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Hatay kabinesi prograıııını okudu 
Atatürk'ün Hatay Millet 
Meclisi Reisine te lgrafları 

Hatay Millet Meclisi Reisi B. Abdülgani Türkmen 
Antakya 

Hatay Millet Meclisi'nin ve temsil ettiği Hatay halkının hakkımda
ki güzel duygularını bildiren telgrafınızdan pek mütehassis oldum. Ha
tay Millet Meclisi'ne başladığı mühim vazifede muvaffakiyetler ve Ha
tay halkına yeni idare altında saadetler dilerim. 

K. Atatürk 

B. Abdülgani Türkmen'in"Büyük Önder'e çektiği telgrafın metni ve 
rnumaileyhlc BB. Abdülhalik Renda ve Celal Bayar arasında teati olu
nan telgraflar 7. inci sayfamızdadır. 

Hatay Millet Meclisi reisi B. 
Abdülgani Türkmen 

~~~~~~~~~~~~~, 

Ordu Atatürk Türkiyesi 
F. R. ATAY 

TOPLAR ATILIR VE. MUZİKA ÇALARKEN 

Müstakil Halay bayrağı törenle 
Millet Meclisi binasına cekildi 

Antakya, 7 a.a. - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildi
riyor: 

Hatay Millet Meclisinin dün yaptığı toplantıda, Hatay'ın ana
yasa kanunu ittifakla kabul olunmuştur. (Kanunu·n tam metnini 
7 nci .sayfamızda bulacaksınız). Bundan sonra da hükümet be
yannamesi okunmuştur. 

Baıvekil Doktor Abdurrahman Melek tarafından okunan ve 
Hatay Millet Meclisi taraf mdan itti fakla tasvip edilmiş olan be
yanname şudur: 

"- Sayın arkadaşlar; 

_. 

-;:,:~::~~·;~··:;~::~~~:~···~~~-~~~:· ·ı 
mı parlak bir şekilde kutlan
mıştır. A§ağı'dftki re11im şan-

ı 
lı sancağımızın kıtalar tara -
_fı0ndan seliimlamşını gösıe

rıyor. 

Gölgede 35 ! Önümüzdeki sa
man sarısı tarlanın kaynar sıca
ğı içinde, tümsekten tümseğe 
sekip sıçrıyan askerlere bakıyo
rum. Hiç birinde ne gevşeklik, 
ne de bezginlik alameti var. 
Halbuki bu kıtalar arasında bu
raya gelinciye kadar 1000 kilo
metreye yakın mesafe almış o
lanlar var. Karlı tepelerden göl
gede otuz beşe! Bunun pek de 
ı-ahat bir seyahat olmadığını dü
JÜnınelisiniz: Çünkü arada Der-

Yüz milyonluk dost kitlesi ortasında 
bir sulh ve ilerleme adası gibidir 

.Bugün Hatay'ın ilk ve tarihi mil -
li meclisinde huzurlarınıza Hatay'ın 
ilk hükümet rcisi stfatiyle çıkmakla 
bahtiyarım. Bana bu şerefli vazifeyi 
emanet eden muhterem devlet reisi -
mizin yüksek itimatlarına mazhar ol
muş bulunmak benim için büyük 
bir saadettir. 

Uzun süren mücadelelerimizden 
ı><>nra kavuştu~umuz istiklal sayesin
de huzur ve refaha erişmek mevut ol
makla beraber memleketimizin her -
sahada ve kısa zamanda kal kınabil -

Hariciye Vekilimizin İzmi r' deki beyanatı 

ı .... urııon•--=-......,.~~~ ...... -...--~~ tll!'d ?'-ve basıün r arasın a, 

lzmir, 7 a.a. - Hareketlerinden evel mesini temin için bana verilen vazi -
Anadolu ve Yeniasır gazeteleri neşri- fcnin ne kadar güç ve mesuliyetli ol
yat müdürlerini kabul eden Hariciye f duğunu takdir buyurursunuz. C~nl~, 
Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras kendi- başla bağlı olduğumuz Ulu Şef'ımız 
lerine aşafıdaki beyanatta bulunmuş- AtatürJı:'ün nur ve iman saçan ilham 

t.ı•• • -·:r--·---~-..~cııanıı ı uu- ö1i • ~1 vtttcı:ıTtıirY~:ı;\~e bım.ro 

sarp ve yalçın kayalardan, ma
ğaralar ve inler içinden, yorucu 
ve tehlikeli bir sefer! Türk as
kerinin kudret ve tahammülü 
boşyere mi dillere destan olmuş
tur? 

luuduğum lzmir'e ancak bu sefer ge- 'ht.ı g s ~r· yenmek kudretini bah-
kbildim. Bu dria İzmi~in d~a ş~, ~dcu 3 1.~sü~hli~b~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
daha keyifli, Başvekilimiz Bayar'ın Ben ve a11kadaşlarım bu imanla 
ta.biriyle "halinden ve işinden daha hareke: ettikçe yüksek itimadınıza da 

Hiç birinin üstünde yırtık ve 
yama yok; hepsinin techizatı ve 
silahları tamam! Bu yüksek in
san cevheri, en küçük rütbeli su
baydan generallere Vfl'! Mareıale 
doğru, ona hakiki değerini ve
ren bir sevk ve idare kadrosu
nun elindedir. Bu ordu, maddi 
manevi kıymetleri ile, Atatürk 
mektebinin eseridir. Bu ordu, 
kuveti israf etmiyen, milli kud
retin her zeresini nasıl, niçin ve 
nerede kullanacağını düşünen 
ve bilen ilim ve ideal adamları
nın terbiyesinde yetişiyor. Belki 
hiç bir orduda zafer itikadı bu 
kadar kati değildir. Çünkü en 
yakın ananelerinden biri, im
kansızlığı yenmiş olmaktır: O
nun ahdi ve iradesi, tek başına, 
cihan milletlerinin hükmüne 
karşı mücadele etti! 

Eğer cümhuriyet hükümeti, 
aenelerdenberi, hak, şeref ve 
sulh davasında mütemadiyen 
muvaffak oluyorsa, ordusu
nun her türlü şartlar içinde mil
li müdafaa vazifelerini başara
cağına inanmış olmaktandır. 

Her gün, her saat, her an da
ha kuvetli, daha silahlı, daha te
tikte ve hazır: Ordumuzun pa
rolası budur. Olagelen hadise
ler, bu parolanın ne kadar ye
rinde olduğunun isbatı değil 
midir? 

Dün dağlar üstünde 3500, bu
gün gölgede 35 ! T abiatin bütün 
mukavemetleri üstünde, bu as
ker, bir çelik dalga gibi geçiyor. 
Hiç kimse onunla talih tecrübe
sine girişemiyecektir. Her tür
lü tehlike ihtimalleri karşısında 
rahat uyuyabiliriz. 

Çekoılovakya'da Moravska - Oıtra

\'a'da bir alman grupiyle çekoslovak 
ı>oliıleri ara&ında bir arbede olmuf, 
bu yüzden Südctlerle Prag hüküme
ti araaındaki görütıneler inkıta teh
IM..i geçinniştir. Haberlerimiz 3 
İİoci aayfadadır. 

mutmain,. gördüm. Limanı dolduran güvenebileceğimizi umarım. 
~purlar adetleriyle dalga kıranları 
yıkarak bizim işe başlamamrzı bekle
meden limanı genişleteceğe benziyen 
bir ınanzara yapıyorlar. 

Dün kıymetli arkadaşım Belediye 
Reisi Dr. Behçet'in Fuar ganizosun
da verdiği davette bulundum. Çalış
kan ve kibar valinizle, muktedir ve 

Pragramın ruhu tıe esa..'fı: 

Kemalizm 

Programımızın ruhu ve esasr, Ke
malizm rejimi ve bütün icabatı olmak

(Sonu 7. incı sayfada) 

nazik kumandan vekili General ile İz- Fı. lı"stı" n tedh"ışr "ıler·ı 
mir'imi.ze dair hayli konuşmak fırsa- !!1-

Hariciye Vekilimiz Dr. T evlik 
Rüıtü Ara• 

• 

tını buldum. Orada sevgili hemşerile
rimle karşı karşıya bulundum. Adeta 
müntahiplerimin büyük bir kütlesi i-

(Sonu 9. ncu sayfada) 

lnönü Havacılık kampında ... 

11 çadı rla işe başlanarak 
kurulan yeni bir §ehir 

(İnönü havacılık kampına giden 

l\lüdiiriimüz Mümtaz }'aik Fenik 
Yazı İşleri 

bildiriyor.) 

İnönü, 7 - Yeni inşalarla tam bir 
havacılık şehri haline getirilmiş olan 
İnönü yüksek yelken uçuş kampının 
misafirleriyiz. Ankara'dan gelen ve 
mebuslar, generaller, gazetecilerden 
mürekkep olan heyetten başka, İstan
bul'dan, Türk Hava Kurumu Başkanı 
B. Fuat Bulca ile gene Hava Kurumu 
Genel merkez azaları, mebuslar, gene
raller, tayyare alay kumandanları, ci
var viHiyetler valileri, Hava Kurumu'
nun civar vilayetler ve İstanbul şube 
müdürleri de geldiler. Bizden evci bu
raya gelmiş olan Türkkuşu Umum di
rektörü Yarbay Osman Özbaykal'la 
Türk Hava Kurumu ileri gelenleri mi
safirleri karşılıyorlardı. 
İnönü'nü bilmiyenler için burası 

yepyeni bir alemdir. Türkiye'nin ilk 
havacılık şehrini ve buradaki faaliye
ti gördükten sonra bu sahada harca
nan emeği taktir etmemek mümkün 
değildir. İnönü'nün karlı sırtları e
teklerinde kurulan tesislerle balkan
ların en modern bir havacrlık sitesi 
meydana getirilmiştir. 

TürkkU§u'nun kanatları 
altında 

lnönü'ne geldiğimiz zaman kampı 
bir bıa1ram havası içinde bulduk. 

Muhtelif modellerden on beş planör, 
m;o11~ı.!~ri gökyüzünden istikbal e -
dipağıtmak •=tdaki çalışmanın, henüz 
tamaı..ı üzeri> olan bir tarafımızı 
da örn'~Ö•G·.s~A>lan bir gayeyi he
def tutt._~o" i{ı. ilk anda anlatı -
yordu. TÜ~şu'nun kanatları altı -
na toplanmış olan gençlik yığını, an
cak iş ve hareket halinde görüldükten 
sonra<lır ki, hudutsuz sevgi ve sem -
patiye hak kazanıyor. Bütün misafir
ler, her tarafı görülmiye, tetkik edil
miye, öğrenilmiye değer olan bu gü
zel tesislere hayran olarak grup grup 
dolaııyorlar, talebelerle konuşuyor -
lar, izahat alıyorlar ve burasının türk 
göklerinin müdafaası için yedek ele -
man yetiştiren bir büyük müessese ol
duğuna eseri görmüş halde kani olu
yorlar. 

Akşam yemeğini, buranın sağlam 
yayla havasının durmadan gezen ve 
her şeyi merak etmiye değer bularak 
ö~renmiye çalışan bizlere verdiği iş
tah içinde talebe arasında yedik. Ye
mekte, havacı subaylar, göklerde ge
çen enteresan hatıralarından "birini 
bahsettiler. Tayyareye henüz çok a -
hşmamış olanlar için bunlar birer ro
man mevzuu halinde dinleniyor. Ha -

(Sonu 1. inci sayfad-. 

Yirmi -kişiyi 
idam ettiler 
Hayfa, 7 a.a. - Tethişçilerin cüreti 

gitgide artmaktadır. Muvakkat milli 
hükümet adını taşıyan teşekkülün e -
mirleri şayanı hayret bir süratle bü
tün memleketin içine yayılmaktadır. 

Hatta bu emirler camilerin kapılarına 
da yapıştırılıyor. Son emiT, saat 20 de 
her tarafın kapatılması hakkındadır. 

Dün gece arap mahallelerinde dola
şan Röyterin muhabiri dükkanlardan 
yüzde doksanının kapalı olduğunu 
görmüştür. 

Arap tethişçileri, idam hükümlerini 
alakadarlara bildirdikten sonra infaz 
ediyorlar. Bu suretle cumartesiden be
ri yirmi arap idam edilmiştir. 

Bütün müslümanların fes yerine a
gel giymeleri hakkındaki emir de u
mumiyetle tatbik olunmaktadır. Hatta 
tethişçiler borçlar hakkında bir de mo
ratoryom ilan etmişlerdir. Bu yüzden 
para sıkıntısı başgöstermiştir. 

Çek arazisinde u~an 

alman tayyareleri 
Prag, 7 a.a. - Çeteka ajansı tebliğ 

ediyor: 5 eylülde saat 14 de bir alman 
tayyaresi, Hernidvorist istikametinde 
Çek erazisi üezrinde uçmuştur. Tay
yare, Listr Naldov, Frtntali ve Kaplis 
nahiyeleri üzerinde bir cevelan yap
mış ve sonra çekoslovak erazisini ter
ketmiştir. 

7 eylülde saat 9 da beş alman tayya
resi, çekoslovak crazisi üzerinde uç
muştur. Uçma tarzlarına bakılırsa 

bunlar askeri tayyarelerdir. 

Belediye seçimleri 
bugün başhyacak 

Ankara'da seçim defterleri bu 
sabahtan itibaren asdıyor 

Bu sene bütün memlekette vilayet umumi meclisleri ve beledi
ye meclisleri kanuni müddetlerini bitinnİJlerdir. Bu münasebet
le her vilayette umumi meclisler seçimi ve her ıehir ve kasabada 
ve belediyesi olan nahiyelerde belediye meclisi seçimi yapılacak
tır. 

Belediye kanunu, belediye in-ı ve hüviyetlerini ihtiva eden defterle
tihabına eylül iptidasında baş- rin 8 eylül 1938 tarihinden itibaren 
lanmasını ve kanunun gösterdi- 14 eylül 1938 ç~rşamba günü ak~ı
ği merasime göre en nihayet n~ kadar, ?eledı?'~ kanunun~n 34 u~-
t · • l' · · · d · t'h cu maddesı mucıbınce beledıye, vı
eırınıeve ın yırmısın e ın ı a- ~ 

b b't" ·ı · · ~ · b 1 ak layet ve Çankaya kazası kaptlarına a
ın ı ırı mesını amır u unm - sılmasma karar verilmiştir. Gene bele-

tadır. diye kanununun 35 ve 36 ıncı maddele-
Bu cümleden olmak üzere belediye ri mucibince itirazı olanların müra

kanununun 32 inci maddesi mucibince caatları çarşamba günü akşamına kadar 
mahlle mümessilleri arasında çekilen kabul edilecek ve intihap encümeni 
kura neticesinde intihap encümeni a- tarafından tetkik olunacaktır. 
zalıklarına seçilen zevat dün bdediye Yeni belediye kanunu cümhuriyet 
reis muavini Bay Haliik Pepeyi'nin hükümctimizin başardığı büyük eser
başkanlığında bir toplantı yapmışlar- ler arasında memleketimizde beledi
drr. Bu toplantıda Ankara belediye yeciliği yeni baştan tanzim eden bir 
hudutları içinde oturan, seçmek ve se- kanun olmuştur. Gene bu kanun, seçi-
çilmek hakkını haiz olan zevatın isim (Sonıı 7. ıncı sayfada) 

, ....................................................................................................... 1 
, Beşinci Balkan tıp haftası açıldı i 

Balkan tıp haftası dün lstanbul'da baılamııtır. 
romanyalı doktorların geliılerini ve kaT§ılanışlarını 
Açılı, celsesine ait tafıili.t 9 ncu aayfamızdadır. 

Resmimiz, 
gösteri7or. 
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lnsanhğın mukadderatl 
Avrupa gene, 1914 yazının büyük felakete gebe günlerine benzer 

anlar yqıyor. Gerginlik ve asabiyet şimdiye kadar aörülmemİ§ bir had
di bulmuttur. ihtiyatlar seferber ediliyor, istihkamlar kuvetlendiriliyor, 
izinler geri alınıyor, hudut boylarına asker yığılıyor. 

Bütün nutuklar sulh haykırırken, bütün hareketlerde bir harp ko
kusu var. Milyonlarca ve milyonlarca zihinde hep aynı cnditcli sualin 
çengeli aaıh: harp olacak mı? 

Bütün ümitler bir tahlisiye simidi gibi hep aynı düıüncenin etrafın· 
da toplanıyor: ''Modem harbin ne müthit bir felaket olduğunu müdrik 
hiç bir tef bir Avrupa harbinin mesuliyetini omuzlarına alamaz.,, 

Evet ama, harbin her zaman iradeye bağlı kalacağını kabul etmek 
şartiylel Fakat sırf gösterit için bütün hazırlıkları yapıldıktan tonra, 
gün gelir ki, harp, artık insan iradesinin kontrolundan kurtuluverir. 
inşa ettiği roboto, bir gün mühendise isyan ederek istiklalini ilan edebi
lir. Jıte. insanlığın mukadderatı için en büyük tehlike buradadır. 

Medeniyet, çetin bir imtihan daha geçiriyor. Tehlikede olan kendi 
mukac:lcleratıdır. Binlerce yıllık insan gayretinin illf8 etmİf olduğu mu· 
azzam abide kendi kendine kıyacak mıdır} 

Sulha candan bağlı aciz fert, bu korkunç tehlike kart ısında ne yapa
bilir, yapabileceği yegane fCY kollarını açarak yalvarmaktır: 

''Sen ki her ıeye kadirsin, ey tabiat ana, yarattıklarmuı en müteÜ• 
mili olan insan oğluna acı, gerilmif sinirleri yatl§tır, beruı:a bir kibrit gİ· 
bi yaklapn hırslan dindir, kin ve gayzla tutupuf kalplere aevgi ve 
müsamahanın serinletici kadehinden sun, mvallı hodbinliklerimizin 
cezasım milyonlarca ananın ve masum yavrunun kamyle ödetme. Sen 
ki her ıeye kadirsin, ey tabiat ana!,, - Yatar NABi 

Evlennle işlerinde hangi 
ıekil evrak kullandacak? 

bütün evrakı parasız 
olmadan verilecek 

Evlenmenin 
ve pula tabi 

HWriimetia, evlenme iflcrinde kul
lanılan evrak hakkında buırbyara.k 
kamutaya vermiı olduğu kanun pro
jesi, Dahiliye encümeninin tMvibin • 
den ıeçerek ruznameye alınmak üze
re rlyuet makamına verilmit oldu. 
pndan, yeni proje ile kullanılmuı 
lilzumlu olan evrakın ha.ıırlamnaauıa 
bqlanıJmıttır. 

~leame itlerinde kullanılan ev • 
rakın 28-5-934 tarihll •• 2459 uyılı 
kanunun 5 inci maddeei mucibince 
kıymetıt ...nktan olarak bastırılma~
ta olmuıınn ve ayrıca damga remıı -
ne tibi olmasının evlenenlerin azal • 
maaında &mil te,kil eylediği gerek 
yapılan tetkiklerden ve alınan şikl -
yetlerden, gerek parti kongrelerinde 
temit edilen dileklerden anlaşılmıt
tır. 

Bu sebeple tatbtkinde devam edil· 

dotrudan dotruya wlendirme me -
murları tarafından nilfuı müdür veya 
memurlarına ıöoderilir ve bu ihbar -
nameler üzerine evlenme vakalı nU -
f.ua kütüilkıe kaydedilecektir. 

TUrkiye haricinde komoloeluJda -
rmmdan bafka ınalramlar tarafından 
yapılan evlenme muamelelerinin nU -
fu• dairelerine bildirllmcıi mecburi -
yeti kocaya alttlr. 

~de a - 2549 sqılı lraA.lawı 
S inci maddesinin blrlncl ve lldnci 
sınıf evlenme eilzdanlarmdan bıaflra 
evlenme evrakına ait hökmiyle nllfuı 
kanunuo'\ln tadiline dair 28 ikincitet 
rin 1331 '.arihli ve 60 aayılı kanunun 
ikinci ~desi kaldırılmıftır." 

Kanun, netrl tarihinden yUrürlüğe 
girecek ve hükümlerini Dahiliye, Ad
liye ve Maliye vekilleri tatbik ede -
teldcrdir. 

meai yüksek mahzur ve mazarrat do
iuracak olan timdiki teklin değiıti - Kullanılacak c'fVrak : 
rilme.lni ve evlenme evrakının kıy -
metlb pulaus olarak muameleye kon- Projenin evlenme iflerlnde kulla-
maaını temin için hazırlanmıı olan bu nrlmasını "tart koıtuğu evrak ıunlar -
kanun proejsini dahiliye encümeni dır: Beyan kiiıdı, ilin kağıdı, izin 
de milli kudret ve aervetln eeumı klğldı, muvafakat ldğldr, kayıt ihraç 
tepil eden, nüfusu artırmak ve bu - kağıdı, ihbarname kiiıdı, bülten, ika
nun artmMına en.gel olan blltUn ae -
beplerl ortadan kaldırmak devlet için metgih ~mühaberi, ıııbat raporu, i~in 
ihmali ..ıa caiz olmıyan ve ifası en tezkercaı, evlenme urfı, evlenme ı1 • 
ebem bir vazifedir. mühaberi, Uçilncil ıınıf evlenme cüz-

Bu bakımdan ehemiyetli bir adım 1 danı. 
telikki edilebilen bu proje hakkında 
bükUmetin ileri sürdüğü sebepleri ye_ 
rinde bularak eau itibariyle kabul et
mittir. 

Ancak eYlenmelere engel olan se-
beplerden mühim birinin de kazalar
da doktor bulunmaması yüzünden ka
nunun emrettiği muayene keyfiyeti -
Din f evkallde mü,kilata maruz kal -
mMıdır. 

Güreş birincilikleri 
Gar~f Ajanlığından ı 
17.18 eylülde greko romen rurkiye 

birinciliği müaabakaları yapılacağın
dan Ankara bölge birinciliklerinde 
derece alan arkadaılarm bu müaaba
kalara ıimdiden hazırlandmlmaları 
rica olunur. 

ULUS 

Zonguldak'ta 
havae1hk haftası 

Hafta çok neşeli ve 

güzel bir tarzda geçti 
Zonguldak, 7 a.a. - Zonguldak'ta 

havacılık haftası, zengin bir program 
hazırlanarak söylevler, konserler, tür
lü müsabakalar, kotular, yarıtlar, spor 
oyunları, kır ve deniz e&lenceleri, halk 
91 köylü toplantıları ve balkevl ıube
lerinin faaliyetleriyle her ıltnü bir 
bayram ıenliği içinde manalı ve heye
canlı gösterilerle yaptıldı. 
Haftanın son günü olan dün de baş

ta vali ve parti bafkanı okluğu halde 
yüz kişilik bir kafile ile Karabük ve 
Safranbolu'ya büyük bir gezi yapıldı. 

Karabük fabrikaları gezildi. Gece 
Çelikpalu bahçelerinde ıtık çailıyanı 
altında bUyük bir gardenparti verildi. 
Geziye ve ıardenpartiye Zonıuldak'
tan bir çok ecnebiler ve Karabük'ten 
İngilizler iftirak ettiler. Gezi kafilesi 
otelde misafir edildiler. 

Uray tarafmdan Uray oteli bahçe
ıinde miufirler ıerefine iki yüz kişi
lik bir Uzüm töleni verildi. 
Zonguldaklılaı la safranboluluların 

biribiriyle kaynaşmalarına fıraat ve
ren bu gezi, battanba§& &üzel oldu. 

lstanbul'a gelen seyyahların 
mikdan artıyor 

latanbul, 7 (Telefonla) - Bu sene 
zarfında htanbul'a gelen seyyahların 
geçen senelerden çok daha fazla ol -
duğu tesbit edilmittir. 

Yirmiden fazla transatlanti.k lima -
nımıza uframıı, bu varpurlarla yedi 
binden fula ıeyyah gelmi§tir. Diier 
vapurlarla denizden, trenle ve otomo
bille gelenler de hayli yekfin tutmak
tadır. 

Belediye turimı §Ubeai bunu nazarı 
dikkate alarak gelecek sene için daha 
geniı miıkyuta propaaanda yapılması
na karar vermiftir. 

Yurtta hava VO%İy,eti ... . 
Dün tdırimizde hava .. ;,.. ıleyın 

bulutlu, öğleden aonra kapal: ve ara-

lıkla yafmurlu geçmif, rüzgar, garp 
lstiilcametinden saniyede en çok 7 
metre hızla eami§tir. En yüksek ıaı, 

gölırede 33 dereceye kadar yüksel -

miştir. 

Yurtta orta Anadolunun garp ta -
raflarında hava bulutlu ve pek mevzii 
yağmurlu, cenup bölgeleriyle Ege'de 
açık, diğer bölgelerde kısmen bulutlu 
geçmittir. 

Son 24 aaat içinde doğu ve orta 
Anadolu bölgelerindeki mevzii yağ -
murların metremurabbaına bıraktığı 
su mikdarı Eekltehir, Sivas ve Kırıe· 
hir'de 2, Kırklareli'nde 1 kilogram -
dır. 

Rüzglrlar, cenub böliesinden Ege
de, ıarp, cenuptan diğer bölıelerde 

umumiyetle şimal istikametinden sa
niyede en çok 7 metre hızla esmiştir. 

Yurtta en yükaek ısılar Çanakka • 
le'de 30, Buraa ve Bodrum'da 31, İz -
mlr'de 32, Adana ve Elisıt'da 33, Ba
hlı:ealr'de 34, Siirt'te 35, Diyarbakır'

da 37 derecedir. 

Çağdaşlar 

Toparlak r.k•mla•a dilimizi alq
tırm11 olmamız, her halele tabiatin 
eserlerinden ilham alarak olacak ... 
Çünkü nüfuaumuzun her yafa olan 
niabetlerini tetkik eclenek toparlak 
rakamların daima büyük ks~mı ken
diainde topı..dıimı görüyoruz: Me
sela &Ot 65, 70 y&§ında olanlart 61, 
66 ve 71 veya 62, 67, 72 yaılarmda 
olaDl11ra göre çoktur. 

Türkiye'de bir yapnclan küçük o
lan nüfuaun yekUıua 258.909 erkek, 
227.744 kadm olarak 482.633 dür. 
On yaımdan küçük olanlarm yeku
nu, ıu mikc:ları buluyor: 5.067.703 .. 
Eier arumacla yqamakta olan yüz 
yqmrdan fazlalM'I •e hatta 80, 90 
1a.tlar1111 da bir tarafa bırakarak, 70 
yap nonml had olarak kabul etmiı 
oleaycbk, bu he.aba ıöre, Turkiye'
nin nüfuau elli milyonu aprdı; yeni 
naail, de•amlı olarak evela mikdar 
fazlalıiı ka,dediyor. ljyen tartları
nın .ıw, çocuk ölümünü dofuran 
imillerle mücadele ft ölüm nUbeti
ni aaaltailen, clii• taraftan, iktiıaa
di ,...darın •eniflemeai, ha,.at hac -
minin inkipfı, Y&fUDA kolaylıkları 
e•lenenl.m aayılanm J'iikwltmek -
teclir. 

Toparlak rakamlann yiikaeldik 
vaaıflarma bakınız: Türkiy 'de on 
yapnda olanlar - im " erkek olarak -
525.174 dür. Halbuki :meaela on b~r 
yqmda olanlar 193.831; on iki ya
tmda olanlar 410.197; on Uç yaımda 
olanlar 244.475; on dön yaımcla o
lanlar 220.813 dür. 

Halbuki, meeeli, on bet yqında o
lanlat"ın sayıaı 305.043 dür. ıs - 19 
araaında olanlar da İıle bu kadar 
yüksek bir rakam yoktur. 

Yirmi Yatında olanların yek\ınu 
515.469 dır. 21 yıı~:nda rn 
bu mikıdana llDCK üçte birini bulu
yor: 172.858 ... Ve 25 yaıına kadar o
lanlar arasında 280 bin ı sayıaı ar
tan rakam olmadıiı halde 25 raka
mı, 649.272 ye yükaelmt:ktedir. 

30 - 34 Y&f arasında bu fark, ha)· 
ret• d•i• dereceJ'i bvlmaktadır: 31) 
yaımda olanlar, 631.897 kiıiclir, ki 
31, 32, 33 ve 34 y&§mda olanların 
yelulnu ancak bir mik.du-ı bul.bili -
JOI"· 

Fakat bütün bunlar arumda en 
eaıMrHaa, 90 ile N 7at U"Mmcla o
lanlanlad .. : ......... a&7JllUQa •Ö
re. 90 vaşm~a- olaıılarm. vP-1rW.u 
19.690 dır. 6uyucek bır rakam •. l'-a-
kat 91 yqmcla olanlar 4568, ea ya -
ımda olanlar 708, 93 yqmde. olan
lar 461, 94 ,. .. mda olanlar ancak 
282 dir. 

Acaba toparlak rakamı aeYmemiz, 
bizim için en kıymetli varlık olu 
hayat üzerinde, onun entereauı e
serlerine raatladıimıız için midir? 

Denizbank'ın vücude geti
receği yeni teşkilat 

Denizbank umum müdürliığünün 
dtnizyollan ve Akay idarelerini tek 
bir idare haline ıetirmek için yaptığı 
tetkikler sona ermi• ve bunun için bir 
proje huırlanmııtır. Denizbank'tan 
verilen malumata göre, bu projenin 
yakında tatbikatına geçilecektir. Bu 
şekil, iki idarenin tevhidinden ziyade, 
bankanın daha faydalı olacağına ka
naat beılediği yeni bir tetkilat mahi
yetinde olacaktır. 

Bankaya bağlı bulunacak bu yeni 
tetkilit, tamamen mülga Seyrü Sefain 
idaresinin benzeri olacaktır. 

Bu arada Akay iami ortadan kalka
cak ve Akayın forması da kaldırıla
caktır. Karaköy'deki Akay bınası ta
mamen Denizyolları acentalı&ı olarak 
kullanılacaktır. 
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Köylerimizin bütçe gelirleri 
ne şekilde temin edilecek? 

Varidatın fazlahğı için 
bir çok hükümler 

• • 
yenı proıeye 

konuldu 
Hükümetin köy kalkınmuını en kısa bir zomanda ıerçekleı

tirecek radikal tedbirleri ihtiva etmek üzere bir köy kanunu 
projesi hazırlamıt olduğunu haber vermit ve projenin umumi hü
kümlerini yazmıftık. 

Köyün en mühim meıeleıi o
lan köy varidatı, masrafları ve 
büdceai mevzuları üzerinde yeni 
proje, birçok yeni hükümler koy
maktadır. Bu hükümlere göre 
köy ıelirleri ıunlardan ibarettir: 
Yardım parası, imece kıymet tutar

ları, bu kanunun hükümlerine göre ve 
diğer kanunlara göre almacak ceza pa
raları; köy namına yazılı emlik, eraı:i 
ve müesseseler hasılatı, köy itlerine 
tahsis edilen vakıf mallarla avariz ge
lirleri; devlet, husust ve belediye bUt
çelerinden yapılacak yardımlar, hedi
ye, bağı,lanmıı para ve mallar; harç 
ve ücretler; köy sınırları içindeki tq 
tuğla, kireç, kiremit, toprak, kum. kil
li, çakıl ve benzerleri ocaklardan taf
ocakhrı nizamnamesine göre alınacak 
paralar; köy sınırı içindeki orta malı, 
otlak ve meraların kira paraları; köy 
iyinde ke•ilip satılan hayvanlardan 
belediye vergi ve resimleri kanununun 
29 uncu maddesi hükümlerine ve tari
felerine göre alınacak zebhiye resmi; 
belediye vergi ve resimleri kanunu
nun 21 inci maddesi hükümlerine gö
re alınacak ihtisap resmi; sergi &ermi: 
köye mensup motörlil nakil vasıtala

rından ve bisikletlerden ve köy hudu
du dahilindeki liman ve &öllerde çalı
ıan motörlü, motörsüz, deniz küçük 
nakil vuıtalarından köy derneklerin
ce tanzim edilecek tarifelere göre alı
nacak resimler; köy sınırları içindeki 
kaplıca ve maden ıuları ha9ılatı; köy 
teşebbüsleri hasılatı; istikrazlar; ce
zalar hasılatı, müteferrik hasılat. 

Köy gelirleri, son üç yılın tamilit 
vuatilerine, iktıaadi vaziyete, kanun
larla gelirlerde yapılan değifikliklere 
göre hesaplanarak bütçeye konulacak
tır. Bu para, kanunun hUkümlerine 
uygun tekilde toplanacak ve harcana
caktır. 

Jmece' 
a > v;.: uı::-::- 1 . ... -:.:J: of Aft'IAt.t--=••1 ""' 

görülebilecek köy iılcri imece ile ya
pılacaktır. 1mece köylünün kendin
sıtalariyle, kuma11, kllreii, ıabanı ve 
sair aletleriyle bizzat veya ırgatları i
le köy itinde çalı1maaıdır. 

B) imece, derneğin kabul edeceği 
ya nüfuı, hane ve çift hayvlJU .... 1a
rına veya bunların l1fisine veya birine 
göre tev.zi ve herkese müsavi yolda, sı
ra ile tatbik olunacaktır. Bunun için 
köyde imece def teri tutmak, ve ime
ceye gelenleri oraya yazmak, ve bura
da çalıttığı günleri ıöstermek mecbu
ri olacaktır, İhtiyarlar, aliller ve mağ
durlar imeceden hariç tutulacaktır. 
Ancak hizmetçi kullananlar imeceye 
dahil edilecektir. Çift hayvanı, araba 
veya sabanı ile birlikte çalıpnların 

bir gilnlüğU, yalnı.z batına çalı,anlara 
nispetle hesap olunacaktır. 

C) Köylü imecede kendi itinde ça
lıştığı gibi verimli çalışmıya meobur 
olacaktır. Köylü imeceye ancak köy 
derne~i kararı ile gidecektir. Derne
ğin kabul ettiği itlerde ve kabul ettiği 
miktarda çalışacaktır. Ancak yapılma
sı kabul olunan itler, tayin olunan 
günlerde ikmal edilmemi .. e bu ifin 
bitirilmesine kadar encümen kararı i
le imece uzatılacaktır. 

Sel basması, sulama kanallarının 
yapılması ve uzatılması, içme veya 

hayvan sulMD& ıularının kesilmesi, 
köprü yıkılması, bir yolun çökmesi 
ve yangın gibi müstacel ve tehlikeli 
hallerde enclimen kararı ile de imece 
tatbik olunacaktır. 

Vaziyet ,encUmen kararını da almı
ya müsaade etmiyecek kadar müıtacel 
olursa ,kararı sonra almak üzere muh
tar, köylüyü hemen imeceye çağıra

caktır. 
E) Müatacel ve tehlikeli hallerle su 

ve sulama işleri müstesna olmak üzere 
çiftlik itlerinin hızlandığı zamanlar
da ve hele ekim, çapa, orak, demet 
çekme, harman zamanlarında imece 
yapılmıyacaktır. 

F) imeceye köylUyU muhtar çağıra
cak, i9e muhtar gönderecek, itleri 
muhtar dağıtacaktır. İmece icraatın
dan muhtar mesul olacaktır. 

G) 1111ece ile yapılması kabul olunan 
itler, para ile yaptırılmıyacaktır. An
cak bu itlerde para ile alınması lbım 
olan malzeme, ilit, edevat ve makine 
bedel veya kiraları ve tutulması lazım 
gelen uıta ve emsali ücretlerle para o
larak verilebilecektir. 

Yardım partuı : 
Köyün başka para gelirleri, köy me

murlukları ve aylık ve yıllıklarına, 
köy hanları vergisine, masraflarına ve 
taıtikli it programlarının paralı kı

sımlarına yetmiyen köylerde köylüye 
köy yardım paraaı tevzi ve tahsil olu
nacaktır. 

Köy yardım parası: bina ,erui, hay
van, kazanç ve yol paraaı maarafları U· 
zerinden tevzi olunacaktır. Ancak tev .. 
zi olunan miktar bu matr&hlardan dev· 
lete veya huıuıi idarelere verilen ver
ıi miktarmın yarıımdan fazla olamı
yacak ve bi.r mükelleften 25 liradan 
fazla alınamıyacaktır. Ancak zaruret 
halinde vergileri mecmuu 50 lirayı ge
çenlere yapılacak tevzilerde yüzde on 
sam yt.pılabllecektir. 

M'a'fratıtara de nta~ ~inde köy , -----·- ·- . ... " . ,. __ 
taaltte baDll meftiinierde tamü-... 
nacatı demek kararı ile tespit oluna
caktır. 

Köy yardımı nakten tahıil ol\10&
caktır. Ancak ayniyat vcı:enJ,.ı-cl•~.~ 
cüın•nin rayıce göre taktır edecegı fı
at üzerinden ayniyat alınması cai.zdir. 
Nakit ve ayin vermekten kiz oldukla
rı, encümen kararıyle sabit olanlardan 
gene encümenin it rayitine g6re •ere
ceği karar dairesinde emek ve İ1 ola
rak da tahıil edilecektir. 

Köyde yqamıyan kimıelere ait köy 
ıınırları içindeki toprak, bina ve lııay
vanlardan da köylülerin vcreceli ni• 
pet dahilinde köy yardımı almacaktır. 

Gerek bu bakımdan ve gerek do -
tan çocukların ölümden korunması 
bakımından memleketin bu acLkh boş
lutunu bir an evci doldurmak için 
tedbirler almaaını, ancak, bü.kümetten 
bekler. 
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Köy halkından olmayıp ve köyde 
malı bulunmayıp ancak 6 aydanberi 
köyde oturan ve itliyenlorden kazanç 
ve yol paraaı için köylünün mUkellof 
oldutu ni.t>ette yardım parası alına· 
caktır. Köy yardımı encümen taraf m• 
dan maliye ve husuıt idarelerce veri
lecek taıtikli defterlere göre tahak
kuk ettirilip birinci kinun ayı içinde 
köy konalı kap11111a ve göz önü aayı
lan yerlere asılmak suretiyle mükel· 
teflere ilin olunacaktır. ilin tarihin· 
den itibaren mükellefler onbet gün i
çinde tevzilerde kanun hükümlerine 
uygunsuzluk veya nispetlerde yanlıt
lık olması ile itiraz edebileceklerdir. 
İtiraz; muhtara yazı veya sözle yapı
lacaktır. Sözle yapılan itirazlar bir 
defte.re yazılacaktır. Ancak bir hafta 
içinde bu itirazları tetkik ederek blr 
karaa bağlıyacak ve itiru edene tf~ 
lii edecelrtir. ltiru eden bu karata da 
itira zederae on beJ gün içinde derne
i• müracaat edecektir. Köy derneği 
fevkalade toplanarak bu itirazları tet
kik ve bir karara baflıyacaktır. Der
nek kararına yapılacak itirazlar da .ka
za idare heyetince tetkik olunacaktır. 

Evlenme iılerinde kullanılacak 
evrakın vesaitin daha çok olan, Ma -
liye vekilliğince evelce olduğu gibi, 
hazırlanması muvafLk görülerek bi -
rinci madde o yolda yazılmış ve bu 
itlerde allkMı çok olan Adliye ve -
kilUğinin de kanunun icrasına me • 
mur edilmesi lüzumlu sayılarak bu 
husuı da ilive edilmittir." 

Dalıiliye encümeninin metni : 
Proje, Dahiliye encümeninin üze

rinde yaptıiı tadillerden aonra ıu tek 
1i aım-.tır : 

.. Madde 1 - Evlenme itlerine ait 
olup nnilerl aplldak:i lwtede ıöate
rilen varakalar, ali.kadar veklletlerce 
te9blt edilecek tekle ıöre Maliye ve
kilililnce buırlanıp Dahil~ Vekl • 
letl tarafından icap eden dairelere 
paruu olarak verilir. 

Bu evrak damp resminden ve bil· 
umum harçlardan muaftır. 

Evlenme itlerinin bu remıf klirt • 
lardan bqkaaına yazılması ve evle -
nenlerin her hangi bir ıuretle iane ve 
maerafa tabi tutulmuı yuaktır. 

Madde 2 - Evlenme illıbwa_...i 

Loyd Corç ve harp! 
lbtiyar ingiliz diplomatı l.Qyd 

Cor' son yudığı ımblelerden bi· 
risinde barbı "medeniyet cell•dı" 
diye vasıllandırryor. 

Bu debfetli terkibi 16realer 
içinde hafızaları zayıf olanlarla 
yaıları pek küçllk olanlar bir feY 
düşünmiyebilirler; fakat yaıları 

büyük ve hafızaları yerinde olan
lar, yaılı siyHet adamıma 1914 -
1918 harp kabine•ind• mahimmat 
nazır/ılı ve bapekillik ettifiai, 
h~r halde, batırlıyacaklardır. 

Bu noktayı ltendi•ine d• batır· 
/atak, belki de : 

Nefalmcle tecrtibe)'le, inan, sl)'lerlm sana 

llısraıaın inıillsce•ini ohya -
cak ve yahat reuam Çallı ıibi: 

- Sis bam balumyıal diyecek· 
tir. 
Hodnıa bJJıj,.aDJ bilir mi•i· 

nJsl 
Haııl, boca Hqlld• dsederlıen 

bJrt..,i7• bdıalum ylkwk ,k,~li 
iskarpin giymel~rınin günah oldu • 
;una IJIJylet, darurmUf. Bit gan ce· 
.matt•a biri.ı k•ll4Uiae ı 

- , .. bocde.U, mi•..,_ 

da yalcsek ök,~li ialcarpin giyiyor! 
Deyince boca, iatilini bozlDlya

rak şu cevabı vermiı: 
- Fakat o haspaya yakışır/ 
lhtiyar diplomat da, acaba, ken

disini bocamn karı., gibi mi glJ

rDr? - T. I. 

77 •enelik Qfk I 

Lehiatan'da 105 yaıında bir •
dam, 96 yaımda bir kadmı tam 77 
.-e devamlı bir M1Htte Mvdiktea 
acmra nihayet maradma eraait, 
ya'9'111duaİJ'l• nlenmitm. 

Zamane MYriainin pek as 3-
mürlü oldufunu iddia edonleri bu 
hadiae tekzip edecektir. Gene bu 
77 MGelik mizmin tngİ de IÔale
rİJOI' ki atk ÖJI• mGahil ile filan 
teclaYi edil.w&.- Wr butal* 
deiiklir l 

Rir efmne: 

bterae;.uz masal eleyiniz, iaterae
niz çocuklar11111z için yazılmıt 
abliık kitabından bir sayfa: Ti
rol'cie bir çay kenarmda köylüler 
bir çanta bulmutlu'. Büyücek ve 
titkin bir pata. .. Tapla, ıu, ara 11-

ra hMınmıza selen unmulmut cle
finelenlea biri sibi... Çantaam i-
9inclen çıkanlar da onları aldatma
mıı: 3000 İngiliz liralık bir çek, 
bir albn tabaka, bir IÜriİ mücev
herler ... 

KC;ylW. ba efyaya hiç dokun
madan kuabay• götürmüt, poliae 
teelim etmiıl•. Bu çanta oralarda 
seyahat eden bir İngilize aitmit. 
Kı,metii etYalanm anyan sahibi, 
bir mliddet sonra çlıkat'elmit ve 
çantwmn llubetini ölrenince onu 
sedren köylil«e 300 iDıiliz liruı 
Hlmit-

Ne büyük fazilet örneti cleiil 
mi? Fakat bir ıazeteci, çantayı 

bulan on dört köylüden her birine 
ayrı ayrı ıu suali M>rmtlf ı 

"- Eiw bu çantayı hep bera
ber deiil de yalnız aiz bulaayclı
nız cetirip poliae teslim eder miy
dinia 7 

Netice, yakandaki aatn"ları oku
yup, fU uırda İnaaniann iyi hİe
lerİnİlı hala maeallardaki bdu
baki olduiuna inananları İnkİHl'a 
uğratacak una, ne yapalım ki, bu 
14 köylüden hiç biriai pek kati o
larak : ·•- Eveti,, cliyememit. 

Realiat filoeofun ıu aörinii 
hatırlayınız: Fazilet, nadir bir 9İ
çektir ki, h• ildim •• toprakta Y• 
tİfılDeZ l 

Çoban ve ayran ! 

Çoban Mebmet'in ••elkİ sünkü 
ziyafette almank dünkü Ulu•'• bL 
adan bir neminin öniincle bet. altı 
bot ayran barclajı sayılıyor. 

Afiyet olaun! Sade, vaktiyle ço
banclıı bir aice ko:rıanu kmcll eliyle 
aaimıı, ondan .,...... yapnufbr; •Y· 
ranın tadım bilir, diye dejil. 

ÇcıMa, ,.,... ıiW lnavetll" IÖ. 
.... ,....... .-seklettl.-....,.. 

Köy yardımı ve bUtUn geHrılri, 
muhtar veya tayin edeceği kiJDleler 
tarafından dip koçanlı ve numara sı
ruı takiıp eden makbuzlar mukabilin
de tahsil olunacaktır. Mazeretsiz tah
sil müddetini geçirenlerden yüzde on 
fulaıiyle tahıilit yapılacaktır. 

Yardım tahakkuk defterleri. mak· 
buz, dip koçanları encümen ve derne 
ğin itirazlara vereceği kararları ha'llİ 
defterler en az bet yıl ıaklanacaktır. 

Köy sınırları içinde çayır, tarla. baı, 
bahçe, bottan gibi mevsimlik ziraatlc· 
ri beklemek üzere tutulan mevsiınlik 
bekçiler ücreti köy yardımı haricin•e 
bekçinin mahıulünü bcklediii toprak-

(Sonu 9. ncu aylada) 

iitlerimiacl.adir. Eski tirk i5küi 
olan ayran ona yalafmuua da Jüaıııı 
7·1at-• 
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Yahudiler ve İtalya 
ltalya'da fqiıtliiin Almanya'da 

milli ıoıyaliltlikten ayrddıiı nokta • 
lardan biri, yahudilere kartı takip et • 
liği ıiyaaetteydi. Nazilik yahudi •· 
leyhtarlığını miıtik bir umde haline 
ıetirdiği halde faıiıtlik buaüne kadar 
Yahudi meselesiyle meıgul bile olma • 
ııuıtır. Fakat görülüyor ki fatiıtlik de 
lnaruluıundan on altı sene ıonra Nazi· 
liğin bu yahudi aleyhtarlığı umdeıini 
benimscmiye ve tatbik ebnİye karar 
\'ermiıtir. Birkaç gün evel, Musolini. 
rıin reisliği altında toplanan bir kabine 
İçtimaında yahudi meselesi hakkında 
ehemiyetli bir karar verilmiı ve bu ka
rar da d"ôrl maddelik bir kanun teklin
de neıredilmiıtir. Kanunun metni ıu
dur : 

1 - Bu kanunun neıri tarihinden 
İtibaren İtalyan kırallığının toprakla
l'lnda, Trabluııarp'ta ve Eıe adala • 
tında yahudilerin tavattun etmeleri 
ınemnudur. 

2 - Bu kanunun m&naıına söre, 
başka dine mensup olsalar da yahudi 
•.,kına rnenıup olanlar yahudi sayıla • 
c:aklardır. 

3 - 1919 senesi ikincikanundan 
beri yahudilere verilen vatandatlık va
:ıiyeti ilga edilmiıtir. 

4 - Bu kanunun neşri tarihinde 
İtalyan tebaası olmıyan ve yahut yu. 
karıki maddeyle İtalyan tabiiyetinden 
kıkarılmış olan yahudiler, İtalya kı • 
rallığının topraklarını, Trabluıgarb'ı 

•e Ege adalannı altı ay zarfında terk 
edeceklerdir. 

Görülüyor ki sonuncu maddesiyle 
kanun makabline de teımil edilerek 
on dokuz seneden beri İtalya tabiiye
tine giren yahudiler de vatandatlıktan 
çıkarılmakta ve memleketten ihraç e
dilmektedirler. Kanunun ıümulü içine 
tiren yahudilerin mikdan sarih olarak 
bilinememekle beraber, her halde on 
bini tecavüz ettiği muhakkaktır. De
:ınek oluyor ki bu kanunla ltalya'dan 
on binden fazla yahudi ihraç edjJmek
t. ve bundan böyle ltalya'nın kapılan 
l'ahudi muhaceretine kartı kapatıl

lnaldadır. 
halya'da da yahudi aleyhtarlığı, 

Alrnanya'da olduğu sibi, anının bir 
ıniıtik haline getirilmiıtir. Fakat ha. 
kiki sebebi, maddi ve iktısadidir. Da • 
•-ınuı olan memleketlerde yahudi ser
~~ ·ımııt·· ır IldhtlÇiirilfl 
~retmek teetbbüsünden baıka bir 
fey değildir. Faıizmin ruhunda bunun 
0lrna.ı.i-c. ltalya'nm, iktııaden en dar 
bulundueu ve lngiltere'den ümit etti
~ istikrazı yapamadıKı bugünlerde 
tatbik etmesinden de anl~ılmaktadır. 
Bunu daha basit bir miıal ile anlata • 
bilmek için 9unu ıöylemek kafidir: 
laviçre'de iktısndi buhran çok artbiı 
tarnan Cenevre'de dükkan açmak Ce
tıevre'de doğmuı olanların divuı ol • 
ınu~tu. Yalnız Almanya'da de;il, Po • 
lonya, Romanya ve diğer memleket • 
lerde de yahudi aleyhtarlığı bu ıart -
lar a1tmda baılanuıtır. Nazi ve timdi 
de faşist partilerinin bu meıele etrah
"• ördükleri miıtisizim, iktısadi zaru
retleri mazur göstermek için yapılnut 
bir teşebbüsten ibarettir. Fakat ıebebi 
rıe olursa olsun, yahudi aleyhtarlıfı, 
demokrasi aleyhtarlıfı gibi, Nazi Al
ltıanya ile faıist halya arasında yeni 
bir yol arkadaşlığı oluyor. Ve iki oto
titer devlet arasındaki münasebetleri 
takviyeye yardım edecektir. Netekim 
J.litıer, Nüremberg kongresinin açılıı 
l'lutkunda yahudi aleyhtarlığından 
~•ederken, bu umdeyi diğer bir 
"büyük devletin" de benimsemiı ol • 
ltıasından memnuniyetle bahsetrnittir. 

A. Ş. ESMER 

l ...... : .... ~ ....... " .............................. ı 
KU(UK Dl~ HABERLER .................................................... 
X Roma - İtalya'yı ziyaret etmek

te olan macar endüstrüıi işçil~rinden 
lltürdckep bir grupu kabul eden Muso
lini, 1talya'nın daimi maca.r dostu o
larak kalacağını beyan etmiştir. 

X Bükreı - Romanya ile Sovyet • 
ler arasında bir anlaşma aktedildiğine 
dair yabancı memleketlerde çrkan ha
berlerin kat iyen asılsız olduğunu Ra
dor ajansı bildirmektedir. 

ULUS 

D 0 N Y -A . H A B . E R L E R İ B.Henlayn 

Nüremberg beyannamesinin akisleri; 

Almanya, tuttuğu yoldan 
katiyen dönmiyecek ! 

Nüremberg •o-
kaklarında bir 

40.000 . 
milisi bir geçit iŞ re•mı ya-

pan alman or-
du•u halk tara-

geçit 
. 
yaptı lınclan alkııla-resmı 

nıyor 

Nüremberg, 7 a.a. - Havas bildiriyor : 
Siyasi mahfillere göre, Hitler'in kongrede okunan beyanname

si, Almanya'nm hiç bir suretle takip etmekte olduğu yoldan dön
miyeceğinin bir ifadesidir. 

B. Lansburi Orta 

Avrupa'dan döndü 
-

"Ekonomi ve toprak 

meseleleri harple 

halledilmemeli ! ,, 

Nüremberg' de 
Nürcmberg, 7 a.a. - Südet alınanla

rı lideri Henlayn, buraya gelmi,tir. 

B. Henlayn, B .von Ril:ıentrop'la U· 

ıun uzadıya görüşmüftÜr. Fakat evel
ce B. Hitler'i görüp e-örmemiş olduğu 
malQm değildic. Her halde B. Henlay
nın dün Prag'da neşrolunmuş olan 
teklifleri hamil olmadığı burada temin 
olunmaktadır. Bu tekliflere burada 
kabulü gayri kabil nazarıyle bakılmak
tadır ve tereddütsüz olarak reddedil
mektedir. 

Ayrıca bildirildiğine göre B. Hen
layn, hali hazırda, bir soğuk algınlı

ğından muatarip olup yatakta yatmak
tadır. Kendiıinin bu gün Hitler'i gö
rüp görmemiı olduğunu reamt bir 
membadan tahkik etmek imkinı hasıl 

Londra, 7 a. a. - İtçi liderlerin -
den Lanaburi, merkezt ve cenubi Av
rupa'da yaptığı aeyahatten dönmilı -
.. olmamııtır. tur. 

Gazetelere beyanatın-da, Romanya Almanya'nın Prag orta elçisi d~ ?u· 

1 "b" H t" raya gelmi' ve derhal alman harıcıye kıralı Karo , macar naı ı or t ve , b" .. 
. . . .. .. . . J nazırı fon Ribbentrop la uzun ır mu-

Yugoslavya naıbı Pol ıle goru,tüğü- l"'- tt b 1 t 
. . . -a a u unmu' ur. 

nü ve bütün devlet reıslerının kom • 
şulariyle sulh içinde yapmak iste· 
diklerini aöylemittir. 

Lansburi'nin kanaatine göre, eko· 
nomi ve toprak güçlükleri bir harp 
ile halledilmemelidir. Çünkü herhan
gi bir harp Avrupa medeniyetini öl • 
dürecektir. 

B. Kund'un Nüremberg'e gitmek Ü· 
zere Prag'dan hareket etmit olduğu 
istihbar edilmi9tir. Mumaileyhin çe-
koslovak hUkUmetinin tekliflerini hi
mil olduğu aöylenmektedir. Kendiai
nin yalnız B. Henlayn'la değil, aynı 
zamanda B. Hitler ve B. Ribentrop'la 
görüıeceği riva)'Ct edilmektedir. 

Çekoslovak meselesinin 
halli yakınlaştl 

Fransız tefsi rler·r 
Paris, 7 a.a. - Paris gazeteleri, çekoılovak meaeleıinin hallt: 

doğru yaklaıtığmı tebarüz ettiriyorlar. 

--, ''Pöti Parizyen" §Öyle yazıyor : Nüremberg'te toplanmış halk ara
sında ise bu beyanname şöyle tefsir e
diliyor: Südetlerle Prog 1 

_ ~ 1 Cümhurreiai Beneı, yalnız dirayet-
hu •• k ü m etİ arasındaki li .?ir .dev~etreisi ve meauliyetler~~i 

mudrık bır devlet adamı olarak degıl 

müzakereler az daha kesiliyordu! 
aynı zamanda tam bir avrupalı aıfatiy
le hareket etmektedir.Beneı'in hare
keti, Çekoslovakya'ya dost olan bütün 
memleketlerde layı.kiyle takdir edil-

• 
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ITORKiYE BASINll 

38 milyarllk 

dolandıncıhk 

bir 

dôvôsı 

KURUN'da Bay Aaan Us, bu baı
lıkla yazdığı baıyazısında demekte
dir ki : 

''Bqünlerde ADMtriıka'da bütün 
dünyayı ali.kadar eden büyük bir do
landırıcılık davası görülüyor. On 
milyon nüfuslu Nevy~k ıehr:inde 

bet aenedenberi gizli gizli itliyen 
bir piyango aalıtekarhiı ile ameri
kan gangsterleri halktan 38 milyar 
dolar dolandrrmıtlar. 

Fakat bu dava ile bütün dünyanın 
ali.ka.clar olmaaının aebebi aadece 
takibata eaaı olan olanclırıcılığuı 
akılları dolduracak bir azametle bu
lunımaıı deiildir. Aynı zamanda do
landırıcılıia vaııta yapılan piyan.eo
yu idare eden gangaterJerin batında 
amerikan demokrat partilinin Nev
york'taki rew Hineı bulunduiu id
diuı ortaya Çıkmlf olmuıd11". 

Hüli.aa ilk ıünlen:le alelade san
gaterlw aleyhinde açılmıı bir dava 
sibi görülen bu it timdi Amerika'
nın mukadderatım elinde tutan iki 
partinin, cümhuriyet ve demokrat 
partilerinin ıiyui bir müca.cleleai 
teklini almıttır. Şayet müddeiwnumi 
Devey iddia.larmı İıpat ederae cüm
huriyet partili adma selecek intiha
batta Amerika cümhurreiıliiine 
namzet olacak ve cümhuriyet parti
sinin muhalifi olan demokrat fa-ka
nm. Nevyork tetkilatı ki- buna Pa
many Hali deniliyor - temelinden 
yıkıla.c:ak tır .,, 

DOST IRAN VE 
TRANS lRANIEN 

SON POSTA'da. B. Ercüment Ta
lu bu baılıkla "Sözün kısası,, &Ütu-, p • 
nunda yazdıiı yazısmda Son o&ta -
da netredilmekte olan ve d09l Iran'• 
ait intibaların ehemiyetinden bah
settikten aonra hüli.aa olarak tunla
rı söylemektedir: : 

Hitler, halk tarafından gösterilmiye 
baflanan endiJelere cevap veriyor. O
nu, askeri tedbirlerle ve südetler me
ıeleıinde hiç bir tavizde bulunmıya

cağını söylemekle avutmak iatiyor. 

Kongcenın kültür celsesinde Göb
bels, 1938 milli alman mükafatını ka
zananları ilan etmiş, müteak iben Hit
ler bir nutuk söyliyerek kültür sahası 
da dahil olmak üzere nasyonal sosya
liıtliğin bütün sahalarda elde ettiği 
muvaffakiyetlerin artık inkir edile
miyeceğini kayde~i! ve bu devletin 
takip etmiş olduğu ırkçılık prensiple
rini haklı göstermiştir. 

Oatı-aTa'da; 

''Filhakika, aramızda, yeni lran'ı 
yakmdan bilen ve tanıyan yok gibi
dir. Halbuki yüksek ve kuvetli bir i
radenin, her manasiyle ıahane bir 
azmin, pek yakın bir mazide, ıairle
rin ''Viran" dan bafka bir sıfat ya
kqtıramadıkları bir bölgeyi, dünden 
bugüne nasıl battan qağı deği§tir-

mittir .• , ~-'~==-""""" .,-:.-.,. ;_uJ,. -.:....... ı ;,.. ~af fak 
.. Jur" guetiesı aıyor ki ı olabileceğini anlamak ve takdir ey-

Büyük bir geçit reami 
"Zeppelinfeld,, meydanında bu lila

bah it serviıine mensup 40.000 miliiı, 
Hitler'in önünde büyük bir geçit re•· 
mi yapmı,tır. Bunların bini avuatur
yalıdır. Ve ilk defa olarak böyle bir 
geçit reamine i'tirak etmektedir. 

Miliıler Hitler'e sedakat yeminle
rini tekrarlamıflar ve müteakiben 
Hitler de bir nutuk söylcmiJ ve demiı
tir ki: 
"- Sizin kazma ve kilrekleriniz Al

ınanya'nın mUdafaaaını ve istiklalini 
temin ediyor. Bu kazma ve kürekler 
yeni topraklar yaratıyor ve bizim eski 
erazimizi teminat altına alıyor. Her 
tarafta timall tarkide, cenupta ve hat
ti garpte Almanya'nın emniyetini te· 
min eyliyor.,, 

Hitler, bu sözleri tehditkar bir li
sanla söylemiştir.,, 

General Hierl'in nutku 
ı, te,kilatı reiıi General Hierl de 

söylediği nutukta demiştir ki: 
"- Almanya'ya ilhak ettiğiniz A

vuaturya'da te,kil edilen iş servisi he
yetleri ilk defa olarak bu şenlikleri
mi~de hazır bulunuyor. Bu tarihi anda 
bütün alınanlar arasında aanılmaz bir· 
lik yeminini yapıyoruz. Büyük Al
manya'ya yaşadı ğımız müddetçe işçi 
ve icabında muharip olarak hizmet e
deceğiz.,, 

Nüremberg'c 400.000 
kifi geldi 

büyük bir arbede oldu 
südet 

I' 
Çek polisleri 

mebusunu da 

ayrıca iki 
tahkir ettiler 

Prag, 7 a.a. - Dün Moravska - Ostrova' da, vaziyette yeni bir 
gerginlik doğuracak mahiyette bir hadise olmut ve bu yüzden, 
südetlerle çekoslovak hükümeti arasındaki müakzerelerin keıil
mesine ramk kalmıftır. 

Hükümet tahkikata başlamıştır. Ne
tice hakkında henüz reami bir tebliğ 
neırolunmamakla beraber, hadise şu 
suretle cereyan etmittir: 

300 kişilik bir alman grupu dün 
Morovska - Ostrara'da hududu geçmek 
istemiştir. Bunlardan 53 Unde silah 
bulunduğundan fiiphelenen polis me
murları, şilpheli şahısların Uzerlerini 
aramak istemişler, bunun üzerine po
lislerle almanlar arasında bir arbede 
çıkmıştır. 

Bunların Moravska - Ostrava hapi
sanesine götürülerek polis tarafından 
dövüldükleri hakkında dolatan bir şa
yia üzerine bir çok südet mebuslar va
ziyet hakkında malumat almak ilzere 
bu 'chre gitmitler ve halkın tezahür
leriyle karşılaşmışlardır. Mebualar 
müddeiumumi ile konu~tukları sırada 
eski polisler ihtarda bulunmaksızın 
halkı dağıtmak istemişlerdir. 

Bunun üzerine mebuslar koşarak 
kartlarını göatcrmigler, (akat hüviyet
lerini anlatıncıya kadar mebuslardan 
May bir kaç kılıç da.rbeai yemiı, meb
us Kölner de polis kumandanı tarafın
dan yakasından tutularak dıvara doğ
ru silrüklenip götürülmüştür. 

Bwıu.n üzerine mebuslar, polis mü
dürü nezdinde şikayette bulunmuşlar 
ve B. May'ı dövmüş olan zabıta memu-

runa yol vermesini iatemitlerdiır. Polis 
mildürü, bu talebi kabülden imtina ile 
vaziyeti tetkik edeceği vadinde bu
lunmu' ve bu huıuıa ait bir zabıt ve
rakası tanzim edilmiştir. 

May ile Kölner L. Hodza ile dahili
ye nazırına bir protesto telgrafı çek
mişlerdir. 

Siideı J><ırtiıinin tebliği 

Bir ara vaziyet çok gerginletmi!. 
mebusların maruz kaldıkları fena mu
amele üzerine südet partisi bir tebliğ 
neşrederek müzakerenin inkitaa uğra
tılmasına karar verdiğini bildirmiıtir. 
Fakat bu tebliğe rağmen mebuslardan 
Kund ve Roş aaaıt: 18.30 da B. Hodza'
nın daveti üzerine mumaileyhin nudi
ne gitmişlerdir. Bu görüıme, ıiyui 
muhafili hayrete dütürmüttür. Çün
kü südet fırkasının tebliğine nazaran 
müzakeratm inkitaa uğratılmasına ka
rar verilmitti. 

Akşam üatü, yapılan bir görütme Ü· 
zerine meselenin halledildiği ve gö
rütmelere tekrar başlanılmasının karar 
laştırıldığr bildirilmekteydi. 

Çek hükiimetinin teklifleri 
etrafında 

"Çek01llovakya'nın yaptığı son ta- lemek için lran'ı taıumak lazımdır. 
vizleri Almanya k!fi gönnckle kalma. Vatan ve milletimizin hayrhah 
malı, Almanya'ya rağmen Avrupa'nın ve civanmert dostu Majeat.e Rıza 
sulhunu kurtarmak hususun.da devlet- Pohlevi'nin cülusu, denebilir ki, Iran 
lerin gösterdiği iyi niyeti de takdir ey- ve İranlılar için bir saaıdet ve itila 
!emelidir.,, devreainin. batlangıcı oldu. 

Akıl ve kiyaaeı galebe 
çalacak mı? 

"Epok" gazetesi de §Öyle diyor : : 
"Öyle ümit ederiz ki, Nüremberg'

de akıl ve kiyaset, ihtiras ve geriliğe 
galebe çalacaktır. Fakat ileride her 
türlü yeni pazarlık yolunu Almanya'
ya kapamak için, Runaiman'ın talebi 
üzerine Pra& hükümetince t.ızim e
dilen yeni teklifleri bizzat Runsiman'
ın kendiaine mal edereık bir hakem ka
rarı auretinde ortaya koyması mürec
ceh olur. Bu ıuretle almanlar, öyle 
kolay kolay reddedemiyecekleri bir 
karar kargıaında kalırlardı. Eğer bu 
hakem kararı bilihare yapılacak olur
sa, çekler tarafından yeni tavizleri is
tilzam etmemelidir. Aksi takdirde çek 
devletinin iatiklali aözden ibaret ka
lır. Ve müstevliye kapıları açık bıra
kıldığı için her halde nedamet geti
rilir." 

Bedbin olmıya mahal yok 

"Övr" gazetesi, Almanya'nın ve 1-
talya'nın dahili vaziyetleri hakkında 
mevcut malılmata istinaden Avrupa'
run istikbali hakkında o kadar bedbin 
olmıya mahal görmemektedir. 

"Popüler" gazetaıi de ıöylc yazı
yor : 

"Çekoalovakya, yalnız akıl, adalet 
ve ihtiyatın delil aynı zamanda İngil
tere ve Franaa ile sıkı teması muhafa
za etmek azminin emrettiii bütün ta
vizleri yapmııtır. Binaenaleyh, bun
dan böyle İngiltere, Prag üzerinde d~
ğil Berlin üzerinde müessir olmalı
dJT.,. 

Şimdi de, yeni idarenin eon b6r 
muvaffakiyeti olarak, lran'ı Hazer 
denizinden Bura körfezine bdar 
kateden Tran&iranien demiryolunun 
ikmal edildiğini meHtTetle öiren
dik. 

Bu yeni açılan demiryolu, her ba
kımdan, fevkalade ehemiyetlidir. 
Bir defa, lran'ın kendi içerilerıine re
fah getirecek, saniyen, doıt memle
ketin tehlikeli anlarda müdafauuıı 
tesri ve teshil edecektir. Bundan 
batka; Transiranien'in, beynelmilel 
ticarete temin edeceği fayda azim.. 
dir. 

Bu eserlerin seneden seneye bibad 
ve hesap artm.aaını ve kom.şu ve d06l 
İran milletinin daha büyük ve daha 
genif refaha uzlatmasını, her türk 
gibi can ve gönülden dileriz.,, 

OPARLÖR ALEYHTARLICI 
ARTIYOR 

AKŞAM'da "Dikkatler" sütunun
da bu batlıiı tqıyan bir yanda de
niliyor ki : 

"Gazetemizin "Haklı tiıkiyetler,. 
aütununda dercedilmek Üzere ıelen 
kui mektupları araıında, oparlör
lerden yanıp ydulanJarın &ayısı gün 
geçtikçe artmaktadır. 

E.kiden pek çokları : : 
"Ah, ne iyi!. .. Evimiz, filanca mu

sikili yerin yanında!,, diye sevinir
lerdi. 

">< Paris - Hariciye Nazırı Bone, 
l\rıerika büyük elçUıini ve aonra Yu
naı: istan ve Çekoslovakya elçilerini ve 
nih~yet İngiltere büyük elçisini ka
bu ı etmiş ve kendileriyle uzun uzadı
Ya törüşmüştür. 

>- Paris - Marsilya liman amelesi 
Patr~nların ve mesai nezaretinin son 
tekliflerini reddettiğinden resmi gaze. 
te, Iv.arsilya liınanınm askeri idare al
tına lconulduğu hakkında bir emirna
llle mşretmiştir. 

Nüremberg, 7 a.a. - Sah sabahına 
kadar iki yüz otuz dört hususi tren 
buraya 175 bin kiti getirmi?tir. Diğer 
alelade trenlerin de getirdikleri yol
cular 1937 kongresinde gelen yolcular
dan fazladır. 

Yarı resmi Prager Pres, Hitler'in 
beyannam<. inde Almanya'nın umumi 
harpte olduğu şekilde siyasi ve iktısa
di ablukasının muvaffak olamıyaca~ı
nı beyan etmiş olmasını ehemiyetle te· 
barilz ettirmektedir. 

Muhakkak olan bir şey varsa o da 
Südet delegelerinin da.ha dün netre • 
dilmit olan hükümet tekliflerini al • 

mak üzere Başvekil Hodza'yı ziyaret 106 saat, 3 dakika, 
etmemiş olmalarıydı. Südetlerin bu 

taallülünü doğuran sebebin bir anlaı- 1 Q • h d f 
mazhk mı, yoksa vakit kazanmak ar - sanıye ova o . 
zusu mu olduğu henUz belli değildir. ı N k 1 T · M ·1 

Fakat timdi, tamamiyle aksiila
mel olmuıtur. Alabildiğine açılan 
ra.clyolar, bozuk pli.klı gramofonlar 
ve hele oparlörler halkı fena halde 
bizar ediyor; ainirleri bozuyor, 
Umıuni ael&met namına gürültüyü 

behemahal zaptürapt altına almalı ! 
Artık bu. kahir bir elueriyetin yük
selttiği temenni halini almıttır: Yal
nız lstanbul'dan değil, Ankara'•'1an 
ve diier şehirlerimizden de bu me
alde mektuplar alıyoruz.,, 

Kongre açılmazdan evel aalr aabahı 
400.000 kongrccinin Nüremberg'e gel
miş olduğu tespit edilmiştir. 

• 
Çekoslovakya bmınının 

tefsirleri 

·· • 1 . da BB evyor , a.a. - ayyarecı erı Bugunkil zıyaret erı esnasın · Al d"" 
R , b klifl . tebel ve len unya mukavemet rekorunu 

:Johemya gazetesi, beyannamede .ı - Kun.d ve 0 • un .u te erı . • hafif bir tayyareyle kıl'IJllflardır. Bu 

Mevlud X londra - Rusya imparatorluk 
~anecanına mensup romanoflardan 
u.ç k isiye ingiliz vatandaşlıiı ııfatı ve
rıinıiı:tir. Bunlar Çar Nikola'nm kız 
kardeşi grandüşes Kaenya'nın torun
ları prens Aleksandr, prenı Miıel ve 
Prenses X.Cnya'dır. 

Prag, 7 a.a. - Çekoslovakya gaze
teleri Nürembcrg'te doğrudan doğru
ya Çekoslovakya meselesine henüz te· 
mas edilmehıiı olmasını meınnpniyetle 
kartılamaktadır. 

man ekonomisinin bir harbe dayanabi- luğ ettiklerine daır de henüz bır ha- tayyareciler havada 106 saat üç daki
leceği zikredilmi' olmakla beraber, ber yoktur. da ve onaan.lye kalmıılardır. Ancak 
bunun mütecaviz bir liunla yapılma- Londra'dan gelen haberlere glSre bu mUddetin hitamında cebrt bir init 
mış olduğunu mUphede ederek vı de tekliflerin bir hulasatunı almr' olan yapmak mecburiyetinde kaldrklarm
Prag hlikümetiyle aüdet almanları a- ingiliz hükUmeti halen bunları tetkik dan hareket noktalarına inememitler
rasında herhangi bir anla,maya mani ı etmektedir. İngiliz mahfillerinin fik- dir. Halbuki nizamMme mucibince 
olacak söz sarfetmedifini MSylliyor ve rine göre bu teklifler ,yapılacak mil· oraya avdet etmeleri lbımdı. Binaen
bunu ıulh davası lehinde bir hiFDet o- zakerat için milkcgımcl bir eue tet • aleyh, bu rekonın re.men teKil odi-
1-ı"ak P)'d~İlıQrı - kil cd~ilir. lip oclilmi7eecii belli delildir. 

Vilayet seferberlik müdürü Kazım 
Orat'ın babası merhum Mahmut 0 -
rat'ın ruhunu taziz için 9-9.938 cuma 
günü, cuma namazmı müteakip Hıtcı
bayram camiinde mevlut okunacak
tır. Ara:u buyuranların teırifleri. 6413 
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1 
İNONÜ HAVACILIK ŞEHRİNDEN RÖPORTAJLARI 1 
------• 

iki dost devlet havacı 
gençlerini Türkkuşu'nda 
yetiştirmek arzusunda bulundu 

BQfını yculadığı demir, kuı tüyünden daha 
yumuıak gelen tayyareci kız 

Planörle uçan arkadCJ§ını 

1 nönü havacılık şehrinden bu
gün ayrılıyoruz: Kırk sekiz 

aaat bir misafirlik, havacılık şehri
nin yep yeni hüviyeti hakkında na
sıl bir fikir verebilir? Eğer ben, !n
önü'nün üç yaşına yeni giren tarihi
nin ilk günlerini bilmemiş olsaydım, 
kırk sekiz saatlik bir misafirlikten 
bir fikir almak nasıl mümkün olabi
lirdi? İnönü'nü hiç görmemiş olan
lar için havacılık şehri, yerden fış
kırmış gibidir. Onun çadırlık devri
ni bilenler ise, bugünkü beton bina
ların siluetinde türk inkılabının 

damgasını görürler: Baş döndüren 
sürat damga:sını •.. 

Bir memleket meselesi halinde, 
çok yakın zamanlarda türk gençli
ğinin, dünyanın en asil sporunu, va
zifeleştirmiş olarak İnönü'nün göz 
alabildiğine uzanan platformunda 
toplanmış olduğunu göreceğiz: Ya· 
kın zamanlar, Ti.ırkkuşu'nun bugün 
karşısında olduğu bütün müşkilleri 
birer birer halledecektir. Muallim 
meselesi, cihaz meselesi, saha mese
lesi ve saire saire ... 
Havacılık metodlarımızın ve on

ların aktüel kıymetlerini kaybede
ceğini asla düşünmeyiniz: Milll ka
biliyetinin alabildiğine şahlanmak 
imkanını bulduğu havacılık, bütün 
enternasyonal olan kaideleri, kendi 
bünyemize uydurarak onu bir milli 
iş yapmaktadır: Bugün, bizim ço
cukların yaptıkları ptanör figürle
rini, bizimkiler kadar muvaffakiyet
le tatbik eden kimse yok gibidir. Te
vazuu bir an için unutarak konuşa
biliriz: Havacılığımız yalnız Bal
kan 'ların değil, orta Avrupa'nın her 
hangi bir memleketiyle bile boy öl
çüşecek vaziyettedir. İnönü'nü zi-

!.Yazan~ 

ı~mal Kul~ 
yaret etmiş olan bir fransız tayyare
cisi, kendisinin yalnız gördüğü mi
safirperverliğe bir kompilman his
si olarak karşılanmamasını israrla 
kaydettikten sonra, İnönü'nde gör
düklerinin, bir çok memleketler i
çin henüz bir ideal olduğunu tasrih 
etmiştir. Henüz bir ideal.. Üzerinde 
sayısız sıhırh rüzgarların kaynaş

tıgı bu kadar emsalsiz bir tabiat par
çası, o toprak üzerine kurulmuş mo
dern havacılık şehri, mükemmel va
sıtalar ve nihayet bütün bunları kıy
met haline getiren eşine az rastla
nan kalitede bir gen~lik ... 

8 u defa İnönü'nden, bütün bu 
gördüklerimizi söyliyecek ve 

ziynetliyecek iki yeni haberle dönü
yoruz: Türk kuşu baş öğretmeni A
tatürk kızı bayan Sabiha Gökçen 
Avrupa turnesine çıkacaktır; 

İki yabancı dost devlet, Türkku
şu'na talebe göndermek teklifinde 
bulunmuştur ... 

Gökçen'in Avrupa seyahatinin 
henüz tarihi tespit edilmiş değildir. 
Kahraman türk kızının Balkan tur
nesinde kazandığı geniş zaferi, 
memleketler aşarak bir günün ha
disesi haline getirecek olan bu se
yahat türk havacılığının yeni bir 
muvaffakiyet vesikası olacaktır. 

Dost memleketlerin, kendi çocuk
larını Türkkuşu kanatları altına 

yetiştirmiye vermelerini de havacı-

gözetliyen tayyareci 

lığımız için bir iftihar mevzuu ola
rak kaydederiz: Oç yaşında olan 
türk havacılığı, daha emekleme dev
resinde iken, bir olgunluk tekamü
lü göstermiştir. 
İnönü'nden böyle müsbet ve bü

yük bir eser karşısında duyulan hay
ranlık hisleriyle dolu olarak ayrılı
yoruz. Fuat Bulca, kampın ilk hali
ni bilenler ve çadırlar içinde çalı
şanlarla iki sene eveline ait olan ha
tıralarından bahsediyordu. Başkan, 
bugün, orta Anadolu'nun bu boş 
yaylasında bize muazzam bir metro
pol gibi gelen tesislerin de, yakın, 
~ok yakın zamanlarda ba.sit Iı:uıu
beler gibi karşılanacağını söyliye
cek kadar realisttir: 
"- Daha Türkiye ölçüsünde ya

pacak çok işlerimiz var, diyor. ln
önü'nde bugün topladığımız genç
lik, davamızın piyonileridir. Bun
dan sonra kadroyu yaratmaya çalı
şacağız. Havacılık mevzuunda kad
ro, milletin tam kendisidir. Kadın
lı, erkekli, çoluklu, çocuklu mille
tin tam kendisi .... " 

Son senelerin hadiseleri, türk ha
va kurumu başkanının sözünü, tef
sir götürmez hakikatler halinde is
pat etmiştir: Tayyare, düşman sa
fında olduğu zaman, aman vermiyen 
bir kuvet halinde yakmış, yıkmış, 
harap etmiştir. Yalnız, cephe boyun
daki asker değil; yaralıyı barındı
ran hastane, beşikte uyuyan çocuk, 
tarladaki mahsul, fabrikalar, bina
lar, hülasa, medeniyet ve insanlık 
namına olan her şey; onun insafsıı. 
bombalarının esiridir. Bu hakikatin 
arkasından, felaketi önliyebilecek 
olan ikinci ve tek döviz geliyor : 
Tayyareye, tayyare ile karşı koya-

·Edebi mesleklerden: 

Realizm 
Suut Kemal YETKiN 

Sanatkar :-caliteyi y~_ ?ld~ğ.u .~i.~i, 1 tiz:n olmuştur. Hakikatin arkasından 
yahut da tasavvur ettıgı gıbı gorur. daıma hayal gelir. 
Şüphesiz, realiteden tamam~n uzak- İşte, realizm, natüralizm, parnas
laşmış, veya tahayyülü tamamen atmış sizm, senbolizm, yeni klassisizm, sür
bir sanat yoktur. Fakat sanatkarda her realizm, popülizm ilah .. gibi edebi 
iki görüşten biri muhakkak hakimdir. meslekler, başka başka isimler altında 
Edebi meslekler tarihi, sanat tarihi klassisizmle romantizmin, hakikatle 
gibi hayal ile hakik;ıtin mücadelesi, hayalin aksiyon ve reaksiyonunu gös
teselsülüdür. !Ik edebi doktrin olarak terir. Biz bu sütunlarda, müstakil üç 
klassisizmi görüyoruz. Onu roman- makale halinde, realiteye dayanan üç 
tizm takibediyor. Bütün edebi meslek- doktrini gözden geçireceğiz. 
ler bu iki görüşün batıp çıkmasından *** 
teşekkül eder. Akıl ve muhakeme ede- Romantizm, klassisizmin dar kaide-
biyatı olan klassisizm tesirini kaybe - !erine karşı sanatta hüriyet prensipini 
der etmez, klassisizme karşı vukua ge- ilan ederek, muhayyile ve haı.sasiyet~ 
len reaksiyonun şekli daim& roman- aklın boyunduruğundan kurtarmış, 

ferdi zevkin fantezilerine ve kaprisle-
caksınız !... . 

rıne tam bir serbestlik vermişti. Fer-

l nönü havacılınk şehrinden, 

bu davaların mahlul olduğu
nu görerek dönüyoruz: Buradaki 
gençlik, havacılığın emniyet ve hu
zur getiren taraflariyle; felaket ve 
dehşet getiren taraflarını tamamiy
le öğrenmiş bulunmaktadır: Ona sa
hip olmak ve ona hükmetmesini bil
mek ... 
Havacı genci yetiştirenler, çocuk

larımıza türk havacılarının yakın 

mazide imkansızlıklar içinde n~ler 
yarattığı hakkında bir çok vakalar 
anlatacak dökümana sahiptirler. U
fak bir arıza gösteren bir planörü 

tamirle uğraşan iki gençten biri, ar
kadaşına: 

"- Mehmet usta kadar da olama-
dın mı? Diyordu. 

Burada, bu Mehmet usta güzel ve 
pratik buluşların bir sembolü gibi
dir. Şimdi Eskişehir fabrikasının 

ahşap kısmı şefi olan Mehmet usta, 
İstiklal harbı zamanında düşman
dan alınan ve bozulmuş olan bir tay
yareye, ateş edebilmek için hususı 
ve kendisine mahsus bir tertibat 
yapmış .. Öyle bir tertibat ki, mitral
yöz, pervaneye değll\eden ateş ede
biliyormuş. Harp tayyareleri için en 
mühim teknik iş olan bu hususiye· 
tin, tahta bir aletle halledilmiş ol
ması, o zaman herkesi uzun boylu 
hayrete düşürmüş. Mehmet ustanın 
bu aletini tayyaresini takan ve cep
henin bu bulu' sayesinde mükem-
ırnol ı,."'rhAt"mnV ;,....,ırSnın.- 'hnlA •• a. •• 
nu anlattılar. 
Havacılarımızı yetiştirenler, Sa

dık, Fethi, ve Nuri'den başlıyarak, 
havacılığımız için gençlerimize Ü· 

mit ve cesaret verecek olan bir çok 
hatıra anlatabilirler. Mazi, bütün 
imkansızlıklara rağmen, bu kadar 
şerefli olduktan sonra, bugünkü sa
yısız imkanlar ve tam cihazlama bi
zi nasıl tatmin etmez? İnönü hava
cılık şehrinde, bütün bu mukayese
ler, bir sinema filmi gibi gözünüzün 
önünden geçit resmi yapar ve neti-

cede tam bir emniyet hissiyle dolu 
olarak ayrılırsınız. 

Gece geldiğimiz kamptan gene 
gecenin ilerlemiş bir saatin

de ayrılıyoruz. İnönü istasyonunda 
gene bir çok inenler var ve hepsi 
kamp yolnnu soruyorlar ... 

Havacılık, memleket müdafaası

nın dikte ettirdiği günün mevzuu
dur ve yakın bir zamanda yalnız bu 
yolcular d: :::ı, memleket müdafaa
sını konuşanların hepsi İnönü yolu
nu soracaklar ... 

SON 

diyetin ifratlarından ve muhdyyilenin 
sefahetlerinden sonra realiteye kuvet 
le dayanan gayri şahsi bir edet.,iyata o
lan ihtiyaç tabiatiyle kendinı hisset
tirecekti. A. Comte'un teessüs ve H. 
Taine'in o zaman temsil ettigı pozitı· 
vizm'in tesiri altında 19 uncu asrın i
kinci yarısının ilk yirmi senelerinde 
otuz yaşlarında bulunanlar her şeyden 
eve) hakikati araştırmakla r.ıeşgul i
diler. Romantizme olan bu reaksıyon, 
genişlemiş bir klassisizme dönüşten 
başka bir şey değildir. Genişlemiş bir 
klassisizm diyoruz çünkü on yedinci 
asrın muharrirleri de bir bakımdan re
alist idiler; fakat onlar, realitenin yal
nız bir kısmını ifade ediyorlardı; dış 
realiteye yüz çevirerek iç realiteye a
laka gösteriyorlar, iç realitede ise a
şağı ve hususi olan şeyleri bir tarafa 
bırakarak yüksek ve umumi bir karak
ter arzeden şeye bağlanıyorlardı. Bu
gün bu tahditler on dokuzuncu asrın 
realist romancılarında ortadan kalka -
caktır. Realiteyi olduğu gibi tam ola -
rak göstermek, esere koymak istiyen 
realistler aynı zamanda hem dış hem 
de iç realiteyi görecekler, iç realitenin 
de yüksek ve aşağı, umumi ve münfe
rit taraflarını tespit edeceklerdir. 

Fransa'da bugün ikinci imparatorlu
ğu ve üçüncü cumhuriyetin başlangı
cını işgal eden realizmi goncourtlar 
jurnalJerinde şöyle tarif ediyorlar: 

"Şimdiki roman, hikaye edilen ve
ya tabiatten çıkarılan vesikalarla 
vücuda getiriliyor, tarihin razılı 

ve:.·ıxdıaua vucueı-e gcrırııaıg gıoı. 

Tarihçiler mazinin, romancılar da 
halin hikayecileridir." 

Realist roman (1857) de G. Flau

bert'in madam Bovari'si ile doğdu. 
Flaubert yalnız tasvirlerin realiteye 
uygunluğu ile yeni bir mMleğfn resmi 
küşadını yapmış olmadı; aynı zaman
da tehlikeli tesirini ilan ettiği roman
tizmi de gömdü. Bu romanın muvaffa. 
kiyeti realizmin ikbalini temin etti. 
1860 a doğru muzaffer olan realizmin 
başlıca safhalarını goncourtların J er
mini Lasertö'sü (1865), E. Zola'nın 
Terez Raken'i (1866) ve Rugon Ma-
kar (1871) serisinin başlangıcını teş • 
kil eder. Llkin ilk eserlerinde sadece 
realizmin tesirlerini taşıyan Zola, ro
manı yavaş yavaş natüralizme götürü
yor. 1878 de Faris civarında, Medan 
ismini verdiği villayı satın alıyor ve o
rada her pazar dostlarını topluyor. 
Böylece, Zola, Huysmann, Maupas
sant, Alexis, Ceard, ve Hennequin'
den ibaret Medan grupu teşekkül e
diyor. Bu grupun 1880 nisanında Me
dan akşamları ismi altında bir mu-
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Ankara : 

Öğle Neşriyatı : 
14.30 Karışık p 

ne11riyatı - 14.50 Plakla turk musikisi 
halk şarkıları - 15.15 Ajans haberleri. 
Akşam Neşriyatı : 

18.30 Plakla d 
musikisi - 19.15 Tiırk musıkisi ve 
ljarkılan (Sali.hattin, Semahat) - 20.00 
at ayarı ve arapça neşriyat - 20.15 Rad 
fonik temsil: Htinı (Gençler grupu ta 
fından) - 21.00 Şan plakları - 21.15 St 
yo salon orkestrası: l - Rudolf Kattni 
Des Gönigs Soldaten. 2- Mauton: Mar 
Heroique. 3 • Bruno Marks- Die Klei 
Soldaten. 4 - Thomas: Raymond. 5. Wi 
iawski: Legende - 22.00 Ajans haberleri 
22.15 Yarınki program ve son. 

lstanhul : 

Uğle ~eşriyatı 
12.30 Türk musi 

si (Plak) - 12.50 Havadis - 13.05 Tu 
musikisi (Plak) - 13.30 • 14 Muhtelif pl 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı • D 18.30 ans mu 
kisi (Plak) - 19.000 Konferans: Eşref Ş 
fik, Spor musahabeleri - 19.30 Dans mu 
kisi ( Piak) - 19.5S Borsa haberleri - 20. 
Saat ayarı: GreJlviç rasatahanesinden na 
len. Belma ve arkadaşları tarafından tu 
musiki:;i ve halk şarkıları - 20.40 Hava 
poru - 20.43 Ömer Rıza Dogrul tarafınd 
arapça soylev - 21.00 Saat ayarı: Orkes 
ra: 1 • Guno- Romeo ve ]uliyet. 2 • Busk 
Örö Denuman. 3 - Moskovısky: Dans e 
panyol - 21.30 Rıfat ve arkadaeları ta 
fından turk musikisi ve halk şarkıları 
22.10 Olga dö Şomogyi: Macar artistleri 
den. Muhtelif şarkılar. - l Berjoret (18 i 
ci asırdan) 2 - Kavallerya Rüstikana (Ma 
kanyi) 3 • Daııupblo (Straus) 4 • Verlıbt 
Konıgin ( Brodsky) 5 • Barbiye dö Sev 
(Rosıni) - 22,50 - 23 Ajans haberleri ert 
si giınün programı saat ayan: Son. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER: 18.20 La 
zig - 20 Brüksel - 20.30 Paris, Floran 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN 
FONİ KKONSRLER: IS.IS Droytviç 
16 Doyçlandzender-18Munih-19 alma 
istasyonları - 20 London • Recyonal, Haıtı 
burg - 20.10 Kopenhag - 21 Berlin 
21.20 Budapeşte - 21.30 Milano - 22.2 
Droytviç. 

ODA MUS1K1S1- 18.10 Kolonya - l 
Paris - 21 Breslav - 22 Varşova. 

SOLO KONSERLERİ: 14 Droytviç -
17.15 Paris - P. T. T. - 17.30 Stokholm -
19 Königsberg - 24 Ştuttgart. 
NEFESLİ SAZLAR (Mrş v. s.): ıı.s 

Prag. 
ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 

19 Breslav - 20.10 Kolonya. 
HAFİF MÜZİK: 6.10 Hamburg - 6.30 

Kolonya, Laypzig - 8.30 Frankfurt, Kô • 
nigsberg, Mtinih - 10.30 Hamburg - lZ 
Alman istasyonları - 14 Laypzig, Ştutgart 
- 14.10 Kolonya - 14.lS Berlin - 18 al· 
man istasyonları - 19 Munih - 19.10 
Frankfurt - 20 Stokholm - 20.10 Laypzig, 
Varşova - 20.15 Frankfurt, Königsberı -
22.30 Hamburg - 22.3S Königsberg. 

HALK MUSİKİSİ: 5 Königsberı -
ı 1.30 Ştutgart - 12.40 BerornU"ater - 18 
~futia?t.- R~cvnn,.ı - ıo'l.ı:avnzıe: -.ZZ.30 

DANS MüztGt: 22.5 Krakovl - 22.2 
London • Rceyonal - 22.30 Sottens - 22.4! 
Paris - P. T. T., Tuluz (Tangolar) - 22.5 
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Barharos ihtifali 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Ayın yir

mi sekizinde yapılacak Barbaros ihti
faline donanma subay ve efradının iş· 
tiraklerine müsaade edildiği Genel 
Kurmay başkanlığından alakadarlara 
bildirilmiştir. 

kaddime ile neşrettiği k~ük hika
yeler büyük gürültülere sebep olmuş· 
tur. Bu aynı yıl içinde E. Zola, 
(Tecrübi roman) ismiyle bastırdığı 

kitapta natüralizm mesleğinin dayan
dığı esasları izah ediyor. Realizmden 
natüralizme geçiş hissedilmcmekle 
beraber realizm (1857 - 18ŞO) ile na· 
türalizm (1880 • 1890) biri.birine ka
rıştırılmamalıdır. 

Müşahedeye değil de, tecribeye da
yanan natüralizm gelecek yazmıızın 
mevzuunu teşkil edecektir. 

bu derece mesut bir feraset ve bu kadar ulvi bir ze
kavet göstermemiftİ. Baıkalarına ve kendisine kar· 
ıı mülayim, gelip geçen saatler biribirine ne kadar 
benzemese gene güzel dişlerini meydana çrkarıp 
tombalak yanakların-da gamzeler icat eden tebes
aümü dudaklarında, kendisine vermekte oldukların
dan dolayı hayata müteıekkir, taze, mesrur, konuı· 
kan, evin neıesi ve gençliği idi. 

GOLONC HiKAYE 
aonra, daima ilk olarak, doktorun yanına alıyordu. 
Bir gün Sokrat ona hayallerin zihinde nasıl huri 
olduklarını, ve bunların her zaman, harici eJyaya 
nurl tekabül, yahut, daha, doğrusu, bunlara naaıl 
vuzuhla tetabuk etmediklerini anlatmağa muvaffak 
oldu. 1lave etti: 

Madam Nantöy yalnız tetaretli ve sarih fikirler 
tasavvur ve ifade ettiği halde Felisi somurtkan, 
gamlı ve kasavetli idi. Güzel yüzünde çizgiler 
peyda oluyor, sesi çatallaııyordu. Mösyö Bon
dua'nın aile içinde İşgal etmekte olduğu mevkii he
men anlamı§, ve anasının yalnız ken-disi için 
yaıayıp nefes almasını istediği, yahut onu daha 
az saymak mecburiyetinde kalmaktan dolayı evlat
lık şefkati tezelzüle uğradığı, veya ondan zevkini 
kıskandığı, ve yahut sevda itleri pek yakınımızda 
cereyan edince duyulan o maliim sıkıntıyı hissettiği 
için, Felisi, her gün, ve tercihan yemeklerde, ma· 
dam Nantöy'c pek açık imalar ve ibhamsız tabirler
le yeni aile dostu hakkında acı acı tikayetlerde bu
lunuyor, ve bizzat mösyö Bondua'ya da, her tesa -
düfünde, sarih bir istihfaf ve mebzul bir istikrah 
gösteriyordu. Madam Nantöy bundan pek az mü
teessir oluyor ve bu çocuğun hayata dair hiç bir tec
rübesi olmadığmı dikkate alarak kızını mazur gÖ· 
rüyordu. Ve F elisi'nin fevkalbeter bir korku telkin 
ettiği mösyö Bondua ise, onu, hürmet eserleri ve u
fak tefek hediyelerle teskine uğra§ıyordu. 

Aksi idi, çünkü mustaripti. Lahey'den aldığı 
mektuplar atkmı tahriş edip onu acıklı bir hale ge
tiriyordu. Felisi, yakıcı tahayyüller arasında eriyip 
kuruyordu. Mevcut olmıyan doatunu aarahatle göz 

Yazan: ANATOL f'IUNS 

önüne getirdiği zamanlar §Akakları uğulduyor, kal
bi ıiddetle çarpıyor, sonra siyah bir gölge kafasında 
kalınlaııyordu. Sinirlerinin bütün haua&iyeti, kanı
nın bütün harareti, mevcudiyetinin bütün kuvetleri 
her tarafından sızıyor ve etinin derinliklerinde arzu 
ıeklin·.de birikmek Üzere a~ağı iniyordu. O zaman, 
yalnız Linyi'yi ele geçirmeği dii§ünüyordu. İstediği 
o idi, ve ondan baıka her hangi erkek hakkında 
duyduğu tiksintiye kendi de ıafıyordu. Zira bu de
rece inhisarcı bir insiyaka malik olmamıttı. Gidip 
Bondua'dan para alarak trene binince Lahey'e ha
reketi kendi kendine vadediyordu. Ve bunu yapmı
yordu. Onu tevkif eden, bu seyahati muaterete uy
gun bulmaması muhtemel olan aııkının botuna git
memekten fazla uyuyan hayaleti uyandırmaktı. 

Linyi'nin hareketindenberi onu bir daha görme
miıti. Fakat kendinde ve etrafında müheyyiç ıeyleı· 
vukua geliyordu. Sokakta pefine düten bir fino bir
denbire görünüp kayboluyordu. Bir sabah uyurken 
anası: "Terziye gidiyorwn" dedi ve çıktı. lki üç da
kika aonra, Felisi onwı, sanki bir teY unutmuı gibi, 
odaya tekrar girdiğini gördü. Fakat hayalet ona 
bakmadan, sesini çıkannadan, gürültü etmeden i 
lerleyip karyolaya temas edecek kadar Y.,aklattık
tan aonra kayboklu. 

45-=.I 

Çeviren: NASUHi BAYDAR 
F eliai daha kaygılandırıcı vehimlere kapıldı. Bir 

pazar günü Atali'de genç Zahari rolünü, matinede 
oynuyordu. Bacakları çok güzel olduğundan bu de
ğitik kıyafet hoıuna gidiyor ve tiir okumağı bildiği
ni göstermekle de memnun oluyordu. Fakat ön sıra
da cübbeli bir papas gözüne iliıti. Mevzuu lncil'den 
alınmıı olan bu trajedinin gündüz temsilinde bir pa
pasın da seyirciler arasında bulunması ilk defa gö
rülen bir fey değildi. Bununla beraber F el isi bun
dan elemli bir hisse kapıldı. Sahneye girdiği vakıt 
Luiz Dal'ı, sarih olarak, suflör deliğinin önünde bir 
revolveri doldurmakta gördü. Hemen kaybolan bu 
manasız hayaleti gözlerinin önünden defedebilecek 
kadar sıhatli bir muhakeme ve yerinde bir zeka ese
ri gösterdi. Fakat ilk mısraları ititilmiyecek derece
de hafif bir sesle inıat etti. 

Midesinde yanmalar hissediyordu. Nefes darlığı 
çekiyordu. Sazan, sebepsiz yere, iç.inde tarif ohm -
maz bir sıkıntı duyuyor, kalbi deli gibi çarpıyor ve ö
leceğinden korkuyordu. 

Doktor Trüble onu itinalı bir sabırla tedavi edi
yordu. F elis.i doktoru sık sık tiyatroda görüyor ve 
bazan da Sen aokağmdaki eaki evinde ziyarete gidi
yordu. Bekleme odasından geçmiyor; hizmetçi onu 
arap çinilerinin panlda.dığı lot yemek ocluma, ve 

- Vehim ve hayaller, ekseriya, sahte tefehhüm
lerıdir. insan bir ıey görür ama yanlıt görür, bir tüY, 
aüpürgeyi saçları dim dik olmuş bir haf, kırmızı bir 
karanfili bir canavar ağzı, bir gömleği kefene aard· 
mrı bir hayalet sanır. Ehemiyet&iz hatalar. 

Felisi, bu muhakemelerde köpek, kedi, yahut can
lı ve mutat hayallerini i&tihf af ve defedecek kuveti 
buldu. Fakat ölüyÜ göreceğinden korkuyordu. Ve 
beyninin kıvrımları içinde yuva yapmıı olan mistik 
k<>l"kular alimin ispatlarından daha kuvetli idi. 0-
lülerin geri gelmedikleri ona istenildiği ka•dar söy
lenebilirdi; o, bunun aksini iyice biliyordu. 

Sokrat ona bu sefer de eğlenip avunmasını, dost
larını, ve hu&uaiyle neteli dostlarını görmesini, ve en 
kahpe iki düımanı gibi loı yerlerden ve yalnızlıktan 
kaçmasmı tavsiye etti. 

Ve bunlara da §U tavsiyeleri ilave etti: 
- Gördüğünüz hayaletlerle her hangi bir müna

sebeti olan ıahıslar ve ıeylerden kaçınız. 
Bunun imkansızlığını farkedemiyordu. Nantöy de 

bunu farkedemedi. 
Ona, istirhamla dolu, güzel mavi gözlerini döndü

rerek: 
- Demek ki beni iyilettirecek&iniz, benim iyi 

Sokrat'ım? dedi. 
- Siz kendi kendinizi tedavi edeceksiniz, yav

rum. Kendinizi tedavi eıdecekainiz; çünkü çalıfkan, 
s 
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Çok yemenin neticesi 
Sekiz ayda dört yÜz ziyafette bu- olmaaaydı inaanlar hiç aralıluız ye

lllftdukt&n aonra mideaini dinlendir- miye mecbur olacaklar Ye düfünmi
llaek için iatirahate çekilen Londra ye, medeniyet k111'1D1ya Yakİt bula-
belediye reiainin halini geçen gün mıyacaklardı. Midenin bulunmaaı 
Ulua'ta okuduğunuz zaman ona el- aayeaincle inuınlar bir 1ıüncle vücut
bette acunıpmızdır. Bir zaman, ge- lerine lüzumlu olan sıdanm yanamı 
ile Jnsiltere'de, öfkeainden açbk onun içine doldurarak, yemek iht.iya
ll'evi çıkaran bir bqka belediye rei- cını iki, nihayet ÜÇ öjüne inclirebil
ai, ancak kendi inadma kurban git- dikleri için düfünmi:ye Ye medeniyet 
tiği için, halini duyanları Londra be- kunnıya vakit bulmUflardır. Zaten 
lediye reisi kadar acmdırmamıttı. medeniyet batladıktan 80nra onun 
Bu zavallı az daha vazife uğruna devamına en ziyaıde hizmet eden uz
ridecekmit··· vumuz gene midedir: insanlar ana-

Fakat bu aaym rei. dört yÜz ziya- aında doatl\lk ziyafetlerle devam e
feti sekiz aya n...I aıidırmıt? Sekiz derse milletler arumda banıııklık 
ayda dört yÜZ gün olamıyacağınclan ziyafetlerle ilan olunur ..• 

İngi.ltere, Fransa ile 
Birleşik devletler 

yanında yer aldı 
l ngiltere vaziyet alıyor. Hem 

her gün biru daha ıarahatle. 
1914 den önceki İngiltere her türlü 
Avrupa maceralarına sarih aurette 
muhalifti. Alman kıtalarının Belçi
ka'dan geçi9i onu bir defa müdaha
leye mecbur etmiıti, fakat bu istis
nai bir jest olabilirdi. Denızaltı har
bının geni9lemeai ,ona, doiru hare
ket etmif olduğunu iapat etti. Tay
yareciliğin inkişafı artık İngiltere'
nin bir ada olmadığını kendisine her 
gün daha iyi öğretmektedir. Alman 
aahilleri ingiliz sahillerinden 300 ki
lometre mesafededir. Bazı bombar
dıman tayyareleri için bu mesafe bir 
saat bile değildir. Bu prtlar içinde 
Lil ıehriylc Londra arasında nasıl 
bir fark olacaiı anlafılamıyor. 

Günün politik meseleleri 
• Pi yer Yazan • Dominik 

dut yoktur" diyen bir nutuk büyük 
bir ihtardı. 
Aynı zamanda, diğer iki ingiliz 

bakanı lngiltere'nin kuveti ve silah
lanmasını hızlandırmak lüzumu ü
zerinde iarar ediyorlardı. Bilhassa 
B. Vinaton Çörçil haykırıyordu: 

Berlin memnun değil 

Sir Con Saymen'in nutkunAan 
Londra'nın ve aynı zamanda 

Vaşington'un çok memnu:ı kaldıgı
nı sôylemiye hacet yoktur. B. Kor
del Hul hatta iki anglo - sakson ım
paratorlugunun muvaziligint teba-
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Ucuzluğun şartları 

N. Baydar 

A~'nın, ~ayı clolqrp en 
ciddi dercilere, tirajları en yüksek 
gazetmere alet pahasına yazılar ,a
zan tanmtt bir muharririnin, A. 
t'Sterıtevena'in, duclaldanada buin 
tebeuüm t.-.im etmeden okunum
,.cak kadar delikanlıca bir yaz..-ı, 
- Türk muharrirlerini gözümde ölçü
ıüz büyüıtüp imkmglıldanna ... f. 
ederek - artık bir ite yarumyacak 
eski bir mendil gibi, hiıcldetle ki.iıt 
aepetine attan. Fakat bu fÖhNdİ 
muhurirleT naaıl görüyor, naaıl clii
tünüyor, nuıl ,azıyor - •• ud tu
hafı - yazdıklarını da nuıl W.7-
ca satıyorlar 1 

- bu sekiz ayı yıJ.baıındanberi sa- Onun için mide nazik ve kibar bir 
yanak • hiç olmazsa 157 aiinde iki 

1 

uzvumuzdur. Onun insanları hiç 
defa ziyafet yemiı demektir. O ka- durmaduı yemek zahmetinden kur
dar aünde hem öile, hem de akf&'D tarmak hizmetini i&ata ıötünnemek 
Jemeiind• davetli oldutunu farze- lazımdır. Vücudümüze lazım olan 
demeyiz. Çünkü lngilteTe'de aaıbah gıdanın yarıamdan, nihayet bir gün
kavaltıaı mufaaaa.l yenildiii ıçın lükten fazlası ona yüklenince mide 
öğle yemekleri muhtaaar geçer, der- darılır, yorul• ve haetalamr. Bar
ler. Muhtaaır yemeie de belediye re- saklar da hemen daima onun haata
iai elbette davet olunamaz. o hal- ııtma iıtirak ed•••· Ondan c1oıayı Kat'i adım 
de ? lüzumundan fazla yemenin neticesi, ------

•'ffarbın geçirdiği tehl :: Alman· 
ıa'nın toplamıt olduğu muazzam or
dular terhiı edildiği zaman ortadan 
kalkacaktır." Aynı zamanda na~ile
rin ıiddetli ve ani bir taarruzları fa
raziyesi hakkında diyordu ki: .. O 
zaman yalnız Çekoalovakya'ya karşı 
bir taarruz degil, fakat medeniyete 
ve bütün dünyanın hüriyetıne kar
şı bir cinayet mevzuubahis olacak
tır. Ve her millet kendi kendine "ge
lecek kurban kim olacaktır?" Diye 
ıorabilecektir.. B. Vinaton Çörçil, 
Britanya imparatorluğunun "vazife
si niyapacağını" söyliyerek sözleri
ne nihayet veriyordu. 

rüz ettirmek için bu fırsattan istifa
de etmiştir. Fakat buna mukabil Ro
ma somurtgan ve Berlin açıkça kız

gındır. 

İnkisar itiraf edilmektedir: "Çe
koslovakya'ya yapılan tefvikler"den 
bahsediliyor. Doyçe Algemayne Say
tung diyor ki: "24 martta B. Çem
berlayn'in nutuk söyledigi zaman
dan daha ziyade ingiliz toplarının 

ve altınlarının şımarık Çekoslovak
ya'yı himaye ettiği hissı iıakimdir." 
Nutku takibeden iki gün içınde, İn
giliz dış bakanlığı çekoslovak hiıkü
metinin uzlaşıcı durumunu tasvip e
<kn bir tebliğ neırettıği için hof
nutsuzluk o niabette arttı. 

A t'Steratevena frankiat l..,...ya. 
da 2 numaralı d\itm&n sayılan hayat 
pabahlıimın ne suretle mailup e
dilmit olduğunu anlabyor: •• ... 18 
temmuz 1936 da ( lhtil&lin batlacb
ğı tarih) iktidar mevkıüne gelea 
Fran.ko, bir emirnameaiyle, hiç bir 
maim veya hizmetin fiyatı yiiluelte
miyecegım en sert müeyyidelerle 
tMbit etmittir. Frankiat İ&pauya'cla 
bugün hayat, temmuz 1936 ya nU
betle, ancak % 1 O pahalıdır. lhbk&
rm ceza..ıa gelmce; mesela Saragoe
.. 'da, eaki fiyabndan 20 peçeta faz
laama nakitti bir tal aatauf olan bir 
maiaza 50.000 peçeta para cezuı
na çarptıılmtan bafka maiasanm en 
göze görünecek bir yerine ,aplflın
lan bir afitle de kabahati tetbir • 
lunmuttur. Halbuki, franlôat lapaa
ya'ya ditandan bir çok eıyanm iıd
hall yaaaık olduiu için maiualar 
bomboıtur. Gıda madclel.-i hariç, 
her alıt verifte mütteri % 1 O harp 
vergisi ödemekte ve perf«llDbe cünle
ri lokantalarda yenilen bir kap :ye
meie mukabil bennutad üç kabm 
parası ödenmektedir. Bu ve buna 
benzer cezri tedbirler sayeaincle 
bayat pahahlafJft&Du§tr. Fr~ bu
nu kendine örnek tutmalıdır.,, 

Bizim rahmetli Ziya bey bu müt- en çoklarında, mide ve barsak ha.a-
kili, biri ramazanlara, biri bayram tabiı olur. . 
erteeine mah .... olarak iki türlü hal- Çok yiyenl.-den bazıları da, ııtah
letmiıti.Bayram eTteai aynı günde larmın fazlalığı derecesinde, sağlam 
ve aynı zamanda iki yemeie davetli mideli olurlar. Ne kadar çok yeae~er 
olduğu vakit hangi konakta erken midelwi darılmaz, bozulmaz, yedik
yenildiği tahakkuk ederse önce o- leTinin hepaini hazmeder, hiç tikayet 
rada :yedikten aonra, ikinci konaia çıkarmaz. O zaman çok yemenin ne
cidw ve - tabii daha önce yediğini tic•i, yenilen yemeklerin cinaine 
biç belli etmeden - bir daha yerdi. göre deiitir. 
Onun zamanında bizde ziyafetler Y ağbca yemekleri sevenler tiı
bile • melekler ayakta beklemesin- man olurlar. Şifmanlarm bir çoiu lü
ler diye - pek acele yenildiği için zumundan fazla yiyen, fakat mid~
böyle yapmak pek de güç olmazdı. leri aailam olan bahtiyarlardır. Mı
Fakat fimdi, inaanlar yemek yerluın desi ıağlam olmryan ne kadar çok 
meleklerin ayakta beklediklerine ve yailı yeae - hamaedemediiinden -
biç bir yerde inanan bulumnaclıiı i- titmanlıyamaz. 
çin, bir öğünde iki defa ziyafet ye- Tatlıları çok aevenl.- teker huta-
IDİye ittahb bulunsa bile o tarzı lığına tutulurlar. . . 
tatbik etmek kabil değildir. Etlerden çok yiyenler - hekimlenn 

O halde rahmetlinin ramazanlar- artritiama dedmleri haatalık aılimet
cla tuttuiu ikinci yol kala: Ram•: lerine tutulurlar. Oynak yes:lerincle 
zanda aynı günde iki iftara davetlı airılar, idrar yolunda kum, idrarcl~ 
olunca birini sahur yemeğine bıra- albümin, ekzema, basur memelen, 
kırdı ;. bu auretle otuz ramazanda damarlarıncla fazla tansiyon, bat 
elliden fazla ziyafete gittiği olurdu. ağrıları, uykusuzluk, sinir bozuldu
lngiltere' de sahur yemeği yenilebi- ğu ... 
leceii hatıra gelemezse de ıece au- Çok yiyenler her §eyden yemeyi aev-

r a sız ı ar an epsı bırden 6ul11-
~ 

dôrt yÜz ziyafetin sekiz 
aığc:brdıiım aiz de benıim gibi m~
raı.. ...,.;.;.. .. bu ziyafetlerden bır 
kıammm aupe yemeklerinde olduiu
n. dÜfüniblllr..UW:ı: •.• 

insan, bir günde iki ziyafe( ola.bi

leceii mesele.ini böylece hallettik
ten aonra, o kadar çok yiyenin akibe
ti acaba ne olur, diye düıünür. Bi
zİln rahmetli Ziya beyin de akibeti 
ee olacak, diye kendisini alk aık mu
ayene ederdim. Zavallı o kadar çok 
yedili halde afiyetle yatarken, çok 
~emekle hiç münaaebeti olmıyan bir 
bu&qak ha.talıktan cöçtü, aitti. 

Fakat, çok yiyenlerin hepsi onun 
sibi afiyetle yafıyamaz. Mesela Ah
met Raaim'in kroniklerinde adını 
cördüjiinüz meıhur çok yiyici bir 
taraftan da midesinin Ye baraakları
nm hastalığından aık aık hekime gi
derdi. Çok yiyenlerden en çoiunun 
iılübeti de böyledir. 

Mide inaanlarm medeniyetine eıı 
aiyacle hizmet eden uzvumuzdur. 
Vücuclümüz hiç arahkaız bealenmek 
iatediii ve daima eakidiii için, mide 

nur. G. A. 

Yoıgat'tı ehli hayvan sergisi 
Yozgat, 7 a.a. - Ziraat mektebince 

tiayvan ycttftirmek hususunda üçün
cü derece olarak kabul ve teepit edilen 
vilAyetimiz için gönderilen bin sekiz 
yw lira tahsiaatla bu gün ehli hayvan 
sergisi açılmııtır. Sergide 36 inek, 19 

tay, 11 kısrak teıhir edilmiıtir. Bun
lardan 18 inek, 17 tay, bir kısrak ikra
miye kazanmı' ve verilen ikramiyenin 
yckilnu bin yüz yirmi liraya baliğ ol
mu,tur. 

Sivas halkevi iki fakir genci 
evlendirdi 

Sivaa (Hususi) - Bu hafta iki fakir 
memleket genci halkevi ao.yal yardım 
kolu tarafından evlendirilmiştir. Ev
lenme töreni, halkevi salonunda samı· 
mi bir halk kütlesi önünde danılı çay
la kutlanmııtır. 

GÖKLERİN CASUSU 
Yazan: Allred Mllf'll 
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Tabii bu ümitsiz bir bekleyişti. 
Bununla beraber, bir mucize vukua 

elebilirdi. Onun için bütün kuvetiyle 
ücudunu kaplıyan uykuya karşı mü -
adete ediyordu. İlk i!8rette &f&ğıya 
enk tayyarcainden daha öteye ko

up kuru çayırları tutuşturmıya ama
e bulunmak ıstiyordu. 
Fakat yorgunluk onu da yendi. Rü
asız derin bir uykuya daldı. Gece a
cm altında vahşi homurtuları ve a· 

acı tırmalayan tırnakların gürültüsü
t işitmedi. 
Sabah olduğu zaman bir kumru hu
~iyle uyandı. Bu kut ötütü onda 
eın memnuniyet, hem ek teessür u -
andırdı. Memnundu: Çünkü bu ötüş 
nki gecenin tehlikelerini siliyor gi

iydi. Müteea1irdi: Çünkü ona birden 
irc, bu inziva yerinde ,gençliğinin 

t ve mesut taıra evini hatırlatmı•
. Orada ıabahları kumruların •tıka -
e •uhularını ne kadar dinlemi,ti. 
Yapraklar arasından sızan 1Upheli 
dnılıkta kendiıine bağlı yatan kadı
Mktı. pyuyordu. Kapalı göz ka -

Otoriter bakıtJarnu cbllyor 

şuyordu. Küçük, etli ve mükemmel çi
zilmif ağzı, uykuıu arasında, ideta 
çocukca bir ifade taııyordu. Buna hay
ret etti. Gözleri kapandığı zaman, düf
manının yüzü ne kadar ıafla9ıyordu. 

Yüzündeki vuruk ve çizikler geçince, 
saçlarla kadınlaşınca, bu yüa her hal
de güzel olacaktı. 
İnsiyaki bir hisle kendiıine bakıldı

ğını mı bisıetmitti, yoku erkeğin bir 
hareketi mi onu uyandırmı,tı? Kadın 
gözlerini açtı. 

Hila uykunun tülleri altında karan
lıklaşan dağınık zihniyle, bir müddet, 
nerede bulunrtuğunu anlamadan, kum
ruların ıeıini dinliyorek bareketalz 
durdu. Yavaş yavaş idraki yerine gel
di. O umana kadar müphem olan ba
kıtları yeniden kuvetlendi. 

Bir ,ey ı8ylemek için aizını açtı fa
kat ditleri araıından ilk kelime bir i
nilti halinde çıktı. Vücudu uyutmuı 
ve tutulmu,tu. Ağrıyan uzuvlarını 

germek için gayret sarf ettL 
Vidal: 
- itte ,ucıe kawıtuk, dedi ... llmdi 

qatıya lnecelfs. .. B~ oUa ... 

ngilter-. orta Avrupa'da va-
1 ziyetin vehametinı ve Bo

hemya yaylasında patlak verec-.:k bir 
harbın yerinde tahdidi imkansızlı
ğını farkedincc Prag'da dogrudan 
cıogruya harekete geçmi~e karar 
ver..iı. Lord Runsiman'ın mııyonu e
vela üçüncü Rayh tarafından biraz 
istihfatlı bir hayırhahlıkh. karfılan
dı, fakat lord Runsiman'ın rolunü 
ciddiye aldığı ve ikametıni eylül 
ortasına ve hatta belki ay sonuna ka
dar uzatmak niyetinde oldugu Ber
lin'de farkedilince Almanya hiddet· 
lenmiye baıladı. 

Lort Runıiman'ın çeklere teıli
miyeti tavaiyc etmedigini gorünce 
bıcıdeti daha ziyade arttı. Yüz bi:ı
lerce ihtıyatın seferber edilmesi ve 
alman ordusu mevcudunun 1.350.000 
e çıkarılmasına ratmen tnciltere'
nin deh,ete düpediiini gördüiil 
zaman hiddeti son haddinı buldu. 
Yalnız Britanya imparatorluğunun 
değil, fakat Okyanus ötesi anglo 
pkwnlarııua da i•tenildiği gibi ıu
rüklenmelerine müıaade etmiyecek-
ıhf''~.t' ll\'ltt!~ 1a'ili\ıan''iıc 
karıftı. 

Nutuklar 

i lk darbeyi indiren B. Kordel 
Hul oldu; ikinciyi B. Ruz

velt. 26 ağust<Mıta İngiltere hava ba
kanı B. Kingsley Vud, Bristol fab
rikalarının genifletileceğini (mali
yet 120.000 sterlin) haber verirken 
ingili zaıkeri kudretinin iki mak
satla tesis edildiğini tebarüz ettir
di; eveli memleketi ve imparatorlu
ğu korumak, ikincisi lngiltere'ye 
teahhütlerine riayel.t imkanını ver
mek. Bundan bqk , bakan cenubi 
Gal'deki bava merkulerini takviye 
edeceğini bildirdi. Böylece, Alman
ya'ya, lngiltere'nin ıillhlanmuının 
devam ettiği ve her feye ratmen de
vam edeceği haber verilmit oldu. 

Ertesi gilnil de Sir Con Saymen 
Lanark'da konuıtu: Südetler meae
leıi hakkında "Sulhcu bir hal ,ekli 
bulmanın ebemiyeti üzerinde i•rar 
etmek IU.ıumauzdur, çünkü modern 
dünyada, barbın reabiyonlarma hu· 

Bana yardım etmeniz için ıize ihtiya
cım olacak ... Şimdiden yerimizi iyice 
buırlamamız lizım. .. 

Vidal bu acı hükmü tellffuz etmek
te biru tereddilt etti: 

- ••. ÇUnkU daha çok beklememia 
milmkilndür .. Daha günlerce ... 

İpi çözmüt ve vücutlarından çıkar
mıttı. 

- Evell bir teyler yiyelim, diyerek 
yiyecek aandığına doğru silrilndil ... 
Sonra ıbl apğıya indiririm, ben de 
ardınızdan inerim ... Su almaya aidece
ğim. .. Avlanmaya plıpcaiırn. çünkü 
yiyec:eklerimiı:i tasarrufla kullanmak 
mecburiyetindeyiz ••• Siz de onları pi
firininb ... 

Elinde blıldlviler ve içinde jambon 
bulunan bir kutuyla yerine döndil. 
Parmaklaranı çatal ve bıçak yerine 
kullanarak bunları ittah ile yediler ye 
ağızlarını yapraklarla sildiler. 

Biru konyak da içtiler, bu kendile
rine kuvet verdi. 

Günet ufkun UıtUnde yilklelmlye 
ba9lamı9tı ve ağaçların, kayalarm rfSl
geleri yerde aiır aiır uzuyordu. 

Birden Vida! yerinden fubyarak a
ğaca dayandı. Bir eliyle dokundup 
dalı bırakmıttı. Çilnlril elinin titreyiıi 
yaprakları fena halde sanıyordu. · 

Heyecanlı bir sesle: 
- Suı I Dedi, dinli yelim 1 
Kadın onun gibi bareketsizleıerek 

kımıldamadı. 

Bütün bu nutuklar lngiltere'de 
kamoyun ittifakını gösterir. Eeaaen 
bundan şüphelenebilecek olanlara, 
ingiliz matbuatının Sir Con Say
men'in nutkunu tefıir ederken ge
çen 24 martta avam kamaraaında B. 
Çemberlayn tarafından söylenmi' 
olan nutku zikrettiğini hatırlatmak 
klfidir. Hatırlardadiı- ki B. Çember
layn, bu nutkunda, İngiltere Çeko5-
lovakya veya Franaa'nın yardımına 
kotmıya muahede ile teahhilt altına 

girmit olmamasına rağmen, bu mem· 
leketlerdcn birinciaine taarruzdan 
çıkacak bir harp halinde, İngiltere

~~ ... ~..!r • .;~c=t~Le ıürüklene-

1 ngiltere'nin fikri 

I ngiliz matbuatının bu ıuıel

le İngiltere'nin gorütünd;: 
bir değifiklik olmadığını gostermek. 
istemiftir. İngiliz fransız anlaşma
sı Britanya politikasının temelim 
teşkil eder. Gerisi için, !ngıltere 
Avrupa itlerine karışmak .necburi
yetindedir, çünkü kanaatince Avru
pa bugün o kadar küçük ve avrupa
lılar o kadar sıkışık bir vaziyettedir
ler ki iki devlet arasındaki harp sü
ratle bir dünya harbı olacaktır. 

Fakat İngiltere Almanya ile muh
temel bir anlatmayı ummaktan vaz 
geçmemi9tir. Bunun B. Çemberlayn
in eaa•h dil9üncelerinden biri oldu· 
ğu her aaınan söyle:nmiıtir, fakat bu, 
Sir Con Saymen'in açık bırakmak is
tediği kapılardan biridir. Almanya 
tiddete müracaat etmıye karar ver
mediği takdirde İngiltere onunla 
anlatmaya amadedir. Bu, ileri ıürü
len yeglne tarttır, fakat bu şart mü
himdir. 

- Bu ıefer ... Ti kendiai ... Deiil mi? 
Ti kendiıi ! ... Bir tayyare ... Bu bir tay-
yaredir. 

ipin bir ucunu ıilratle dallardan bi -
rine sardı. 

- İniyorum .. Çabuk 1 Çabuk ... Bir 
tayyare geliyor 1 ••• 

Fakat kadın, kesik bir ıeıle : 
- Hayır, dedi, tayyare değil. 
Vidal: 
- Ne? Diyerek durakladı. 
lkiıl birlikte dinlediler ... 
Uzaktan bir motör uiultuıu gibi 

gelmif olan gilrilltii deiitmiıti. Bu, 
tannan bir zemin üzerinde bir ıürünilr. 
kotmaıından huıule geliyordu. Her 
halde acıkmıı c:anuarlar tarafından 
takibedilen bir zürafa ıürüıü tozu du
mana katarak kaçıyordu. Uzaktan, bir 
çıi cibl geçtiler. 

Bir ümit daha heba olmuıtu. 
Vidal uzun bir zaman teHeilr içinde 

bareketaiz kaldı. Kadın tlflllit bilek
lerini uğuftunlyordu. 

Vida! bu hayal kırılıtından duydu
iu teeuUrU açıkça ifade edecekti. Fa
kat kendini topladı. Bu kadma mı hi
tap edecekti? 

Blru evel, uzaktan bir mottir aeıinl 
andıran gilrilltUyU itltince genç kadı
nın titremit ve ytizliniln, bir llhza, A
deta aevinç ifade etmit oldujunu far
ketmitti. 

Sninç mi? 
Halbuki kurtancdanD plm..ı oaun 

Alman matbuatı en manasız haber
ler neşretmekte ve bunları italyan 
matbuatına intikal ettirmektedir. 27 

ağustos tarihli Ciyornale d'İtr.lya 
serlevha olarak so~ukkanlıltkla 9u
nu yazıyordu: .. Çekosolvakya'da 
komintern harbı hazırlıyor." Alman 
gazeteleri daha ileri gidiyorlar: Bir 
çek komünist ordusunun organize e
dilmif olduğunu ıöyliyerek tefinin 
ismini yazıyorlar. Paria'te ikamete-

tekzip etmek mecburiyetinde kal
mıştır. 

Bir blöfcü ? 

Bütün bunlar tahrik kokuyor, 

fakat hepsinin bir blbf ten i
baret olması da mümkündur. Her 
halde, ıon haftalar zarfında, yalnız 
İngiltere değil, Franaa ve Amerika 
da vaziyet almışlardır. Hepai ııkı 
ıurette birletiktirler. Diğer taraf
tan Japonya Çin'in göbeğir.de fena 
bir mevkie dü9mü9tür, Sovyetler 
birliği ise Mançuri snurlar.nda ge· 
rek diplomatik, gerekse askeri oyu
nu kazanmıt görünüyor. Nihayet, 
ispanyol cumhuriyetçileri mukave
mette devam ediyorlar. 

Vaziyet tehlikelidir: Altı •Y evel
kine, hatta üç ay evelkine nazaran 
daha tehditkardır; fakat Uç liberal 
devletin vaziyetleri, Çekoılovakya'
nın iatikllliyle alt.kalı bütün devlet
ler diyelim, uç ay veya altı }' evel
kine nazaran çok daha kuv~tlidirler. 

İtte İngilizleri dinlemek ve anlamak 
bilenlerin hiaaettikleri dr. budur. 

Düıündü: 
- Yoksa kendi tarafından bir yar

dım mı bekliyor? 
Bu dü9ünce onu ı kudurttu. Hemen, 

ulu orta, sordu: 
- Dostlarının ... Suç ortaklarının i

zini aradıklarını sanıyor muıun? 
Kadın yüzüne dik dik baktı. Fakat 

cevap vermedi. 
Vidal, onun bili kendisine meydan 

okur gibi bakan gözlerinde .. belki" 
manaıını okuduğunu ıandı. 

Bu •likitti cevap karı111nda korkunç 
bir ıcale haykırdı: 

- Gelecekleri varsa görecekleri de 
vardır!. 

Kadın ne hiddet, ne iıyan eseri gös
termedi. 

Sakin bir hareketle yil.ıilnü çevirdi. 
Yarı kapalı gözleriyle, sahte bir dik
katle kirli ellerini muayene ediyordu. 
Bir yaprak kopardı ve onunla parmak
larını temizlemiye koyuldu. 

O gerıin dakikada, bu saf jest bir 
hileye delildi. Kendi adamları tara -
fmdan kurtarılmayı ümit etmiyona 
neden kendiaiyle birlikte kalıyordu. 
Bilikia kaçmaya çalıpnuı icap etmez 
miydi 1 Gerçi bu ıu1.1 ormanda tek ba
tına, ıilibıız, cephane.iz yapmMma 
imkan da yoktu ya! •• 

Blr müddet zihninde inandırıcı 1e -

bepler aradı. Fakat, ağaca yerleftikle
ri zamandanberi, hiddeti arasında ilk 
defa olarak ona pne Mil di,. bitap 

- Hayatı ucuzlatmak için FND
aa, Franko )&panya'amclan örnek al
malıdır! 

Bu hükme ne deniaiz; ve bu mü
talea k&l'fıamda büyük harbm •'me
niihtikar komiayonu"nu "zincirleme 
uaulü"nü, ••iap nezareti"ni, ve •İre

..ed 
menedeniniz ? 
İdam aehbumın ipini bir eline, e

mimuneyi öteki eline ahp kapalı bir 
piyuada ucuzluk temini ne güç, De 

de imtiaale layiktir. "Dne bir akçe
ye ... deve bin akçeye ... ,, maealmı da, 
ucuzluk Mhae konulunca, unutmak 
k.bil değildir. Arz ve talep bideei 
meselenin bir diier cepbeaiclir. Ba
na, müeuir bir un.sur olarak, koatro
lu ili.ve etmek cerektir. Bu takdirde 
fU neticeye varırız : f\ 

Ucuzluk = paramn aatm alma ka
biliyeti (Yahut kazanç iıİık&nlarmm 
azbiı veya bolluiu) + hw çetil pi
yaaalarm varlığı veya genifliii + 
mürakabe. Bu muadelede ucuzlu.ğun 
yerine pahalılıiı koyunuz; dijer 
hadlerin deiipnedilderini ıörünıü
nüz. Hayat ucuzluju da•MI; Ndece 
bir ekonomi davuıdır. Bir metre 
basma ... ,.. bir kilo üzüm sibi biz
aat hayatm da bir maliyeti Yardır. 

Bu maliyet fiyatını otwduiwnu eYİ 
inta iç.in kullanılan malzemeaİD, iç
tiiimiz auyun, yediğimiz fa.Wyenia 
veya ekmelin maliyetl•inden a.yı
nrak müc..ret bir mefhum ıibi clü-

(Sonu 9. acu &aylada) 

ıilkmeaiyle kurtuldu. Hadi canımı 
Bunların ııraıı mıydı timdi? Her ,ey
den evel o bir it adamıydı. Lüzumsuz; 
tahlillerle vakıt kaybetmekte ne fay
da vardı? 
Cuuı vanın iıtediği gibi dütünıiln 1 

Eğer arkadqları onu kurtarmıya ıe
lirlerae onları Vinçeaterinin kurtun -
larıyle kartılıyacaktı. Kadına gelince, 
cezadan kurtulmıyacağından emin ol
mak için daha önce de onun beynini 
patlatacaktı. 

Yan gözle kadmm ba,ında ıilihrtıın 
namlu.unu dayayacaiı yere, narin p
katına bakmaktan kendıni alamadı. 
Kadın, esrarlı ve likayıt bir tavırla 

masum tuvaletine devam ediyordu. 
Birden Vidal: 
- Dikkat vakıt kaybetmiyelim. de

di, 'izi yere indireceğim. 
Kadın zahiri kayıtsızhtından bir an 

için ııyrılarak dedi ki: 

- Siz inmeden evel, apiıda tehli • 
keli bir hayvanın tecaV'il.ıüne uirıya
bilirim. .. Benim de ıillhlı olmam daha 
iyi olmaz mı? 

Bu sefer erkek ona dik dik baktı. 
Vidal'in ıüpheli na.zarlarına kadın 

açık ve samimi bir baklfla mukabele 
ediyordu. 

Mühendis dudak büktü. Sen bir 
eeale: 
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&lirne •porculannm Dedeağaç'lalıi luırıılanıf/arından 
bir BÖrüniif 

Edirne sporcular1 yakında 

İske, e ve Gümül<lne'ye gidiyorlar 

İki dost memleket gençliği 
arasındaki temaslar sıklaşıyor 

Edirne, (Hususi Muhabirimizden) - KomtU ve da.t Yunan
lılarla Trakya gençliği ve halkı aruındaki temaslar aıklapıut
br. Bundan dört ay evel Atina üniversitesinden profesörleriyle 
birlikte Edirne'ye gelen 110 ıenci bir ay evel Dedeağaç'tan 400 

kitilik bir kafile takip etmit ve J rine vesile ~!maktadır. 
vaki davet üzerine de Edime Son dakikada haber aldığıma göre 
sporcuları 20 ağustoeta 50 kiti- Dimetokalı yunan dostlarımız da pek 
lik bir amatör kafilesi halinde yakında 300 kitilik bir kafile ile Edir
iJk ziyaretlerini Dede&iaç'a yap- n~·yi ziy~et edeceklerdir. Edime ve 
--lard Dımetoka da hazırlıklara batlanmıttır. 
-7 ı. K-~. O .. 

Şimdi de Edirne spor, lskeçe ve Gö- ucın lfllZ 
mülcine'de ild futbol maçı yapmak ü-
zere remıen davet edilmit bulunuyor. 
Oırencliiime pe fonmliteai bitmek 
üzert"buldnan iM ~te gene 50 ld
.,.-ıik bir amatih' ka'İilesiyle 9 eylülde 
bqlanacak ve altı gün sürecektir. 

Türkiye - Yunanistan arasında mev
cut •ılu ve sanılmaz d08tluk duygu
larmm bir kat daha kuvetlenme.iade 
" iki memleket gençlik spor hardcet
lerinin inldtaf mda biiyiik rolü olan bu 
temMlar liyik oldtıgu önemle karfı -
lamnakta ve balkın samimi tezahürle-

Aydın (Hususi) -Vilayet makamı, 
her sene ziyaret edilen Koca tepe 'ye a
raba vt otomobil ile gitmek imkanı te
min için yol yapılmasını tensip etmiı 
ve bu yol az zamanda vücuda getiril
miftir. Yalnız bir, iki yerde yarma ya
pılmaaı icap etmektedir. Bu yarmalar 
da yapıldıktan sonra tepeye kadar o
tomobille gidilebilecektir. 

ULUS 

Lüleburgaz' da çal ışmalar 

ı Sinema, otel ve gazino 
binasının temeli atıldı 

Edime, (Hususi Muhabirimizden) - Lüleburgaz, Trakya'mn 
en modem bir kaaabuı olmuflur. Bundan sekiz dokuz yıl eYel 
bir köyden farkı olmıyan ve yedi sekiz yıldanberi mütemadiyen 
gelitmekte olan bu kaza merkezi bugün Avrupa kaaabalarma ya
kın bir haldedir. Her biri 5-12 bin liraya mal olan kübik binalan, 

kötkleri, muntazam ve temiz ı 
caddeleri, tirin göçmen mahalle
si, yeni belediye, halkevi, okul, 
mezbaha, otel.. gibi binaları ve 
hiç arkuı keailmiyen iDf&&tiyle, 
Lüleburgar, yakın yıllarda tirin 
bir tehir haline gelecektir. 

Aafalt yol bu kaaabanın tam orta.ın
dan geçmektedir. Genif kaldırımları 
ve kasaba methalinden iti.haren iki ta
raf mı beziyen kübik evleriyle bu ge
ni,, güzel yolda ak,am gezisine çıkan 
lüleburgazlıların park, gazino ve bü
yük subay yurdu gibi eğleace yerle
ri de vardır ki, burgazlıların buralar
da ne nezih eglence ve geziler yaptı
gını görenler bu tirin kaaaba halkının, 
çalıf111Uını bildigi kadar eğlenmesini 
de balen insanlar oldugunu anlamakta 
guçlük çekmezler .• 

Bir kadın 
parçalandı 

ve öldü 
İzmir (Hu.ut) - Çef111e'ye iakln 

edi1miı olan Romanya muhacirlerin -
den Salih Yörük, akpm üzeri, 60 ya -
ımdald karı•ı Hafize'yi alarak araba 
üatiinde tarladan köye dönerken fect 
bir baya uğramıftır. 

Araba, Kanarçetme mevkiindeki 
köprüden geçerken at birdenbire ürk
müt ve hırçınlaprak arabayı köprü 
dibin<ftki hendeğe yuvarlamıftır. Fa
kat bu ani hareket eaouında zınallı 

kadını köprünün altında uçuruma at -

Çalışkan ve işte:ı anlar bir belediye
nin, velev dar bir bütçeyle de olsa, ne
ler yapmaga muktedir oldugunu an -
lamak için Burgaz'ı görmek kafidir. 

Elde ettigi inkişafı az bulan ve mü- Dllftır. Kadıncağız parçaparça o1muf-
t~iy~n ılerliyen bu ~ba~a ~im-,tur. Kocası da uçuruma giderken köp
dı beledıye tarafından buyük bır ame- rilnün demir parmaklıklarını yakala
ma, gazino ve otel kısımlarını taııyan maia muvaffak olmuı ve kurtulmu • 
muazzam bir bina:ıın yükseldiğini gö- f 
rüyoruz. Kıttan önce çatısı atılacak J tur. 
ve sinema kmm bitecektir. 

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

Sinemamn temel atma töreninden bir SÖriiniİf 

!YURTTAN RESiMLERI 

8- 9-1938 

Yulıarwla, anıtın tanlllllllanan lıaülai, tlfafııla aplmıı 
töreninıle oali nutuk .öyliiyor 

Çankırı, 
Atatürk 

muhteşem bir 
anıtı yaptırıyor 

Çankm, (Hususi) - Döıt ay evel infuma bqlanan Atatürk 
anltmm kaideai ta11M1.mlamnıt ve törenle açıhmfbr. Bu anıtm ü
zerine Atatüık'ün muhtetem b ir h eykeli konacaktır. Vilayet Gü
zel Sanatlar akademisine müracaatla bu heykel için bir müuba. 
ka açacaktır. 

Bu heykelin ayakta, sivil elbiae ile r----------------------
yapılmaaı ve büyük Şefin Çankm'ya 
geliılerindeki kıyafetin muhafaza e • 
dilmesi dütünülmektedir. 
Yakında kaidedeki •ütunlar tamam· 

la0 acak kaideye ve aütwılara Ulu Şef' -
in vecizel~ri ile inkıltp wibimiae ait 

Diklatsiılik yüzinden 1i1r 
surete Y•llıllllı 

Aydın (H~--Çıne'in Mutaf· 
lar köyünde feci bir kaza olmUf, dik -
katsizlik yüzünden bir delikanlı ağır 
surette yaralanmı9tır. 

Bu köyde oturan Hidayet adında bir 
delikanlı, •u doldurmak üzere pınara 
giderken kendisi.ne ağırlık veren çif -
tesini çalılarnı aruına kbmenin göre
miyeceği bir yere uJdamııtır. 

Hidayet, suyunu doldurup köye dö
nerken çalıların arasında bulunan tü
feğini almak iatemit. tüfeğini namlu
sundan tutarak kendine doğru çekmit
tir. Bu sırada tüf elin tetiği çalılara ta
kılmıf, çifte birdenbire atef almı9tır, 
Hidayet çenesinden ve yüzünden ağır 
•urette yaralanmıttır. Yaralı memle
ket butanesine kaldırılmıttır. 

Konya'da feci bir 
kamyon kazası 

3 kiıl öldü 1 
Konya (Hu•ual) - Konya ile Sa

rayönü araamöa, üç kitinin ölümü ile 
neticelenen bir kamyon kaza•ı olmuı
tur. 
Arpacı oğullarından 90för Mehmet, 

yona t6 ve kereste doldunnuı. 
gece saat o~ ,ehrin dıtındarı Saray
önü nahiyeelne hareket ~tmi9tir. 

Ytıklü olaıı kamyonun üstüne kon
yah Mehmet, tenekeci Hüseyin ve kiS
.e Salt adlarında üç adam binmi9tir. 
Kamyon Akköpril'yü geçmit, faakt o
rada bulJ,ınan yokup çıkarken süratle 
kapak~r. elan ilflıri 
hal, biri de bir nra ölmiift • 

Kupa 

lzmir. (H ...... I) Tcırk..,... 
rl ekibinin Roma yarıtlannda 
ugnm'f olduju Musolini kupa
•mın lzmir fuvarmda tetJıirine 
batlanmıtllJ'. Süvarilerimizin a
fer ve muvaffakiyeti ile o IÜD
lerde büyük bir sarur ve iftihar 
duyan halk, timdi aym uvk w 
heyecanla bu kupayı aeyretmelr.. 
te ve onu birçok rakiplerin ort. 
•mdan kopanp ıetiren aü.....U.. 
rimim aelimlanwlrtacbr. 

Çine' de ekonomik 
kalkınma 

Aydın (Husust) - Mahsulün panı 
etmeai Çine'de iktiaadi genitlemeği 

ve ticari kalkınmayı ilerletmektedir. 
Karpuzlu nahiyesinin pazarında bir 
seyyar manifaturacının bir pazar cU· 
nü 500 liradan fazla alıf verit ettiğine 
bizzat fllhit oldum. Bu bmusta Çine 
ilçebayı bana ıunlvı •öyledi: (Kasa· 
nm umumi vaziyetinde halkm refah 
ve inkipfa doğru memnuniyet yerici 
bir ilerleme olduğuna ,en büyük deW 
fazla takip yapılmadığı halde verri 
huılatmda ıörülen büyük fazlalık· 

tır.) 

Devlet ve buamt ınuha.ebe gelirle
rinde görülen bu fazlalık belediye tah-
silltında da ıörülmekted 2.024 Hra 
olarak tahmin edilen 193 b beledi-
ye bütçesi 13.300 lira tahsila 
tılmıttır. Bu artıı bu yıl d 
1937 haziran ve temmuz ayl 
3.088 lira olan belediye tahailitı bu yll 
aynı aylarda 3"4& lirayı bulmuıtur. Şoföre bir tesadüf eseri olarak biç bir 

teY olmamıttır. Şoför tevkif edilmif, 
tahkikata bqlanmıftır. Geçen •ene •ıi ha•ılatı haftıda 

40 • 45 lira iken .. yıl 60 - 65 lira, ba1· 

van ruaumu 8 - ib lira iken 20 - 25 !i
H iç yüzünden cinayet radır. 
Aydm (Huaual) - Çine'de Tekeler 

köyünde hiç yüziinıden bir dnayet 01• Adana' da sıcaklar 
mu9tur. Çoban Mehmet dün ubahle -
yin •tıriiailn.Uıı batına citmift çoban 
Osman'm bir kuzuaunun kendi mera -
ama rirdiii.ni ıörmilt- Bundan kıza -
rak Mebmet'le k&'f'p etmittir. Meh
met ka•p 80llUllda tll>l._.nu çeke -
rek °'"'811'1 camu JOft aermiftir. Ka· 
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Hatay anayasa 
kanununun metni 

Birinci maddeye göre: 
Hatay, dahili işlerinde tam bir istiklôli haiz, 

Türk ekseriyetine müstenit ve cümh.uriyet 

rejimi ile idare olunan ayrı ve müstakil bir 

varhk teşkil eden bir devlettir 
Antakya, 7 a.a. - Anadolu ajansınm 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Hatay Millet Meclisi dün öğleden e
velki toplantısında Hatay'ın anayasa 
kanununu ittifakla kabul etmi~tir. A
nayasanın metni şudur: 

Fasıl bir - Esas hii.kii.mler
Madde: ı. - Hatay, dahili işlerinde 

tam bir istiklali haiz türk ekseriyetine 
rnüstenit ve cümhuriyet rejimi ile ida
re olunan ayrı ve müstakil bir varlık 
teşkil eden bir devlettir. 

Madde: 2. - Hatay devletinin mer
kezi Antakya'dır. 

Madde: 3. - Hatay'ın bütün vatan
daşları kanun muvacehesinde müsavi 
ve ırk, dil, din farkı gözetilmeksizin 
aynı medeni ve siyasi haklara sahip ve 
bila istisna kanuna riayetle mükellef
tirler. 

F'ısıl iki - Teşrii kııveı -
Madde: 4. - Te~rii kuvet Hatay 

halkı namına Hatay Millet Meclisi ta· 
rafından kullanılır. Hatay Millet 
Meclisi hazırlanacak mahsus kanuna 
tevfikan dört senelik bir müddet için 
intihap edilir, kırk azalık tek bir he
yettir. Ancak meclisin tatil zamanın
dan sonra meclisin tasvibine arzedil
mek şartiylc hükümct muvakkat ka
nun yapmak salahiyetini haizdir. 

Madde: S. - Kanunlar vazı için ilk 
teşebbüs Hatay Millet Meclisi azasına 
ve icra kuvetine aittir. Maamafih mas
raflar ihtiyarını müstelzim olan yahut 
vergiler ihdasına, tadiline veya ipka
sına müteallik bulunan kanunlar vazı 
teşebbüsü, yalnız icra kuvetine aittir. 

Madde: 6. - Bir kanuna müstenit 
olmadıkça hiç bir vergi ihdas veya 
tahsil olunamıyacağı gibi bir istikraz 
da aktolunamaz. İcra kuveti her sene 
gelecek sene için bir bütçe kanunu 
projesiyle bir mali muvazene kanunu 
layihası tesbit edecektir. Meclis tara-

tiÇ6Tr'miiSr~f sene içind~ yapılamaz. 
Her senei maliyenin sonunda o sene
nin kati hesapları bir kanunla müte
şekkil bir heyetçe tetkik edildikten 
sonra Meclis'e arzolunur. 

Madde: 7. - Kanunlar ve kararlar 
adi ekseriyetle kabul ve ittihaz olunur. 
Nisabi ekseriyet meclisi teşkil eden a
zanın yarısıdır. 

T alılif şekli 
Madde: 8. - Mebuslar Hatay Millet 

Meclisine iltihak ettiklerinde şu şe

kilde tahlif olunurlar: vatan ve mille
tin saadet ve selametine ve milletin 
bilakaydüşart hakimiyetine mugayir 
bir gaye takip etmiyeceğime ve cum
huriyet esaslarına sadakatten ayrdmı
yacağıma namusum üzerine söz veri
rim. 

Madde: 9. - Hiç bir mebus Millet 
Meclisi dahilindeki rey ve mütaleası
nın ve beyanatının Meclis haricinde i
rat ve izharından dolayı mesul değil
dir. 'Gerek intihabından evel ve gerek 
sonra aleyhine cürüm isnat olunan bir 
mebusun maznunen isticvabı veya 
tevkifi veyahut muhakemesinin icrası 
heyeti umumiyenin kararına bağlıdır. 
- Cinai cürmümeşhut bundan müstes -
nadır - ancak bu taktirde makamı aidi 
Meclisi derhal haberdar etmekle mü
kelleftir. Bir mebusun intihabından 
evci veya sonra aleyhine sadir olmu~ 
cezai bir hüküm infazı, mebusluk 
müddetinin hitamına talik olunur. 
Mebusluk müddeti esnasında mururu 
zaman cereyan etmez. 

Madde: 10. -Tatil esnasında Hatay 
devlet reisi veya Millet Meclisi reisi 
lüzum görürse meclisi içtimaa davet 
edebilir. Millet Meclisi içtimaı sene
de dört aydan dun olamaz. 

Madde: 11 -Meclis müzakeratı a
lenıdır. Ve harfiyen neşrolunur. .t<'a. 
kat dahi.li nizamnamede münderiç şe
raite tevfikan meclis hafi celseler da
hi aktedebilir. Hafi celseler müazke
ratının neşri Meclis'in kararına bağlı
dır. 

Fasıl iiç - lcr<ı kuveti -
Madde: 12. - İcra kuvetı Hatay 

halkı namına Hatay devlet reisiyle bir 
icra meclisi tarafından kullanılır. 

Madde: 13. - Hatay devlet reisi, 
Millet Meclisi tarafından beş sene 
müddetle intihap olunur. Devlet reisi 
intihabı akabinde meclis huzurunda şu 
suretle yemin eder: Delet reisi sıfa
tiyle müstakil Hatay devletinin ka
nunlarına cümhuriyet eşaslarına ria
yet ve bunları müdafaa, Hatay vatan
daşlarının saadetine sadikane ve bü
tün kuvetimle mesai sarf edeceğime ve 
Hatay halkının emniyetine tev"cüh 

edecek her tehlikeyi kemali şiddetle 
men, Hatay'ın şan ve şerefini vikaye 
ve ilaya ve deruhte ettiğim vazifenin 
icabına nefsimi hasretmekten ayrılmı
yacağıma namusum üzerine söz veri -
rim. 

Madde, 14 - Devlet reisi kanu -
nen musarrah hudut dahilinde af hak
kını istimal eder. Affı umumi ancak 
bir kanunla bahşolunur. 

Madde, ıs - Hatay Millet Mec ~ 
lisince kabul edilen kanunların hepsı 
Devlet reisi tarafından isdar olunur 
ve hiç bir kanun isdarından evel me~i: 
yete geçemez. Hatay Millet Meclısı 
tarafından kabul olunan bir kanunun 
isdarını Hatay devlet reisi bu kabul 
tarihinden itibaren hır ay zarfında ta
lik ve o kanunun arzını faydalı gördü
ğü mülfıhazalariylc ber_a?er !'e?ide~ 
tetkik olunmasını Meclıs ten ıstıyebı
lir. Yeniden müzakerat ancak iade ta
rihinden bir ay sonra vuku bulabilir. 
Devlet Reisi kanunu bu ikinci müza
kere esnasında kabul edilecek surette 
aynen isdara mecburdur. 

Madde: 16. - Hatay devlet reisi ic
ra meclisinin reyi üzerine Millet Mec
lisini feshcdebilr. Böyle br halde ye
ni intihapları bila ihmal icra ettirmiyc 
mecburdur. 

Madde, 17 - Millet Meclisine 
kar~ı mesul bir icra meclisi teşkil olu
nur. Bu meclis bir reisle seçeceği en 
çok dört azadan ibarettir. İcra meclisi 
rei.;i Hatay Devlet reisi tarafından se-
çilir. • 

Madde: 18. - İcra kuvctlerinin te
şekkül suretleri ve vazife ve mesuli
yctleri ayrıca bir kanunla tesbit olu
nur. 

Fasıl dört - Adli kıweı -

Madde: 19. - Adli kuvct kanunen 
müteşekkil mahkemeler tarafından 

s; Hatay Devlet reisf taraf~ndan ~~
sup bir yüksek mahkeme bulunur. Bu 
aza muayyen ahval ve surette ancak 
Hatay Devlet reisi tarafından yüksek 
mahkemenin diğer hakimlerinin reyi 
alındıktan sonra arzolunabilir. 

Madde : 20. - Yüksek mahkeme Ha
tay'ın bütün mahkemelerinin kararla
rına karşı yeniden tetkik hak ve sala
hiyetiyle kanunun kendisine tefviz 
eylediği diğer vazifeleri de ifa eder. 
İcra Meclisi yüksek mahkeme ile di
ğer mahkemelerin karar ve ilamlarını 
infaz ettirmekle mükelleftir. Adli ku
vetin kararları başka hiç bir kuvet ta
rafından tetkik veya tadil olunamaz. 

Madde : 21. - Yüksek mahkeme ile 
diğer mahkemeler kanunlarının ana
yasaya uygun olup olmadığının tetki
kine salahiyetli değildir. 

Fasıl beş - Müteferrik 
lıükiimler -

Madde: 22. - Hatay vatandaşları

nın ecnebi memleketlere seyahati için 
bir Hatay pasaportu ihdas olunacak
tır. 

Madde: 23. - Hatay'ın nizam ve a
sayişinin muhafazasını temin ıçın 
1.500 kişiyi tecavüz etmiyecek polis 
ve jandarma kuvetleri teşkil olunacak
tır. 

Madde: 24. - Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

Madde: 25. - Bu kanunun hüküm
lerini icra meclisi yerine getirir. 

Etrüsk vapuru dün 

İstanbul'a geldi 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Deniz
bank tarafından Almanya"da yaptı
rılmakta olan orta hacimde gemileri
mizden üçüncüsü Etrüsk bugün li
manımıza geldi. 

Gemi limana girdiği vakit düdük 
çalmak suretiyle şehri selamladı. 

İstanbul'da feci bir 

otomobil kazası 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Bugün 

Edirnekapı haricinde feci bir otomo
bil kazası olmuştur. Şoför Arap Ka
milin idaresindeki taksi otomobili 
bir yük arabasına çarpmıştır. Bu mü
sademe neticesinde arabacı Emin öl
müş, otomobildeki yolcunun kolu kı
rılmış ve şoföre bir ley olmamıştır. 
Zabıta tahkikata baılamıştır. 

ULUS 

Hatay kabinesi 
proğramını okudu 

(Başı ı. inci sayfada) 
la beraber müsaadenizle bazı kısım -
!arını tekrar edeceğim: 

Hatay hakkında beynelmilel teah
hütlere riayet etmek ve bunların ta -
mamen tahakkukunu temine çalış -
malt. 

Dahili emniyetimizin zaruri kıl -
dığı milli inzıbat teşkilatını kurmak, 
mesaimizin temel taşıdır. a 

Irk ve mezhep farkı gözetmeksi -
zin bütün vatandaşların müsavi hu • 
kuka malik oldukları ve kanun naza
rında aynı muameleye tabi olacakları 
umdelerimizin başlıcasını teşkil et -
mektedir. 

Komşu devletlerle iyi münasebet -
ler tesis ve idame etmek en büyük 
arzumuzdur, 

I ktısadi, sılıi ve içtimai işler 

tktısadi vaziyetirnizin korunması 
ve inkişafı için devletlerle ticari an -
!aşmalar yapmakta, milli sanayi ve 
mahsulatımızı himaye etmekte ve bu
nun için muktazi tedbirleri almakta 
gecikmiyeceğiz. 

Sıhi durumun fenni ve medeni va
sıtalarla ıslahına çalışarak nüfusu -
muzu çoğaltmak, şehirleri köyleri i -
mar etmek, yapacağımız işlerin başlı
calarındandır. 

İçtimai hayatımızın inkılapcxlık 
ruhuna uygun olarak süratle ilerle -
mesinc ve bunun için kültür işlerin
de beynelmilel teahhütler dairesinde 
milli terbiye ve tahsil esasları dahi -
!inde en mütekamil usulleri kabul ve 
tatbike çalışacağız. 

Az masraf, çok iş 

Adliye t~kilatını medeni mem -
leketlerin hak ve adalet mefhumları
na tamamen uygun bir hale getirece
ğiz. 

Her sahada çalışan işçi ve amele -
nin hukukunu koruyacak tedbirler 
ittihaz etmeyi vazifelerimiz arasında 
sayıyoruz. 

Mütevazin bir büdçe ile meclise 
gelebilmek, az masraf ve çok iş, müs
tahsillere yardım, mükelleflerin ge
lirlerini çoğaltmak, tekalüf hususun
da fena uswllerden uzaklaşmak, mali 
düşüncelerimize alacağımız tedbirle
re esas olacaktır. 

• •--· ·--ıaıan l9'C1.l..1• 

na gayret ederek en ehemmiyetli ser-
vet menbalarımızın toprak ve toprak 
altındaki madenlerimiz olduğunu da
ima göz önünde bulunduracağız. 

Ticaretin muhtelif sahaları hima
yeye mazhar olacağı gibi transit iş
leri de nazarı dikkate alınacaktır. 
Tabiatın güzelliklerini esirgemedi

ği sevgili yurdumuzu bir seyyah ül
kesi haline getirmek, eski eserleri 
meydana çıkarmak başlıca işlerimiz
den olacaktır. 

Yol ue liman işleri 

Mevcut yolların iyi muhafazası ye
ni yolları yapmak suretiyle şehirler
le köyler arasında kolay muvasala te
min etmek, İskenderun limanını Ak· 
deniz limanları arasında hakkı olan 
ehemmiyetine ve derecesine eriştir
meğe çalışmak, memlekete zirai ba
kımdan binlerce hektar arazi ve sıh
hi bakımdan yüz binlerce insan ka
zandıracak olan bataklıkların kuru
tulması işlerini ön safta tutmak esas
lı bir umdemizdir. 

Bugün, bu yeni şerait içinde istik
laline kavu§Itluş olarak refah yoluna 
ilk adımını atarken hükümetimiz, ar
kada kalan tozlu, dumanlı, bulutlu 
devreyi tamamen aklından bile sile
rek, gaflete kapılan, şaşkınlık içinde 
Hatay vatanının menafiini unutanla
rın hareketini mazinin gubarı altın

da bırakmıştır. 
Sayın mebuslar, işte bu kısa ifade

lerle arzettiğim program, yüksek 
meclisinizin itimadıl"a mazhar olur
sa, geniş mikyasta tatbik edilecek
tir." 

Meclisin kabul ettiği k<munlar 

Metnini ayrıca verdiğimiz Hatay dev 
leti anayasasının kabulü ve hükümet 
beyannamesinin okunmasını mütekip 
meclis, bayrak kanunu ile icra makam
larının teşkilat ve vazifeleri ve mas
raf kanunlarını ittifakla kabul etmiş 
ve hükümetin meclise bir umumi af 
kanunu ile Olmuk'ta sıtma menbaı o
lan Akgöl'ün kurutulması için hazır
lanacak projenin biran önce meclise 
tevdi edilmC6ini iatiyen takrirleri tas
vip eylemiştir. 

Masraf kanununa bağlı cetvellere 
göre, millet meclisi reisine 400, iki re
is muavinine üçer yüz, geri kalan meb
uslara yüzer, Hatay devlet reisine ma
aş olarak 1.000, riyaset masrafı olarak 
500, riyaset husu'5i kalem müdürü için 
150. Başvekil için 400, dört vekil' için 
üçer yüz, müsteşarlar için de ikişer 
yüz lira maaş tahsis edilmektedir. 

Dün, biri türk ve üçü yabancı olmak 
ii.;cre İskeqdcı:un limawna Kelcn YA-

purlar, müstakil Hatay devleti teşek
kül etmekle beraber henüz bayrak ka
nunu kabul edilmemiş olduğu için 
hiç bir bayrak çekmemişlerdir. 

ı.tüsuıkil Hatay bayrağı 
çekiliyor 

Bayrak kanununun Hatay millet 
meclisi tarafından dün sürekli alkışlar 
arasmda ittifakla kabulünü müteakip 
Hatay devlet reisi Tayfur Sökmen ya
nında Türkiye murahhası Cevat Açık
ahn, Türkiye baş konsolosu Fethi 
Denli, başvekil, vekiller, meclis azala
rı ve bütün davetliler olduğu halde 
meclis binasının tarasasına çıkarak 

meclis binası önüne toplanmış olan 
halkın huzurunda Hatay bayrağım top 
ve mızıka sesleri arasında merasimle 
çekmiştir. 

Yeni Hatay bayrağı, al zemin üzeri
ne ay ve yıldızdan mürekkeptir. Türk 
bayrağından farkı, yıldızın ortasının 

dolu olmayıp zemin renginde bulun
masıdır. 

Bayrak çekilmesi merasimi akebin
de, Hatay millet meclisi, mustakil Ha
tay bayrağının ilk defa meclis bina
sına çekilişi münasebetiyle, kahraman 
türk ordusuna Hatay mıllet meclisi
nin selam ve muhabbetlerinin iblağ e
dilmesini istiyen bir takriri sürekli 
alkışlar arasında ittifakla tasvip eylc
miştr. 

Hatay erkinlik cemiyetine 
te~ekkür 

Hatay millet meclisi dünkü toplan
tısında iki sene evel teşekkül ederek 
Hatay'ın istiklalinde büyük hizmeti 
geçen erkinlik cemiyetine meclis ta -
tarından teşekkür edılmesine dair o
lan bir takriri ittifakla kabul etmiş
tir. Şimdiye kadar meclis reisi ile Ha
tay reisinin intihabı, hükümete itimat 
olunması ve anayasanın kabulü gibi en 
mühim meseleler de dahil olduğu hal
de tekmil kararların mecliste bütün 
unsurlara mensup mebuslar tarafından 
ittifakla verilmiş olması, yerli ve ya
bancı bütün mahfillerde çok müsait 
bir tesir hasıl etımiştir. Daha dün de
nilecek kadar yakın denilecek kadar 
yakın ihtilaf ve şuriş menbaı manzara
sı arzeden Hatay'daki bu birlik yeni 
rejimin tam muvafakiyeti için en ku
..... J.i.ı:..;... ,,.m_.. ..,.ı .. .,..ı, ~~lıilrlri ,.diJml'lr
tedir, 

• 
lnönü Havacıhk 

kampında ... 
(Başı 1. inci sayfada ) 

vacılxk okadar cazip bir bahis ki, ne 
anlatılırsa merak ve alaka hissinizden 
hiç bir şey kaybetmemiş olarak din
lersiniz. 

On bir {:<ıdır'dan yeni bir şehre 

Bu arada İnönü'nün üç senelik ta
rihi üzerinde durmak mümkün değil -
dir: Burası, on bir çadırlık bir karar
gah olarak işe başlamıştır. Bugün be 
ton binaları, elektriği, radyosu, sine
ması, yolu, atölyeleri ve bütün cihaz
lariyle önümüzde duran muazzam te
sislerin yerinde iki sene evel on bir 
çadır olduğunu düşünmek muhakkak 
ki masal gibi geliyor. Bir pilotumuz : 

"- Buranın kuruluşu da Yenişe
hir'c benziyor.., diyordu. Bir diğer pi
lotumuz, cümleyi şöylece tamamladı: 

"- Evet, bütün şehirlerimiz bura
dan yetişecek türk kanatlarının ülke
leri altında inşa edilecek ... ,, 

Hava tehlikesinin ne demek olduğu
nu lnönü'nde her yerden daha iyi his
sediyorsunuz: Hava tehlikesinin ta
mamen yok edildiği yerde tam bir 
huzur ve güvenle yaşamak mümkün
dür: Başınızı kaldırıp göklere, evini
zin bahçesi kadar sizin olarak bakabi
lirsiniz ... 

Belıçeı Kemal'in gii.zel bir 
konu§nıası 

Alınan dereceler üzerinde rakamlı 
izahat dinlendikten ve bu neticeler 
enternasyonal rekorlarla kıyasladık

ta.ıı sonra, İnönü'nden ayrılanlar, ora
dan gelecek bütün haberlerde dünya 
rekorları arıyacaklardır. Bugün öğle
den sonra Öğretmen Ali Yıldız, mu
allim muavini Selçuk'la beraber he
yecanla seyrettiğimiz akrobasi numa
raları yaptılar. Akşam yemeğinde şa

ir Behçet Kemal, cidden güzel bir 
konuşma yaptı ve bu güzel eser kar
şısında hepimizin duyduğumuz hay
ranlığı anlattı. 

Gençlerin hep beraber söylediği 
havacılık marşını ve muallim muavi
ni Bayan Naciye Toros'un ihtisasla
rını zevkle dinledik. Yarın, bütün 
talebenin iştirak ettiği büyük hava 
talimlerini seyredeceğiz. 
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BB. Abdülhalik Rendö, Celôl Bayar 

ve Abdülgani Türkmen arasında 

Hatay Millet Meclisinin 
toplantısı dolayısile 

teati edilen telgraflar 
Ankara, 7 a. a. - Reisicümhur Ata-~O •11biP Al 

türk'e Hatay Millet Meclisi Reisi Ab
dülgani Türkmen tarafından aşağıda
ki telgraf gönderilmiştir: 

Türkiye Cümhuriyeti Büyiik Şefi 
Kenıal Atatürk'e 

Milli idealinin ilk tezahürü olarak 
toplanan Hatay Millet meclisi, milli 

Suriye ve Lübnan 

Meclis Reislerine 
varlığının ve istikialinin büyük kur- .. d • ı ' 1 f 1 r 
tarıcı ve koruyucusu Ulu Şef'e mecli- gon eri en e gra a 
sin ve temsil ettiği Hatay halkının e- A k 7 H t M'll t . • nta ya, a.a. - a ay ı e 
bedi mınnet ve sonsuz baghlıklarını M 1. . • . Abd··ı · T'" k .. .. ec ısı reısı u ganı ur men 
bir kere daha arz ve lfıtfen kabulunu S . L"b 1. 1 · · 1 . . 1 urıye ve u nan mec ıs erı reıs e-
ıstırham eder. · b" 1 f ·· d · t' B 

H M·ıı M ı· · R · . rıne ırer te gra gon ermış ır. u 
alay ı et ec ıaı eıaı "k" 1 f 1. b' d" d •• 

1 
. Tüııkm ı ı te gra ın maa ı ır ır ve şu ur: 

Abdu garu en Hatay halkının minelkadim besle-
BB. Abdülluılik Renda ve diği ve izharından hiç bir vakit geri 

Abdülgani 1'ii.rk;j1en arasında kalmadığı istiklil arzu ve kararını 
Ankara, 7 a. a. - Büyük Millet teyit eden malfun mukarrerata bina

Meclisi Reisi Abdülhalik Renda ile en, bila tefrik cins ve mezhep bütün 
Hatay Millet meclisi reisi Abdülgani Hatay yurtdaşlarının, reyleriyle top
Türkmen arasında şu telgraflar tea- lanan müstakil Hatay Millet Meclisi 
ti olunmuştur: ilk içtimaında, komşu ve dost millet-

Türkiye Büyük Millet Mecliıi Re- ler meclisine hissiyatı dostane izhar 
isliğine ve bu milletler hakkında beslediği 

Hatay millet meclisi, memleketin halis temenniyat ve hissiyatını tak
mukadderatını eline almakla hataylı dim ile kesbi şeref eder. 
yurttaşların minelkadim besledikleri Hatay Millet Meclisi Reisi 
ve izharından hiç bir vakit çekinme - Abdülgani Türkmen 

• aRO:OlSJ10lslll so o saıcı:rı dikleri yüksek siyasi ideallerinin ta- - - - - - - - - - -
hakkukuna ilk adımlarını atmış bulu
nuyorlar. 

Türk millet ve devletinin ve Tür-

RB. Celal Bayar ve A.bdii.lgani 
Türkmen arasında 

kiye Büyük Millet meclisinin Hatay Ankara, 7 a.a. - Başvekil Celal Ba
hakkında gösterdiği candan alaka ve yar ve Hatay millet meclisi reisi Ab
yüksek fedakarlıkları minnet ve şük- dülgani Türkmen aşağroaki telgraf
ranla yadeder ve Türkiye'ye olan e _ lan teati etmişlerdir: 
bedi bağlılıklarını, türk milletine ve Türkiye Cünıhuriyeti Hükümeti 
Türkiye Büyük Millet meclisine ib • Batvekiline. 
lağına lütfen tavassut buyurmanızı İstiklaline kavuşan Hatay millet 
ve hissiyatı halisanemizin kabul bu - meclisi içtimaında milli varlığının tc
yurulmasını istirham eder. cellisini temin eden tarihi ve siyasi 

Hatay Millet Meclisi Reisi mukadderatının koruyucusu olan Tür-
Abdülgani Türkmen kiye cümhuriyeti hükümetine sonauz; 

Hatay Millet Meclisi Reisliğine, minnet ve şükranlarını arza beni me-
Hatay'ın tahakkukunu ötedenberi mur etti. Derin saygtlarmıla arzeıde. 

beklediğimiz siyasi idealine kavuşarak dm. 
Hatay Millet Meclisi'nin memleketi- Hatay Millet Mecliai Rei.i 

Abdülgani Türkmen 
.natay Mıııet Meclisi-ıleı&liğiue 
Hatay millet meclisinin T:: ... ,, .. 

cümhuriyeti hükümetine candan bağ
lılığmı bildiren telgraflarınızı sevinç
le aldım. Meclisinizin Hatay için bü
yük başarılara ulaşmasmı ve Hatay 
halkının büyük ikbal ve refaha kavut
ması hakındaki cümhuriyet hükümeti
nin samimi temenniyatmı kendi kalbi 
tebrikle.rimle birlikte sunarım. 

nizin mukadderatını ele almış olduğu-
'ıau "~l'f'' C'UCU Lcrg1.a.ı.nıı-zı aevıu~ıc 

aldım. Bu yüksek gayenin vücut bul
masından dolayı Büyük Millet Mecli
si'nin de candan haz duyacağından e
min olabilirsiniz. 

Mesajınızı Meclisimizin açılışında 
millet vekillerine iblağ edeceğimi arz 
ve samimi hislerimin ve temennileri
min kabulünü rica ederim. 

Abdülhalik Renda 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Reisi 
Bat vekil 

Celal Bayar 

Belediye seçimleri 
bugün başhyacak 

(Başı 1. inci sayfada) 
min tek dereceli bulunması ve türk ka· 
dınrna hiç bir fark ve ayrılık gözet
meden intihap etmek ve edilmek hak-
kını da vermiş olması itibariyle de 
halkımızın siyasi ve içtimai olgunlu
ğunu canlı bir şekilde ortaya koyan 
ve tanıyan bir amil olmuştur. Bu SU• 

retle bütün yurttaşlar, dünyanın an
cak pek az ve en ileri milletlerinin 
sahip oldukları haklara ve gene en ile
ri bir sisteme uygun olarak içinde 
yaşadıkları yurt parçasının belediye 
işlerini idare edecek olan vatandaşları 
arzulariyle seçmek imkanını bulmak
tadırlar. 

i rıtiJwbın ne şekilde yapılaca
ğmı gösteren maddeler 

Belediye seçimi münasebetiyle, bele· 
diye işleri kanununun intihap mua
melatına dair olan 32,34,35 ve 36 ıncı 
maddelerini sayın okuyucularımıza 
sunuyoruz : 

Madde 32 - İntihap senesi eylül a
yı girince intihap işinin icrasına bak
mak üzere belediye reisi veya belediye 
şube müdürleri tarafından her mahal
lenin muhtarına tezkereyle haber 
verilerek her mahalleden belediye in
tihap hakkını haiz, tercihan okur ve 
yazar ikişer kişi istenir. Her mahalle
nin ihtiyar meclisi muhtarın riyase
tinde toplanır. Gizli reyle istenilen 
adette mahalle halkından seçer. Ma
hallelerden seçilenler her kaç kişi o
lursa olsun cümlesi belediye dairesi
ne veya şubelerine davet olunup en 
az üçte biri hazır olduğu halde cüm
lesinin ismine kura çekilerek jçlerin
den kur.i sırasiyle en çok on ve en az 
beş ve belediye şubelerine ayrılan 

beldelerin her belediye şubesi için en 
çok on ve en az beş kişi ayrılır ve bu 
surtle her beldede bir, müteaddit bele
diye şubelerine münkasem beldelerde 
belediye şubelerinin adedi kadar in-

tihap encümeni teşkil olunur. 

intihap def terleri 
Madde 34 - lntihap encümeni ma

rifetiyle aza intihabına rey vermi
ye hakkı olanların ve aza intihap 0-

lunmıya seHihiyeti bulunanların be
lediyelerce ayrı ayn birer defteri ya
pılır. İutihap cetvellerinin suretleri 
hükümet ve belediye daireleri kapıları 
ile umumun görebileceği diğer yerler
de tatil günleri hariç olmak üzere altı 
gün müddetle asılır. 

lntilwp işlerinin ilanı ve 
def terlerin asılnuısı 

Madde 35 - Defterler talik edil
meden kaç gün asılı kalacağı, defter
de yazılı olup olmıyanların hangi gü
ne kadar itiraz hakkı olacağı, hangi 
günden itibaren itiraz kabul olunmı

yacağı, intihabın hangi gün başhya
cağı, kaç gün devam edeceği, her ma
halle müntehiplerinin hangi günlerde 
rey vermiye gelmeleri iktiza edeceği 
intihap sandığının nereye konulacağı 

gazete ile ve icabında diğer müııasip 
vasıtalarla halka ilan ettirilir. 

itirazlar 
Madde 36 - Defterlerin asılı kal

dığı altı gün zarfında müntehiplerin 
isimleri, hüviyetleri defterlere yanlış 
veya mükerrer yazılmış veya hiç ya
zılmamış olduğuna dair ileri sürüle
cek itirazlar, intihap encümenince 
dinlenip işbu encümen karariyle la
zımgelen tashihAt yapılır. 
İntihap encümenince itiraz varit 

görülmedigi takdirde re<ldi mutazam
mın kararın sureti muterize usulen 
tebliğ olunur. Defterler asıldığının 
altıncı günü akşamı saat 18 de kaldı
rılır, ondan sonra bu itiraz iddiası din
lenmez. İntihap encümeni selfilıiyeti 
dahilindeki tashihatı eylülün son gü
nü akşamına ıkadar bitirmiye mecbur· 
dur. 
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Belediyeler Bankasından: 

Bankamızın 1937 hesap devresine ait bilanço ile kar ve zarar 
cetveli aşağıya derç ve il6n olunur 

31-5-937 tarihinde biten besinci hesap devresi bilançosudur 

Heup lıimlıri 

TAHSİL OLUNACAK KAPİTAL 

• T.L 

1416500 ıs 

Banknot 180 97 00 
Ufaklık 746 51 111443 51 

DAHllJ MUHABİR BANKALAR 

MUNZAM KARIILllCLAR 

HA&INB BONOLARI (ihtiyat karfılığı) 

.UHAll VB TAHViLAT CUZDANI 

CSZS74Z9 M 

150000 00 

98935 79 

Boruda Jrou oJanlar 

(ihtiyat karfllıi•) 

AVANSLAR VB iKRAZLAR: 
lıltltaıeni teminatlı 

BORÇLU CARI HESAPLAR: 
Temlııath 

32 691 50 

215& 7&7 02 

KDALBTT&N DOAYI BORÇLULAR 

İKRAZ TAAHHUTL&RllllZ 

1eoa as 

177 099 80 

2377 705 50 

sAla llUHTBLIJP BORÇLULAR: 
Muhtelif borçlular 

Muhtelif hesaplar 

llEIOtULL&Rı <-> 
lılalrinalar 

JhM1ar 
lılelnlfat 

GAYRI MBNKULLER: ( .. ) 

Banka biDuı 

NAZIM HBSAPLAR 

424980 

34580076 

711969 
293400 

5119461 

350050 56 

A448 Si 

463 711 95 

20712200 40 
28'7674 14 

20999874 54 

1937 hesap senesinin 

Heup r.lmlerl 

GeMI muraflar: 
ll••t* '" lcretler 
idare manflan 
Vercl" ~lar 
Sair 11111raflar • 

Verilen fabler 

Amortilmuıiiar: 
Demlrbq w mefrutat 
Gayri menkuller 

llulıtellf ararlar 
ıar 

Ankara Valiligi 

... Ylllrl 11 ..... 
~Vlliliiinclenı 

1 - Ankara merku ilk okulllırma 
•prl 350, uaml 450 ton tömf kok kö
alı11 kapalı sarf suretiyle almacaktır. 
Beher toamnm mlhmnen bedeli (28) 
llradlr. 
ı - llUnakuaya afrecelderin mu· 

Jwmmen bedellıı ytlade 7.S ııiabetinde· 
ki IDllftkklt ötesini hususi muhuebe 
YUlleliae ,atmlan •• makbuwıu 
bnunt tarlfata pe tamim edecekle
ri teklif mektubunun içine koymaları 
lhinbr. 
ı- ıı.ı. ıu.938 puartee1 ,una ... 

at (15) de Yiliyet konajında daimi '!R· 

clmeninde yapılacaktır. lıteldileriıı 
fUtDUDieyi clrmek bere her sllD 
ltBltir cllrektarltlpne mUracutlln. 

(1556) 6314 

Gürgen odunu ahnacak 

l - Ankara merke sokullarına u
ptl (120) uaml (150) bin kilo gUrıen 
..ıau ~ılr ekılltme ıaretiyle alma· 

T.L 

70•03 
1014711 

50100 
1181882 94155 03 

13895 S7 

884481 
1854876 25393 59 

298 60 
318045 49 

451718 08 

Aalranı V•"llN-: 
1 - Bedeli ketfi ( 4428) liradan l· 

baret bu111DaD Kukin okulları tmDl • 
raum ait mUPakMI (2490) •Jlb JEa.. 
nUDWl (43) incq maddeelnin 1 inci 
flkruma tnfilıA on sGn mllddetlı 
temdit edi14lli halde iatekli gıkmach· 
lından 4ola11 muktr maddenin iklo
ci fJkruıDa tnfikan bir diba ..... 
dit ıdilmlftlı'. 

2 - latüJUeria ._. ... "" W.. 
1iıa % 7.5 tma•nat akpllnl banal ma
lıuebe mtldilrlUll .,....... )'atar& • 
rü her Wta puart..ı, per ..... 
sbltrl uat ı ela .ua,.t komlmda 
daimi encQmende yapalacak puarhl• 
lttlrlk •tmeleri .. .......,. sennak 
IHr• - .... Dltlr dinldlıtJlll • 
.. mlncaadars (1181) .. 

cetrıır. Beher ldloeu 2 kurut 50 Ull· ------------
dmıftr. za,i - Ankara Ctbllhurlyet la 0-

2 - Aaprltlnln bedeli (3000) lira kulunclaa aldsllJll n-e-tsa tarih " 
ID tolu•ua bedeli (3'50) llrıdır. 158 • m mamank phacSetnlmlJI kay-

a - lateldller puarlılı cireblhmk betdm. Yeitlllm ~ • • 
d " .. ı. ... beteJl. ....... illa ~·-1 

KAPİTAL 

IHTlYATLAR: 

Heeap Wmleri 

Fevkallde 
KanUıDI ve ıtlaami 
llerlde vukuu muhtomcl 
arar karplıiı 

MEVDUAT: 

2800000 
103963 55 

22 94404 

1bruında cari hesaplar 1 486 916 67 
Sloke cari hesaplar 337 537 29 
Xöylerimbiıı ~ S tc~tı 319 535 38 

TASARRUF MEVDUATI: 
Vldnil 7 591 Ol 
Blr aydan bir yılakadar 
ddeli 14 074 33 

SAiR MUHTELiF ALACAKLILAR: 
Muhtelif &lacakblar 339 884 11 
Muhtelif hesaplar 151833 83 

KEFALETTEN DOLAYI A.LA· 
CAKLILAR 

İKRAZ TAAHHÜTLERiMİZDEN 
DOLAYI ALACAKLILAR: 

iTFA TAHSiSATI: 

KAR 

Demlrbaf n mefrutat 
Gayri menkuller 

NAZIM HBSAPLAR 

Hesap laiıDlcıi 

Alınan fabler 
Alııum komisyonlar 

:E.ham ve tahvilittan kir 
Sicc>rtadln kir 
Muhtelif Urlar 

8 52164 
18 548 76 

39671875 
31263 70 

Yek&n 

PASiF 

T.L 

Z87674 14 

11ATLUP 

T.L 

428002 45 

8. 9. 1938 

KÜÇÜK iLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık 1 

Kiralık aparbman cWnleri - Ha· 
vagazı, elektrik, IU yardır. Kooporatif 
arkaunıda GUzeller aokü Yusuf Eılen· 
demir apartımam Tel: 2454 6272 

Klnlak ••'n'• - Tam lloDforlu 
ve kaloriferli 4 ve 5 oda ve bilyUk hol· 
leri olan daln1er Slhat Balrıınklı Ça • 
ğatay aokak No. 1 Ap. Tel. 1962 6282 
Kinlık DllİN - Maltepe (IOD oto

bUı durağı) Akıncılar sokağı Sait 
Barliıl apartumma 4 oda bDl, kalorifer, 
ucak ıu, ucuz fiyat. Telefon 3948. 

esıo 
Kinhk - 3 oda, ı hol, so eylOlde. 

ltıklar Yardim Ap. No. 10 içindeki 
salon takımı kornltler avlıeler tuvalet 
yemek ma.uı etajer dolap karyola 
satılıktır. 6322 

Kiralık depolar - Ankara lataayo
nunda mektep blnuma bltiflk, bir ça
tı altında elverifli depolar nrdı:r. ı .. 
tiyenlerin telefon 2471 Ekrem'e mil • 
ncaatıarı. 6323 

Kiralak - Maltepe Akmar .,.. 
kak 4 No. Ap. Kat 2, 1 Büyük 1 ka
çtık oda, 1 bol, tam konforu baYl •a 
4abil 45 lira. lçindtldlere mlracalt. 

GISI 
Kiralık iki ..,a Wr CMla - Yalp

hir MOhendlller Blrllli lrarpmda 
Ölçerler sokak No. 2 blrlncl kit babge 
içinde bir aile yamnda moblell ..,a 
moblealz iki Uç ay için acele klrahktlr. 

CSS47 
Klrahk - Kamhclere GOnn ma

hallesinde bet btıytllr, Ud ktlçilk odl. 
aynca ıancbk oduı bulunan mupmba 
döşeli, kalorifer, acak su telllatl ft 

bUtUn konforu hals bir eY mlSblell n
ya m5bletis kiralıktır. Telefon 1703 

8154 
Kirahk n - S oda alt Irat. Yeni • 

ıehir tamet tn8nU caddeli No. 74 
'372 

Bir .. Y IPa - Möble koaforlu oda. 
Yenitebir Tuna cadd• Yiiltkotun 
IOkık No. 15. 6411 

Kinlık - Alman 1efarıti ~ 
da kurtunl boyalı 61 No. evin Uat lal. 
tL S Oda, hol, m\ltbah, buıyo, terk011, 
elektrik ft tatlı kuyu suyu ftl'dır. IS 
liradır. TL 2787 6179 

Kiralık d.ireler- Yenitehir Vail 
konap lwpmda Çellldrale 801alk 4 
No. da 4 oda bir salonlu Jıdra:ık daire. 

Kiralık- Yenitehir YW&:Ml Cidö• 
ti Özenli aokü köte bap fnbllde 
oesaretll konforlu, Kardeıler &parti • 
mamnda bepr odalı dllreler •• ~ti 
katı TL 2935 8382 

Kiralık dairel• - Yenltehlr oto • 
bU. garajı brpamda El'IOY aparb
manmda. Telefon 3654 ·1710 8412 

Koçuk ilan şbrtlan 
D6rt utn'blı: ldlçlk Ulalardan: 

Bir defa icin 30. Kan11 
hd defa lcia 51 K..,.. 
p, defa içja 70 g.,.. 
D6rt defa tein IO Katut 

Denm1ı ldlcik illnlardaıı her defuı 
lçia 10 bnt abmr. 11 ..... 10 defa 
netredllecelı bir uın lcin 140 brut 
almac:aktu. Bu lı:ola71ılr olmak bere. 
... ..ur, au.. aralumdül botlü· 
lar miat- SO harf itibar edllm1-1r. 
Bir ldlcü fUQ 120 barftea ibaret ol........ 
D&1 eatırdan fula her utır lcln qn• IO-.. abmr. 

Sabhk ı 

lllbWI ....... - .. ldflllk 
kia lilindirli bir Buik otODJObill aatı 
ilktir. oarmeJs iglD .. t 14 den 10 

ra 1001 teıelon numaruuıda .. a 
ttl',. mllnıcut. 

.................. tuwa - Anlat
ra'nm her tarafında 1&tlhk analar 
getirir apartmanlar, evler. Th 2417 
Vahdi J>otruer. 8095 

Satılık ..... - tttuyon arkamda 
hnarca panellenmlt kilçUk ~pta Ull• 

1ar T1 : 2487 Vahdi Dotrucr. 6096 

Sablık ..... - lılalıepe'nin en m
nr 7eriDde ktlçük ppta. T1 ı 1487 
Vahdi Dotnıer. I097 

Sallllk - Yeail'bir'de blklnlıklar 
karpamda mutena mevkide bir ana 
ucuz fiyatla aatılıktır. Ebadı 7 50 me'9 
redir. Tlf. 2314 e mllracaat. CS2H, 

Satdlk motoeiklet - Harlıy David-
800 marka ym dtallecık kadar u 
kullındmııtır. Yeni .uı.- )'alWlda 
ıutiinctl Ali Kkber'• milracaat. 6a66 

...... ..,. - Kadm. bllUdeCl, btt 
parça mobilya. laldm ltiMlerl ktlrk 
manto ft balllar. Atadrk bulftn All 
Numl Ap. 57 blrinol llat. 1117 

Sabbk ..... - Aptı zııence u -
falt tıserlncle ilk otobUa duralmda bal 
" meyva •taçlı bir ana mu..lt ftat • 
la acele aatlıktır. Ulua'ta fruıtuc:a 
Ankra mubılibl Bay llublln'ı milra-
caat. el4S 

Sabim - lata.yon ll'kurnd• " 
jlDclannl mektebi civarında " Anka. 
ra'mn her tarafmcla i 0 .. ıta e1ftritU 
ll'lllar. Tel: 2400 Nqet &tren ı.6349 

.A.Dı1rara'mn laer tanım • 
Cll .... AP JIAJ"Y 

tifi bl11ol8ri. Telı 140G Httet .... 
easo 

...... - Anlrara'nm her tarafın. 
da e•, •partıman. aru almak n lat• 
mak latiyenler. Telı 2408 Hepe .. • 
nm. IS51 

Sabbk MoDlldlt - a 11. w 
marka 27 beypr 11111.aımel motollk • 
let. Görmek için Çocuk 1&rayr llarp • 
unda ilhan 1o1aak No. 9 giSl'Upıek L 
çln TeL 3480 0380 

ICuiJw......,. - Bay ..,. .. ------------
yan kefil verebilecek bir bllyer ara
nıyor. Merkes ecsannılae b9t wrul
muı. 1217 

........, .....,_ - Dekor" bo-
1' ltleriYl• lftlpl eden bir firmam 
muhasebe itlerini idare edebilecek bir 
mabuip uamyor. Taliplerin boa _. 
vit ve iıtedikled lcret mlkdanm bU • 
diren bir mektupla Ankara posta kutu
ıu 214 adresine mUracutlan. 6275 

Kasiyer .,..,_ - Blr bayan ka
alyerı ihdyaç ftl'dır. Ama edenlerin 
Bankalar caddeeiade 48-2 Yılclıs lar. 
taliye matuum• mlracutlan. '852 

Hizmetçi ...aDl70I' - Ev ip bi1eD 
bir binnetçl aranıyor. lpne gar. le • 
ret verilecektir. Yenlteblr Sellnlk 
Caıd. 38 numaraya m\lracut. 6140 

it arayanlar ı 

Diplmwh (~ ...... -
(811 • JOl • demiryol - k6pril .... . 
dili) it arıyor. llllheaıdia D. W. An-
kara Yenlpblr Birlik oteli. 8144 

Dllktilo - Çok seri ve batuu ,.. 
an bir bayan daktilo evinde bDdl 
,.1r1DM1yJe yuı itleri anmaktadır. U· 
las'ta il. rumunna mektupla man. 
caat edilmesi. 8287 

Aranıyor ı 

ba odalı tlaİl'9 ......,. - Atatilrk 
bulftfl vı,a Sıbiye VeWeti civann • 
da TL 3437 den 14 Nihat Ani 6173 

Kirahk barakalar 
Valaflar Umum MldürlQiadenı 

Jlıwaldrat Muhammen 
teminat ıenelik ldrallı Vakıf No. 

Mevkii 
ıılrılanhanCl,..Aıpuarı .. .. .. .. 

Nevi Lira it. 
Baraka 7 12 

4 50 
,. 4 ı.ı 

95 

'° 55 

Yukarda eftlfı eaireıl yuıb buaka1ar teılim ıGnUnden 31.5.93P gUn 
kadar kiraya verilecektir. lbalı 10 eylW 938 cumartesi ıUntı aut 11 de 
1ar umum mildıllrMllU varidat mtldllrl UiUnde mUtqekkil komlıyon4- yapı· 
1*aktır. Taliplerin aclı pçen milclilrl ille mUracaatları. (3441) il 

Satıhk tabı makinası vesaire 
Ankara DefterclarbimU.. ı 

lılubımmen bedtll Teminatı 

Cintl adedi Lira K. Lira K. 

Aululburg marka yeni 1400 
ıiltem tab maldnesi 1 105 

llaklnell merdiven 1 50 

1Cua 1 35 1,65 lrtifamda 3 775 

" 
1 25 1,40 .. • 2 6S 

1 81 





RESMi iLANLAR 
yqı 17 den apğıya ve 25 den yukarı 
olamaz. Nihad talebe yüksek yq kay· 
dma bağlı değildir. 

4 -- Parasız yatılı talebeden beden 
kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında 
tam tetekküllü bir huta evi kurulu
nun raporu lhımdır. 

iç işler Bakanlığı 

Daktilo ah nacak 
Dabili79 Veküetindea : 

Vekllette münhal bulunan daktiloluk
lara mlllabaka ile daktilo alınacaktır. 
imtihan 12.9.938 pazartesi günü uat 
(11) de yapılacaktır. Süratli ve bathız 
yumak ve makineyi iyi kullanmasını 
bilmek tarttır. 

lıteklilerin bu baptaki veıikalariyle 
birlikte tayin olunan güne kadar ve· 
kllcte mtiracaatları iliıı olunur. 

(3513) 6263 

Baymdırlık Bakanhğı 

Yapı işleri ilônı 
Nafia Veküetinden : 
1 - Ekıiltmeye konulan it: Ankara 

Yiibek draat enıtitUleri kanaliz.., 
yon 'H fosseptik inpatıdır. Ketif be
deli 19545 lira 75 kuruıtur. 

2 - Ebiltme 16.9.1938 cuma giinU 
uat 11 de Nafıa veklleti yapı itleri 
eblltme komiıyonu odaanıda kapalı 
sarf uıuliyle yapılacaktır. 

3 - Eblitmeye girebilmek için iı
teklilerin 1465 lira 95 kurutluk mu
'ftkkat teminat vermeleri ve bu inf8· 
ah yapabileceklerine dair ehliyet ve
ıilruı ibru etmeleri llzımdır. (Bu ye
ıika ekllltmenin yapılacağı günden en 
u sekiz gUn evel bir istida ile Nafıa 
Vıklletine müracaat edilerek alına· 

caktır. Bu müddet zarfında veıika ta
lebinde bulunmıyanlar ekliltmeye gi
remiyeceJderdir.) 

4 - Eksiltme f8rlnameıi ve merbu· 
tah 98 kurut bedel mukabilinde yapı 
itleri umum mildilrlUğ\inden alınabi
lir. 

5 - latekliler teklif mektuplarını 
eksiltme günü olan 16.9.938 cuma gü· 
nü aat ona kadar komisyon reisliği· 
ne makbuz mukabilinde vermeleri ıa. 
mnc:lır. 

P09tada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (3361) 6151 

Tarım Bakonlı~ı 

Kimyager isteniyor 
Zinat Vekiletindm ı 
Aylığı 200 lira ücretli Distofajin 

liboratuvarı için bir kimyager alına
caktır. latekliler vesikalarmı hamilen 
VeWete müracaat etmeleri. (3599) 

6399 

Finans Bakanhgı 

Mlnllll frınsızcı daklilolulı 
Maliye Vekiletinden : 

llallye Veklleti tetkik heyetinde 150 
lira Ucretli bir fran11Zca daktiloluğu 
mQnh•ldir. Daktilo imtihanla alına • 
cak ve imtihan 15 - eylfil - 1938 per • 
pnebe pnü saat 10 da Maliye Veki· 
letiade yapılacaktır. İmtihana gire• 
celderin memurin kanununa göre a • 
randan yuıflardan maada ayrıca a • 
pptakl yuıf1an da haiz olmalan 
prttu: 

ı - Framu:cayı ve tilrkçeyi iyi 
bilmek, 

2 - Makine ile ve elle 1eri ve ıı • 
hatli yamwk 

lmtibanm yapılacağı gün saat 9 a 
kadar llaliye Vekileti MaU tetkik 
heyeti reiılitine yapılacak müracaat
ler kabul olunur. Aranılan vesikalar 
flllllardır: 

A - Bir arzuhal, 
B - Nüfua hüvioyet cüzdanı veya 

IUl'etl, 
C - Mektep tasdikname veya te

badetnamui veya suretleri, 
D - Hüsnühal tezkeresi ile bon • 

eenialer, 
E - Erkek olduğuna göre terbiı 

teskeresi, 
F - Sıhat raporu, (3600) 

Sıhot Bakanlığı 

1 ~--y.aıllllMlll 
AMara Merka Hıfaısulaa Mü .. 

..... Satın Alma KomisJ'ODUDclan: 
1-' Muhammen bedeli (9720) lira o

laa aplıda cinı ve mikdan yazılı kuru 
yem kapalı sarfla ebiltmeye konul • 
mUfbtr. 

2 - Ebiltme 10 eylUl 938 cumarte
ıi gUnil saat (11) dedir. 

a - Komiıyon mile11esede toplanır 
4 - Muvakkat teminat tuwı (729) 

llndır. 
S - Teklif mektupları 10 eylil 938 

cutnartai gUnU saat (10) a kader koo 
....._. tndi olunmalı, bu tatten --··*'-~ ıdu.Des. 

6 - Şartname her gün mije11eseden 
'>arasız temin olunur. 

7-Muvakkat teminat mukabili na
kit, ve nakit mahiyetindeki evrak ka
bul edilmiyeceğinden, bunların mali· 
ye vekaleti merkez veznesine yatırma
lan için taliplerin daha evel komisyo
na müracaatla birer irsaliye almaları, 
ve bu irsaliye ile ııbat vekileti mu -
haaebe mildürlUğüne müracaatları i • 
lin olunur. (3306) 

İtin mahiyeti: 
70.000 Kilo Yulaf 
40.000 ,. Arpa 
20.000 ,. Buğday 
30.000 ,. Arpa samanı 
20.000 ,. Buiday aapı 
10.000 ,. Kalın kepek 
1.000 • Darı 

6028 

Gümrük ve in. B. 

Depo " imlihlne yıpt1rllacak 
lnhi .. rlar Uw Müdürlüiün

den: 
1 - Ankara'da Atatürk bulvarında 

prtname ve projesi mucibince yaptı
rılacak depo ve imlihane intaatı ka· 
palı zarf uıuliyle eksiltmeye kon
muıtur. 

2 - Ketif bedeli 199.146 lira 15 ku
rut ve muvakkat teminetı 11207 li
radır. 

3 - Eksiltme ıs. 9. 938 tarihine 
rastlıyan pertembe günü saat 11 de 
Kabatat'ta levazım ve mübayaat tU· 
besindeki alım komiıyonunda yapı· 
lacaktır. 

4 - Şartname ve projeler 9.96 lira 
bedel mukabilinde İnhisarlar levazım 
ve mübayaat ıubeaiyle Ankara bat
mildürlilğünden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye ittirak etmek iı
tiyenlerin bir mukavele ile yaptıkları 
bir binanın taahhüt bedelinin yüz 
yirmi bin liradan a,ağı olmaması ve 
kendileri bizzat yükıek mühendis 
veya mimar olmadıkları takdirde 
tekliflerini bunlardan birisiyle müt
tereken yapmaları ve mukaveleyi bir
likte imza etmeleri lhımdır. Ekıilt· 
meye girebilmek için icabeden vesi
kalar eksiltme silntlnclen bir bafta e
•ellae .... 1DJaS.-1ar - ... 
dUrlUltı inpat tubeaine g6sterllerek 
ve ayrıca fennr ehliyet vesikası alı
nacaktır. lıtekli ile birlikte teklif 
yapacak olan fen adamının dahi ay
rıca müteahhitlik yapımı olmuı prt 
delildir. 

6 - Mühllrlil teklif mektubunu, 
kanuni ve .. ik ve inıaat ıubemizden 
almacak fenni ehliyet veıikaaiyle 
muypkat güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihti
n edecek olan kapalı zarfların ek
ıiltme günü en geç saat 10 a kadar 
yukarıda adı geçen alım komisyonu 
batkanlıiına makbua mukabilinde 
verilmesi lbundır. (5953) 6155 

Ankara Defterdarlıgı 

Bir memur ahnacak 
Ankara DefterclarlıPndu ı 

Milli emlik aervisimi.zde mubadil 
rum heubı carilinden müııhal bulu· 
nan 100 lira ücretli memurlufa hukuk 
mezunlarından münasibi almacakhr. 

Talip olanların defterdarlığa mUra· 
caatları; ukerliiini bitirmlt ye adli ve 
mali hizmetlerde bulunmuı olımlar 
tercih olunur. (3575) 6387 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki 
Bir adet dizel hava ay içinde yeniden sağlık ve .. ğıam

hk muayenesinden geçirilerek ertik· 

kompresörü ahnacak lerinin lüzum gösterdiği beden kabi
liyetini göstermiyenlerin enstitüden 

M. M .Vekileti Deniııı: Merkez Sa· ilitiği kesilir. 
tm Alma Komisyonundan : 6 - Ziraat Fakültesine girecek ta-

1 - Tahmin edilen bedeli 21500 Ji. lehe Ankara'da Orman Çiftliğinde 
ra olan bir adet dizel bava kompresö- ıtaj görmeğe mecburdur. Bu ıtaj ni
rUnün kapalı zarfla mUnakuuı 10 hayetinde talebe imtihana tabi tutu
eylül 938 tarihine'rastlıyan cumarte • lacaktır. Stajdan ıonra talebenin ens
ıi günü ıaat 11 de Vekilet binasında- titüde nazad derslere devam edebil
ki komisyonumuzda icra edilecektir. meıi için yapılacak bu ameliyat imtl· 

2 - Parasız ,artnamesini almak iı· hanında muvaffak olması prttır. 
tiyenlerin her gün komieyonumuza Staj müddetince talebeye 30 lira 
müracaatları. aylık verilir. Ve yatacak yer parasız 

3 - Münakasaya girmek iıtiyenle- olarak çiftlikte ıağlanır. (Stajiyer ta· 
rin de 1612 lira 50 kurutluk teminat !ebenin yemesi ve içmesi de EnıtitU· 
mektubu ve kanuni belgelerini havi de sağlandığı takdirde kendilerine 
teklif zarflarını mezkGr gün ve saat· bu 30 lira verilmez.) 
ten bir saat evetine kadar makbuz 7 - Parasız yatılı talebesinden staj 
mukabilinde komisyonumuza verme· veya okuma devresi içinde her ne su
leri. retle olursa olıun kendiliğinden ıta· 

Postada vaki gecikmeler kabul e· jını veya tahsilini bırakanlardan ve-
dilmez. (2625) 4990 ya cezaen çıkarılanlardan hükümet· 

çe yapılan masrafları ödiyecekleri 

Eğ b 1 k hakkında verilecek numuneye göre 
er sa UnU a ınaca Noterlikten ıaıdikli bir kefaletname 

M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko
miayonundan : 

Hepsinin tahmin edilen fiyatı on 
bin lira olan 1650<i ı'a 17500 kilo eğer 
sabunu kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuıtur. Eksiltmesi: 19-9-938 pa· 
zarteai günü saat 11 dedir. İlk temi • 
nat: 750 liradır. Şartnamesi komiı -
yonda görülür. 

Eksiltmeye gireceklerin ilk temi· 
nat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle bir • 
likte muayyen gün ve vakitte M. M. 
V. Satın Alma Komisyonunda bulun-
maları. (3467) 6247 

alınır. 

8 - EnıtitUye girmek iıtiyenler 
yukarda yazılı rapordan başka lise ve 
olgunluk dipiomaıını veya tasdikli 
suretlerini, nüfus kağıdını, polis ve
ya uraylardan alacakları uzgidlm tcı
ğıdıru, 8'1 kağıdı orta mektep ve lise
lerde g6nnüt olduklat'ı siiel deraler 
ha:kkmdaki ehliyetnameleıri iliftirile
rek el yazılariyle yazacaklan pullu bir 
dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafile birlik
te doğrua Ankara'da Yübek Ziraat 
Enıtitüıü Rektörlüğüne bat vururlar. 
Talipler dilekçelerinde hangi fakül • 
teye kayıt olunmak istediklerini bil
dirmeli ve çiftçi veya arazt veya or

(lnfl, pala~a nsaire all111<ak man veya hayvan yetittirme veya si-
rai sanatlarla alakalı bir aile çocuğu 

M. M. Veküeti Satın A&ma K.omia- bulunup bulunmadığını da bildirme-
donundan : lidir. 

1 - ~epıine tahmin edilen fiyatı 9 - Pulsuz veya usulü dairesinde 
7840 lira olan 500 tane sıhhiye erbaı pullanmamıt olan ve 8 inci maddede 
çantası, 1000 takım sıhhiye palaskası yazılı kağıtların ilitik olmadığı di· 
ile 1000 tane sıhhiye er Ustuncu ka • tekçeler eelmemit sayılır. 
palı zarfla satın alınacaktır. 10 - Birinci ve sekizinci maddede 

2 - Eksiltme 14/ Eylül /938 Çar - yazılı vesikalarla vaktinde bat vu • 
ıanba günü saat 12 de Ankarada MM. ranlar arasından pek iyi veya iyi de
v. satın alma KO. da yapılacaktır. receli ve fen kolundan olanlar veya 

3 - ilk teminat 586 lira olup fll't· çiftçi çocutu veya arazi sahibi veya 
...... .e nltmuneler bedelıb olarak ha,,,_ n~ ormua o.tı-.ıı. ~ 
KO. da g6rllltır. h yeı- ve tesisat sahibi veya sahibi· 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni nin çocQğu olanlar tercih olunur. E
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 debiyat kolundan pek iyi ve iyi de
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir· receliler kabul olunur. Kabul edile
likte teklif mektuplarını eksiltme sa- cek talebe diploma derecesine ve bat
atından behemehal bir saat evveline vurma tarihine göre seçilirler. 
kadar M. M. V. satın alma KO. na 11 - Zirai ıtaj ve tahıil müddetin· 
vermeleri. (3412) 6113 ce okutulan yabancı dil atamanca ve 

Elektrik tesisatı 
M. M. Vekileti Satm AbPa K.omia. 

yonuodan : 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konu· 

lan Diyarbakır tayyare alayında yap· 
tırılacak elektrik tesisatına ihale giı· 
nü olan 6.9.938 de ietekli çıkmadıgm· 
dan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
... onulmuttur. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 
0645 lira olup ilk teminat miktarı 498 
lira 40 kuruıtur. 

3 - Ekailtmeti 26.9.938 pazartesi 
günü saat 15 de yapılacaktır. 

4 - Fenni tartnamesi, plan ve pro· 
jeleri her gün vekilet satın alma ko
misyonunda görülebilir. 

5 - İıteklilerin ihale saatinden en 
geç bir saat evetine kadar kanunun 2 
ve 3. cü maddelerinde musarrah vesi· 
kalariyle teklif ve teminat mektupla
rmı komisyona vermeleri lbımdır. 

(3597) 6398 

Enstitüler 
Talebe kaydı 

ingilizcedir. FakUltelerden mezun ~ 
lan talebeye ziraat mühendisi, Vete
riner Hekim, Orman mühendisi tin· 
vanları verilir. 

Talebe meslek imtihanına girmeı • 
den evvel yukarda yazılan yabancı 
dillerden imtihan edilir. Bu imtihan· 
da iyi derecede muvaffak olmak prt· 
tır. 

1, 2, 3 üncülUkle mezun olan tale • 
beye müklfatan Avrupa'da bir tetkik 
seyahati yaptırılır. 

12 - Ziraat Fakültesine 40, Vete· 
riner Fakültesine 40 ve Orman Fa • 
killtesine 40 hami talebe alınacaktır. 

13 - Cevap isteyenler ayrıca pul 
göndermelidir. 

14 - Bq vurma samanı (22 ağu• 
tos 938) den eylülün 30 uncu günü 
akpmına kadardır. Bundan IOllraki 
baı vurmalar kabul edilmez. 

(3247) 5898 

Ankara Belediyesi 

200 kanape ahnacak 
Ankara Belecli,..U.den : 

Sade yağı ahnacak 
.M. M. Vekaleti S.tm Alma Ko- ı~':.-:k1 Ziraat Enstitüsü Rektör· 

mıı1onandan : • . Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enı-

1 - Bahçelere konulmak üzere yap· 
tırılacak 200 adet kapane on bet gün 
müddetle açık ekaikmeye koııulmut
tur. 

2 - Ketif bedeli 3200 liradır. 
1 - Beher kıloıuna tahmin edilen titilaünün Ziraat Veteriner Fakülte· 

fiatı (90) doksan kurut olan 100.000 ıine ku ve erkek, Orman fakültesine 
yüz bin kilosu ayrı ve 100.000 )'ÜS bin yalnu erkek parasız yatılı paralı ya· 
ki109u ayrı olmak üzere Z00.000 Ud yüz blı Ye yatııı.z talebe alma.;.ktr. Ens
bin kilo sade yağı kapalı sarf uauliyle titüye yazılabilmek için apğıdaki 
münaka~ya konu~ut~r. . • prttara uymak gereklidir. 

2 -~uınci yilzbın kilonun ıbal-:Sı 1 - Türk tabiiyetinde bulunmak 
21 erlül 938 çarpmba günü saat onbır· ve liaı mezuniyet imtihanını vererek 
dedir. bakaloryasını yapımı veya lise ol· 

3 - İkinci yilzbin kilonun ihalesi 21 gunluk diplomaamı almıt bulunmak 
eylül 938 çarpmba günü saat 14 oıı· Jhımdır. 
dörttedir. 2 - latanbul Universitesinin Fen 

4 - Birinci yüzbin kilonun ilk te- Fakültesinden naklen gelecek olan
minatı (5750) lira ve ikinci yilzbin ki· lar liıenin fen kolundan pek iyi de· 
lonun ilk teminatı ıene (5750) beı bin rece ile mezun ve fen fakültesinde 
yedi yüz elli liradır. muvaffak olmutlana orada okuduk-

5 - Evuf ve prtnameleri ( 450) ları ıömestrlerden ikiıi kabul edlle
dlSrt yilz elli kurut mukablliııde M.M. rek Veteriner, Ziraat ve Orman Fa
V ... tın almadan almır. killtesinin 3 üncü aömestrlerine alı -

6 - Ebiltmeye gireceklerin 2490 nırlar. Ancak Veteriner Fakültesine 
.. yılı kanunun ikinci ve Uçtincii mad- girenlerin bu fakilltenin birinci ve i" 
delerlnde ı&terilen vesaikle temkıat kinci 18meatresinde okunan anatomi 
ve teklif mektuplarmı ihale uatlerin- denine de ayrıca devam etmeleri ve 
dea en u bir aaat evel M.M. V. aatm Ziraat FakUltesbıe girenlerin slnat 
alma Jto. DUDa plmeleri. (3482) ·~mı yapmaları rereklldlr • 

mı ·~ - Bmtitlye ~ talebenin 

3 - Muvakkat teminatı 240 liradır. 
4 - Ketifnameyi görmek iıtiyenle-

rin her gün yazı itleri kalemine ve iı· 
teklilerin de 23.9.938 cuma pnü saat 
on buçukta Belediye encümenine mü-
racaatları. (3584) 6394 

Sayın balkın 11zır1dikbli• 
Beledi1• Reialijindea : 
Su itleri talimatnametinin 28 inci 

maddeti qağıdaki ,ekilde tadil edil -
mit ve heyeti veıkilenin tasvibine ik • 
tiran etıtiii aaym halka illn olunur. 

Madde 28 - Aboneler b6rçlarmı 
Su idaresinin re.mı! makbuzu makabi· 
linde tam olarak lSdeyeceklerdir. Ree
ml makbuz mukabilinde olmıyan te • 
diyelerin Su ifleri idaresince katiyen 
htilımU yoktur. Tahlil memurları a • 
boneye ilk mllracaatlarmda tahükuk 
etmiı ıu paraamı alamazlarsa borcun 
miktarmı ve Uç giln IOl1r& ikinci de -
fa olarak tekrar mtlracaat edilecelfnl 
g&terir bir ihbarname (Iarmm resık· 
ıe bıılkır lld.I mlf#'I&* 

ödenmezse tahsil memurları paranm ve berayı taıtdik makama gönde 
yedi gün zarfmıda ıu ifleri idar•ine iae de makamdan muayyen mi 
teslim edilmeei lüzumuna bildiren İ· zarfmda emir abnmadılmdan mil 
kinci bir ihbarname (sarı renkte) bı - hidi istinkif etmittir. Bu geçen m 
raılı:ırlar. det zarfında tümen ihtiyacı için 

İhbarnamenin kopyaı tahsil me - zarlıkla ıatm alman mikW tensil 
murları tarafından imza edilerek Su dilerek bekaya kalan 130.000 kilo 
idaresine tevdi edilir. Bu iıhbamame- gur yeniden kapalı zarfla eksil 
nin bırakıldığı tarihten itibaren yedi konulmuttur. 
gün zarfında borçlarını Su lfled ida- ı 2 - Beher kilosunun m.utıaımn .. 
resi vemesine teslim etmiyen abone- fiatı 14 kurut olup ilk teminatı 1 
lerin suları kapatıbr. (3602) 6401 liradır. İhalesi 24.9.938 pertembe 

Okullar 
nü saat 11 dedir. İıtekliler prtn 
ni her gün tümen satm alma komiı 
nunda görebiılirler. Taliplerin kan 
nun 2, 3 cü maddelerindeki veaai 

Kayıt ve kabul müddeti teminat mektuplarını havi zarflar 
beili gün ve aaatten en az bir uat 
veline kadar tümen satın alma k Harp Okula Kamatanlıjmdu : 

Harp okuluna kayıt Ye kabul müd· 
deti 15 eyliil 938 tarihine kadar uza
tılmıttır. Şartları tqıyan okurların 

•kertik tubelerine müracaatları iliıı 
olunur. (3550) 6332 

yonuna vermeleri. (3565) 6386 

Ankara Lnuım Amirliii Saba 
ma KamİaJ'ODUD- : 

Ankara letızım Amirllll 28 kuruttan 64.500 kilo koyun etiy 
kilosu 13.50 kuruttan 240.000 kilo 1 

1 - bparta garnizonunun kil 

._____________ eksiltmeye konulmuttur. 

Yemeni ahnacak 
Ankara LeYazım Amirliii S.tm 

Alma Komiayor.undan : 
1 - 15.000 çift yemeni kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuttur. 
2-Tahmin bedeli 27.000 lira ilkte

minatı 2025 liradır. Eksiltmesi 21 ey
lül 1938 çarpmba günü saat 10 da Er
zurum'da Aı. Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. Şartnamesi her gün komiıyonda 

görülebilir. 
3 - Teklif mektupları belli gün ve 

saatten bir saat evel komisyon baıkan· 
lığına verilmit veya posta ile gönde· 
rilmiı bulunacaktır. (3508) 6260 

Bulgur ahnacak 
Ankara l.eY&Z- Amirliii Satın 

Alına Kom~anclan : 
1 - Kırklareli tümen birlikleı i era

tının 938 ıeneıi ihtiyacı için kapalı 

zarfla eksiltmeye konulan 160 ton bul
gur 20.7.938 tarihinde ihalesi yapılmıf 

2 - Koyun etinia teminatı 1280 li 
ve unun 2430 liradır. ihaleleri 12. e 
lal - 938 pazartesi günü aat 10 da 
10.30 dadır. 

(3333) 

Yulaf ahnacak 
Ankara ı...am Amirliii S.tm 

11111 Komiayonunclan : 
1 - 33 Tümen birlikleri ha.VV1ınalll\ 

için 575,000 kilo yulaf .. tm alına 
tır. Kapalı zarfla ihaleti 14 eylül 9 
Çarpnba günü saat 11 de yapılacakt 

2 - Muhammen tutarı 31625 lira i 
teminatı 2372 1$radır. Şartnamesi 1 
kurut mukabilinde verilebilir. istek 
lilerin ilk teminat makbuz veya mek 
tuplarile 2490 sayılı kanunun 2,3 ma 
delerinde yazılı vesikalarile ber 
ihale günü ihale saatmdan en u b 
saat evveline kadar teklif mektupla 
rını Fındıklıda komutanlık sat.uuıum1111 
komisyonuna vermeleri. 

(3376) 6107 

Un alınacak 
Ankara Levaa- Amirlip SMmAlma Komisyonundan: 
1 - Karı gami.zonu ile Ardıhan alayı ihtiyaçları için un kapalı Arf 

ıuliylıe eılr.ailtmeye konulmuttur. Miktarı, eksiltme nevi, tahmin ~W• 
muvakkat teminatı miktarları apğıda yazılıdır. İhalesi Kan Sa. Al. K 
da yapılacaktır. Evsaf ve ıeraitini görmek iıtiyenlerin her gün ve ihale 
iftiriık edeceklerin belli umandan bir 1Ut eveline kadar teklif ve t:emıiı' 11111 
~p1arly1• flcar.t odalm .......__. ~ •U Ilı 

lardzr. 
Mevkii Cinli Miktarı kilo thale T. Günü Saat Tb. B. 

Karı 

Ardıhan 

Un 
.. 

450,000 
200,000 

26.9.938 
26.9.938 

(3589) 

P.Erte. 11 
13 

Yulaf ahnacak 
Ankara l.nUllD Amirliii S.tm Alma Komisyonundan : 

Lira 
58,SOO 
28,000 

llu.. 
Lira 
4175 
2100 

6397 

1 - Çanakkale mUıtahkem mevki birlikleri ihtiyacı için apğıda c 
ve mikdarı yazılı yulaflar satın alınacaktır. Her kıtanın ihalesi hizalarmdt 
gösterilen gün ve saatlarda çanakkale mU.t. Mv ... tınalma komiıyonun~ 
yapılacaktır. 

2 - isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri ve ihale kanu
nun 2,3 üncü maddelerindeki ve .. ikler ile birlikte muayyen gün ve uat1af. 
da komiıyonumuza müracaatları. (3331) 

Kıtanın adı Cinai Kilo M. B. Muv. T. Tutarı 
K. Lira Lira ihale Ş. thale T. Saat 

---------------------
Kilitbahir K. Yulaf 
Ezine topçu ., 

444000 
715000 

5 
5 

1665 
2682 

22200 K. z~f 15-9-938 17 
357 50 K. zarf 16-9-938 17 

6099 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Anbra ı... .... Amirliii Saim Alma Kamia10nunclan : 

1 - Apğıda cinı Ye mikdarı yazılı erzak kapalı zarfla 19 eylül 1938 ,.
zarteıi günü saat 9 da Mardin satınalma komiıyonunda ihale edileceğin • 
den 2490 sayılı kanunun ıümulü dahilindeki veuikle taliplerin komiıyonu• 
muza müracaatları. (3404) 
Mikdarı Muvakkat T. 

Kilo Cinai Lira K. İhale Ş. Tarihi gi1nil aati 

200,000 Un 1500 00 Kapalı Z. 19-9-938 P. erteai • 6,046 Sade yağı 442 00 .. .. 19-9-938 .. • • 
53,328 Keçi eti 885 00 .. .. 19-9-938 .. • • 
53,328 Koyun eti 1125 00 .. .. 19-9-938 .. • • 
53,328 Sılır eti 715 00 .. .. 19-9-938 .. .. • 

6UI-

Erzak, yem ve yaka ak al cak 
SY. J. P. A. Satm Alma Komi.yonund- : 
Kilo Muhammen Muvakkat 

becleli teminatı 
Lira K. Lira K. Cinai .s.a& 

250000 37500 2812 50 Un 9 
60000 21000 1575 FA: .. 10 
6500 617 5 464 Sadeyağı ,. 11 

400000 43000 1800 Arpa ,. 14 
250000 10000 750 Kuru ot ,. ,. 15 
200000 7000 525 Saman ,. ,. 16 
·700000 7000 525 Odun ,, ,, 17 

Yukarıda cinı ve miktarları ile muhammen bedel ve muvakıkat teminat• 
ları yasılı yedi kalem erzak ve yem seyyar jandarma alayının bir yıllı1' 
ihtiyacına kartılık olarak kapalı zarfla ebiltmeye konuJmUft'Ur. 

1 - Kanuni, pıtları haiz bulmımalarL 
2 - ihale &ününden evel muvakkat teminat paralarmı Pertek mallye

ıine yatırarak vesne makbu.zlarmı zarflarına ko,..,aları. 
3 - Şartnameleri llıomilyondan her aman alabilecekleri. 
4 - llua11en aUn ft aaatte (llameki) kıflMmda alay l&tm alml 

,._. _.ıcaatJan Ula olımv. (3519) 
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Kazalar · 
Elektirik tesisatı 

Uhrkııla Belediye Reisliğinden 
1 - Kasabanın elektrik tesisatı, 
2 - Keşif bedeli 13568 lira 13 ku

ruştur. 

3 - İhale kapalı zarf usuliyle yapı
lacaktır. 

4 - İhale 19 eylftl 938 pazartesi gü
nü ıaat 14 te belediye dairesinde ya
pılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1017 liradır. 
6 - Arzu edenler plan; fenni ve ek

siltme şartnamelerini dairede görebi-
lirler. 6270 

[ Deni7'. Le~~~ım..J .. 
Ekmek münakasası 
Deniz Levazım Satın Alma Ko· 

b\İsyonundan : 
ı - Tahmin edilen bedeli (66500) 

lira olan (700.000) kilo ekmek, 10 ey
lul 1938 tarihine rastlıyan cumartesi 
günü saat 11.30 kapalı zarfla alınmak 
Üzere mUnakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (4575) lira 
olup şartnameıi her gün komisyon
dan (333) kurug bedel mukabilinde 
alınabilir. 

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

(5662/3266) 5940 

1 Harita --
Harta bezi ahnacak 

Harta Genel Direktörlüğünden: 

bir kuruştur. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan 96 lira 38 kurut 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. mad· 
delerindeki vesaikle mezklır gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(3500) 6279 

İlôn iptali 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür -

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 
18. 10. 1938 sah gilnü saat 11 de 

kapalı zarfla ihale edileceği Anka
ra'da resmi gazete, Uluı ve lstan
bul'da Kurun gazeteleriyle 1 eylül 
1938 tarihinde ilin edilen 23 ton Gli
serin görUlen lilzum ve ihtiyaca bi
naen pazarlıkla ihale edileceğinden 

mezkQr günlerde çıkan illn hilkUm
sUzdlir. (3514) 6313 

Tapu ve Kadastro 

6 adet dolap yaphnlacak 
Tapu ve Kadastro Umum Müdür

lüğünden : 
1 - Umum müdürlük zat işleri 

daireıi için altı adet ah§ap dolap yap
tırılacaktır. 

2 - Reıim, prtname ve evaafı sa
ireııi hakkında malUmat levazım mü -
dürlüğünden alınır. 

3 - Beherinin muhammen bedeli 
115 liraclır. 
4- Eksiltme 24 - eylül - 938 cumar

tesi günü saat on.dadır. 
5 - İsteklilerin tamamının mu

hammen bedeli olan 690 liranın% 7,5 
pey akçesiyle mezkur gün ve saatte 
levazım müdürlüğünde teşekkül eden 
satın alma komisyonuna müracaatla -
rı. (3586) 6395 

Demiryolları 

Vagon tahliye mühletleri 

at 12 de Malatya itletme binasında ya
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 495 liradır. 
4 - Bu ite girmek iıtiyenlerin ka

nunun tayin ettiği vesaik ve kanunun 
4 üncü maddesi mucibince ite girmeğe 
manii bulunmadığına dair beyanname, 
muvakkat teminat makbuz veya ~n
ka mektubu, mukavele, şartnamelerle 
birlikte tayin edilen gün ve saatten 
bir ıaat evetine kadar komisyon reis
liğine verilmesi lazımdır. 

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

Balast mü na kasası 
Devlet Demiryolları Betinci ltlet -

me Müdürlüğünden : 
ı - 22.8.938 pazartesi gUnü eksilt

meye konulan kilometre 440-465 arı· 
sındaki 9000 m' balast gün ve saatin
de talip zuhur etmemesinden 2490 
No. lı kanunun 40 ıncı maddeıine tev
fikan kapalı zarf usulile eksiltme ta
lik edilmiştir. 

Muhammen bedeli 742 lira 50 kuruı
tur. 

2 - Eksiltme 9. 9. 1938 cuma günü 
saat 12 de Malatya tıletme blna11nda 
yapılacaktır. 

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

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

Vağonların tahmil ve 

tahliye müddetleri 

1 - Harta Gn. Drk. ihtiyacı için D. D. Yollan Umum Müdürlüğün -
10000 metre Harta bezi açık eksilt - den : 

D. D. Yolları Umum Müdürlü • 
ğünden : 

nıe suretiyle alınacaktır. Fevkalade nakliyat mevsimi sebe-
6. 10. 1938 tarihinden itibaren D~

rince, Mersin ve Samsun liman ve i• 
tasyonlarında dahi altı mesai saatine 
indirilmiştir. Sayın allikalıların şumaj 

ücreti vermemek için vagonlarını bu 
müddet zarfınla tahmil veya tahliye 
etmeleri menfaatleri iktızasındandır. 

2 - Eksiltme 21-eylUI-938 sarşam- biyle 3 birinciteşrin 938 tarihinden 
ha günü aaat 10 da Cebeci'de Harta itibaren ikinci bir işara kadar vagon
Gn. Drk. binasında Sa. Al. Komis - Iarın (24) saatten ibaret olan tahmil 
Yonunda yapılacaktır. ve tahliye mühletleri Haydarpaşa, 

3 - Muhammen tutarı 3600 lira, Derince, lzmir, Samsun ve Mersin'de 
muvakkat teminatı 270 lira olup ban- 8 mesai saatına ve diğer istasyonlar
ka mektubu veya maliye makbuzu ka- da 6 mesai saatine indirilmiştir. Öğ
bul olunur. le tatili saatleri mesai ıaati sayılır. 

(3559) 6385 

4 - 15~misxonda mev~,llt_]Jp_my~ ~l1y~'e1dtfmiyin'"~agonlar1şo~ajiiC-' 
zi eksiltmesine girmek istiyenlerın retine tabi tutulacaktır. Sayın alaka
Yazıh gün ve saatte temin~tlariyle ltlardan, münakalatın silratle yapıla
birlikte komisyona gelmelerı. (3507) bilmesi için lüzum görülen bu ted-

6259 birlere imtisal eylemeleri rica olu-
Hükümel konağı yaptmlacak 

Gümrük Muhafaza 

Elbise alınacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komu

tanlığı İstanbul Satın Alma Komis
yonundan : 

1 - Gümrilk muhafaza memurları i
çin 1135 takım elbisenin 23.9.938 cuma 
günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltme
si yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 16854 lira 7 5 
kuruş ve ilk teminat 1265 liradır. 

3 - Şartname, evsaf komisyonda
dır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin o gün eksiltme sa
atinden bir saat eveline kadar 2490 sa
yılı kanunun 32 inci maddesi hükmü
ne göre hazırhyacakları teklif mek
tuplarını, Galata eski ithalat gümrü
ğündeki komisyona vermeleri. 

(5977-3488) 6252 

Askeri Fabrikalar 

Müteahhit nam ve hesabma 
23 ton 

Gliserin alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alına Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (16.100) lira 

olan 23 ton Gliserin Askeri Fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 15 eylül 938 per· 
Şembe günü saat 10 da pazarlıkla iha
le edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (1207) lira (50) kuruş ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

(3515) 6314 

Yevmiye 150-500 kilo ince 

ceviz talaşı sahıı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 
Azami ve asgari miktarları yukarı· 

da yazılı tala§lar 22. 9. 938 perşembe 
günü saat 10 da pazarlıkla satılacak
hr. 

Beher kilosunun tahmini bedeli 

nur. (3518) 6315 Balıkesir Vilayeti Nafia Müdürlü
ğünden : 

Balast münakosası 1 - Burhaniye hükümet konağı ik
mali inşaatı kapalı zarf usuliyle ek

Devlet Demiryolları Beıinci lılet- siltmeye konulmuştur. 
me Müdürlüğünden : 2 - İşin bedeli keşfi 22500 liradır. 

1 - 24.8.1938 tarihinde eksiltmeye 3 - Bu işe ait evrak: 
konulan kilometre 278 • 283 arasında A - Projeler 
toplama, kırdırma, figüre ettirme ıu- B - Fiat bordrosu, mesaha cetveli, 
retiyle 6000 M1 balast için verilen fiat keşif hulasa cetveli, 
komisyonca haddi layikinde görülme- C - Fenni ve hususi şartname 
diğinden 2490 No. lı kanunun 40 mcı D - Nafıa yapı işleri fenni ve hususi 
maddesine tevfikan yeniden kapalı ıartnamesi, 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. E - Bayındırlık işleri genel şartna-
Muhammen bedeli 6600 liradır. ı mesi. 

2 - Eksiltme 12.9.938 pazartesi aa- ·-------------

Balast münakaşası 
Devlet Demiryolları Satın AlmaKomisyonundan : : 
Birinci işletme mıntakasmda aşağıda mevki, miktar ve muhammen be

delleri ile muvakkat teminatları yazılı blok, moloz ve balast kapah zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmı§tır. 

Eksiltme : 23. 9. 938 tarihine rastlıyan cuma günü saat (11) de Haydar
paşa gar binaaı dahilinde birinci işletme komisyonunca yapılacaktır. 

İstekliler : Şartnamede yazılı muvakkat teminat ve 2490 sayılı kanun 
ile istenilen vesaik ile teklif mektuplarını eksiltme günü saat (10) a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri llizımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri Haydarpaşa işletmesi yol başmUfettiş-
liğinden parasız olarak alınır. (6124) 6392 

Muhammen Tutarı Muvakkat 
bedeli M3 Lira teminatı 

Cinsi Miktarı M~ 

1.ci sınıf blok 500 

, 2.ci ,, ,, 500 
Kim. 54 + 600 3.ci " .. 500 

Balast 4000 
Moloz 2000 

Kim. 536+ 539 Balast 15000 

Klm. 40+ 000 Şalast 20000 

Sığır eti 

Kuruş 

250 
200 
155 
113 
90 

155 

124 

(9345,00) 

(23250,00) 

(24800,00) 

ah nacak 
Çanakkale Jandarma Mektepleri Sa tın Alma Komisyonundan : 

Lira K. 

700 88 

1743 75 

1860 00 

Cinsi Miktarı Tutarı Muvakkat İhale Gün Saaati Şekli 
Kilo Li. Kr. teminatı 

Li. Kr. 
Sığır eti 101800 28504 00 2137 80 9.9.938 Cuma 15 de Kapalı 

1 - Çanakkale'de birinci jandarma alayına bağlı 2, 3 üncü jandarma ta· 
burları "3. 9. sayılı jandarma okulların" 1 eylnt 938 günlemecinden 31 a
ğustos 939 sonuna kadar bir yıllık ihtiyacı öulunan yukarıda yazılı bir ka
lem erzakın hizalarında gösterilen günlemeç ve günlerde I. jandarma ala· 
yı satın alma komisyonunca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat ve teklif mektupları ihale günü saat "14" e kadar komisyc 
na teslim edilmiş bulunacaktır. 

3 - Şartnameler P.arasız olarak komisyonda görUlebillr. 

.(5729/3334) 5992 

olup bu evrakı her gUn Balıkesir Na
ha müdürlüğünde göıebilirler. 

4 - Eksiltme 26 eylül 938 tarihinde 
pazarteei günü ıaat 15 de Bur.haniye 
hükümet konağında kaymakamlık o
dasında kurulu Nafıa komisyonu hu
zurunda yapılacağından isteklilerin 
zarflarını bundan bir saat evel mez
kur komisyona vermeleri. 

5 - İsteklilerin bu işe ait 1687 lira 
50 kurutluk muvakkat teminatı Bur
haniye malıandığma yatırdıklarına 

dair makbuz veya bu miktarda §ayanı 
kabul banka mektubu ile asgari 8500 
liralık yapı işini bir defada muvaffa
kiyetle başardığına dair Balıkesir Na
fıa müdürlüğünden tasdikli ehliyet 
vesikasını ve ticaret odası vesikasını 
kapalı teklif mektuplarını ihtiva eden 
zarfa koymaları ve zarfları 2490 nu
maralı kanunun hükümleri dairesinde 
tanzim ve imza etmiş olarak muayyen 
gün ve saatte eksiltme komisyonuna 
müracaatları lazımdır. 

6 - Postada vuku bulacak gecikme-
ler kabul edilmez. (6121) 6389 

Kalorifer tasisatı 
Konya Memleket Hastanesi Başta

bipliğinden : 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı· 

karılan Konya.memleket hastanesinin 
(31976) lira 90 kurut keşif bedelli ka· 
lorifer iti için tayin edilen 29.8.938 
gününde zuhur eden bir talibine encü
mence teklif edilen daha fazla tenzi -
lata yanaşmadığından eksiltme işi ye· 
niden ve 5.9.938 gününden itibaren bir 
ay müddetle pazarlığa konmuş ve te
diye şartları ile kalorifer ikmal müd
deti aşağıya dercedilmi§tir. İhale be
delinin yüzde yirmisi malzemenin te
sisat mahalline vilrudu ile montaj işi
ne başlandığı zaman yüzde (40) rad
yatörlerin teeiaat mahalline gelm~i ve 
raptı dahil olduğu halde boruların 

montajının ikmalinde, o/0 20 si tekmil 
tesisatın şartname mucibince ikmalinde 
ve mütebaki yüzde yirmisi de 1940 yı
lı tubat ayının en soğuk gününde ya
pılacak kati kabul tecrilbesinın aka
binde tediye edileceği:ıJen kati temi
nat da aynı zamanda müteahhide iade 
eıdilecektir. Talip olanların pazarlıkla 
ihale günü olarak tayin edilen 4.10.938 
salı günü teminat rnektuplariyle bir
likte ticaret odası vesikalarını haiz o
larak vilayet encümen odasına gelme
leri ve şeraiti öğrenmek ve daha fazla 
malumat almak için de hastane baş ta
babctine müracaatları ilan olunur. 

6410 

26. 9. 938 tarihine müaadif puart~i 

günü s.ıat 15 e kadar kapalı zarf uau
liyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhale bu tarihte makamı vila
yette toplanacak daimi encümen tara
fından yapılacaktır. Teklif mektup -
larının ihale saatinden liakal bir aa -
at evel verilmeıi lbımdır. 

3 - Teminatı muvakkate 630 lira
dır. Şartnameyi görmek istiyenlerin 
daimi encümen kalemine müracaat et-
meleri lizı.mdır. ''6123" 6391 

Yol tamir ettirilecek 
Balıkesir Vilayet" Daimi Encüme -

ninden : 
1 - Balıkeıir • Bandırma yolunun 

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

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

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

4 - İhale encümenin mutat top
lantı günleri olan pazartesi, perşembe 
ve cumartesi günleri saat 10 da yapı
lacağından isteklilerin 10.000 liralık iş 
yaptığına dair Nafia müdürlüğünden 

alınmış ehliyet vesikasiyle birlikte mu
tat toplantı günlerinde Vilayet maka
mınd:ı müteşekkil encümeni daimiye 
müracaatları ilan olunur. (6060-3526) 

6289 

Hükumet konağı yaphnlacak 
Çorum Nafia Müdürlüğünden : 
20/ 9/ 938 Salı günü saat (11) de Ço

nım Nafia eksiltme Komisyonunda 
ihale yapılmak üzere (26492) lira ke
şif bedelli Sunğurlu Hüklımet Ko -
nağı ikmal inşaatı kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Şartname, 

keşif, ve evrakı eairesi Nafia Daire • 
sinde görülebilir. 

Muvakkat teminat (1986.90) liradır. 

İsteklilerin Nafia Vekaletinden bu iJ 
için alacakları Müteahhitlik ehliyet -
namesi ve sair evrakile birlikte ihale 
komisyonuna müracaatları ilin olu -
nur. 6119 

Kapah zarf usulile eksiltme ilim 
1.v.,,.._,...., -rcr ~v;nı:r ==-.ıyeıı-r"roı•naıtııw..,,ıa.-:cı1+191.nııaRanm-ft'rıdlllria1M1lllNft ı 

yaptırılacak 
İstanbul Belediyesinden : 
Keşif bedeli 23850 lira 35 kuruş o

lan Sarayburnu ve Şemsipa~a'da elek
trikli havuz, Tulumba dairesi, trans -
formatör binası inşası pazarlığa ko
nulmuştur. Keşif evrakiyle şartname
si levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 numaralı kanun.da ya
zılı vesikadan başka fen işleri müdür
lüğünden alacakları fen ehliyet vesi -
kasiyle 1788 lira 78 kuruşluk ilk temi
nat makbuz veya mektubiyJe beraber 
9-9-938 cuma günü saat '11 de daimi 
encümende bulunmaları 6159 - B. 

6393 

Hükümel konağı yaptmlacak 
Antalya Nafia Müdürlüğünden : 

Eksiltme işinde talibi zuhur etmi
yeın Elmalı hükümet konağı üçüncü 
kısım inşaatı bu defa pazarlığa ~ıka
rılmıştır. 

Keşif bedeli 22651 lira 23 kuruşluk 
kısmın inşaatı. 

Bu işe ait şartnameler ve evraklar 
şunlardır: 

a - Eksiltme şartnamesi. 
b - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık işleri şartnamesi. 

d - Hususi, fenni şartnameler. 
e - Keşif cetveli 
g - Proje 
İstekliler bu evrakı 5 lira mukabi

linde Antalya Nafıa dairesinde:ı aldı
rabilirler. Bu evrak bila bedel dairede 
de görülebilir. İhale günü 26.9.938 pa
zartesi günü saat 11 de Antalya Nafıa 
dairesinde kurulu komisyonda yapıla
caktır. Taliplerin yevmi ihaleden se
kiz gün evel Nafıa Vekaletine müra
caatla yalnız bu işe girebileceklerine 
dair usulünde alınmış vesikayı haiz 
olmaları şarttır.,, (6119) 6388 

Bir fen memuru aram yor 
Kütahya Belediyeıinden : 
Belediyemizin şehri 90 lira maktu 

ücretli fen memurluğu münhaldir. 
İstiyenlerin fen mektebi şehadetna -
mC6i, bulundukları vazifelere ait ev -
rakı müsbite suretleri ve bir kıta fa -
tograflariyle belediyemize milracaat-
ları. "6122" 6390 

300 ton sömikok 

kömürü alınacak 
Eskiıehir Viliyeti Daimi Encü • 

ıneninden : 
1 - İdarei hususiyeye bağlı deva

irin ihtiyacı olan 300 ton sömikok 
kömiirU 6. 9. 938 wiılıiııdeA itibaren 

1 - Eksiltmeye konulan iş (Mersin 
hayvan tahaffuzhaneı;i ikmal inşaatı). 
Keşif bedeli (16321.09) liradır. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak

lar şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri şartnamesi 
D - Hususi ve fenni ıartname 
E • Keşif cetveli 
lstiyenler bu ıartname ve evrakı 

Nafıa MüdürlüğUnde görebilirler. 
3 - Eksiltme 13-9-938 tarihine te

sadüf eden sah günü saat onda Mer
sin'de Nafıa Müdürlüğünde yapıla -
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıulü ile 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek isin is
teklilerin 1224 liralık muvakkat te -
minat vermesi, bundan başka afağı -
daki vesikaları haiz olması lazımdır. 

Taliplerin ihale gününden en aşa
ğı sekiz gün evvel Nafıa Bakanlığın
dan ehliyet vesikası almaları ve ti -
caret odası vesikasını birlikte göster· 
meleri lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 
3 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar İçel Nafıa müdür
lüğü dairesine getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. Poıta ile gönde
rilecek mektuplar"ın nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş ol
ması ve dış zarfın mUhür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edil -
mez. 6146 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 
Kayseri C. H. P. llyönkurul Baı

kanlığından : 
1 ..,.. Eksiltmeye konulan iş Kayse

ri'de yapılacak Halkevidir. Keşif be
deli (105243) liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev
rakı saire şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi 

A, B) Eksiltme şartnamesine ek 
şartname 

B) Mukavelename projesi 
C) Bayındırlık işleri genel prtna-

mesi 
D) Keşif cetveli silsilei fiat cetve

li, metraj cetvelidir. 
E) Proje ve sair evrak 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Kayseri parti başkan.lığında göre
bilirler. 

3 - 19-8-938 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle eksiltmeye konulan bu 
kurağın ihalesi 19.9.938 pazartesi gü
nü saat 11 de vilayet parti merkezin
de il yön kurul tarafından yapılacak -
tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuHle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek 
için şimdi (50.000) liralık iş yapr.1ış 

olduğuna dair Bayındırlık vekaletin
den alınmış ehliyetname ile cari se
nenin ticaret odası vesikasını ibraz 
etmesi ve bir mühendis veya fen me
muru bulundurulması şarttır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı 

6265 liradır. 
7 - Teklif mektupları yukarda ya

zılı gün ve saatten bir saat evveline 
kadar parti başkanlığı sekreterliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet ihale saatinden bir saat evvel 
gelmiş olmaları lazımdır. Postada vu
kubulacak gecikmeler kabul edilmez. 

5881 

Lise paviyonu binası yaphnlacak 
Diyarbakır Nafia Müdüı:lüğündeo: 
Eksiltmeye konulan iş : 
1 - 40268.83 liralık keşif bedelli 

Diyarbakır'da yapılacak lise pavyonu 
binasıdır. 

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

nel ve fenni şartnameleri . 
E - Bu evraklar nafia dairesinde 

görülebilir. 
3 - Bu işin ihalesi O-eylül-938 cuma 

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

4 - Eksiltmiye girebilmek ıçın 

(3020.16) liralık muvakkat teminat 
vermek ve aşağıdaki vesikaları ibraz 
etmek lazımdır. 

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

B - 938 mali yılına ait ticaret odası 
vesikası. 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını 
cuma gUnU ihale saatinden bir saat e
vci komisyon reisliğine makbu1 mu
kabili vermeleri, posta geçikmeleri 
kabul edilmez. 

6 - Dördüncü maddenin A fıkra

sındaki müteahhitlik vesikası eksilt
meye çıkarılmış olan hangi iş için is
tenildiği açıkça yazılmak ııuretiyle 
eksiltmenin yapılacağı günden en az 
8 gün evel bir istida ile Naha vekale
tinden istenilecek ve bu zaman zarfın
da vesika talebinde bulunmıyanlarm 
eksiltmiye giremiyecekleri ilan olu-
nur. 

------{Sli.RJ..a30ıl0 

Muhtelif inşaat 
Karı Valiliğinden : 

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

1 - Keşif bedeli 32325.74 liradır. 
2 - Muvakkat teminat 2424,43 li

radır. 

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

4 - İstekliler 2490 No. lı kanunun 
1 O uncu maddesinin F fıkrasına göre 
bu iş için eksiltmenin yapılacağı gün
den en az sekiz gün eve! bir istida ile 
Nafia Vekaletinden istenilecek ehli -
yet vesikasiyle 938 ticaret odası vesi
kalarını ibraz etmesi. 

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

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

Memleket hastanesi 

tesisatı eksiltmesi 
Malatya Valiliğinden: 
59453.67 lira keşif bedelini havi olup 

6.8.938 tarihinden itibaren bir ay müd

detle pazarlıkta bulunan memleket 
hastanesi elektrik sıhi, havalandırma 

ve istarilizasyon tesisatı ile kapı, pen
cere, ve tuğla işlerine talip çıkmaması 
dolayısiyle inşaat işleri tamamen tas
dik edilerek ve elektrik ve sıhi tesisat 
fiatlarına yüzde 10 zam edilmek sure
tiyle yalnız elektrik, sıhi, havalandır

ma ve istarilizasyon tesisatı itleri ye
niden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur Tesisatın heyeti umumi
yesinin bedeli keşfi 50989 lira 71 ku
ruştur. İhale 14.9.938 tarihine rastlı
yan çarşamba günü saat on ikide ya-

pılacaktır. İsteklilerin 3799 lira 40 ku
ruş muvakkat teminat ve ihale tarihin 
den laakal sekiz gün evci Nafıa veka· 
Jetine müracatla bu işe girebilecekle
rine dair alacakları vesika ile birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatine ka
dar Vilayet daimt encümeni reisliiğ· 
ne vermeleri ilan olunur. (3437) 6185 
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Dis Doktoru 
~ 

diyor ki : 
"Dişler; çürümiye başlamadan çok 

evcl itina görür, her gün ve hatta 
giinde birkac defa fırçalanarak mik -
roplar, zararlı salyalar ve ifrazat 
temizlenirse sağlam ve güzel olarak 
muhafaza edilebilir. Di ler çürüdük
ten sonra artık iş işten geçmiştir. Bu
nun içindir ki dişlerin cRADYOLIN > 
dis macuniyle her sabah ögle ve ak
sam, her yemekten sonra bol bol fır 

çalanmasını ısrarla tavsiye ediyoruz.' 

DAİMA RADYOLİN 
6407 

Satı lık arsa ve tarla 
Ankara Defterdarlığından : 

Muham
Mesahai men 

Ada Parsel No. S. bedeli T. 
MahalJesi Mevkii Cinsi Kapı No. L. K. L. K. 

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

8 233 
9300 

14 35 700 52 50 
378 28 35 

Yukarda cins ve evsafı ile muhammen bedelleri ve teminat miktarları 

yazılı iki parça gayri menkulün mülkiyetinin ihalesi 15-9-938 tarihine mü
sadif perşembe günü saat onda deftedarlıkta müteşekkil satış komisyonun
da açık artırma ile yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnamelerini görmek üzere ihale gününe k;a dterdar-
6116 h k milli em15k müdürlüğüne müracaatları. (3421) 

• Saç bakımı, güzelliğin en birinci şartıdır 

PETROL NİZAM 

Mikroskop gösteriyor ki : 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğncsile kana karışıyor. V e müthiş bir 

Uet olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

Hayat makinesini arızasız bir şekjlde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan 

kudret, kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 
V ücudumuza aşılanan bu melun parazitler ise mütemadiyen bu kırmızı 

yuvarlacıkları yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyetimiz 
de sıtma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hallerini artırıyor. 

Vatandaş ! . Sağlığını bu af etten koru 
Kinin, arsinik, çelik ve birçok acı nebatat huHisalarile hususi bir şekil· 

de ihzar edilen ve Sıhhat Vekaietinin resmi ruhsatını haiz bulunan BİO· 
GENİN drajeleri sıtma parazitlerinin en amansız bir düşmanıdır. 

Sıtmadan Korunm ak v e Kurtulmak i çin B irinci 
D e va B l O G E N 1 N dir 

kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuv 
vetlendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldiı 
rür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin edeı 
Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç. her ec 
ıanede bulunur. 5538 

----

ULUS 8 - 9-1 

,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - HASAN - -
~ Belediye İntihabı hakkında § 
-------
--------
= --
-------
--
-----

Ankara Belediye intihap encümeninden: 
l - Bdccliyc kanununun 34 üncii maddt·si m ucibince 

BcJcdiyc ftza~ı int ihabında r ey vermiye hakkı oJan1arla 
aza intihap olmmnya salahiyeti bulunanların defterleri 
U)TI H)Tı tanzim t•dilerck Ankara Belediyesi., Ankara 
,.jJaypt kona~ı ve Çankaya Kaymakamlık hina~ı kapıla
rına 8 - eyliıl - 938 tarihinden itibaren asılmıştır. Bu 
dt·ft«>rler 14 - (•ylul - 938 ~arşamba giinü saat 18 c ka
dar im yerler de asılı kalacak lır. 

2 - Bclc·diyc kanununun 35 ve 36 mcı madd,•leri 
ınndhince iti razı o)an zevatın 14 cyliil çar~amha günü 
akşamı on sekize kadar intihap en ciim eni rci~Jiğine 

miira<'aatları r ica olunu r. Un mfüldcti geçirenlerin mü-
rncaatlan d ikkat nazanna alınmaz. 6 4 05 

------------------------------------------------------ -- -.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Muhtelif binalar yıktırılacak 
Ankara Defterdarlığından : 

Muhammen keşif bedeli Teminatı 

Mahallesi Cinsi Ada Parsel L. K. Lt. K. Yavrularınızı Hasan Özlü unları ile besleyiniz 
----- ------ -----

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

27 38 
Hasan unları yavrularınıza sıbat, nete verir. Yavrularınızın 

nefesi evinizin, yuvanızın nefesini doğurur. 
. En mükemmel çocuk gıdasıdır. 250 gramlık kutular 20. yarım 

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

2 - Müzayedeye iştirak edecekler nafıa müdürlüğünden fenni ehliyet 
vesikası ve di pozi to makbuzu ile muayyen günde ve saatte adı geçen ' ko
misyona gelmeleri. 

kıloluk kutular 35 kuruştur. Toptancılara tenzila t. 6408 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. - -= -
; TÜRK HAVA KURUMU ~ 3 - Tal ipler şartnameyi görmek için milli emlak ve nafıa müdürliiğüne 

müracaatları. (3420) 6115 ----

..il 

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

--------

Yüksek Hayat Bi~ki Yurdu 
T a le b e kaydına bafladı. Ayrıca korsa dersleri de var

dır. A cele e diniz. Adres : Anafartalar caddesi Aydın so
kak Kanbay Apartmanı Ti: 3158 

Direktör Seniha Kanbay 6376 

Hazım bozu ki u kla rı 1111111111111111111111111 ıL. -------Daima tamir ve islôh edilebilir -

- -------BÜYÜK PiYANGOSU --- ' -- -- -- -- -- -- -- -
Beşinci keşide 11 - Eylül -938 dedir. -= Büyük ikramiye : 50,000 liradır. Bundan batka: 15.000, § 

:= 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) =: 
:= liralık iki adet mükafat vardır.. §§ -----_ Şimdiye kadar binlerce kişiyi z e ngin e d e n bu piyango- ----~ ya iştirak etmek suertile siz de taliinizi dene yiniz .•• 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;;:: 

Doğu bi~ki ve dikiı yurdu 
Mide ve barsakların bozulması tesi r ini mutlaka KARAC10ER- == DE "h Haeıbayram caddesi Yıldız aokalı No: 2 
' ve nı ayet böbrekte gBsterJr. = Senelerdenberi mez:unlarwın ncı tcını!tu muva:traı..r1 .... thı.1 • ., -:~ ... - · 

Kuru bir ağız, paslı bir dil, kaynıyan bir m ide ve bunlara ilave : hayatta kazandıkları mevki dolayısiylc ailenizi ve kız çocuklarınızı kayıt 
olarak iştahsızlık, bulantılar, baş dönmeleri ve sin ir bozuklukları, : ettirmek için seyahatten avdetini bekledigviniz d irektör Gülizar Öndin 
bunların hepsi menşelerini hazım yolundan ve hazım bozuklukla- : 
rmdan alan, erken tedavi edilmezlerse, m ühim arızalara yol açan - geld i. Cumartesi ve pazardan gayri her gün sabah tan akşama kadar talebe 

-- kaydedilmekt edir. Ücret aylık 4 lira t ahsil müddeti haftada 4 gün 9 aydır. 
rahatsızlıklardır. Halbuki : § Kültür direktörlüğünden musaddak diploma verilir. 6295 

bahçe 
. 
sıneması Cebecide Yeni Doğan 

Bu akşam Türkçe sözlü Selahattin Eyyubi 
Ehli Salip Muharebeleri • 

...1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt1~ - -- -- -- -Halkevinde pazarhkla yaphrtlacak § ----
Her sabah bir bardak sıcak suya b ir çay ka- : : 

şığı koyarak içmekle, akibetlerinden haklı o- : : 
larak korkulan bu illetleri daha başlangıcında : E 
durdurmak imkanı muhakkaktır. : : - -

-
tamirat ~ ---

Halkevi başkanlığından : 5 
_ Daima hakiki, tabii Karlsbat t uzunu arayınız ve istifade ile : : E 
;

1111111111111111111111111 
kullanınız. 6406 

1111111111111111111111111
F : Yapılacak İtler Kat'i pazarlık tarihleri :; 

--

Vergiler 
(HAKKI YENİA Y) 

Bütün vergi kanunları, tefsir, ni· 
zamname ve izahları ile bir arada. Ka
lamazo şeklinde bir cilt ve sürekli mü
temmim forlara abone kaydolunmak 
sayesinde daima ajur vaziyet takip e
dilebilir. Fiat: 3 lira. Akba - Ankara. 

5696 

ULU S - 19. uncu yıl. - No: 6146 

imtiyaz Sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baannevi : ANKARA 

-- -- -E 1 - Yan cephedeki balkonların d emir E 
= camekanla kapanması 8-9-938 perıembe saat 16 da E 
_ 2 - Tiyatro koltukları ve E = sandalyaların cilası 9-9-938 cuma ,, 16 ,, E 
= 3 - Su tesisat tamir ve 11lahı : 
_ 4 - Bina dahilinde bölme " " " " " " E 
- divarla~ın tadilatı 12-9-938 pazartesi E = ,, ,, ,. -
: 5 - Bina etrafında tretuvar : - -_ ve drenaj yapılması 12-9-938 ,, ,, ,, ,, E - -: Yukarda kat'i pazarlık tarihleri g öste rile n tamira t ve E 
E tadilatta talip olanlar h e r gün iza hat alma k üzer e Halke vi E 
= daire müdürüne müracaatları. 6294 E - -

~======================~ 
.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

~=============================:ı:::::============================================\\ 

YENİ 
BU GECE 

ŞEYHİN KIZl LEYLA 

Gündüz iki nim birden 

1 - tık Acı 

2 - Bir Kadın T alihi 

SEANSLAR 

2.30 - 5.45 - Gece 21 de 

SİNEMALAR 
............ -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---.., ..... ,. 

HALK 
BU GECE 

ESİRLER GEMİSİ 
Baş Rolde : V allace Berry 

Gündüz iki lilm birden 

1 - Esirler gemisi 
2 - Gece Anahtarı 

Baş Rolde : Boris Karloff 
HALK MATiNESi 12.20 DE 

ZENGİN ÇOCUÖU 
BU GUN SAAT 10 DA ÇOCUK MATiNESi 
Bu gece saat 21 ele Açık Hava Sinemasında 

SEViŞMEK ARZUSU 
Baf Rolde : Marlene Dietrich 


