ve muntazamdr. Misafir
ler ne9eli bir vakit geçirdiler. 

Bu müsabakalar gelecek acne tek
rarlanacaktır. 

Diğerleri de Eminönü'nde Arap . 
Sabri ve Forat ile Hikmet adında üç 
kişidir. Bunlar memurları görünce pa
ketleri atarak kaçmıya savaşmışlar, 

fakat hemen yakalanmışlardır. 

Amerikanın 

hava ve deniz 
silôhlanması 

Falih Rıfkı Atay 

Zeylin Dağı 
- Yeni bcuılıf -

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 15 kuruş il 
)) 

Amerika hükümetinin 1939-1940 <l . ~·111 Okuyacağın1ı kitablar "''~ - --
~ Nasuhi Baydar'ın 

niz programına göre bu gün en az on 
sekiz parça gemi inşa edilmektedir. 
Bu on sekiz parçayı fU gemiler teşkil E 
edecektir: iki zırhlı, iki kruvazör, se- 5 Tercümeleri 

----------kiz torpido muhribi, altı denizaltı ge- : ---misi, belki bir de tayyare ana gemiei. 

Bundan başka amerikahlar deniz 
ordularını da kuvetlendirmektedir. 
Şimdilik deniz kuvetini iki binle beş 
bin arasında arttıracaktır. Milli mu
hafızların mikdarını da 195 binden 
210 bine çıkaracaktır. 

Diğer cihette amerikahlar Alaaka
da hava üsleri de yapacaklardır. As
keri yüksek kumanda bunun için lü
zumlu olan krediyi bulmak için Ruz
veltten istinat edilecek noktalar sora
caktır. Alaskaya bir de hava hattı te
sis edil:cektir. Bu hat Sitl'i Ferbank'a 
bağlıyacak ve ingiliz Kolombiyasın
dan geçecektir. 

Amerikan bahriyesi de Alaska'nm 
müdafaası ile alakadar olmaktadır. 

Sitka'da daha pek yakında bir deniz 

tayyaresi üssil kurulmuıtur. 

§• -=· -=· -=· -§• -=· -=· -=· §• -§• -=· -----

Taiı 

Kırmızı Zanbak 

Öjeni Grande 

Bilinmiyen insan 

San Mikele'in Kitabı 

Leviı ve İren 

Evlilik ve Öteıi 

Cihan Şampiyonlu! 

Eırarıız Hayat 

Sığıntı 

----------------------------------
Hayat; ıen ne güzelsin -

(telif) ---
: • insanlığın Hali : - -
~Akba' dan ve her kif abu' dan ~ - -- --llllllllllr' ., 1111111111 aray1n11 
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Macar hikayesi 

Klara'nın aşkı 
Yazan: Laio• N agy 

Pol Radnay, aynanın karşısına 
geçmiş büyük bir itina ile beyaz pa
Piyon kravatını bağlıyordu. Bu ak -
am, evinde karısının şerefine bir 

suvar c veriyordu. Davetliler saat on
dan sonra geleceklerdi. Onun için a
celeye lüzum görmüyordu. Daha bir 
laatten fazla vakti vardı. Bir saniye 
durdu. Aynada kendini tetkik etmi
}'e başladı. Göbeği gittikçe genişli -
Yordu. Saçları dökülüyor, alnı açrlı
}'ordu. Gözünün önüne karısı Klara 
&eldi. Evleneli on seneyi geçtiği hal
de o, elan eski güzelliğini bütün ih
tişamiyle muhafaza ediyordu." Klara
llın, genç kızlığında olduğu gibi, şim
di de etrafında pervane gibi dönen 
Yüzlerce erkek vardı. Bilhassa bun -
!arın arasında en tehlikeli gördüğü 
kovaç Toni, karısının yanından hiç 
ayrılmıyordu. Toni, genç ve yakı -
Şıklı bir tayyare mühendisi idi. Ken
disinden evel Klara ile evlenmek is -
temişti. Fakat Klara onun bu teklifi
ni reddederek Pol Radnay'm karısı 

Olmuştu. Ancak, Toni ile Klara'nın 

dostlukları senelerden beri devam e
dip gidiyordu. 

T..oni, bir türlü evlenmiyordu. Bu 
Yüzden karısiyle aralarında gizli bir 
münasebet bulunduğuna dair çirkin 
dedikodular dola~ıyordu. Pol, karısı
nın kendisine ihanet ettiğine kana
at getirecek bir delil elde edememek
le beraber, daimi bir endişe içinde 
}'aşıyordu. Bu akşamki suvarede To
lli de bulunacaktı. Onların her hare
lcetini gözünden kaçırmamıya karar 
\'erdi. 

Yeleğinin düğmelerini iliklerken 
kapısı vuruldu. İçeriye kardeşi Ta -
lllaş girdi. Kardeşinin böyle bir saat 
evet gelişine hayret etti. Başını çe -
'iirdi Tamaş'ın henüz frakını giyme
llliş olup sokak kıyafetiyle geldiğini 
&örünce hayreti bir kat daha arttı. 

TeHişla sordu: 
- Hayrola 1 Bir §ey mi var? 

- Daha duymadın mı? 
- Neyi duymadım mı? Rica ede-

tim biraz açık konuş. 

- Toni öldü. Yeni tip bir tayya
renin tecrübesini yapıyordu. Motör 
bozuldu. Tayyare düştü. Al, akşam 
gazetesi hadiseyi bütün tafsilatiyle 
}'azıyor. Oku ... 

- Koy oraya, masanın üstüne son-
ra okurum. Nerede ise misafirlerim 
gelecek ... 

- Misafirlerin mi? Ben de senin
le, bunu konuşmak için geldim. Şim
di ne düşünüyorsun? Suvare ne ola
cak? 

- Ne demek istiyorsun, anltya -
lllıyorum? Kapılarımı kapatıp, evime 
tnatem bayrakları mı asayım ? Yoksa, 
telefonu elime alıp, bütün davetlile
time, senelerden beri bana istırap 
~ektiren bir insanın ölümünden do -
layı bu akşam suvare veremiyeceği -
ıni mi bildireyim? Benden ne bekli
Yorsun, açık söyle 1 

- Sinirlenme, ben senin şeref ve 
haysiyetini düşünüyorum. Akhnı ba
§ına topla. Akşam gazetesinin Klara
tıın eline geçtiğini ve yahut misafir
lerden birinin kendisine hadiseden 
bahsettiğini bir dakika için düşün. 
lier halde müthiş bir iskandal çıka -
taktır! Bu haberi alır almaz, karının 
davetlileri ortasında düşüp bayıldı -
iını bir gözünün önüne getir. O za
man senin mevkiin ne olur? Yapıla
cak dedikoduların önüne nasıl geçe
ceksin? Meselenin tevil görütür ta -
tafı kalmıyacak. 

Pol şaşkın şaşkın kardeşinin yü -
~üne bakıyordu . O, bunları hiç dü -
§Ünmemişti. Bitkin bir halde mırıl -
dandı: 

- O halde, ne yapacağız? .. 
Tamaş, elini Pol'ün omuzuna 

lcoydu : 
- Klara'yı derhal buraya çağır -

talım. Ölüm haberini ben söylerim. 
/\yılıp, bayılacak olursa da, hiç ol -
llıazsa yabancılar görmezler. Hareket 
tarzımızı onun alacağı tavra göre ta
Yin ederiz. 

Pol, başını salladı. Kardeşinin bu 
teklifini reddetti: 

- Karımla bu hususu ben konuşu
tum. Sen, hemen evine git. Frakını 
€:iyin ve gel. Suvare her halde veri -
lecektir. 

Tamaş. fazla ısrar etmedi. Hızlı 
ildımlarla odadan ç ıktı. Pol, karısına 
baber gönderdi. Beş dakika sonra 
l<ıara neşeli bir tavırla odadan :çeri 
girdi. Pol, karısının güzelliği karşı -
tında biran her şeyi unuttu. Birden 
titredi. Bu kadın, bir dakika sonra 
başka bir erkeğin matemini tutacak -
tı. Bir iki yutkundu. Lakırdıya nasıl 
başhyacağını kestiremiyordu. Ani 
bir hareketle masanın üstünde du -
tan gazeteyi kaptı, karısına uzattı. 
l'itriyen bir s esle: 

- Oku, dedi. 

Çeviren F. Zahir Törümküney 
Genç kadın, feci bir haber alaca • 

ğını anlamıştı. Tüyleri ürperdi. Ga -
zeteyi aldı. lri harflerle yazılı facia 
başlığını dehşetten büyüyen gözler
le okudu. 

Pol, karısının düşüp bayılmasını 

bekliyordu. Kadın metanetini muha
faza etti. Yalnız rengi kül gibi ol -
muştu. Odayı boğucu bir hava kapla
dı. Pol yavaşça söyledi: 

- Arzu edersen, makul bir ba
hane bularak, suvareden vazgcçtigi -
mizi davetlilerimize bildirelim. Çün
kü: asabının bozulduğunu görürler
se buna ba,ka mana verirler. Aley
hinde gene bir takım dedikodular çı
karırlar. 

Klara, kendini topladı. Kati 
sesle cevap verdi: 

bir 

- Böyle bir harekete neden lü -
zum görüyorsun? Seni temin ederim 
ki; Toni ile benim aramda arkadaı -

lıktan başka hiç bir şey yoktu .. Ben 
yalnız seni sevdim. Ölüncüye kadar 
da seni seveceğim. Böyle mantıksız 
düşüncelere kapıldığın için sana te
essüf ederim. 

Kapı vuruldu. İçeriye uşak girdi. 
Yerlere kadar eğilerek: 

- Misafirler gelmiye başladılar, 
dedi. 

Klara, eliyle saçlarını düzeltti. 
Solgun yüzünü kocasına çevirdi. Son
ra hiç sesini çıkarmadan mağrür a -
dımlarla salona doğru yürüdü. 

Pol, karısının arkasından takdirle 
bakıyordu. Bu kadının kendisinden 
başka bir erkeği sevebileceğine ihti
mal verdiği için kendi kendine gülü -
yordu. 

Suvarede herkes Toni'nin ölümün
den bahsediyordu. Kadınlar yangöz
le Klara'yı süzüyorlardı. Klara, hiç 
oralı olmuyor, misafirlerini ağırla -
mıya uğraşıyordu. 

Salonda bir bağrışma oldu. Bü
tün başlar salonun kapısından tara
fa döndü. Kapının önünde Toni gü • 
lümsiyerek duruyordu. 

Klara, yavaş adımlarla genç erke
ğe doğru yürüdü. Birden bir çığlık 
kopararak Toni'nin boynuna sarıldı. 

••• 
Ertesi günü, Budapeıte'de akşam

ki hadise çalkanıyordu. Kovaç Toni 

rahatsızlığından o gilnkü tayyare 

tecrübesini kendisi yapmamış, yeri
ne bir mühendis arkadaşını gönder -
miş. Kazadan sonra, pilot ve mühen -
disin yüzleri tanınmıyacak bir hale 
gelmişti. Toni'nin kendi yerine bal}
ka birisini göndermesi fabrika direk
törlüğünce malUm olmadığından böy
le bir yanlışlığa meydan verildiği an
laşılmı~tı 1.. 

Türkiye - Finlandiya 
(Başı S inci sayfada) 

ne kurt kapanına aldığım halde 
kurtulmuştu, cevabını vermiştir. 
Aynı Koca Yusuf'un f(>yle bir sözü 

daha naklolunur: Bir güreş esna
sında "Mağlup oldum!,, diye bağı -
ran Yusuf'tan aebep sorulduğu za
man şu cev&p alınmı§hr~' 

- Ayaklarımın altından yel geç -
ti! 

Alaturka güreşin bazı vaziyetle -
rinde filhakika iki ayağın yerden 
kesilmesi mağlubiyet aayılrr. 

Finlandiyalılar gibi bizim de milli 
sporumuz güreştir. Bu sporu neşr 
için tutulacak yol meçhul değildir. 
Şimalli ırktaşlarımız bizim için en 
güze) örnek olabilirler. - N. Baydar 

İtalyanlar1n 

boyu uzuyor 
Roma'daki istatistik dairesinde dvs 

yalardan birisi "İtalyanların boyları,, 

na tahsis edilmiştir. Rakamlara daya

nan bu dosya muhteviyatı bir kelime 
ile hülfisa edilirse : "Son yapılan nü
fus sayıı;nına göre italyanlarm vasati 
cüsseleri gittikçe artmaktadır.,. 

İtalyan askeri subay mekteplerinde 
süvari, topçu ve istihkam sınıflarına 

bundan böyle 1 metre 65 santimetreden 
az boyunda insanlar alınmıyacakmış. 

Karabinlere gelince bunların da boy
ları 1 metre 75 santimetreden küçük 
olmıyacaktır. 

Bu haberi yazan bir fransız gazete
si şunu ilave ediyor : 

- Bizim Napolyon italyan ordusun
da olsaymış, hizmet harici edilecek
miş,, demek. 

ı-·······A··N···o··~:§::::::::::::ı ................................. 
(HAVA SEFERLERi) 

Ankara • latanbul araaında 

Pazardan mada her gün : 

Y e;ıilköy'den hareket 8.30 
Ankara'dan hareket 8.30 
Ankara'dan 
cumarte&i günleri 16.00 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarpmba 
Perıembc 
Cuma 
Cumartesi 

: Ece ve Çankaya ec:r:aneleri 
: Sebat ve Yenİ§ehir ., 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara .. 
: Yeni ve Cebeci ec.z.ı.neleri 
: Halk ve Sakarya 

Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, şehir: ( 1023-1024 ). - $ehirJerara-
11: (2341-2342). - Elektrik ve Havagaz:ı 
Arıza memurluğu (1846). - Meujeri 
Şehir Anbaır: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645, 
1050, 1196). - Samanpazarı civarı: 
(2806. 3259). - Yenişehir, Havuzbaşı. 
Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: Gü
ven taksi: (3548): Birlik tak&i: (2333) 
- Çankırı caddesi. Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk ve son 

aeferleri 

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

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

Ulut M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulu& M. na 

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

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

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

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

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

Sabah 
İlk 

sefer 
6.45 
7.15 

7 25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-
7.00 
7.10 

S. pazarı'ndan Akköprü'yc 6.15 
Akköprü'den S. pa;.:arı'na 7.30 

Akşam 
Son 
ı;efer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
!MS 

ULUS 

İdare 
• • 
ıçın 

ômirleri 
binalar 

Dahiliye Vekaleti, vilayetlere ve u
mum müfettişliklere bir tamim gön
dermiş ve bu tamimde idare amirleri
nin bina ihtiyaçları üzerinde durmug-
tur. Vekalet bu tamiminde fUnlan 
söylemektedir: 
"- ldare amirlerine resmi mevkile

riyle ve temsil eyledikleri devlet kud
retinin şerefiyle mütenasip birer bi
nanın hususi idarelerce temin edilme
si devletçe görülen idari lüzuma bina
en tecviz olunmuş ve keyfiyet 20 tem
muz 1936 tarihli tahriratla tamim e
dilmişti. 

Bilhassa uzak vilayetlerin bir çok 
kazalarında mahrumiyet içinde iş gö
ren idare amirlerimizin ufak bir him
metiyle, çok mühim olan bu ihtiyaçla
rının kar~ılanmaıı mümkün görüldü
ğünden vilayet bütçesinin mali imkii
nı nisbetinde, lüks ve israftan tevekki 
edilmek ve iklim şartları göz önünde 
bulundurularak mümkün mertebe ma
halli malı:eme ile temin edilmek üzere 
kaza ve nahiye merkezlerinde yapıl

ması muvafık görülen binalara ait ka
bul edilecek tiplerin ptan ve keşifle
riyle birlikte tetkik edilmek üzere 
gönderilmesi ve bütçelerine bu husus 
için tahsisat koymamış olan vilayetle"
rin elde edilecek taı>arruflariyle bu 
imkanı elde etmiye çalışmaları rica o· 
lunur.,. 

Lülcburp;az~da yeni bir sinema 
bina!'Oı yapılıyor 

Lüleburgaz, (Hususi) - Lülebur
gaz'da Belediye tarafından yaptırıl

makta olan sinema ve gazino binasının 
temel atma töreni Umumi müfettişi
miz General Kazım Dirik, Valimiz 
Hasip Koylan, mebuslarımız ve Bur
gaz halkının huzuriyle icra edilmi~tir. 
Bu münasebetle 'General Kazım Dirik 
bir söylev vermiştir. 

Vize'dc hafri)·at devam ediyor 

Vize, (Hususi) - Burada türk tarih 
kurumu tarafından yaptırılmakta olan 
hüyük kazılarına devam edilmektedir. 

§ U. Meydanıyle iıtaayon arasında her 
beı dakikada bir sefer olup tren za. 
manian seferler daha sıktır. 

~ U. Meydanıyle Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında aaat S 
den 20 ye kadar vasati her bci4Jakika· 
daf saat 20 den 21 e kadar her on dalri
kada; aaat 7 den 8 eve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

· Höyüklerin alt kısımlarındaki taş ke
merler ve dehlizler meydana çıkarıl· 
mıştır. Geçenlerde Umumi müfettiş 

General Kazım Dirik'le valimiz Ha
sip Koylan kazı yerlerini ziyaret ede
rek kazı işleriyle yakından alakadar 
olmuşlardır. 

~ Akpmları Uluı Meydanı'ndan aaat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri ıinemaların daiılıı 
saatlerine t~bidirler. 

Poıta Saatleri 

Teahhütlil 18 e kadardır. · 
Posta saat 19 a kadar lstanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 

Haydarpaşa'ya 

Samsun hattına 

Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, Per
eembc, Cumartesi 
Toroı ıürat.) 
Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sıvaa, Amasya bu 
bat üzerindedir.) 

Herıün Diyarbakır hattı 

ZonKUldak hattı 

Kırıkkale'ye rayotobllı .. 

9.35 

15.00 

16.05 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Recep: 10 

S. D. 
Güneş: 5 28 

Rumi - 1354 
Afur.tos: 23 

S. D. 
Akpm: 18 36 

Viyana üniversitesinden 

(ıkanlan profesörler 
Vatikan, 4 a.a. - Esse Vatore Ro

mano gazetesinin bildirdiğine ' göre, 
birçok profesörler Viyana üniversite
sinden uzaklaştırılmıştır. 

Bunlar meyanında bulunan birkaç 
katolik profesör, naziler tarafından 

"devlet ve alman ırkı için tehlikeli,, 
addedilmekte idi. 

Yalnız tıp, fakültesinden yirmi ka
dar profesör çıkarılmıştır. 

Kazaya uğrayan bir 

balıkçı gemisi kurtanldı 
Brest, 4 a.a. - Koronya civarında 

kain Vmalficia'dan hareket eden İs
panya hükümet\ne ait bir balıkçı ge
misi 29 kişiden ibaret olan mürette
batiyle birlikte ümitsiz bir vaziyette 
denizde görülerek diğer bir balıkçı 
gemisi tarafından Brest'e getirilmi~
tir. 

Geminin müretteoatı memleketleri
ne iade edilecektir. 

,- - - ~ 

\ Sıhot Bokanhğı 
Jj 

Memur ahnacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Veka -

letinden : 

İskan umum müdürlüğü merkez 
teşkilatında münhal aşağıda yazılı 

memuriyetlere müsabaka ile lise me
zunları alınacaktır. Müsabaka imtiha
nı 15.9.1938 perşembe glinü aaat 10 da 
vekalet binasında yapılacaktır. 

Taliplerin lise mezunu olduklarına 
dair mektep §ehadetnamesi, askerlik 
terhis vesikası ve hüsnühal mazbatası 
ve nüfus tezkeresi asıl veya musaddak 
suretleriyle birlikte 13.9.1938 tarihine 
kadar vekalete müracaatları ilan olu
nur. (3480) 

Adet 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

22 
20 

Ücret 

75 
50 

6298 

Spesyal anaerop cihazı 
alınacak 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü
essesesi Satın Alma Komisyonun
dan : 

Ankara Merkez hıfzıssıhha müesse
sesi için 21.9.1938 çarşamba günü saat 
(H) de açık eksiltme usuliyle bir a
det spesyal anaerop cihazı satın aluıa
caktır. 

Mu}\ammen bedeli (1280) lira olup 
ilk teminatı (96) liradır. 

Şartnamesi parasız olarak müessese 
satın alma komisyonundan tedarik e-
dilebilir. (3531) 6306 

Fakü_lteler 
J alebe kaydı 

Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fa
külteai Direktörlüğünden r:ı 

1 - Talebe kaydına 15.9.938 tarihin 
de başlanacak 15.10.938 tarihinde son 
verilecektir. 

2 - İkmal imtihanları 10.10.938 de 
başlıyacak 15.10.938 de bitecektir. 

3 - Tedrisata 17.10.938 pazartesi 
gtini.i başlanacaktır. 

4 - Du yıl yatılı talebe ahnmıya-
caktır. _(2827), 5450 

.. ..-
~ ~~ Demiryolları 

- ~ 

Ateş tuğlası alınacak 

D. Demiryollan Satın Alına K.o
misyoauııdan : 

Muhammen bedeli 55075 lira olan 
muhtelif ateş tuğlaları 24.10.1938 pa
zartesi günü saat 15 de kapalı zarf u
suliyle Ankara'da idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnleıin 4003.75 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı giln saat 14 e kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler (275) kuruşa Ankara 

ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (3505) 6300 

Elektrik lesisah yaphnlacak 
D. D. Yollan Sabn Alma Komiıyo

nundan : 

Sıvas atelyesinde yapılacak elektrik 
teıiaatı 14/ 10/1938 Cuma günü saat 15 
de kapalı zarfla eksiltmeye konulmug
tur. 

Eksiltme Umum Müdürlük bina -
sında Malzeme dairesinde toplanan 
Merkez 9 uncu artırma ve eksiltme 
komisyonunca yapılacaktır. 

Tesisatın tahmini keşif bedeli 
185000 liradır. 

Bu ige girmek isteyenler 10500 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve bu gibi tesi -
sat işlerini baıaracak fenni ehliyet ve 
kudreti olduğunu natık Nafia Veki • 
!etinden alınmış bir vesikayı ve tek -
liflerini ayni gün saat 14 de kadar ko
misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Eksiltmeye girmek isteyen ve böyle 
bir vesikası olmayan taliplerin eksilt
me günündeh en az ıekiz gün evvel 
iıtida ile Nafia Vekaletine müracaat 
ederek veıika iıtemeleri lbımdır. Ak
si takdirde bunlar eksiltmeye iıtirak 
e.demezler. 

Şartnameler 925 kuruıa Ankara ve 
Haydarpaıa veznelerinde aatılmakta -
dır. 

Nafia müteahhitlik vesikaları mu -
teber değildir. (3336) .6100 

-9-

Balast münakasası 
Devlet Demiryollan Adana lşlet

meainden : 
Ceyhan civarında kilometre 408-412 

arasındaki taş ocağından beher met
re mik'abı 180 kuruştan 19000 metre 
mik'abı balast ihzarı kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 15.9. 
938 perşembe günü saat 10 da Adana
da işletme binasında yapılacaktır. 

Buna dair olan şartname ve muka
vele projeleri 171 kuruş bedeli muka
bilinde Haydarpaşa, Kayseri, Anka
ra, Malatya, ve Adana veznelerimiz • 
den alınabilir. Muvakkat teminat pa
rası 2565 liradır. 

İsteklilerin 2490 numaralı kanun 
mucibince lazım olan ve yeni sene ti
caret odası vesikasiyle idaremiz vez
nelerine yatırılan muvakkat teminat 
makbuzu veya nümunesine uygun 
banka mektuplariyle beraber teklif 
mektuplarını eksiltme saatından bir 
saat evetine kadar komisyon reisliği-
ne vermiş olmaları. 6025 

Balast münokasosı 
Devlet Demiryolları Betinci lılet

me Müdürlüğünden : 

1 - 24.8.1938 tarihinde eksiltmeye 
konulan kilometre 278 - 283 arasında 
toplama, kırdırma, figüre ettirme su
retiyle 6000 M1 balast için verilen fiat 
komisyonca haddi layikinde görülme
diğinden 2490 No. lı kanunun 40 ıncı 
maddesine tevfikan yeniden kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 6600 liradır. 

2 - Eksiltme 12.9.938 pazartesi sa .. 
at 12 de Malatya işletme binasmda ya· 
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 495 liradır. 
4 - Bu işe girmek istiyenlerin ka

nunun tayin ettiği vesaik ve kanunun 
4 üncii maddesi mucibince işe girmeğe 
manii bulunmadığına dair beyanname, 
muvakkat teminat makbuz veya ban· 
ka mektubu, mukavele, şartnamelerle 
birlikte tayin edilen gün ve saatten 
bir saat eveline kadar komisyon reis
liğine verilmesi lazımdır. 

5 - Bu işe ait şartname ve mukave
le projesi Malatya, Haydarpaşa istas
yonlarında isteklilere bedelsiz veril • 
mektedir. (3%2) 6214 

4 Kalem elbiselik kumaş ahnacak 
D. DemiryolJarı Satın Alma Komisyonun-dan : 

Muhammen bedeli (150000) lira olan aşağıda yazılı 4 kalem elbiselik ku
maş 16.9.1938 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle Ankara'da İdare bi-
nasında satın ilınaeiktır. . 

Bu ite girmek istiyenlerin (10250) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır • 

Şartnameler 750 kurup Ankara ve Haydarpaşa. veznelerinde satılmak

tadır. (3350) 

10.000 metre memur elbisesi için kumaş 
5.000 metre memur paltosu için kumaş 

10.000 metre müstahdem elbise si için kumaş 
5.000 metre müstahdem paltosu için kumaş 6150 

Kirahk barakalar 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Muvakkat Muhammen 
teminat senelik kirası Vakıf No. 

Mevkii Nevi Lira K. 
Arı>lanhane Aspazarı Baraka 7 12 95 35 

" ,, .. " 4 50 60 34 

" " " " 4 12 55 27 

Yukarda evsafı saireıi yazılı barakalar teslim gününden 31.5.939 günilnc 
kadar kiraya verilecektir. İhale 10 eylül 938 cumartesi günü saat 11 de vakıf· 
lar umum müdürlüğü varidat müdür! üğünde müteşekkil komisyonda yapı-
lacaktır. Taliplerin adı geçen müdür! üğe müracaatları. (3441) 6211 

. 
ls~arpin alınacak 

Bölge Sanat Okulu Direktörlü ğünden : 

Okulumuz talebeleri için alınacak olan aşağıda cinı ve mikdarı yazılı 
iskarpinler açık eksiltmeye konulmuştur. 

İstekliler şartname ve nümuneleri görmek üzere her gün okul idaresi
ne ve eksiltmeye gireceklerin de kanunun icabcttirdiği belgelerle ve mu
vakkat teminatlarile birlikte 22-9-938 tarihine tesadüf eden perşembe gü -
nü saat 11 de Okullar Sağışmanlığında toplanacak olan alım satım komis-
yonuna müracaatları. (3529) 

Cinsi Mikdarı Tutarı % 7,5 muvakkat teminatı 

Halk tipi iskarpin 
Vidala iskarpin 

160 çift 
160 ,, 

800 Lira ) 
656 " ) 

Kapah zarfla un eksiltme ilam 

109 Lira 

Kilis Gümrük Muhafaza taburu Satınalma Komisyonundan: 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı EKSİLTMENİN 

Cinai Kilosu Lira K. Lira K. Tarihi Günü Saati Şekli 
------ --- --- -------

Un 144000 20160 00 1512 00 20-9-938 Salı 16 kapalı zarfla 

1 - Yukarıda cins, miktar, muhanunen bedel, eksiltmesinin gün ve saati 
yazılı (un) eksiltmededir. 

2 - Eksiltme gümrük muhafaza taburu satınalma komisyonunda ya
pılacaktu. 

3 - İstekliler eksiltme vaktinden bir saat evetine kadar teminat mektup 
ve makbuzlarını ve kanunen istenilen belgeleri komisyona makbuz muka
bilinde vermiş bulunmaları. 

4 - İıteklilerden fenni evaaf, şerait ve teslim yerlerini öğrenmek n 
şartnamesinin örneğini atmak istiyenler her gün komisyonumuza müra-
caatla parasız alabilecekleri ilin olunur. 6198 
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lafın 1480 liradır. 

RESMi İLANLAR 
İhalesi 14 eylül 938 çarşamba gün; 

saat 10,30 ve 10,45 dedir. {3371) 604, 

Buğday öğüttürülecek 

............................. 1 
Milli Müdafaa Bakanhğı i 

................................ ! 

Sıhhiye teskeresi 
palaska'sı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satmalma Ko

misyonundan: 
1 - Eksiltme günü talibi tarafından 

verilen fiat pahalı görülen 5000 takım 
sıhiye teskeresi palaskası pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Beher takınma 434 kuruş fiat 
tahmin edilmiştir. 

3 - Pazarlığı 17 eylül 938 cumarte
si günü saat 12 de Ankara'da M.M.V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 1627 lira 50 kuruş
tur. Şartnamesi bedelsiz olarak Ko. 
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte pazarlık gün ve saatinde M. 
M.V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(3407) 6175 

Yün çorap alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1) 7000 ila 10.000 çift yün çorap a

çık eksiltmeye konmuştur. 
2) Hepsinin tahmin edilen bedeli 

3400 lira olup ilk teminat parası 255 
liradır. 

3) İhalesi 12 eylül 938 pazartesi gü
nü saat 10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerile ihale gün ve saatın
da M. M. V. satınalma komisyonun
da hazır bulunmaları. {3297) 6009 

Matra alınacak 
M. M. Vekaleti Satınalma Ko

misyonundan: 
1 - Beher adedine tahmin edilen fi. 

atı 130 kuruş olan 10.000 tane yerli 
mamulatı bardaklı ve kılıflı alemin
yum matra kapalı zarfla satn alınacak
tır. 

2 - Eksiltme 17 eylül 1938 cumarte
si günü saat 11 de Ankara'da M.M.V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 975 lira olup şartna
mesi bedelsiz olarak komisyonda gö
rülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını eksiltme sa
atinden behemehal bir saat evetine ka
dar M.M.V. satın alma Ko. na verme-
leri. (3414) 6180 

Mefruıat enası ahnacak 
M . M. Vekaleti Satınalma Ko

misyonundan: 
1 - 19 çeşit mefruşat eşyası açık 

eksiltme ile satın alınacaktır. Hepsi • 
nin tahmin fiyatı 5000 liradır. 

2 - Eksiltme 20-eylôl-938 sair gü
nü saat 11 de M. M. V. satın alma Ko
da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 3 7 5 lira olup şart
namesi bedelsiz olarak Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve vesikalariyle birlikte ek
siltme gün ve saatında M. M. V. satın 
alma Ko. da bulunmaları. (3413) 

6179 

Saflllk köhne malzeme vesaire 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Akköprü'de nakliye deposunda 

köhneye ayrılan muhtelif cins ve mik
tarda nakliye, marangoz, saraç malze· 
mesiylc motosiklet ve arabalar artırma 
suretiyle 15-eyllıl-938 perşembe günü 
saat 14 de Akköprü'de nakliye depo· 
sunda pe§in para ile satılacaktır. 

2 - Arttırmaya girecekler satış gü· 
nü mezklir depoda bulunmaları. 

(3302) 5980 

Yazhk elbiselik bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (55) elli beş kuruş olan (800000) 
sekiz yüz bin metre yazlık elbiselik 
bez kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 12 - eylUl - 938 pazartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (21350) yirmi bir 
bin üç yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (24) yirmi 
dört lira mukabilinde M.M.V. satın 

alma komisyonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
kom i muna vermeleri lazımdır. 

~3300) 5978 

Müzika alal ve malzemesi 

alınacak 

nü saat 11,30 da Tophane'de İstanbul 
Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. da kapalı 

zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tahmin bedeli 28000 lira ilk 

Ankara Levazun Amirliği Satm 
Alma Komİ.$yonundan : 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- teminatı 2100 liradır. 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri intiyacı olan 500 ton buğday 
öğüttüt üJmesinin kapalı zarfla eksilt
.:ı-ifllSi 27 eylül 938 saat 15 de Ankara 
Lv. amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

miayonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

(5217) beş bin iki yüz on yedi lira o
lan (53) kalem mızıka atat ve malze
mesi kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 26 eylül 938 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

3 - İlk teminatı (391) lira 28 ku
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M.M.V. satın alma komisyonun
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad. 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mcktuplariyle birlikte ihale 
saatinden en az bir saat evel M.M.V. 
satın alma komisyonuna gelmeleri 

(2887) 5313 

Yazhk elbiselik bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (52) elli iki kuruş olan 300.000 
Uç yü zbin metre yalık elbiselik bez 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - lhale 13-eyllil-938 salı günü 
saat on birdedir • 

3 - İlk teminatı (9050) dokuz bin 
elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (780) yedi
yüz seksen kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaiklc teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri lazımdır. 

(3301) 5979 

312 (eJil ila( ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

beşyüz dokuz bin sekizyüz yedi lira 
olan 312 çeşit ilaç kapalı zarfla satın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme 21 eylül 938 çarşamba 
günü saat 11 de Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat yirmidört bin yüz
kırk iki lira yirmi sekiz kuruştur. 

4 - Şartnamesi 25 lira 50 kuruş 
mukabilinde komisyondan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat eveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyon 
reisliğine vermeleri. (2798) 5250 

İmla cenereytörü ahnacak 
M . M. Vekaleti Deniz Merkez 

Satın Alma Komisyonundan : 
1) Tahmin edilen bedeli 85000 lira 

olan bir adet imla cenereytörü 24.10. 
1938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 11 de vekalet binasındaki komi~
yonumuzda kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 6375 lira o
lup şartnamesi 425 kuruş karşılığında 
komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif zarflarını o gün belli saat
ten bir saat eveline kadar komisyon 
başkanlığına vermeleri. Postada vaki 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3472) 6297 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

.\.lma Komisyonundan : 
1 - Edremit ve Bergama garnizon

larının ihtiyacı için 7600 kilo sade ya
ğı kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7220 lira
dır. Şartnamesini görmek istiyenlerin 
her gün komisyona müracaat edebi
lirler. Eksiltmesi 10.9.938 günü saat 10 
dadır. İştirak etmek istiyenlerin 541 li
ra 50 kuruş teminat mektuplariyle bir
likte teklif mektuplannı muayyen sa
atten bir saat evel Edremit Tüm. Sa. 
Al. Ko. ya vermiş olmalıdır. (3446) 

6149 

Yulaf alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satmal
ma Komisyonundan: 

1 - İdareleri İstanbul Lv. amirli -
ğine bağlı müessesatın hayvanatı için 
500 ton yulaf 17-9-938 cumartesi gü -

Şartnamesi ve nümunesi Ko. ela 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesika
larla beraber teklif mektuplarım iha'e 
saatinden bir saat evel komisyona ver-
meleri. (3465) 6194 

2 Garaj yaptınlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale müstahkem mevki 
birlikleri için iki garaj kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalc:si 16.9.938 cuma günü saat 
11 de Çanakkale Müst. Mv. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İki garajın keşif bedeli 55446 
lira 80 kuruş olup muvakkat teminatı 
4022 lira 35 kuruştur. 
4- Yaptırılacak iki garajın inşaatı

na ait, plan, keşif, tediye şartları umu
mi ve fenni ve hususi şartnameler An
kara, İstanbul Lv. amirlikleri satın al
ma komisyonlariyle Çanakkale Müst. 
Mv. satın alma komisyonunda görüle
bilir. 

S - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalarla bu miktar işi mu
vaffakiyetle yapmış olduklarına dair 
vesika ve Nafıa vekaletinin ehliyet ve 
müteahhitlik vesikalariyle muvakkat 
teminatı yatırdığına dair makbuz ve
ya banka mektuplariyle beraber teklif 
mektuplarını havi kapalı ve mühürlü 
zarflar ihale günü olan 16 eylül 938 
cuma günü saat 10 na kadar Çanakka
le Mst. M v. satın alma komisyonuna 
makbuz mukabilinde teslim edilmeli
dir. 

6 - Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. 

7 - Zarfların küşadında plan ve ke
şifleri tadil mahiyetteki teklifler ka-
bul edilmez. (3439) 6148 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazrm Amirliği Sabn Al· 

ma Komisyonundan : 

1 - Diyarbakır garnizonu kara bir
liklerinin senelik ihtiyacı olan 84,000 
kilo pirinç kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. Eksiltme 9 eylül 
938 cuma günü saat 11 de Diyarbakır 
Lv. Amirliği binau dahilinde satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16.800 lira 
muvakkat teminatı 1260 liradır. İstek
lilerin her gün mesai saat dahilinde 
şartnamesini komisyonda görebilirler. 
Ve ihale günü ve saatten bir saat ev
vel usulü dairesinde zarflarını komis-
yona vermeleri. (3123) 5720 

Arpa ve yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

1 - Tefenni kıtasının kilosu dört 
kuruştan 394520 kilo arpası ile kilosu 
beş kuruştan 394520 kilo yulafı ek -
siltmeye konulmuştur. 

2 - Arpanın teminatı 1184 lira yu-

2 - Muhammen bedeli 7500 lira, ilk 
teminatı 562 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektupların 

saat 14 de kadar komisyona veril-
mesi (3510) 6302 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 

1 - Bursa garnizonu için kapalı 
zarfla yapılan eksiltmesinde beher ki
losuna 26 kuruş 49 santim teklif edilen 
fiat vekaletçe pahalı görülen ıoo bin 
kilo sığır eti ı. eylül 1938 gününden 1. 
1. teşrin 1938 gününe kadar bir ay i
çinde pazarlıkla eksiltmeye konul
muştur. İlk eksiltmesi 7 eylül 1938 çar
şamba günü saat 10 da Bursa Askeri 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi 150 kuruş mukabilinde 
Bursa satınalma komisyonundan iste
nebilir. 

2 - Pazarlığa gireceklerin 1787 li
ralık teminatlariyle birlikte Burı;a 

Askeri satınalma komisyonuna gelme
leri gerektir. Bu saatten sonra gelen
ler eksiltmeye iştirak ettirilmiyecek-
tir. (3532) 6307 

Yulaf alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 

1 - Garnizon kıtaatı ihtiyacı ıçın 
senelik olarak l 70 ton yulaf kapalı 

zarf usuliyle ihale edilecektir. 

2 - Beher kilo yulaf bedeli mu
hammen · 5 kuruş 25 santimdir. Mu
vakkat teminatı 670 liradır. İhalesi 21 
eylül 938 çarşamba günü saat 15 de Po
latlı askeri satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. İstekliler şartname ve 
mukavelenameyi görmek üzere hergün 
öğleden sonra komisyona müracaatla
rı ve te.minat akçelerinin Polatlı san
dığına yatırılması ve teklif mektupla
rının oradan bir saat evci komisyona 
teslim edilmesi (3533) 6308 

Toz şeker alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri ihtiyacı olan 40.000 kilo toz 
şekerin kapalı azrfla eksiltmesi 26 ey
lül 938 saat 15 de Ankara Lv. amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 11.000 lira, 
ilk teminatı 825 liradır. 

Şartnamesi komisyonda görülür. 

Kanuni vesika vesikalarda bulunan tek 

lif mektuplarının saat 14 de kadar ko-

misyona verilmesi. {3509) 6361 

3 Kalem erzak alınacak 
Ankara Levazım Aınirliği Satm Alma Komisyonull'dan : 

1 - Polatlı garnizon kıtaatmın ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve teminatı 
yazılı olan üç kalem erzak kapalı zarf usulile münakasaya konmuş talip 
çıkmadığından pazarlıkla alınmasına karar verilmiştir. İhlesi 12-9-938 pa
zartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Şartname ve mukavelenameyi görmek isteyen taliplerin her gün 
öğleden sonra askeri satınalma komisyonuna müracaatları. (3320) 

Erzakm cinsi Mikdarı Teminatı İhale günü 

Arpa 220 Ton 660 12-9-938 pazartesi 
Un 60 

" 507 ,, ,, ,, 
" Kuru ot 270 .. 477 .. ,, 

" 
,, 

6010 

Sığır eti ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği SatınAlma Komisyonundan : 

1 - Tümen birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan aşağıda mikdarı ta
sınlanan fiatları tutarları ve ilk inançları yazılı 324000 kilo sığır eti kapa
lı zarfla eksiltmesi 12 eylül 938 pazartesi günü saat 15 de lzmitte Tümen 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilecektir. 
3 - Şart~amesi İstanbul, Ankara, Eskişehir Lv. Amirlikleri satınalma 

komisyonlarında İzmitte tümen satmalma komisyonunda her gün görüle
bilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatında teklif mektuplarının İzmitte tü
men satınalma komisyonuna vermeleri. (3242) 

Mevkiler Kilo Tasınlanan fiatı Tutarı 

Mikdarlar Kuruş B. L. K. L. K. 

İzmit 94500 25 23625 1780 

Adapazarı 90000 25 22500 1689 

Bolu 90000 25 22500 1689 

Tuzla 20000 25 5000 375 

Gebze 29500 25 7375 553 

324000 80995 6086 
5895 

. ·· iç işler BakarihOı 

Daktilo alınacak 

Dahiliye Vekaletinden : 

Vekalette münhal bulunan daktiloluk
lara müsabaka ile daktilo alınacaktır. 
İmtihan 12.9.938 pazartesi günü saat 
{11) de yapılacaktır. Süratli ve hatasız 
yazmak ve makineyi iyi kullanmasını 
bilmek şarttır. 

İsteklilerin bu baptaki vesikalariyle 
birlikte tayin olunan güne kadar ve
kalete müracaatları ilan olunur. 

(3513) 6263 

Bayındnhk Bakanhğı 

Diyarbakır • Cizre 

hattında inşaat 

Nafia Vekaletinden : 

1 - 1/9/938 tarihinde saat on birde 
kapalı zarf usulile münakasanın yapı-

5 - 9 - 1938 

re eveke kapalı zarf usuliyle satın 
lınacağı ilan edilen 5040 lira muha 

men bedelli 140 adet iki demirli p 
luğa' talip zuhur etmediğinden paza 
lıkla satın alınması tekarrür etmişt 

Bir ay içinde taliplerin her hafta p 
zartesi ve perşembe günleri saat 9 
vilayet encümenine pazarlığa iştir 

etmek üzere gelmeleri ilan olunur. 
(3356) 6035 

Divar ve yol inşası 

Ankara Valiliğinden : 

Etlik merkez laboratuvarların 

bahçe tesviyesi ve duvarı ile par 
yol inşaatı 6. 9 .938 salı günü saat 
da vilayet binasında nafıa müdürl 
ğünde toplanan komisyonda ihale 
yapılmak üzere açık eksiltmiye k 
nulmuştur. Keşif bedeli (9997) 1i 
(65) kuruştur. 

Muvakkat teminat 749 lira 82 k 
ruştur. İsteklilerin muvakkat temin 
makbuzu, ticaret odası vesikası ~ e 
liyeti fenniye vesikasiyle birlikte s 
zü geçen gün ve saatte komisy 
gelmeleri keşif ve şartnameyi her g"' 
nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

(3254) 5899 
lacağı 14, 18, 22, ve 26 Ağustos tarih
lerindeki Ulus, Cümhuriyet, Haber, 
Son telgraf ve Resmi gazete ile ilan 
edilen Diyarbakır - Cizre hattının be- ----------------ı 
şinci kısım inşaatı münakasası görü
len lüzum üzerine ayni şartlarla 15/ • 
9/938 tarihine müsadif Perşembe gü
nü saat on bire talik edilmiştir. 

2 - 1/ 9/ 938 tarihinden itibaren mü
teahhitlik vesikası usulü lağvedilmiş 
olduğundan bu münakasa için gerek 
eksiltme şartnamelerinde ve gerekı;e 
yukarıda isim ve tarihleri yazılı gaze
telerdeki ilanlarda aranılacağı ilan 
edilen ( müteahhitlik vesikası ) ara • 
nılmayacak bunun yerine ( ehliyet ve
sikası ) talep olunacaktır. 

3 - Bu münakasaya girmek için 
ehliyet vesikası almak isteyenlerin 
referanslarile diğer vesikalarını bir 
istidaya rapten münakasa tarihinden 
en az sekiz gün evvel vekaletimize 
müracaat ederek ehliyet vesikası talep 
etmeleri lazımdır. 

4 - Münakasa tarihinden erı az se
kiz gün evvel müracaat ederek ehliyet 
vesikası talep etmiyenlerin müracaat
ları nazarı itibara alınmıyacz.ktır. 

(3360) 6104 

Telgraf fincanı alınacak 
Nafia Vekaletinden : 

10 Te,.rinievel 938 pazartesi gunu 
saat 11 dt: Ankara'da Nafia Vekaleti 
binasında malzeme eksiltme komisyo
nu odasında ceman 1500 lira muham· 
men bedelli Haydarpaşa'da sif supa
lan teslim şartiyle 10000 adet telgraf 
fincanının açık eksiltmesi yapılacak

tır. 

Muvakkat teminat 112,50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankara'da Nafia Vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarla bir
likte aynı gün saat 11 de komisyonda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

(3218) 5969 

Telgraf fincanı demiri 

ah nacak 
Nafia Vekaletinden : 

10. teşrinievel. 938 pazartesi gunu 
saat 15 de Ankara'da Nafıa Vekaleti 
binasında malezme eksiltme komis
yonu oda~ında ceman 2600 lira mu
hammen bedelli Haydarpaşa'da teslim 
şartiyle 10000 adet telgraf fincanı de
mirinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 195 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankara'da Nafia Vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamede yazılı vesikalarla birlikte 
aynı gün saat 15 de komisyonda hazır 
bulunmaları lazımdır. 

{3219) 5970 

Ankara Valiliği 

2 Demirli pulluk ahnacak 

Siyasal bilgiler 

okulu kabul şartlarr 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktö 
lüğünden : 

Sıyasal bilgiler okuluna lise me 

zunları müsabaka ile alınır. Kayıt v 

müsabaka tstanbul'da Yüksek öğret 

men, Ankara'da Sıyasal bilgiler okul 
larında yapılır. Kayıt 25 ağustosta ba 
lar 25 eylülde biter ve yalnız pazarte 
si ve perşembe günleri mesai saatle 
rinde yapılır. Müsabaka 26 eylüld 
başlar. Fazla mallımat almak istiyen 
lcr Ankarada okul direktörlüğüne, ls 
tanbul'da Yüksek öğretmen okulun 
ve diğer yerlerde kültür ve lise direk 
törlüklerine müracaat etmelidirler. 

(3493) 6255 

1 Deniz Levazım 
Zeytin ahnacak 

Deniz Levazım Satın Alma K 
misyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 
lira 35 kuruş olan 98.770 kilo zeyti 
6 eylül 938 tarihine rastlayan salı gü 
nü saat 11.30 da kapalı zarf usulil 
alınmak üzere münakasaya konulmuş· 
tur. 

2 - Muvakkat teminatı 1286 lir 
73 kuruş olup şartnamesi her gün ko· 
misyondan parasız olarak alınabilir. 

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

(5518-3206) 5861 

Askert .. Fabrikalar 

Muhtelif kimya 

malzemesi alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 
lüğü Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (11.350) lira o• 

lan muhtelif kimya malzemesi Askeri 

Fabrikalar umum rnüdürlğü merket 

satın alma komisyonunca 21.9.1936 

çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf· 
la ihale edilecektir. Şartname parasıı 
olarak komisyondan verilir. Taliple• 
rin muvakkat teminat olan (851) lirıJ 
(25) kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kadar komis• 
yona vermeleri ve kendilerinin de 

A k V·ı· t' d 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde· 
n ara ı aye ın• en : . . "kl k~ ·· 

lerındekı vesaı e mez ur gun ve sa· 
Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üze- ı atte komisyona müracaatları. 

(3434) 6183 

2425 Kilo beygir kıh 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğü 

ticaret şubesinden • • 

Yukarda yazılı malzeme sif İstanbul (gümrüksüz) veya Ankarada mıı· 
rangoz fabrikasına teslim (gümrüklü) olmak üzere satın alınacaktır. 

İsteklilerin 1000 liralık muvakkat teminatile birlikte 19 eylül 1938 pıı' 
zartesi günü saat 14 de kadar Ticaret şubesine vermeleri. Şartname: İstafl" 
bulda Fındıklı askeri fabrikalar yollama müdürlüğünden ve Ankara'dll 
Ticaret §Ubesinden her gün saat 13, 5 - 15,5 arasında alınabilir. 

(3473) 6219 
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Matbaacılara 
Gümrük ve inhisarlar Vekale

tinden : 
l - 1938 senesinde neşredilecek 

talımınen 18 formalık gümrük mevzu
atı adlı kitabın bastırılması pazarlığa 

konulmuştur. 

2 - Bu iş için (465) lira bedel tah
ınin edilmiş olup muvakkat teminatı 34 
lira 88 kuruştur. 

3 - İhale 8.9.938 perşembe günü sa
at 11 de vekalet levazım müdürlüğün
de kurulu alını satım komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - İstekliler şartnameyi levazım 
müdürlüğünde her gün görebilirler. 

5 - İsteklilerin teminat paralarını 
vekalet veznesine yatırarak alacakları 
makbuzlarla belli gün ve saatte alım 

satım komisyonuna müracaatları. 
(3530) 6305 

Depo ve imlahane yaptırılacak 
inhisarlar Umwn Müdürlüğün

den : 
1 - Ankara'da Atatürk bulvarında 

şartname ve projesi mucibince yaptı
rılacak depo ve imlahane inşaatı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye kon
muştur. 

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

3 - Eksiltme ıs. 9. 938 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 11 de 
Kabataş'ta levazım ve mübayaat şu
besindeki alım komisyonunda yapı

lacaktır. 

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

5 - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin bir mukavele ile yaptıkları 
bir binanın taahhüt bedelinin yüz 
yirmı bin liradan aşağı olmaması ve 
kendileri bizzat yüksek mühendis 
veya mimar olmadıkları takdirde 
tekliflerini bunlardan birisiyle müş
tereken yapmaları ve mukaveleyi bir
likte imza etmeleri lazımdır. Eksilt
meye girebilmek için icabeden vesi
kalar eksiltme glinünden bir hafta e
veline kadar İnhisarlar umum mü
dürlüğü insaat şubesine gösterilerek 
ve ayrıca fenni ehliyet vesikası alı
nacaktır. İstekli ile birlikte teklif 
yapacak olan fen adamının dahi ay
rıca müteahhitlik yapmış olması şart 
değildir. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ve inşaat şubemizden 
alınacak fenni ehliyet vesikasiyle 
muvakkat güvenme parası makbuzu 

1 

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

Vilôyetler 

Elektrik yaptlnlacak 
Bolu Belediye Riyasetinden : 

Bolu belediyesinin 42271 lira 50 
kuruşluk bedeli keşifli elektrik tesi
satından 13712 lira 50 kuruşluk kısmı 
22. 9. 938 perşembe günü saat 15 de 
ihale edilmek üzere yeniden kapalı 

zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. 

İhalesi Bolu'da belediye encümeni 
huzuriyle yapılacaktır. İsteklilerin 
keşif bedelinin % 7,5 u olan 1028 lira 
44 kuruş muvakkat teminat akçasını 
ve 2490 sayılı kanunun 10 uncu mad
desinde yazılı olan tazım vesaiki ve 
teklif mektuplarını ihale saatından 
evel encümene vermeleri lazımdır. 
Proje ve şartnameler Bolu belediye
sinden ve 1stanbul'da Galata'da Ase
kurazione handa elektrik mühendisi 
Bay Hasan Halet Işıkpmardan alına-
bilir. 6158 

Kapah zarf usulile yapı 
inıası eksiltmesi 

Trabzon Vilayeti Daimi Encüme
ninden : 

ı - Trabzon vilayet merkezinde 
(55(}91) lira (56) kuruş keşif bedelli 
Karadeniz ilk okulu binasının inşası 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmu§tur. 

2 - Muvakkat teminatı (4200) li
radır. 

3 - !lan müddeti 25. 8. 938 den 
21. 9. 938 tarihine kadar 28 gündür. 

4 - İhalesi: 21. 9. 938 tarihine rast
lıyan çarşamba günü saat on birde 
viliiyet makamında toplanacak olan 
daimi encümende yapılacaktır. 

5 - İstekliler: Şartname, resim, 
tahlili fiyat, silsilei fiyat bordrosu, 
ke§if ve buna bem:er sair evrakı (280) 
kuruş mukabilinde Trabzon vilayeti 
Nafıa dairesinden alacaktır. 

6 - İsteklilerin: Ticaret odası ve
sikasını ve önce alınmış olan daimi 
ve muvakkat müteahhitlik vesikaları 
ilga kılınmış olduğundan Nafıa ve
kaletinin 12. 8. 938 tarih ve 11650/67 
sayılı tamimleri muc~bince Nafıa ve
kfiletinden alacakları ehliyet vesika· 
sını mektuplarına koyması şarttır. 

7 - Ehliyet vesikası talebinde bu
lunanlar 21. 9. 938 tarihinden en az 

Süt ve yoğurt alınacak 
lstanbul Belediyesinden 

Cinsi Mikdarı Tahmin bedeli 

Pastörize süt 114.350 Litre 14 kuruş 

Çiğ süt 111.700 
" 

11,25 kuruş 

Yoğurt 2.475 Kilo 11.so •• 
Hastahanelerle diğer müesseseler için alınacak olan ve mikdarile mu

hammen bedelleri yukarda yazılı bulunan pastörize ve çiğ süt ile yoğurt 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 14-9-938 çarşamba günü 
saat 11 de daimi encümende yapılacaktır. Listesile şartnamesi Levazım 

MildürlUğünde görülür. İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 
2175 lira 53 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 
kapalı zarflarını havi teklif mektuplarını yukarda yazılı günde saat 10 a 
kadar daimi cnciimene vermiş bulunmalıdırlar. Bu saatten sonra verilecek 
zarflar kabul edilmez. (5973-3487) 6299 

Yün çorap ipliği alınacak 
İstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonundan : 

Miktarı kilo Cinsi Tahmin bedeli L. K. İlk teminatı L. K. 
8400 Yün çorap ipliği 23940.00 1795.50 

1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 8400 
kilo yün çorap ipliği İstanbul Gedikpaşa'daki jandarma satın alma komis· 
yonunca 16 eyliil 938 cuma günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle satın 
alınacaktır. 

2 - Numune evsaf ve şartname her gün adı geçen komisyonda görüle
bilir veya bedelsiz aldırılabilir. 

3 - İsteklilerin şartnamesine ve 2490 sayılr kanunun tarifatına göre 
tanzim edecekleri kapalı zarf teklif mektuplarını eksiltme glinü saat 10 a 
kadar makbuz karşılığı olarak komisyona vermeleri. (5948) 6156 

Ekmeklik un ah nacak 
Bayramiç Askeri Satın Alma Komisyonu Ba~kanlığmdan 

Cinsi 

Teminatı 

Mikdarı Tutarı nıuvakkatesi 

Kilo Lira Lira 

Birinci nevi 590.000 76700 
ekmeklik un 

5755 

İhalenin şekli ve günü 
saati ve şekli 

27-9-938 salı 15 Açık eksiltme 

1 - Bayramiçtc bulunan kıt'alarm ihtiyaçları olarak 590.000 kilo ek
meklik unun 15-8-938 çarşamba günü miinakasasmda kapalı zarf usulile 
verilen fiatları amiri itaca muvafık görülmemiştir. 

2 - Kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan bu ihtiyaç bir ay içinde açık 
eksiltme ile alınacak ve komisyonda 27-9-938 sah günü saat 15 de toplana
caktır. 

3 - Eksiltme Bayramiç Askeri garnizonunda satın alma komisyonu 
tarafından yapılacaktır. 

4 - Hususi şartnameler komisyonumuzda parasız görülür. 
5 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddesine tevfikan ya· 

zıh vesikalariyle birlikte gelmeleri ilan olunur. (6017-3523) 6303 

ULUS 

Türk maarif cemiyeti okulları 

1 - Ankara erkek ve kız kollejleri 
Cemiyetin Ankara'da kız ve erkeklere özüğü ayn binalarda iki 

kolleji vardır. Her iki kısmın dersane ve yatakhaneleri ayrıdır. 

Resmi liselerle denkliği kültür bakanlığınca kabul edilmiştir. 
Yabancı dil İngilizcedir. Yukarı sınıflarda Almanca ve Fransız

cadan birisi ihtiyari olacaktır. 
Her iki kısım için gündüz ve yatılı öğrenici alınma kaydına baş

lanmıştır. Gündüz ve yatılı öğreniciler için alınacak yıllık ücret 
aşağıda gösterilmiştir. 

Gündüz öğreniciden Yatılı öğreniden 
Okul dereceleri Alınacak ücret Alınacak ücret 

Ana kısmı 60 Bunun yatılı kısmı 

yoktur 
İlk kısmı 50 225 Lira 
Orta kısmı 80 250 ,, 
Lise kısmı 100 275 ., 

Yeniden girenlerle eı;ki öğrenicilerden beşer lira kaydiye ve 
birinci taksit peşin alınır. 

2 - Bursa kız lisesi 

Bursa'ya gündüz ve yatılı öğrenici kaydına başlanmıştır. Gün
düz için yılda otuz beş ve yatılı için yılda (185) lira ücret ve beşer 
lira kaydiye alınır. 

Her iki okulda sınıflara en çok (40) öğrenici alınacağından ka
yıt için geç kalanlara yer kalmamıştır denildiği zaman gücenilme
mesi ve fazla bilgi edinmek istiyenlerin okul direktörlüklerine 
sözle veya yazı ile başvurmaları rica olunur. (5777/3385) 6131 

(8) gün evel bir istida ile Nafıa ve
kaletine müracaat edecekler ve vesi
kalarını alacaklardır. Aksi takdirde 
eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

8 - İşbu teklif mektupları dör
düncü maddede tayin olunan günde 
saat ona kadar encümen riyasetine 
makbuz mukabilinde vermeleri lazım
dır. Posta ile gönderilen mektuplar 
kabul olunursa da vaki olan tehirden 
dolayı talipler bir hak talebinde bu-
lunamıyacakları. 6159 

Mazot alınacak 
Samsun Şarbaylığından : 

Elektrik ve su santrallarmın bir 
senelik ihtiyacı olan ve eksiltmeye 
konulup görülen lüzum üzerine şart

namesinde tadilat yapılan 470 ton 
mazotun mlibayaası kapalı zarf usu
li yle yeniden eksiltmeye konulmuş
tur. 

i - Satın alınacak mazotun mu
hammen bedeli 27010 liradır. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 2025 
lira 75 kuruştur. 

3 - İhale, 19. 9. 938 perşembe gü
nü saat 11 de belediye daimi encüme
ni huzurunda yapılacaktır.\ 

4 - Teklif mektuplarının muay
yen olan zamandan bir saat evel be
lediye riyasetine tevdi edilmiş olma
sı lazımdır. 

5 - Umumi ve fenni şartname ile 
mukavelename suretleri Samsun be· 
tediyesi Elektrik - su işletme mü
dürlüğü ile İstanbul ve Ankara be
lediyeleri fen işleri müdürlüklerine 
müracaatla görülebilir. 

6 - İhale, 2490 sayılı kanun hü
kümlerine göre icra edilecektir. 

5157 

Kapah zarf usulile eksillme ilam 
Kayseri Belediyesinden : 

miş olması şarttır. Postada vuku bu· 
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

5864 

İnşaat mü na kasası 
Kır§ehir Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konan iş: 
Kırşehirde yapılacak 24396 lira 71 

kuruş keşif bedelli Hususi idare ve 
matbaa binasının 17997 lira 36 kuruş
luk inşaat işidir. 

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

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

12-9-938 tarihine kadar 20 gUn müd
detle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

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

5 - İstekliler bu işe ait tafsilatı 
Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin 1350 lira muvakkat teminat 
vermeleri ve aşağıdaki yazılı vesika· 
larr ibraz etmeleri lazımdır. 

A - Ticaret odasına kayıtlı oldu -
ğuna dair vesika. 

B - Bu gibi işleri yaptırdığına dair 
vesika. 

C - Nafıa vekaletinden bu iş için 
alınmış ehliyet vesikası. 

7 - Teklif mektuplarının eksiltme 
tarihi olan 12-9-938 pazartesi günü sa· 
at on ikiden bir saat evveline kadar 
11 daimi encümenine makbuz muka· 
bilinde vermeleri liizımdır. Bundan 
sonraki teklifler hiç bir suretle ka-
bul edilmiyecektir. 6089 

1 - Eksiltmeye konulan iş Kayse· Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
ride yeniden yapılacak olan mezbaha 
inşaatıdır. Muhammen keşif bedeli İçel Nafıa Müdürlüğünden : 
(100.471,43) liradır. 1 - Eksiltmeye konulan iş (Mersin 

2 - İş vahit fiyat üzerinden veri- hayvan tahaffuzhanesi ikmal inşaatı). 
lecektir. Keşif bedeli (16321.09) liradır. 

3 - Bu işe ait şartnameler ve ev- 2 - Bu işe ait şartname ve evrak-
rak ve saire aşağıda yazılıdır. lar şunlardır: 

A • Eksiltme şartnamesi, A • Eksiltme şartnamesi 
B . Eksiltme şartnamesine ek şart- B - Mukavele projesi 

name. . C - Bayındırlık işleri şartnamesi 
C • Mukavele projesi. D - Hususi ve fenni şartname 
D • Bayındırlık işleri genel şart- E - Keşif cetveli 

namesi. htiyenler bu şartname ve evrakı 
E . Fenni şartname, Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 
F • Keşif ve silsilei fiyat cetvelleri 3 - Eksiltme 13-9-938 tarihine te-

ve metraj cetvelleri. sadüf eden salı günü saat onda Mer-
G - Proje ve sair evraklar. sin'de Nafıa Müdürlüğünde yapıla -
1stiyenler bu işe ait olan projeler· caktır. 

le şartnameler keşifname ve saireyi 4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 
Kayseri belediyesinden 15 lira bedel yapılacaktır. 

mukabilinde alabilirler. 5 - Eksiltmeye girebilmek için is-
4 - Muvakkat teminat miktarı 6273 teklilerin 1224 liralık muvakkat te -

lira elli yedi kuruştur. minat vermesi, bundan başka aşağı -
5 - Eksiltme kararı 12-9-938 tari- daki vesikaları haiz olması lazımdır. 

hine rastlayan pazartesi günü saat 12 Taliplerin ihale gününden en aşa-
dc yapılacaktır. ğı sekiz gün evvel Nafıa Bakanhğın-

6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek dan ehliyet vesikası almaları ve ti -
için şimdiye kadar elli bin liralık bir caret odası vesikasını birlikte göster· 
bina işi yapmış olduklarına dair ba • meleri lazımdır. 
yındırlık vekaletinden ehliyet vesi - 6 - Teklif mektupları yukarda 
kası ve cari senenin ticaret odası ve- 3 üncü maddede yazılı saatten bir sa
sikası ibraz etmeleri ve inşaatın de- at evveline kadar İçel Nafıa müdür
vamı müddetince bir mühendis veya lüğü dairesine getirilerek eksiltme 
mimar ve yahut bir fen memuru kul- komisyonu reisliğine makbuz muka
lanacaklardır. bilinde verilecektir. Posta ile gönde-

7 - Teklif mektupları yukarda ya- rilecek mektupların nihayet 3 üncü 
zılı gün ve saatten iki saat evvel be- maddede yazılı saate kadar gelmiş ol
lediye encümen riyasetine makbuz ması ve dış zarfın mühür mumu ile 
mukabilinde verilecektir. Posta ile ı iyice kapatılmış olması Iazımdır. P?s
gönderilecek mektupların ihale saa· tada olacak gecikmeler kabul edıl -
tinden nihayet iki saat evvelinde gel- mcz. 6146 
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Satılık : 

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

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

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

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

Satdık 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 - 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 
kullanılmı~tır. Yeni sinema yanında 
tütüncü Ali Ekber'e müracaat. 6266 

Satılık - Erzurum mahallesi İs -
tanbııl sokak 65 No. lı ve 4 odalı ev 
2500 liraya satılıktır. İçindekilere mü-
racaat. 6281 

r~~"~~:";~·;~·;:~1 . . 
: Dört satırlık küçük ilinlardan: : : ; f Bir defa için 30. Kurus • 
ı İki defa iı;in 50 Kuruş f 
• Üç defa için 70 Kuruş • 
l Dört defa için 80 Kuruş f i Devamlı küc;iık ilanlardan her defası i 
ı için 10 kuruş alınır. Mcsclli 10 defa ı 
i neşredilecek bir illin için 140 kuruş i 
J alınacakur. Bir kolaylık olmak üzere. J 
ı her satır, kelime aralarındaki boşluk- : 
i lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. : 
J Bir küçuk illin 120 harften ibaret ol- : 
J malıdır. : 
J Dört satırdan fazla her satır için ayrı- i 
i ca 10 kuruş alınır. i 
: .................................................... : 

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

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

Kiralık daire - Yenişehir Kazım 

Özalp caddesi Ataç sokak Özenç a
partımanı dükkanlar üstünde 4 oda 1 
hol ve konforlu daire Tel. 3319 6204 

Kiralık - Beş oda bir hizmetçi o
dası mutbak banyo. Birinciteşrin be
şinda boşalacaktır. Havuzbaşı Karan
fil sokak No. 5 6207 

Kiralık - Bakanlıklara yakın De
mirtepe Fevzi Çakmak 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 l 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 50 lira aynı e
ve miiracaat. 6245 

Kiralık apartnnan daireleri - Ha
vagazı, elektrik, su vardır. Kooperatif 
arkasında Güzeller sokak Yusuf Esen-
demir apartımanı Tel: 2454 5272 

Kiralık mobilyalı oda - Banyo, e
lektrik. Yenişehir Karanfil sokak No. 

Satılık arsa - Yenişehir'de Yüksel 15 ·Aya müracaat. 6273 

caddesi nihayetinde İçel sokağında Kiralık daireler _ Tam konforlu 
f~vkalade nezaretli ve havadar 3~7 M 2 ve kaloriferli 4 ve 5 oda ve büyük hol
bır arsa acele satılıktır. Yapı planları lcri olan daireler Sıhat Bakanlığı Ça _ 
da verilecektir. Selanik caddesinde. ğatay sokak No. 1 Ap. Tel. 1962 6282 
Çınkılh apartımanı kapıcısı Süleyman 
çavuşa müracaat. 6296 

Kiralık : 
• 

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

Kiralık hane - Kavaklıdere'de 

lran sefareti önUnde No. 2 Bay Yu
suf evi içindekilere müracaat. 5966 

iş arayanlar : 

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

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

Kiralık daireler - Yenihal arka- fş Yeren]cr : 
sında Y enihamam apartrmanında ü
çer odalı 2 daire kiralıktır. Konforu, 
fevkalade manzarayı haizdir. Tel : 
3714 6015 

Kiralık - Bir bay için. Yenişehir 
Lozan meydanı aile yanında banyolu 
bir oda. Lozan meydanı kırtasiye mü
dürlüğünde Bay Süleyman•a müraca-
at. 6094 

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

sonuna kadar dokuz ay için kiralıktır. 
isti yenlerin ( 1098) telefon numarası -
na müracaatları. 6161 

Kapalı zarf usulile menfez 
inşası eksiltmesi 

Trabzon Vilayeti Daimi Encüme
ninden : 

1 - 21. 9. 938 tarihinde çarşamba 
günü saat 11 de Trabzon vilayeti da
imi encümen odasında (15039) lira 

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 müracaatlarL 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 mektupla Ankara posta kutu
su 214 adresine müracaatları. 6275 

maddede tayin olunan günde saat 
ona kadar encümen riyasetine mak· 
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
Posta ile gönderilen mektuplar ka· 
bul olunursa da vaki olan tehirden 
dolayı talipler bir hak talebinde bu-
Junamıyacakları. 6160 

Sinema binası yaplmlacak 
(74) kuruş keşif bedelli otuz altı Erzurum imar Birliği Baıkanlı-
menfez inşası kapalı zarf usuliyle ek- ğından : 
siltmeye konulmuştur. Şartı.ame, re- Erzurumda yapılacak olan sinema 
sim, tahlili fiyat, silsilei fiyat bord- binasının kargir inşaatının yirmi beş 
rosu keşif ve buna mütcferri evrakı bin liralık inşaat kısmı vahidi fiyat 
saire her gün Trabzon Nafıa müdür- üzerinden kapalı zarf usulile eksilt-
Iüğünde görUlebilir. meye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (1128) li- Eksiltme 7 eylül 938 çarşamba gü-
adır. nü saat on altıda belediye başkanlık 

3 - İsteklilerin: Ticaret odası ve- odasında teşekkül eden imar birliği 
sikasını ve evelce alınmış olan daimi komisyonunda yapılacaktır. lstckli · 
ve muvakkat müteahhitlik vesikaları ler teklif mektupları ve ticaret odası 
ilga kılınmış olduğundan Nafıa ve- vesikası ve bin sekiz yüz yetmiş beş 
kalctinden 12. 8. 938 tarih ve 11650/67, lirahk muvakkat teminat mektubu 
sayılı tamimleri mucibince nafıa ve- veya makbuzu ve Nafıa Vekfiletinden 
kaletinden alacakları ehliyet vesika- 1938 takvim yılında alınmış müteah
larmı mektubuna koyması şarttır. hitlik vesikasiyle birlikte ihale günü 

4 - Ehliyet vesikası talebinde bu- saat on beşe kadar İmar birliği komis
lunanlar 21. 9. 938 tarihinden en az yonu başkanlığına vermeleri ve bu 
(8) gün evci bir istida ile Nafıa ve- zarfların iyice mühür mumu ile kapa· 
kaletin~ müracaat edecekler ve vesi- tılmış olmaları lazımdır. Keşif ve 
kalarını alacaklardır. Aksi takdirde şartnameleri her gün İmar Birliği 

eksiltmeye giremiyeccklerdir. Fen heyetinde görülebilir. (3243} 
S - İşbu teklif mektuP.lan birinci 5872 
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Çocuğunuzun 

Yüreğinizi 

ufak bir rahatsızhğı 

heyecanla titretir. 

y 

endişeye lüzum yoktur. 
Daima hastalıkları yene
cek ve güler yüzü asla 
::;olmıyacaktır. 

iN 
R 

ÇOCUKLARIN EN İDEAL GIDASIDIR. 
Her eczane ve bakkaliye mağazasında en elverişli fiatJar]a bulunur. 

6309 

Malatya bez ve iplik fabrikası 

T. A. Sirketinden : ..... 

Şirketimiz Adana fabrikası mamulôtı 

Kaput bezi fiatları: 

Cinsi Tip No. Genişlik s. Beher top m. Beher top f. 

Çiftçi 
Astarlık 

2 
14 

75 
85 

36 
36 

630 
716 

Fiyatlar fabrika teslimi ve peşindir. 

Siparişler Şirket idare Merkezine (Ankara, Yenişehir 
Atatürk Bulvarı Tuna apartmanı) veya Adana Fabrikası 
Müdürlüğüne yapılabilir. 

20 Toptan aıağı siparişlere yüzde 2 zam yapıhr. 
856 

:i!j Lokanta ve Gazino"cuların 

'@· nazarı dikkatine ! 
Fabrikamızın BAŞKURT markah 
yerli mamulahmız! görmeden : ÇA
TAL, KAŞIK ve BIÇAK takım

larrnıu almaymız. 

1~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ .... 6 ve 12 ay taksitle ~ ~ 
= C1J = - ,. - -§- ..:ıt.§ - ....., ·- -- ~ -= en = 
= ·- o = = en .... = 
= ... o = - -
§~ ~§ - -: En iyi, en sağlam, en ucuz ve en iyi §erait E 
: Yıldız ticaretevi M. Bilman, Ulus meydanı No: 6 Telefon: 1847 - : 
: Telgraf: Bilınan - P.K. No: 399 : 

1'ıaıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
§ Kireçli suların tahribatından § 
: Kalörif er kazanlarile tesisatlarını :;: 
: Lokomobiller ve alelumum buhar kazanlarını : 
: kurtarmak için kireçli suyu tasfiye eden : - -

i VE OLIDI 
- -: ClHAZLARlLE TEÇHiZ EDiNiZ : 
: Cihazlar tamamen garantilidir : 
: İsviçre Webbolite A. G. Türkiye ve şarkı karib : 
: vekili umumisi : - -
§ Vebolid Ltd. Şti. § - -- -
~Yeni adrese dikkat : ~ 
~ 'Aerkezi İstanbul Galata Billur sokak No. 7-9 P. K.: 

: No. 1094 : 
: Telefon: 44507, Telgraf: Vebolid E 
§ S b • . Ankara Bankalar cad. No. 22 P. K. No. 45 § 
: .. U eSI · Telefon: 2681, Telgraf: Vebolid : 
: İzmir umumi acentası: Mimar Kemaleddin cad. : 
E No. 15 P. K. No. 72 : 

§İzmir enternasyonal fuvarr pavyon No. 175 § 
: Prospektüs ve mühendislerimizi isteyiniz. 5883 : 
iiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi' 

Yüksek Mühendis mektebi direktörlüğünden : 

9:l8 - 9:l9 •lc•r t•ıwı.;i i~in almacak talehenin kayıt mua
nıt•lf·~i ] C') lfıMc·n 22 t') JUi 9:~H ak~amma kadar yapılacaktır. 

Kayıt olmak vt• claha fazlam alfımat almak istiytmlcrin tatil 
Aİinlc·ri haı·ic; olmak iizert· her giin !'aat 9 - 12 ve 13 - 16 ya 
kadar mcktt·hc miiracaaıları. (532:J - 308:·ı) 561-0 

Satılık odun deposu : 
Ticaret Türk Anonim Sirketinden · .. 
Şirketimizin Çankırı caddesinde kain odun deposu bütün müş

temilatı ile satılıktır. Taliplerin Ulus meydanında Koçak apartı-
manındaki §İrketimize müracaatları. 6269 

EMLAK VE EYTAM BANKASI . 

MERKEZİ ANKARA 

Şubeleri - İstanbul, İzmir 

Ajanlan : Bursa • İzmit -Adana 

Yapılacak ve yapısına başlanmış meskenler için vatan
daşlara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

Mevcut gayri menkuller 
karşıhğında ikrazat yapar 

Faiz senede o/o 81
/2 dur. 

Ayrıca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti (1.000) liraya kadar 
istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul İpoteği ve esham ve tahvilat rehni karşılığın
da Banka muameleleri yapar. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

Cebecide· Yeni Doğan bahçe . 
sıneması 

Bu akşam Türkçe sözlü Selahattin Eyyubi 
Ehli Sal!p Muharebeleri. 

Kömür sıkıntısı 
Çekmeyiniz. Kömürünüzü şimdiden alınız. 

Vehbi Koç 
Ve ortağı 

6200 

. C. H. Partisi ,... T A z E B A L 1 K ... "' gJ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı 111 ~ 

§ Yenişehir'deki muhterem ~ ~ TÜRK HAVA KURU~ § 
: müşterilerimize : =: = 

I : Bugünden itibaren her gün ta- : = 1 ( = 
a macak = ze balık bulundurmaktayız. Ye. = § B o y o K p y A G o .. = 

C H P Genel Sekr t I ·~· d : nişehir Emciler caddesi 45 numa· : = _ • . . c er ıgın en : : : - -

Ahu el sinema makinaSI 

00 
ır.ı 
00 
N 

. : rada balıkçı Aziz Ti: 2766 6128 : := B . k d d d• = 
.. 1 :-- Bır adet "?rmal 35 mm film '9111111111111111111111111111111111111, = eşınci eşi e 11 -Eylül -938 e ır. § 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile uzerıne çek~n el ~ın.ema alıcı ma~ina- ..1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 
.\.vrupanınkinden daha yüksek ve hem sı teferruatıyle bırhkte açık eksıltme = - = 
1e fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. suretiyle münakasaya konmuştur. = D Ba" sı·t u·· rek 

'9~~•A•n•k•a•~~s•a•tı•ş•m~er•k•e•z•i· •. •S•ü•m•e•r•B•a•n•k~Y•e•r•li•M~a•l•la•r•P•a•z•••r•'•~r 2 - !halesi 8 eylOI 1938 perşembe : r. __ 
günü saat 15 te Ankara'da C.H.P. Ge- : Cebeci Merkez Hastanesi = = 

Büyük ikramiye: 50,000 liradır. Bundan başka: 15.000, § 
12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) ~ 
liralık iki adet mükafat vardır.. =: 

nel sekreterliğinde yapılacaktır. : : =: Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyango· =: 
3 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz : iç Hastalıkları mütehassısı : = ya iştirak etmek suertile siz de taliinizi deneyiniz... =: 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. olarak Ankara'da C.H.P. Genel Sek- : Her yün hastalarını Yenişehir : =: = 
reterHğinden ve lstanbul'da C.H.P. § Meşrutiyet caddesi Urek apartı· § ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllf IJF - başkanlığından alınır. : manında saat 15 ten sonra kabul : 

4 - Taliplerin muvakkat teminat : eder. Tel: 1694 : 
-
§Tarsus-Çukurova fabrikasından . -. - olarak maktuan 200 lira ve (2490) nu- : : =: maralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde- "'1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr ------- Kaput bezi fiatları ------ 100 s/ m Şapkalı -- 85 s/ m 90 s/ m --§ TipV 697 728 790 kuruş 

ki vesaikle mezkur gün ve saatte == C.11.P. Genel Sekreterliği muhasebe

----
--

sine müracaatları. 
(3326) 5989 

Kiralık otel 
Samanpazarrnda 1 No. lu İs

§ Fabrikamız mamulatı kapot bezleri fabrika teslimi peşin =: tihliis oteli kiraya verilecek, için· - = deki eşya ayrıca bir kiracıya sa· = para ile 5-8-938 tarihinden itibaren yukardaki fiatlarla sa- =: tılacaktır. Muteber kefil göste· 

----

-
§ tışa arzedilmiş olduğunu sayın müşterilerimize bildiririz. ;; rilmesi şarttır. Taliplerin Tabak· 

hane caddesinde 65 No. lu yazı-= 5690 = hanede Bay llulusi'ye müraca-

';'Jlllllllllllllllllllllllllllf lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllİF -atl-arr_. 
6

•
125 
____ .. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikrop· 
larını kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

HELMOBLÖ 
rlobreklerin çalı~mak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluklarmı, 
ski ve yeni Belaoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık sık idrar 

bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 
Sıhat Vekaletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan HELMOBLO her 
eczahanede bulunur. DlKKA T: HELMOBLO, idrarınızı temizliyerek 
mavile§tirir. 5447 

ULUS - 19. uncu yıl. - No: 6143 
İmtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 

'=====================~ 

H. M. GHAZANFAR 
1 

TiCARETHANESi 
TESiS TARIHI 1860 

Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 
BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
fürk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

--BİR KADIN TALİHİ 
..ılllllL 

-- ---Gündüz iki film birden --- -- -- ----1 - BAŞKASININ KILIOINDA --- ---2 -,SON RUMBA ---- -- ---SEANSLAR --- --

BU GECE 

ZENGİN ÇOCUCU 
Baş rolde- Shirlcy Tcmple 

Gündüz iki film birden 
1 - Şarkıcı Kovboy 
2 - Zengin çocuğu 

SEANSLAR 
2.30 - 5.30. Gece 21 de 
Halk matinesi: 12.20 de 

2.30 - 5.45. Gece 21 de °111111r GİZLİ İZDİVAÇ 

BU"GÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MATİNESİ 

B~ Gece Saat 21 de Açık Hava Sinemasında 
LA BOHEME 

Baş Rolde : Martha1'Eggerth 


