
Pazartesi 

13 
HAZİRAN 

1 9 3 8 

5 KURUŞ 

Ulu S..aneri 

Çankın caddesi. Ankara 

Telıraf: Ulus • Ankara -TELEFON 
Batmuharrir llll 
Fransızca Ankara 1063 
Yazı isleri • 1062-1063 
İdare müdürlüğü 1061 
Atölye 1064 ADiMi% ANCIMl'%CIR. 
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şild maçı 

3 • 3 berabere bitti 
T aftilat 7 inci aayf amızdadll' 

Hududdan itibaren "yaşasın Atatürk! yaşasın generalimiz11 sesleri arasında 

Askeri heyetimiz büy tezahürler 
İçinde Ant yaya muvasalat etti 

Halay tarihi bayram günlerine 
mahsus bir manzara i(inde ! 

Çiçek yağmurları arasında 
Bütün Antakya, heyetimizi alkışhyor! 

'' Evveltı 
memleketini .. , gor. ,, 

Antalya, 12 a.a. - Anadolu ajansı
nm huıuıi muhabiri ıec:c saat 2 den 
aonra bildiriyor: o ı 

Genel Kurmay İkinci Bqkanı Orıe- rg ene ra 
neral Asım Gilndüzün reialiği altında-

ki heyetimizi hamil bulunan hususi Asım Günduz·· 
tren bugün saat on bette Payasa vardı. 
Generali karfılamak üzere Hataydaki 

F. R. AT AY franau delegesi ve kıtaatı kumandanı d • k • • 
olup dün albaylığa terfi eden Kole ile 1 yo r 1 

Tat il günleri yaklqırken, her Antakya bafkonıoloaumus ye laken- • 
ta fta · b" h r-L.-A L--ladı derun kouoJoaumus p.,,_ Plmİf • ra yenı ır a cra-. ~ • .__.__ 12a.a.-A.adaıhaA-Memleket için- bulunuyordu. Pay•ta bir ukerl kıta .__,..,. 
gd"'ıenıdoaloa"'!!Y:;:uz1 ~~-1~1 "Ulua" ta ihtiram merasimini ifa etti. General janamm haaui !!M!hüiri sece,.... 

--ır-- ~u k f · h ika "lt.fat tt' namclanaonrauat2clebildiri~: Buraa muhabirimizin mektubunu ıtayı te tıf ve a ı ı e ı. 

okuyanlar, yeni ve rahat bir va- lskenderun'da Orgeneral Asım Gündüz 
rtanm i~ turizmi nasıl teıvik et- muva~tını müteakih ba· 

ı=::!!-!!1~9::·~~ .. ~~~[..:'.~Rlık~~~!!!:~n:a~va~r~~;~~s.ı~ .. ~0~4a~P.~.~~illııaıPAi..-~~::lı~yallli U 
muıtur; Burıa'nın ne otel, ne lo-
kanta ve ne de seyir yerleri la- Fransanın Suriye şimal ordusu ku- fevkalade tezahttratm ken-
tanbul balkının akınlarına kafi mandam General Mone ile Sansak va • disinde ~ok büyük bir inti-
gelebiliyor. Çelik - Palas'ı bir lisi B. Abdurrahman Melek ve hükü- ha ve ihtisas hasıl eylediği-
misli daha büyümek icabet. met erkanr Antakya, Iskenderun ve • f l M 

Kırıkhan Halk Partisi erkanı, bütün nı ve ransız genera o-
mektedir. Halbuki daha 1936 da ' • ·· d...... 'kk cemaatler mümeaailleri iıtaıyonda he- ne nın (lOSter ıgı nazı a-
Buraa, ancak eski eserler görül- b 

yetimizi bekliyorlardı. General alkışlar ul ve muameleden dolayı 
mek kin ve piknik çantası ile gi- d d · di 

~ ara&1n a tren en ın ve önce General aynca mütehassis oldugu"" -
dilip bir gece nasıl geçirileceği Mone tarafından selamlandı. İki Gene-
ıstırab içinde dütünülen bir yer- :-al bir müddet samimi surette rörüt _ nu söylemişlerdir. 
di. Bir otel ve bir vapur Buraa- tükten IOnra takdim merasimi yapıldı. Bu akşam Türkiye Başkonso-
yı iç turizme açmıttır. Bir yol Ve Generalimiz tazim merasimini ifa losluğunda heyetimiz şerefine 
Bolu ormanlarını ve etsiz Aband eden askeri kıtayı tefti§ ettikten sonra bir dine verilmiştir. Dinede Halk 
gölünü açacaktır. General Mone ile otomobilde yer aldı • Partisi erkaniyle vali, kayma-

Amerika tehirlerinin duvarla- lar. kam, belediye reisi ve gazeteci-
' S ler buluamuşlardır. 

nnda tu levha varınıt' ee Aıne- (Sonu 8. inci sayfada) \.._ J 
rica lir•tl,, biz de bunu makale-"" .......................................... .. 

Fransız askeri heyeti 
tayyare ile geldi 

mizin batındaki tiara çevirebili
riz: "Evvela memleketini •ör!,,, 
Bununla yalnız yurdumuzu tanı
mıt olmıyacafız: Yurdumuzun 
güzelliklerini tanımağa, kusurla
nm görnıeğe, aakatlıkları a~la
mağa biz kendimiz batlayacagız. 
iç turizm, büyük dıt turizme her 
bakımdan bir hazırlık, vasrtala- Ant.akya, 12 a. a. -Anadolu Ajamının hu.auai muhabiri 
rm hazırlığı, mevkilerin hazırlı- gece yarıaınJan aonra aaat 2 de bildiriyor : 
ğı, bilhaua. mizacların hazırlığı · Heyetimizle müzakere edecek olan Orgeneral Hut~in~erin 
demek olacaktır. "- ·Geliniz, başkanlığındaki fransız askeri heyeti bu akşam saat 21 de 
Türkiyeyi •örünü!,, demeden Antakya'ya gel • ı· 
evel, Türkiyenin ıörülecek ,ey- mış ır. 
leri ne olduğunu ve bunları zevk --------------------------
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1 iç turizm, iç piyaaaları canlan· 
dıracak, mahalli küçük aanatla
n himaye edecek, memleketin 
üstünden durgunluk ve hareket
sizlik küfünü giderecektir. Turist 
eflenmeğe gelir, eğlentiyi icad 
etmez. Plajlarımız biz yıkana
l'ak, biz otel ve gazinolanmızı 
kurarak, ve ana kalabalığı ken
dimiz tedarik ederek, dıprıya 
karşı bir cazibe halini alabilir. 1 

Dün heyetimizi coılıun tezalaiirler arasında bairına bacın~ Antalrya'daıt bir l'Öriiniİf 

Secim komisyonu lürk listesini 
baltalamak i~in elinden 

pmaklan ıekinmiyor ! 

Hataya gülen heyet azaamlan 
Cevad Açıkalın, B. Numan 

M enemencioilu ile beraber 
İ•tcuyonda 

Reyhaniyenin bir köyünde 
türk evlerine ateş verdiler 

Antakya, 12 a .a. - Anadolu ajanunın huauai muhabiri bildiri,arı 
Son dakikada aldığım ınaı··--ata .,0-re · t" k t -L d'' _ı -.. • , vazıye ı arıt ırm- ve UD)'a _.. 
karını yanhı yola aevketmekte menf _,,. ol ı R • .ı.. • • • A 
k.. ·· - ..ı-rd:.ı-ı . a-.ı an ar e,, .. an.,.e nan ,.raaa 

oyun• son.- .... erı kundakçılar vaaııtuile bu köyde Miriz m alete 
verclirmiılerd.ir. Y-;nan evlerden ak..a türklere aiddir. D....-ıdan selea 
bu tabıala~ ~e.nı~ evinden çıkarak )'&ngmlan aöndürmeie lif ı Uı4il 
edememe..nı teman IÇİn evelemirde havaya on bet el ail&h aıkm.P ........ 

Piyango 
çekildi 

~~YY~. ~İyanıoıunun keaideai 
dun bitinlnuttir 15 000 ı· bk .,_ . · . ıra lana• 
~Y• 29656 numaraya isabet elmit
tir. 

~~ numaraları ııraaiyle aynen 
sekizancı aa:rf aınızda bulacalcamız. 

Seçim kayıd muameleleri 
Antakya, 12 a.a. - Anadolu ajanm

nın hu•u•i muhabiri bildiriyor: 
Kayıa muameleleri her tarafta de

vam ediyor. Mühim hiç bir hidiee 
kaydedilmemittir. Evelki gün büroyu 
terkeden Süveydiye tilrk mümeaille
ri tekrar vazifelerine baıJamıılardsr. 
Hiç bir tarafta hiç bir hldiee kayde
dilmemiJtir. 

I ııen UMJidaf tırılanlar 

Emniyet teşkilatımız daha 

Antakya, 12 a.a. - Ana(folu ajansı
nın huauai muhabiri bildiriyor Vazife 
ve aalihiyetlerini türklük aleyhinde 
ıuiiıtimal etmiı olan İskenderun jan
darma kumandanı yüzbaıı Münir, es
ki Antakya jandarma kumandanı Mih 
ran ve Kırıkhan jandarma kumandanı geniıliyor ve kuvvetleniyor 

--------
Polis kolleji kuru 1 uyor, zabıta 

umumi ve hususi olarak ikiye ayrıhyor 
Hükümet Kamutaya emniyet teşki

latı kanununun bazı maddelerini de
ğittiren bir kanun projesi vermiştir. 
Dahiliye ve büdce encümenlerinden 
geçen proje Kamutay ruznamesine a
hnmııtır. Bu proje emniyet teıkilatı
nın maddi ve manevi kalitesini yük-

(Sonu 8 inci sayfada) 

Yagtze nehrinde 

seltmek ve polis mesleğinin ihtisas Tokyo, 12 a.a. _ Domei ajansına 
sınıflarını fazlalaştırmak hususlarını Haifeng'den bildiriliyor : Çin kıtaat ı 

Çinliler 
Bendleri 
yıkıyorlar 

temin etmektedir. Yangtse nehrinin cenubunda Bende-

Şehirleri hareketlendirmek , 
bilhaua t&tra sokaklarmm erkek 
karanlığını kadın neıesi ile biraz 
ağartmak, somurtkan sessizliği 
tarkı ve musiki sesleri ile gider
ınek, gülmek ve kaynatmak, be
lediyelerden temiz otel, otelciler
den temiz oda ve yatak istemek 
bütün bunlar evveli bizim vazi
femizdir. 

Proje hükümleri arasında polis ri Haifeng ile Çengsov arasında tek-
~ /enstitüsünden batka, bir kollej kurul- rar üç yerinden yıkmıtlardır. Lung-

maıı da vardır. Bundan batka. polis hai demiryolu mıntakuı suların iati-
iç turizmi kendi tehirlerinin 

•eya tehir - civar'ların güzellik
leri üstüne çekmek isteyenler yol, 
otel ve gezinti yerleri kadar, ora 
el aanatlannm canlanmaamı da 

s...ı .. 

Dün Ankara tehir İpodromunda yapılan at kotulan çok aiizel ol
mQfhlr. HaftDID güzel ve yarqlann enteresan olması birçok ankaralL 
lan ipodroma topl&mlflır. Yukardaki resimde at yantlannı merakla 
seyredenlerden bir ırap göriiyonunm:. At J'anılarma Hir yazanız ve 

divanının tetkili hakkındaki madde- liaı tehlikesine maruz bulunuyor. 
lere de vuzuh ve kuvvet verilmif ve Sui - Çeu . Fu muharebesinde te-
disipline aid bazı kararlar alınmı§, mayüz eden motörlü lvekura ve Na-
kadrolarda lüzumlu değişiklikler ya- kamura müfrezeleri kısmen Çin it-
pdmııtır. gali altında bulunan mıntakadan alel-

cliPr r ı· 'ailuia 7 • ~:••-• 
Bu mühim projeye aid tafsilitı acele ıeçerek bendleri tamir "-ek 

~l~i~Vıl=C~~=f=am:Jı=ıla~==•D:'&~.Jl::::r.l~.!!~~===-=~1:·:--:·~!::~~.....;,._._~~__. 
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Çocuklara masal 

Deierli yazı arkadaıımız Bayan Tezer Taıkıran, evvelki l'ÜD Ulua'ta 
çıkan bir pedagoji makalesinde çocuklarnnrzın ehemiyetli bir ihtiyacma . 
temas etti: Çocuk masallan. 

Biru fide, birer küçük fidan gibi hayata yeni çıkan körpe vatandaı
larımızm kafalarını "zararlı'' dan korumak ve "faydalı'' ile geliıtirmek 
bakımmdan üzerinde durulacak bahislerden biriıi de, ıüphe yok ki. on- • 
lara anlatılacak masallar ve onlann mevzuudur. 

Meaelenin tetkikine geçerken mevzuu bir entenıaayonal bir de naa
yonal yönden incelemeliyiz. 

Cihan edebiyatının Andersen'leri, Grinfleri, Defoe'leri, Svift'leri bu 
abada bir takım taheserler yaratmıılardır. Kültürümüzü muasır mede
niyet ıeviyesine göre ayar ederken, hor halde, bu eaerlerden faydalan .. 
mayı düıüneceğiz. Meselenin entemuyonal cephesi budur. 

Fakat unutmamak lazım gelir ki çocukta hayal kudretini artırmak, 

aynı zamanda onu eğlendirmek ve kendisine eğlence, merak araamda 
faydah bilgiler sunmak isterken bu bakir dimağlara tanıtmamakhğmıız, öğret
memekliğiıniz, duyurmamaklığımız gereken bilgiler ve çehreler de var
dn-. Şekapir'in Hamlet'i, Göte'nin Favst'ı bile mevzulannda uzun yı1lar
danberi halk arasında yaııyan efsanelerden ilham almıılardı. Onun gi- ' 
bi methur çocuk masallarmm bir çoğunun da kökünü yine o m~eket. 
lerin folklorı:mda bulmak mümkündür, ondan .dolayıdır . ki bunların 
içinde bol bol kahraman kırallara, cesur prenılere, ıefkatli kıraliçelere, 
gayd yoama prenaealere rast geliriz. 

Sonra payenlik zamanından kalma eski itikadlarm tortulan da bun
larda yer almııtır: Bir takım cinler, periler, ıeytanlar, ruhlar, hortlaklar, 
bu maaallarda rol ve vazife alırlar. 

Biz, cumhuriyet çocuğuna masal anlatırken onun hayalinde neden bu 
rejimimize ebediyen yabancı kahramanları tanıtalım, bizim masalları· 
mızda neden bir le.kandinavya kıralı, bir Britanya pre~si yer alam 7 

Sonra evham, hayal ve hurafenin körpe dimağlara zararlı bir yol ol. 
maktan baıka ne tesiri olabilir? 

Muallarm enıtrüktif tarafı da böyle ''batıl''larm ayıklanmumı em
reder. Mesela bir türlü çocukları olmıyan bir paditahla karıamm, bir 
deniıin kendilerine verdiği elmayı yedikten sonra, •çoluk çocuk sahibi 
olduğunu aöyliyen bir masal, çocuğun kaf aımcla ufacık yafta fiziyoloji 
nosyonunu baltalamaz mı ? 

Çocuklarımıza anlatacağımız masalların mevzularını seçerken bu 
noktalar Üzerinde durmayı lüzumlu buluyorum. Çünkü çocuklarımızın 
yüzde yüz aaf ve halis Kemalist olarak yetiıtirilmeı.i gerektiğine fÜphe 
edebilir misiniz? - Nurettin ART AM 

Halkevi 
çahşmaları 

Bugünkü Kamutay 
Kamuti}' bugün toplımıçaktır, Ruz

name fUdur: 
Riyaset Divanınrn. heyeti umumiye

ye maruzatı: 
1 - Manisa mebusu Refik İncenin. 

Milli Müdafaa Vekaletinde (Zat itle· 
ri son tetkik mercii encümeni) teşkili 
hakkındaki 2515 sayılı kanunun tefsi
rine dair olan takririnin geri verilmesi 
hakkında takriri. 

2 - Yüksek Ziraat enıtitüsil muallim
lerinin müderrislik kaydından istifade 
edip euniyeceklerinin tefsiri hakkın
daki tezkerenin geri verilme&ine dair 
BafVekllet tezkereai 

Bir defa müzakereye tibi olıa mad
deler: 

1 - İnhisarlar umum müdürlüğünün 
1934 yılı bilançosu ve mürakib rapor
larının gönderildiği hakkında Başve

kilet tezkeresile İnhisarlar umum mU
dürlüğü 1934 mall yılı 1?-esabı katğisi
ne aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat ri
yaseti tezkeresi ve İnhisarlar umum 
müdürlüğü 1934 yılı hesabı katisi hak
kında kanun layihaaı ve Divanı muba· 
sebat encümeni mazbatası. 

2 - Tütün ve tuz müskirat inhisarı 

idareleri 1933 malt yılına aid bilanço
ların gönderildiğine dair Ba§vekalet 
tezkercaile inhisarlar umum müdürlil
ğü 1933 mali yılı heaabı katğisine aiJ 
mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi ve İtlhisarlar umum müdür
liiğil 1933 yılı hesabı katğisi hakkın
da kanun layihası ve Divanı muhaseb::ıt. 
encümeni mazbatası 

3 - Maaıif daireleri mümeyiz, baş -
katib, ve katiblerile debboy, levazım 

sevk memurları ve levazım katibleri
nin husuei idarelere verilmesi ve ilk 
tedrisat müfettişlerinin umumi muva
zeneye alınması hakkında kanun layi
hası ve Maarif ve Dahiliye encümenle
ri mazbataları. 

ikinci müzakeresi yapılacak madde
ler: 

1 - Askeri memurlar hakkındaki ka
nuna bir madde ile bir muvakkat mad
de eklenmesine dair kanun layihcısı ve 
Milli müdafaa encümeni mazbatası 

2 • 1455 numaralı kanunun bam mad
delerile bu kanunun ikinci maddesini 
tadil eden 1637 sayılı kanunun birinci 
maddesini muaddil 2016 numaralı ka
nunun kinci maddesiain değiştirilme-

Halkevi köycülük koluna. menaup ıi hakkında kanun layihası ve Milli 
10 kitfilk bir heyet, MWıye, &f&&ı, yu- mlldaf-.. encümeni mazbatası 
k~.ve o_rta.t~ehor köylerine &iderelr. 3 - Ordu zabitan heyetine mahsus 
butun kt>ylU bır arada olduğu halde, terfi kanununun 2 inci ve 9 uncu mad-

Çiçek parterlerine çerçeve yap
mak için polyanta ve aamıaıık gül. 
lerden baıka nebatlar da vardır. 
Bunlar arasında Ankaraınızın bazı 
sert kıılarından müteessir olmakla 
beraber yine bir çok bahçelerimizde 
iyi yetittiğini gördüğümüz timıir 
ve lavantin baıta sayılabilir. Şimıi
rin Buxus semperviren& ve alaca 
yapraklı . B. S. F olius variegatiı çe
titleri bordür yapmakta çok kulla
nılmaktadır. 

ikinci çe§itten yapılan bordürler 
pek güzel alaca yeJİI renk verirlene de 
yetiıtirilmeleri daha güç ve piya&a
da daha az olduklann~an bu gibile
rine seyrek rastlanır. Büyümesi ağır 
olduğu için muntazam bir §İm§ir 
bordürü ancak 3 - 4 ıenede tqekkül 
edebilir .• 

Bu büyük sabır ve feragat: gös
terebilecek, bahçesinde şi111fir bor
clürünün küçükten olgunlaşmasını 
bekleyebilecek amatör çok değildir. 

Bunun için fidancılar &abll'aız 
bahçeciler içjn fidanlıklarında bordür 
haline aokulmuı şim§İrleri muhtelif 
tekillerde hususi kaplar içersinde 
yetiftirip daha pahalı satmaktadır. 
lar. · Bunlar bordürlencek parterin 
tckline göre tedarik edilip yetiştirili. 
verirler. 

Asıl doğru ve tatlı olan yerinde 
yetittirmeye gelince; bunun için pi
yasadan senelik veya iki ya§ında 
köklü timıirler satın alınrr. ı 

iki yatında köklü §imşir fideleri 
bordürü daha çabuk teşkil edebi1· 
diklerinden daha iyidirler .. 

sağlık, kültür, ziraat ve inkılap mevzu- delerinin değiştirilmesi hakkında ka
larmda aydınlatıcı konuşmalar ve ka· nun layihası ve Milli Müdafaa encü
dın üyeler tarafından da.köy kadınlan meni mazbataıı. 
ile ev kadınlığı ve çocuk bakım işlerini Birinci müzakeresi yapılacak mad-
ilgilendiren hususlar hakkında görüş - deler: 
meler yapnuşlardır. ı - 1341 yılı muvazenei umumiye ka-

Bu köylerde, köylümüzü ilgilendi- nununun 37 ve 1932 yılı muvazenei u
ren mevzularda ve 2500 M. lik film gös mumiye kanununun 23 üncü maddele
termişlerdir. Konuşm:\lar, i2'ahlar sine- ri yerine kaim kanun lAyihası ve büd
mamn temin ettiği alakadan istifade e- ce encümeni marbatası 
dilerek yapılmı§, köylü pek çok fayda· 2 - Gümrük ve inhisarlar vekaletin· 
lannuş ve sevinmiıtir. · ce 1939 yılına geçici teahhüde giritil-

Mevcut hastalar doktora baktırıl- meıi hakkında kanun layihası ve Büd
mı§ ve fakir olanlarının ilaçları parasız ce encümeni marbatası 
Halkevi sağlık yardım sandığından ve - 3 - Mahrukat kanunu layihası ve İk-
rilmiştir. tısad, Nafıa, Dahiliye ve' Büdce encü-

Okur yazar köylüye, köy okul ve menleri mazbataları 
oda ve eğitmenlerine köylümüz için 4 - Orman kanununa ek kanun layi
köycülük §Ubesinin yazdırttığı muhte- haıı ve Orman kanunu muvakkat en
lif mevzulardaki broıU~lerden dağıtıl - cUmeni mazbataıı 
nuştır. 5 - Orman umum müdürlüğü teşki-

Köylünün ziraat ve sair işlerde uğ- latı hakkındaki 3204 sayılı kanuna ek 
radığı mütküllere mütehaaaıa köycü- kanun layihası ve Ziraat ve Büdce en
ler tarafından cevaplar verilmiş, şehir- cümenleri mazbataları 
de olan işleri, kovalanıp sonu bildiri! - 6 - Türkiye - Lehistan konsoloeluk 
mek üzere not edilmiştir. mukaveleıinin tadiline mütedair pro-

Bu çalşmalardan çok sevinç duyan tokolun tasdiki hakkında kanun liyi
köylülerimiz, halkevlileri ''gene bekle- haıı ve Hariciye encümeni mazbatası 
riz" diyc.rek ·samimi surette uğurla· 1 • Ulusal bayram ve genel tadiller 

hakkındaki 2739 sayılı kanunun 2 inci 
mışlardır. maddesine bir fıkra ve mezkur kanuna 

Sergi evinde açılmış olan 
Kız Enstitüleri ve sanğat okul
lan sergisinde göreceğiniz e
serler tamamen bu mektepler 
talebeleri tarafından yapılmış-
tır. 

Görünüz ve gençlerimizin 
iş kabiliyetlerile öğününüz. 

bir madde ilavesine dair kanun layiha
sı ve Dahiliye encilmeni mazbatası 

· 8 - Yüksek mühendis ve teknik okul
ları mezunlarının mecburi hizmetleri
ne dair kanun layihası ve Nafıa ve Ad
liye encümenleri mazbataları 

9 - Ziraat vekileti vazife ve te,kUatı 
hakkındaki 3203 sayılı kanuna ek ka
nun layihası ve Ziraat ve Büdce encü
me.n}eri mazbataları. 

Vilayetlerimiz : AYDIN ... 
na&•uuaraa l urKlye aeı·uuı.1;ue, bu

gün güzel Aycbna aid rakamlar verece
ğız: Türkiyenin en verimli ve çeıidli 
mahsul veren köıelerinden birisi olan 
Aydın, nüfuı keufeti itibariyle de bü
tün memleket v..-tiıi olmasını tel'Den· 
ni ettiğimiz yüksek bir rakam göster -
mektedir. 

Aydının 6 kazaıiyle beraber nüfu
ıu, 261.078 dir. Bu rakamın 211.500 Ü 

nahiye ve köylerde; 49578 i tehirlerde 
yaıamaktadır. Bu nüfus, kazalar arasın
da kesafet balmmndan çOk deiiıik bir 
tasnife uğramaktadır. Meaeli merkez 
kazaamda vasati 53 .dür. Nazillide bu 
mikdar 44, Karacasu' da 29, Söke ve 
Çinede 24, Bozdoian'da 23 olmaktadır. 
Vilayet vasatisi 34 dür. 

Aydm'da, merkez kaza da dahil o
larak, kadın niıbeti, erkekten fazladır. 
Yüz nüfustan 48.3 Ü erkek, 51.7 si ka
dındır. Bütün vilayet nüfusunda 
126.081 erkek, 134.997 kadın vardır. 

Aydının büyüklüğü 7580 ka.rekilo
metre olmakla beraber, toprafın veri
mi dolayıaiyle vilayetin hemen her kö
şesinde köyler kunılmuştur. Bu itibar
la 456 köyü vardır ve bu köylerde va
aati yqayan 464 dür. Bu rakam, Aydın 
köylerinin nüfus itibariyle kalabalık 
köyler aeriaine l'İrdiğini göıtermekte -
dir. 

Aydında yüz kadından 43.5 i bekar, 
38.5 i evli, 16.9 u duldur. Er
keklerden 57.8 bekar, 40.6 aı evli, 1.2 
duldur. 

Aydında yüz yaşını geçmiş olarak 
79 vatandaf vardır. Bunlardan 15 i er
kek, 64 ü kadındll'. Şu iki rakam ara
aındaki fark da kadının erkekten çok 
yqamak huausiyetini büyük ve bariz 
bir "rakam belagati" halinde anlatnu
yor mu? 

Aydın'a faal nüfuıun büyük kıs· 
mı; 50855 erkek, 47043 kadın olarak 
97898 vatandat toprak mahsulleriyle 
uğıeşmaktadır. Bu rakam, um\B'Jl nüfu
sun yüzde 37.5 ğudur. Küçük sanatlar 
ve endüstri şubesinde 10036 erkek, 
3823 kadın olarak 13859 vatandaş ça· 
lışmaktadır. Ticaretle uğr&Janlann sa
ym, 3501 erkA:, 259 kadın olarak 
3760 dır. 

Ordu malüller birliği~in 
yeni hl•re hoyetl 

Ordu maluller birliği §Ubelerinden 
gelen deleglerin iıtirakiyle Orduevin • 
de yapmakta olduğu toplantılan bitir -
miştir. 

Umumi heyet, birliğin hükmi şah
siyetinin partiye bağlanmasını ittifak
la kabul etmiş ve esas nizamnamesinde 
bu kararı yerine getirecek tadilleri yap
mıştır. Yeni seçilen idare heyeti şu zat
lardan müteşekkildir: R~is BB. Rifat 
Conksan, ikinci reis Hayri Antay, umu 
mi katib İsmail Hakkı Karadaylı, mu -
hasebeci Emin Oktay, aza İsmail Hak
kı Özek, aza Cenani. 

Merkez idaresi azalıklarına seçilen 
zatlar şunlardır: BB. Şeref ettin Kara
han, Hüseyin Avni Aktolga, Zihni İn -
sel, Kemal, Sadettin Evren, Selami To
lun. 

Mürakıb heyet ve haysiyet divanı 
da Malatya mebusu B. Mahmud Ne
dim Zabcı'nın reisliğinde Belediveler 
bankası Hukuk işleri Müdürü B. Asım 
Ersan, Mustııfa Nezih, Fe,.;.ı n ... ,.ı ..... +~" 

müteşekkildir. 

Çağırı 
X Nafıa encümeni bugün saat on-

da toplanacaktır. . . 
X Gümrük ve inhisarlar encUmenı 

bugün saat onda toplanacaktır. 
X Maliye encümeni bugün saat on

da toplanacaktır. 
X Dahiliye encümeni bugün umu

mi heyetten sonra toplanacaktır. 
X Milli Müdafaa encümeni bugün 

saat dokuzda toplanacaktır. 
X Ziraat encUmeni bugün saat on

da toplanacaktır. 

Mühendis ve teknik okulunu 
bitirenlerin ınecburt hizmeti 
Devlet hesabına okuyan müftendisler 
8 sene mecburi hizmet görecekler 

Yüksk Mühendis ve Teknik okulları mezunlal'JllRl mec~uri hiz
metlerine dair olan kanun projesi, Kamutay naha ve adliye en
cümenlerinden geçerek ruznameye almmııtır. 

Hükümet, mucib sebebler li- müddetlerini bitirmeden evel vazife
yihaıında, memleketin daima ar- den ayrılanlar. yüksek mühendis ve
tan bayındrrlık hareketleri mu _ ya teknik okullarındaki tahsillerinin 
vacehesinde, fen ve teknik ele- beher senesi için o sene ücretli talebe-

den alınan mebaliğin ve ecnebi memle
manları ·olan ihtiyaca işaret et- ketlerindeki tahsillerinin beher senesi 
mekte ve dıı~uda daha müsid için de kendilerine sarfedilen mebali
vaziyet bulan fen erbe.bınm Na- ğin iki mislini defaten ödemekle mü
f ıa Vekaleti teıkilatmdan ayrıl- kelleftirler. Bu tuminatın hesabında 
dığını kaydederek şunları söyle- hizmet edilmiş olan ıeneler nazara a-
mektedir: hnmaz. 

"Arz ve taleb kaidesinin bir tecellisi MADDE 5 - Bu kanuna göre mec-
olan bu med ve cezir hareketinin önü- buri hizmete tabi olanlara; bu hizmet
ne tahsil masraflarının tazmini gibi !erini bitirmeden veya bu hizmetten 
bir müeyyide ile artık geçilmek imki- imtihanları takdirinde 4 üncü madde
m kalmadığını görmekteyiz. de yazılı tazminatı ödemeden evel dip-

Tahsil hayatına girerken mecburi loma veya ruhsatnatnel~ri verilmeyip 
hizmet taahhüdünde bulunan fen arba- nafıa vekaletindeki sicil dosyalarında 
hının tahsillerini bitirdikten sonra saklanır. 
muvakkat bir zaman için bu taahhüd- MADDE 6 - Yubnki madde bük
lerini yerine getirmek mecburiyetin- müne göre diploma ve)•a ruhsatname
de olduklarını ve şahsi menfaatlarmı yi hamil olmadıkları halde aanatlarmı 
funme menfaatlarmdan sonra gelece- yapanlar, numaralı kanunun 8 in
ğini ve yurdun işlerini mutlaka yürüt- ci maddesine göre cazalandırılmakla 

mek icabettiğini takdir etmelerini beraber bunları istihdam eden hakiki 
bekledik. veya hükmi ıahıe ve müesseseler dahi 

Memleket işlerinin her sahasında 4 üncü maddede yazılı tazminatı bir 
meşhud olan terakki hamleleriyle a- misli fazlasiyle kendi Üzerlerine aıl
henkli olarak yürümek mecburiyetin- mış olurlar. 
de bulunan nafıa vekaletinin bu esas- MADDE 7 - Birinci maddede ya
lardan mülhem olarak çizdiği faaliyet zıh okul ve müesseselerde devlet heaa
programını sürekli ve arır.asız yürüt- bına tahsil veya stajda iken sıhhi ae
mek ve buna mani olacak engelleri or- beblerden başka her hangi bir aebeble 
tadan kaldırmak maksadiyle mecburi tahsil ve stajlarını terkeacnler veya 
hizmetlerini yapmayanlardan masrafı- tahsil ve stajlarına vekaletçe nihayet 
nın iki mislinin alınmasına ve taah- verilenler, veyahud inzibati ıebebler 
hüdlerini ifa etmiyenleri istihdam e- dolayısiyle devlet han:ıbına okumak 
decekler hakkında bir takım hükümler hakkından mahrum edi~enler, devletin 
konulmasına duyduğumuz mecburi- kendileri için yaptığı masraflara mu
yet bu kanunu arz ve teklife amil ol- kabil olmak i,izere (dört) iincü mad· 
muştur." dede yazılı esaslara göı e tahakkuk et· 

Adliye encümenin yaptığı tadillerle tirilecek tazminatı ödemeğe meebur-
proje şu 'ekli almı§tır: durlar. 

MADDE ı - Devlet hesabına ol-
rnak üzere: 

A) Yüksek mühendis okulunda tah
sillerini bitirenler sekiz sene, 

B) Teknik okulunda tahsillerini bi-
t.ırenı-.r. •1•_.. ....., ..... 

C} Eçnebi memleketlerde nafoı .... ~
kaleti hesabına tahsillerini veya staj
larını bitirenler mecburi hizmetleri 
varsa buna ilave edilmek üzere tahsil 
veya staj müddetlerinin iki misli, 
mUddetle meslek ve, ihtisasları dahi
linde nafıa vekaleti teşkilatında veya 
nafıa vekaletinin muvafakatiyle diğer 
devair ve müessesatla belediyelerde 
hizmete mecburdurlar. 

MADDE 2 - Vekalt:tin rnuvafaka· 
tiyle, nafıa teşkilatı haricinde. diğer 
dairelerle müesseseler ve beledıyeler
de çalışan yüksek mühendis, mühen
dis ve fen memurlarına mecburi hiz
metlerini yaptıkları ~üd~etçe nafıa 
vekaletindeki usul daıresınde verilen 
maaş ve ücretlerden fo: la verilemez. 

MADDE 3 • Yukarıki maddeye göre 
mecburi hizmete tabi olanlar mekteb
ten çıktıkları tarihten itibaren ve o 
sene askere gidenler ~erhislerini mü -
teakib en çok (iki) ay içinde hizmete 
tayinleri için nafıa vekaletine müra
caata mecburdurlar. Bu suretle müra
caat :vuku unda kadroda açık bir me
munyet bulunmasa bile bunların ka· 
nunen tayin edilebilecekleri memuri
yete mahsus (maaş ve emsali hasılı 
kendilerine ücret olarak verilmek şar
tiyle) meslek ve ihtısasları dahilindeki 
vazifelerde stajyer olarak istihdam e
dilirler. Bu gibilerin ilk açılacak me
muriyetlere tayinleri mecburidir. Staj
yerlikte geçirecekleri müddet namzed
lik müddetine ve mecburi hizmetleri
ne mahsup edilir. Ancak bunların as
kerlikte geçirecekleri müddetler mec
buri hizmete mahıub edilmez. 

MADDE 4 - Hizmete alınmak için 
müracat etmeyenlerle mecburi hizmet 

Kendi hesablarına tehsil etmekte i
ken devlet hasabma geçerek tahsile 
devam edenler devlet hesah.na geçir
dikleri her tahsil ıemsine mukabil iki 
sene mecburi hinnete t:ıb:dir. Bu su-

..... ---·-~· .. 
•• ~ekiz; se~· ee,ÇCID.C7 

Nafıa vekaletine bağlı mekteblerde 
nafıa hesabına parasız tah•i1 görmekte 
iken ecnebi memleketlerde nafıdaıl 
gayri teşkilit veya kendi hesablarma 
tahsile devam etmek isteyenler ba 
ınekteblerde parasız yaptıkları her 
tahsil senesi için iki sene hizmet ede
ceklerini müteselsil kefilli bir taah
hüdname ile taahhüd ettikleri takdir
de tazminat borçları naf :a vekil etin • 
ce tecil edilebilir. 

MADDE 8 - Devlet hesabına ytık
sek mUhendis veya teknik okullarında 
tahsilini ikmal ettikten sonra kendi 
hesabına tahsil için ecnebi memleket
lere gitmek isteyenler devlet hesabı· 
na tahsilde bulundukforı milddete aid 
tazminatı üçüncU madde hükmüne g&
re tediye etmek veya yurdıarına avdet· 
lerinde ayni müddete aid mecbur! hiz
metlerini yapacaklarını müteselsil ke
faleti havi bir taahhüdname ile tuh· 
hüd etmek tartiyle hizmeti terkedebi
lir. 

MUVAKKAT MADDE-A) Mec· 
buri hizmetini yapmak için müracaat 
veya bu husustaki davete icabet etme
mi§, yahud vekaletçe istenilen tuml
natı vermemiş, yahuc! ikametgüıları 
meçhul kalmı~ olanlar, rnükc.llefiyetle
rini ifa için vekaletçe ~azetelerle ya
pılacak ilandan itibaren ÜS ay içinde 
msracaat ederek taahl:Uilerini ifa et· 
mezlense bu kanun hi..ikümlerine göre 
takib edilirler. Kanunun neşri tarihin
de mahkemelerde rüyet edilmekte o
lan bu kabil davalar eski hükilmlere ta
bi olur. 

Bordürlenecek bahçe kenarının 
her metre uzunluğu için senelikler
den 20, iki yaıındaki ıimşirlerden 
ise 10 tane fidan hesab ederek al
mak doğru olur. Fideler yerlerinden 
mümkün olduğu kadar yakın bir za. 
man içinde çrkarılmı§, taze ve az da 
olH topraklı bulunurlarsa daha i
yi yetiıirler. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
Kamutay 

Bordürlenecek hat boyundan bir 
kürek genit1ik ve derinliğinde top
rak dışarı çıkarılmalı ve yerine hu. 
susi olarak ha:z:ırlanmıt harç konul
malıdır. 

ş;mıir için en iyi bahçe: iyi bahçe 
toprağı, ince dere mili, ve yanmış davar 
gübresinden birer kısnn kanşbrılmak 
auretiyle yapıl*. 

Bordür hendeği içerisini böyle iyi 
harçla doldurduktan sonra hafifçe 
bastırmak laznndrT. 

Bundan sonra hendek Üzerinde, 
bordür yapılacak hat İnce bir çu
bukla çizilerek belirtilir ve bu hat 
üzerine senelikler 5, iki yaıındakiler 
10 santim aralıkla muntazaman fi. 
delenir ve sulanırlar. 

Bundan l()Ora zunanla timfirler 

JSızde ı;a:.ı:ete sahıbine ue, gaze. 
tede yazı yazana da, gazeteyi ııo
kaklarda bağıra bağıra aatana da 
"Gazeteci" derler. Şimdi dm'UJ'Or 
mu bilmem, bir zamanlar latanbul 
köprüsünün Kadlköy •• Oaküdar 

büyüdükçe verilmek istenilen tekle ı. 
göre makaalanır ve temiz bakrhrlar
aa en güzel çiçej'in bordürünü vere
bilirler ...... 

Şimıirden bordür çimen etekle be
raber veya doiru<)an dofnıya par
terle yol arasma oldufu l'İbi çiçejin 
iç bölümlerifte ~. kurulabilir 

Şimtir bordürle parçalara ayrılıp 
ayrı renk ve çeıidlerle bezenmlt çok 
güzel pllülder •ardır. 

Şimıir kıtm mu haf azalı bahçele
rimizde canlı Yetilliii bozulmadan 
ıeçirebilmektedir. - uıuç.u.1 

i.keleleri arasında bir yere ıe;yte 
bir levha konulmuttu: ''Gazeteci
lere ve hamallara mahsuı.,, 

Bu bir tek kelimenin . bir kaç 
mani.ya birden gelmeai yüzün
dendir ki lstanbulun bir zabıta 
•akan gözümüze çarptı; yahud, 
battı: 

" Bir ıazete müvezzii, Çenber
litaı'ta bir dükkana l'irİP yirmi li
ra ile bir· yüzük çalmıf, fakat ya
kalanarak beı ay hapse mahkum 
olmuıtur." 

Bu hadiseden sonra bir tek ke-
limenin bir Sok mani.lara ı•lme -

sinin zaran bil.bütün meydana çı
kacak ve el üem, "bir l'azeteci 
hırsızlık etmiı, hapse ıirmiı" di. 

yecek! 

Su ve s;iı ! 

Ruan'da aattıiı süte yiizde 77 
ni.betinde su kanttıran bir aÜt· 
çüyü mahkeme, dört ay hapse, 
500 frank para cezasma, 1000 
frank da tazminata mahkUnı et -
miı. 

Bu haberi okuyan bir lıtanbul 
ıütçüaıünün birden bire bot bulu
DU'ak: 

- Peki ama, auauz ıüt olur mu? 
dedifi, sonra da karııtınnanın yo
lunu bilemediği için Ruanlı süt 
çünün beceriksizliğini ayıbladığı
nı anlatıyorlar. 

Rir prensin iddiası ! 

ispanyada 1· rankonun nasyo
naliat kuvvetleri arasında harb e
den Prens Laskaria Komnen Bi
zans tahtına varis olduğunu iddia 
ediyonnuf. 

Eski bir arab darbımeseli "de • 
liliiin nevileri en az yetmiı tane
dir" der. 

Bu prensin iddiasmı duyduk
tan sonra yetmi§ birinci nevi deli
lik de ortaya çıkını§ oluyor. 

Prense tavsiye etmeli: Fazla id. 
dialardan vazgeçsin de timdilik 
ispanyanın tayyare bombası ve 

top &'Ülleai düımeyen bir yerinde 
bir f&lo ~. 7.CİIİr· 

encümenlerinde 
Milli Miidafaa e1ıciimeni~ ı 

1 - Hava sınıfı mensublarına verile• 
cek zamlar ve tazminler hakkındaki ka

nun projesi görüşülmüş ve neticelen • · 
miştir. 

2 - Askeri ceza kanununun 39 un• 
cu maddesinin değiştirilmesi hakkın · 

daki kanun projesi görüşülmüş ve neti· 
celendirilmigtir. 

Maliye enciimcninde : 

Türkiye cumhuriyeti Merkez 

kası hakkındaki 1715 sayılı kanun ile 

2062 .sayılı kanunun bazı maddelerinlıı 
değiıtlrilmesine dair olan kanun 

ai ıörüfülmüt ve kabul edilmit 

E 
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o·o N y A . HA" B .E R LE R i 
İtalya - Fransa ve İspanya 
İngiltere ile İtalya arumdaki iti

•lfın imzuından IOlll'a İtalyanın 
~l'ansa ile de anlapasma bir olup
itti nazariyle bakılmakta idi. Hatta 
giliz • italyan itili.fmm imzaaı aki-
. e, İtalya hariciye -.ekili Kont 
'1ano ile Franunm Roma itgüderi 
· Blondel arasmda da müzakereler 
tlamı§b. Kıral Zoao•nun düğünün
bulunmaık üzere Kont Ciyano'nun 

' avudluğa gitmesi üzerine fuıla
uğrayan bu müzakerel.- bir de
aha batlamamııttır. İtalya harici

vekilinin Arnavudluktan avde. 
e müzakereler batlamak Üzse 

en, Hitlerin Romayı ziyareti c:lola
aiyle tekrar tehir edildi. Arkadan 
llaolininin Cenova'da aöylediği nu-

geldi. F qillt lideri bu nutkunda 
lya ile Fransa arasındaki itilafın 
hiyetini, kendi&ine maJı... vw:Wı 
anlatmııtı. MU801İnİ demifti ki : 

- lr.panya harbmda Fransa ile 1-
~lya ~din iki tarafında buluna-
~lar. 

Birleşik Amerika devletleri 

Sivil halkı bombardıman 
edenlere tayyare satmıyor 

1 Norveçin 
bitaraflığı 
Oslo, 12 a. a. - Norveç telgraf ajan

sı, Norveçin entemaayonal ibtili:flar 
~da naaı1 bir hareket tarzı itti -
haz edeceğine dair parlimentoca 31 
mayısta ittifakla kabul edilen takrir 
haltlıcmda bazı memleketlerde yapılan 

neıriyatı tavzih için me.zkilr karar au • 
retinin metnini nevetmektedir. Bu me
tin !Udur : 

Norveç mebusan meclisi, Norveç 
siyasetinin daima memleketi ~ ihti
laflanndan kenarda bulundurmak ola
cağına dair ktalm kUf&t nutkuna atfen, 
Norveçin milletler cemiyetinin bir ka -
rarı olarak kabul etmediği her hangi 
bir harpta kati bitaraflığı muhafaza et
meai llzım geldiğine kanidir. Memle
ketin bu baptaki hukukunu muhafaza 
eder. 

Bununla beraber, iki devlet ara. 
aki münuebetlerin bu d.-ec:e Baltık devletleri 

e.-gin olduju, Kont Ciyano Mil~ konf eran3ı bitti 
ltalyanm harici münaeebetlermı Reva], 12 a.a. - Baltık devletleri-
h eden nutkunu söylediği zam&- nin sekizinci konferansı bugün mesa-
kadar malUnı değildi. Hatta ha- isini bitirmiıtir. 

· anm ilk haftumda franaız parla- Neşrolunan resmi tebliğde, Uç mem 
en.tosu açıldığı zaman, hariciye ve. leket arasındaki ifbirliğinin bu dev-
i)i Bone, bu mer.eleye temas ederek • • • • !etlerin enternasyonal siyaset saha-
te.lya ile müzakerelerin batlı>:•~- Bırlqık Amerikanın bombardıman tayyarelerınden bazılaTı sında faaliyetlerinin temelini tetkil 

dan bahaetınifti. Fran&1z hancıye Vqington, 12 a.a. - 8. Hul, gazetecilere beyanatta bulunarak \eyl~diği, üç memleket itb.ir~iğin_i m~-
tltilinin bu beyanabm Ciyano'nun bombardıman tayyarelerinin, bunları sivil ahaliye ka111 istimal essır ve ~rucu. kılmağ~ ı~ın hhı~ ~ır 
ilano'daki nutku takibetti. Bundan eden memleketlere aatılmamaaı tavsiyesinde bulunm\J!tur. gnaazyırret teaırfgendmıyekcet' ı tluç b arıcıye 
tılıyoruz ki franaız - İtalyan müza- r ara ın an a ıye e eyan o-
'relerinin bugünkü ıartlar içinde Gazetelerde intipr eden ve Amerika hakkında tefsirlerde bulunan Nevyork lunduğu bildirilmektedir. 
tılamaaı artık bahis mevzuu bile Hariciye nezaretinin halihazırda bu Taymis gazetesinin Vaşington muha- Uç memleket hariciye nazırı, poli-
tğildir. Hatta denilebilir ki iki dev- vadide bir tazyik planını tetkik etmek- biri diyor ki: tik ve diplomatik sahalarda gerek ken 
arasındaki müna.ebetler, her za. te olduğuna dair olan haberlere telmih di aralarında gerek müştereken hariç-
nkinden ziyade gergin bir .afba eden B. Hul, Vatington'un ve diğer "Tayyare satı,ının durdurulması te yaptıkları işbirliğini tetkik etmit-

İııe girmit bulunuyor. Ciyano'nun merkezlerin, sivil ahalinin kurban hakkındaki tedbirler, hariciye nezare- !erdir. 
ilana nutku, fransız gazeteleri i- gitmif oldukları bombardımanları tak- tinin hava bombardımanlarını takbih Konferans, poliçeler, emre mt.thar-

İtı de bir r.ürpriz olmuftur. Anılua- bih etmit olduğunu hatırlatmıt ve A- etmesine rağmen Japonyaya yapılan rer senedler ve çekler hakkındaki ka
ve İngiliz - İtalyan itilafının im- merika Hariciye nezaretinin şimdiki bombardıman tayyareleri ihracatı do- nunlarm tevhidi ile mücrimlerin ia-

aından aonra İtalya ile Fran.a a.. hareketini tasrih etmittir: layısiyle hükümctin maruz kaldığı desine dair imzalanan mukaveleleri 
'•ındaki münasebetlerin düzelme- ı. - Bütün bombardımanlar hakkın· müşkül.it ytiı:Unden itti.Jıaı: edilmiftir. memnuniyetle kaydeylemiştir. 
· i bir zaman meaeler.i olarak kabul daki nefretini ilan etmek. Çin'e ve Japonyaya kartı bitaraflık ka- Konferans, gelecek toplantısını 938 
en bu matbuat, Ciyano•nun aö:ale- 2. - Bu bombardımanları teshil ede- nununu tatbik etmeden yapılacak te- ilkkAnununda Kaunaa'da yapacaktır. 

kartı cevap verirken ıiclcletli bilecek her türlü tetvikleri takbih ey- yin timdilik bundan ibaret olduğu .san 
liaan kullaDllUf. ltal,.n sa~ete- Iemek. nedilmektedir. Çünkü bu kanunun tat-

lt-i de bunu cevapsız bırakmak iate- B. Hut, hüklimetin sarf edeceği faa- biki bir çok ihtilatlar doğurabileceği 
\ediğiııden iki memleket matbuatı liyetin amerikan bombardıman tayya- gibi Japonyadan ziyade fazla mikdar-
~ - ..ı- -..:; ... • -ebetlerin çok gergin relerinin bunları sivil ahalinin bom- da Çin'i müteessir edecektir. Bitaraf
~cl~bqi::.1'S. ~ 'bir ..-~öa _ ıtullalUıtiilec~memle- ~~-~u,!'u ~i~~~~i~ 

Bu neşriyattan anlatılan tudur ki olacağını tasrih etmiş, fakat sözlerinin olmak için ambargonun lüzumuna ih-

fil
lya gazeteleri, anılua üzerine muhatabı yalnız Amerika olmayıp di- tiyaç gösteren hususi bir kanun çıka
nMz gazeteleri t~afı?da~ ya~ı- ğer ecnebi memleketler de olduğunu rılması icab etmektedir.,, 
nefriyata pek ıçerılemıılenlll'. ilive eylemiştir. Bu gazete, Hul'ün, Japonyaya yapı-

l'ansız matbuabnda bu hadisenin i-
l 1 • y aziyet ne olacak ? lan satışlar azalmadığı tal«iirde bükü· 
i ~ ya diplomaaisinin bir bez1meti gı-
fl~l gösterilmeai ve ltalyanm bundan metin memnuniyetsizliğini gösteren i-

N evyork, 12 a.a. - Bombardıman k" · b' 'ht ı w k Yle franaız ve İngiliz dostluğuna ıncı ır ı arın yapı acagını açı ça 
~'1htaç olacaimın tebarüz ettirilme- tayyareleri in,a eden amerikan fahri- beyan etmi' olduğunu ilive eylemek-

~ 
İtalyayı rencide etmi,tir. Sonra i.. katarına Hul tarafından yapılan ihtar tedir. 

lyanlar, fransız sazetelerinin bir 
cirüıünü hazmedemiyorlar: Bu da ç k ( k d • 
llyan - ingiliz yaklaımasmm, mut- e os ova ya a seç 1 m 
ka Bcrlin - Roma mihverinin geYfe- .,,.,, ____________________ _ 

~
"'mani.ama delalet eclecejidir. 
hakika franaız matbuatı anthu-
aonra bu nokta üzerinde hayli 

\atomuılar, ltalyanm lngiltere ve 
i l'•nsa ile anlatmaya mecbur olclu
!lllnu tebarüz ettirmek istemiılerdi. 

8u neıriyat, ltalyanın çok husu 

Südetler bir yolsuzluk 
olduğunu ileri sürüyorlar 
Seçimlerin yeniden entemaıyonal kontrol 

• 
altında yapılmasını istediler 

S
uğu bir noktayı detm.it v_e lt~lya 

~eteleri anılustan ben ıçlennde 
ıdıkları derdleri dif&l'I dökmÜf· 
dir. Fakat her feY söylendikten 
~ .. a da Fransa ile ltalya arasında
~ Üıtilafm bundan çok baıka olduğu 
~ydandadır. ltalyan - fransız mü. Prag, 12 a.a. - Belediye intihaba- dir. Franaız matbuatı Almanyanm bu 
~kerelerinin inkitaa uğraması, on· tının üçüncü gününde de 'öğleden hareketini uzun uudıya bahiı mev
~~n r.onra da bu ıörütmelere ~ir sonraya kadar hiç bir hidiae çıkma- .zuu ediyor. 
"ll1-lü batlanamamaaı, bunu takti>- ınııtır. İntihabat tam bir sükunet i- .. • • • 
'~· 1 rinde cereyan eylemiıt"ır. Potl Parızyen dıyor kı : 11qen gerginlik, bu gazete er arasın- 3' 

~~ki polemik, her py, İ&panya meee- Serimde l l k ~ Çekoalovakyada bq ı&teren uzlq-
"-ine dayanmaktadır. Franaa, lngil- · "" yo ıuz u mu. / ma ihtimallerinin Berlin'in hOfUh.& 
~gibi, ispanyada Franko'nun za- Prag, 12 .•.a. - Südetler lırav'da gitmedili anlafıhyor. Huırladrlt 
~~i bir olupbitti olarak kabul et· yapılan ıeçımde yolsuzluk olduğunu tiddet hareketinden vaz ıeçmeie mec 
~İ)tor. Bütün ihtilaf bu noktadadD'. ileri sürerek mıntaka tefi dahiliye 
~!hakika ingiliz - i:talyan. i~ilafı.~ naı:ırına bir telgraf ıöndererek bu bur kalan Almanya Çeklerle ıUdet 
~ndığı sırada Franko açın aen bır yolıu.zluktarı proteıto etmiı seçim alınanları aramda ıeçhmlzlili ida

fer muhakkak gibi görünüyordu. neticelerini tanımıyacağını bildirmit mc etmek siyueıtinl aildilyor. 
tiliz _ İtalyan itilafının temeli ve seçimlerin yeniden enternaıyonal 
l'anko zaferidir. ispanya harbı için kontrol altında yapılmasını iatemiı

ka bir netice mutasavver deiildir. tir. 
buki F ranko beklenilen zaferi be

~a: kazanmamıtbr. 
ltatyanın telakkisine söre, mademki 
.._rıko'nun zaferi olupbitti olarak 

ul edilmiıtir; o halde mücadeleyi 
tıp da bir takım enternasyonal 

l'ıtıklıklarm çıkmasma yer •er-
.~ltten iae, bu zefer tacil edilmeli
it, Ve mücadelenin uzamasından 
. ternasyonal kantıklıklann doia-
l~eğini Franko aon günler içinde 

. tiliz gemilerini batırmak ve fran
• ~ topraklarını bombardıman etmek 

tiyle i&bat etmeie çalıpnakta-
lt-, Frankonun bu hareketi, enter-

l'onal münasebetleri, Niyon koa
aınm arifesindeki atmosfer i-
ahnı§ tır. lngiliz • İtalyan itil&-

111 imzasına rağmen, Niyon kon
-ıuının tekrar içtima& çajnlma
dan bahsedilmektedir. Anlatılı. 
ki hükümetçileri matlup olan 

eclmlli:w.. 

Alman gaseulerinin tiddetli 
Re§riyatı ve /ranaıslar 

Paris, 12 a.a. - Çekoslovakya'da 
nahiye seçiminin son safhasının cere
yan etmekte olduğu bugün alınan 
matbuatmın neıriyatı !imdiye kadar 
görülmedik bir şiddet bulmuş olmaaı 
franıız gazetelerini meşgul etmekte-

İngiltere donanmasma ve fransız 
topraklarına kal'fl girittiii son taar
ruz ile zaferine yardım için bu cleY
letler Gzerine tazyik yapmak İlltiyor. 
Bu, ispanya harbmm uza.mumdan 
bıkıp uMnan Fransa n İngiltereyi yola 
getirerek istihdaf edilen gaye:pi te
min edecefi gibi, İngiliz Ye franaız 
efkannı tehyiç ederek tamamiyle 
makUs bir netice de me)'dana ptire-

Figaro pzeteai de töyle yuıyor: 

"Çekoalovakya hükiimeti .Udet al
manlariyle anlapnak için uamt bir 
gayret gösterdiği sırada Jimdiye ka
dar ula uğramamıı oldufu çok çirkin 
ithamlara ve hücumlara maruz kalı
yor. Acaba Göbelı'in oyunu nedir? 
Çünkü alman matbuatı demek Göbels 
demektir. Bütün bu ıudrauz hücum
lar Almanyaya döner ve Almanyanın 
omuzlarına ezici mnuliyetler yükler. 
Herkeıin aklına gelen ıudur: Acaba 
~itler hükilmeti ıftya himaye eyledi
gı ıildet almanlarının istediklerini el
de edebilmeleri ihtimalinden korku
yor mu ve bu onun botuna gitmiyor 
mu? 

Brükselde zelzele 

Briiluel, 12 a.a. - Burada sa
at 14,25 ele tekrar hafif bir :sel-

Meksikada büyük 
lılr greY 

Mebiko, 12 La. - Puebla viliye -
tinde ba§lıyan umumi grev oldukça si
ya.si e~miyeti haizdir. Çünkü bu grev, 
reisicumhur Kardenaa tarafından Mek
sika ekonomik vaziyetinin vahim oldu 
ğu ilan edildiği ve bütün vatanda§lar • 
dan memleket ekonomisinin inki§Clfına 
mani olacak her türlü hareketten içti
nap edilmesi taleb edildiği bir sırada 
baş göstermiştir. Bu suretle Tueb'a 
amele sendikaları Kardenas'm ıiyaae
tine karşı ayaklandıkları anlaJıhyor. 
Aynı zamanda mesai konfederasyonu
nun katt emirlerine karıı gelmiş olu
yorlar. Bu da gösteriyor ki Meksika -
da sendika disiplini her tarafta teea
süı etmemittir. 

Dünyadaki iptidai maddelerin 

taksimini istlyen milletler 
Nevyork, 12 a.a. - Nevyork Taymis 

p.zeteai ,iptidai maddelerin tekrar 
tabimi için bir dünya ekonomi konfe
ransının toplanması hususunda ticaret 
nazırı tarafından yapılan telkini bahiı 
mevzuu ederek diyor ki: 

••- Şuruını unutmamak lbımdır ki 
tatmin edilmediklerini ileri ıürerek 
iptidai maddelerin adiline bir tekilde 
taksimini istiyen memleketler geri ka
lan milletleri bugün onları kontrol e
denler kadar iıtiamar etmek istiyorlar. 
Bu devletler emperyalizmin nihayet 
bulmasını değil, kendilerine daha bü
yük bir hisse ayırmak arzusunda bu
lunuyorlar.,, 

leh cumhurreisi Adriyatik 

sahillerine gidiyor 
Var90va, 12 a.a. - B. Mosiaki, pek 

yakında Adriyatik sahillerinde kiin 
Abazziyaya gidecek ve altı hafta tati
lini orada geçirecektir. Kendiaine zev
cesi, ailesi efradı ve askeri ve mülki 
dairesi erkinı refakat edecektir. 

Devlet reiıi ilk defa olarak tatilini 
geçirmek üzere ecnebi bir memlekete 
gitmektedir. Reisicumhur, bütün mü
him vesaiki yazlık ikametgahında imza 
edecektir. B. Moeiakinin ikamet edece
ği kötk ile Vartovadaki batvekilet da
iresi arumda doğrudan doğruya ve da
imi bir telefon irtibatı mevcut olacak
tır. Bundan batk• Fiyume tayyare mey 
danında bir tayyare daimi surette Re
isicumhurun emrine mıade bulunacak
m. 

lngiltere Milli Müdalaa Naz.ırı 
lnalrip 

İngiliz müdafaa nazın 

Büyük bir harbi 

göz önüne ala.rak 

Dünya vaziyetine 
dair izahat verdi 

• 
Londra, 12 a.a. - Milli müdafaa 

nazırı lnskip, Hatfild'de söylediği 
nutukta evvela lsf>anyadaki bombar
dnnanlardan bahse"derek lngilterenin 
doğrudan doğruya müdaheleaine ve 
karı§Jllazlık siyasetinin değiımesine 
llizum kalmaksızın meselenin halle
dilebileceği ümidinde bulunmuıtur. 

Çekoslovakya buhranından bahse
den lnskip, Almanyanın şimdiye ka
dar göstermiş olduğu diplomatik ve 
politik meziyetleri önümUzdeki hafta
larda da göstermesi lazım geleceği 

kanaatini izhar etmiştir. 

İngiliz ailihlanma aiyaaetindcn 
bahseden nuır, tekrar lngilterenin 
ıulh azmini tebarüz ettirmiı, aiU.h
lanma siyasetinin şimdiye kadar tn
giltereye yüklediği f e dakarh klardan 
daha ağır f edakarhklar istilzam eyle
diiini kaydeylemi§tir. 

!nakip, 98slerfnf bitirirken, hilkil
metin biltiln milletin yardım ve taa

vibine muhtaç olduğunu çünkü yapıl
makta olan hazırlıkların bir büyük 
harb derpit edilerek ele alındığını ve 
zaferi temin için mevcud bütün vası
taların kullanılması icabeylediğini 
ehemiyetle tebarüz ettirmittir. 

Hindi Çininin 

müdafaası 
. . 
ıçın 

Saygon, 12 a.a. - Hint Çini ahalisi
ne hitabeden umumi vali Brevi, şöyle 
demiJtir: 

"--: 1:f in_t ~ininin ~endi askeri teçhi
zatı ıçın ıhtıyar edılmesi zaruri mas
raflara tekabül. etmek .üzere piyasaya 
çıkarılan 33 mılyon pıyastr mikdarın
daki istikraz tahvillerini satın almağa 
titab edeceğinize kaniim. 

Bir çok milletlerin askeri satvetle
rini artırmak için sarf etmekte olduk
ları ça~İ§llla karıısında Fransa, bu yol
da gen kalmamak ve müdafaa ku • 
.. h' b' vve 
tını ıç ır taarruzdan endişe etmesi-
ne mahal bırakmıyacak bir seviyede 
bulundurmak mecburiyetinde idi.,, 

Fransız kabine toplanhsı 
Paris, 12 a.a. - Hükümet d"" k"' k -b' 1. • . un u a 

ıne mec ısını, ıalı günü toplanacak o-
lan nazırlar meclisi taraf d t d'k 
ed .1 k ın an as ı 

1 ~c~ olan yüz kadar kararnamenin 
tetkıkıne tahsis etmı"ştı'r B k . u ararna-
meler ara,ında silahlanma programı
nın geni r w· . . .. . f .ıgının ıcah ettirdiği teşek-
kullerın vucuda getirilmesine dair b;ı
ZI tedbirlerde bulunmaktadır. 

l KÜ(Üll Dl~ HABER_LER 

. X Belsrad - 22. oğustoe. 1936 tari
hınde Yunanistan ile Yugoslavya ara
sında aktedilen takas ticaret muahede
sinin tadili hakkında mUzkerelere giriş 
mek il.zere bir yugoslav heyeti bu ak
§am Atina'ya hareket edecektir. 

X Bell(Rd - Yugoılavenaki Loyd
un bildirdiğine göre, Avusturya artık 
Fransa ve İtalya'yi sellüloz ihraç et
mediğinden bir franaız grupu Yugoa
lavya'da il~ aellülo.z fabrikası inıa et
mek imkinlannı elde etmek Ü%ere Bel
grad'da müzakereye girifmiıtir. Bu 
fabrikalar milnhuıran ihracat için ça -
lıpcaklardır. Bu teıebbUa için 200 mit

dMlı,Jdı ... .....,. "*'nlmsatır. 
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Türk sözü 
SON P(J~,'"" .. a iS. 1.ıunıitin Birgen 

Türkiye ve Fransa araaındaki müake
releri babae mevzu ederek diyor ki ; 

" Hatay davası halledildi mi? Bitti 
mi? "Evet" veya "hayır''. Temnıuz1111 
on beıine kadar kati bir teY eöyliyeme
yiz. Bugünkü alimetler, bu safhanın 
da halledildiğini gösterir. Fakat, tem • 
muz 15 in neticelerini gözümüzün Ö
nünde gönneden henüz "haHettikl" 
diyemeyiz .. Belki, asıl dava o zaman da 
halledilmiı bulunnuyacakbr. Fakat. 
zarar yok, bekleriz, sabrederiz " 
memnun oluruz. 

Evet, memnun oluruz; çünkü, bu 
bahiste her gördüğümüz mukavemet, 
bizim için yalnız bir zafer veaile.tdir. 
Hiç bir prop&&"anda Türkiyeye fil Ha· 
tay davaıı kadar hariçte ıeref ve nüfuz 
kazandırımı değildir ve kazandmunu. 
Aynı zamanda hiç bir ıey, türk mille
tinin nefsine itimad duysusunu bu de
rece ~uvvetlendiremezdi. lnaanlar sihi, 
milletler de yendikçe kuvvetlenirler. 
Türk milleti, on sekiz senedenberi yen
mekle meıgUldür. 

Icab edene daha da yenecefiz; 
çünkü, her mütkülü yenmek için her 
mütkülü yenme.ğe hazır olmak IUmı 
seldiiini çok iyi öğrendik ve çıok wüzel 
tatbik ediyoruz!" 

KOL nJR YOLUNDA 
MUVAFF AKlYETLER 

KURUN'da B. Amn Uı Atatürk 
Türkiyeainin ilim ve irfan bayatını 
tetkik mevzuu etrafında yazdıiı bllf 
yazıda ıu fikirleri ileri sürüyor : 

"Fakat Saffet Ankanın uıl hedefi 
memleketimizin ber köyüne sadece 
bir mektep ve bir öğrebnen vermek 
değil, bu mekteplerde okuyacak Olan 
köy çoc:uklannı bayatlannda daha 
verimli birer müatahıil yapec:M 
hale setirmektir. Bu .. retle türk 
köylerini ilim ve irfan yolu ile yük. 
aelbnektir. Onun için Kültür Baka
nımız köy öğretmenlerine mabsuı 
kılavuzlar ve köy mektep çocuklan
na mahıus ders kitaplanndan bllfka 
okuyup yazma bilen köylüler, köy 
mekteplerinden çıkan sençler için 
ziraat İ•tihaal hayatmcla faycl.L oa.. 
cak, emeklerinin semeresini• artıra • 
cak bilgi vasıtaları, köy kitapları da 
hazırlanmı§br. Her biri küçük bi
rer brotürden ibaret olan bu kitap. 
lar aiaçlandınna. .-.alik, ~ 
hk, :meyyacılık, aütçülülı, tavukçu
luk, ancılık, ipekçilik, tarla zinati, 
k~servecilik gibi mevzulan ~i
lenn anlıyabilecelderi tekilde D.h 
etmektedir. 

.. H.~liaa memleketimizde artık köy 
kültür mseelesi diye ötedenberi .zi. 
hinlerimizi meşgul eden mütküJ mu· 
amma bugün halledilmek yoluna gir
miştir; bugün güzel neticelerini 
memnuniyetle gördüğümüz semere
li çalıpna)ann yann için vaadetti
ği muvaffakiyetleri emniyet ve 
vicdan istirahati ile bekliyebiliriz.,. 

TORKIYENIN DOSTLOOU 

CUMHURIYET'te B. Abidin Daver 
0

hem nalına hem mıhına'' sütununda 
yazdığı fıkrada Hataydaki aon kötü 
vaziyetlerden aonra doğan ve ıyıye 
doğru giden hali hulasa ederek diyor 
ki: 

"1914 tenunuzunun 31 inci a-ünü bile 
kendine Avrupada tek dost ve müttefik 
bulamaınut olan oımanh imparatorlu
ğunun yerinde bugün, Avnapada, Aa
yada, müttefikleri ve doıtlan bulunan 
kuvvetli bir Atatürk Türkiyesi vardır. 
Türkiye cumhuriyeti, oımanlı İmpara
torluğunun kapbrdığı Boğazlonn anah 
tarlannı da elinde tutuyor. Siyaıi -
coğrafi vaziyeti, maddi ve manevi kuv
vetlerinin yüksekliği ib'barile Türkiye
nin dostluğu her memleket için, aala 
elden tlcaçınlrmyacak bir kıymettir. 
Durbin İngiliz siyasetinden Franaanm 
da ibret derıi almıt olrnaaı ve haklı ol
duğumuzu eaaıen kabul ettiği Hatay 
davi1111zcfa, hak yolunda yürümeğe ka
rar venneıi, hiç §Üphe yok ki, en ziya
de Fransanm menfaatlerine uygun bir 
harekettir. 1914 teki hatayı tekrar et
mek franıız devlet adıunlannın zeki ve 
Eetanetine aala Yar&fmıyan foc; b:r gaf. 
let olurdu. 

Ama Yi!da Atatürk günü 
Amasya, 12 a.a. - Atatürk'ün A

~~s!,a'!.a i!.k .~eşriflerinin 19 uncu yıl 
donumu buyuk merasimle kutlan
mııtır. 

Erzurum Kız Sanat okulu 
Sergisi 

Erzurum, 12 a. a. - Dün ak~ Kız 
Sanat Okulu Sergisi törenle açılmıştır. 
Çok dar öğretmen kadrosuna ve vesai -
tin azlığına rağmen ıapka ve dilci§ sı
nıfları.nm 120 talebesi dokuz yüz par . 
ça elbıse ve §apka teşhir etmiştir. Bü
tün i,ter ihtimamla hazırlanm19tır. Ser 
gi bqtan bap çok muvaffak olmUf bir 
etcrdiı 
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. 
Tatil devresine girerken 

Çocuklanmız neyi 
niçin okuyorlar? 

-Ankara mekteplerinde Ulus'un hu8UM bir anketi -
Dördüncü tümen komutanı için 

ilk it kendinden evvel teeaaüs etmiı i 

olan müdafaa vaziyetinin tanzimi 
Ye bu akıam Şahi.naırta 64 ünc:ü a
layla yapılacak hücumun ihzarı o
luyor. Vaziyeti tetkik ettikten son
ra gündüzün bilhasaa Şahinsırta 
karıı bir hareket yapılamıyac:ağma 
kanaat getirerek grup kıanandanlı
ima ''geceyi bekliyec:eğim'' diyor. 

Arkadaşmız doktor Ziya Talat Ça-ı diğinizi değil gönlünün istediğini o
ğıl'ın A~kara mckt~blerinde .yapmıt kur. Demek ,k; Çocuk üzerindeki hük
olduğu bır ankete gore talebcnın mek- münüz tesirini y.ava~ yavaş kaybet· 
tcb kitabl~rından ba§~a ne gibi mec- mektedir. Fakat bü/Oğdan önce iste· 
mua ve kıtabla~ı ne nı~?ctte okuduk- diğiniz malzemenin büyük bir kısmı
larını gççen gün bu autunlarda te<i- nr bazı ıartlar altında ona verebilirsi
kik etmittik. Doktor bu mü,ahedele- niz .. ,, 
rinden §U hükümleri çıkarıyor: ' Masallar çocuğa koİayca okutabile-

- E_rkek çocuklar~, 1~ yaşında 2,7 ceğiniz kitablardandır. Hayalleri on
olan kıtab okuma nı~~ıne kızların lar sayesinde geniıliyecek, iyi hisleri 
1~. ~. 16 yaılarında erıgmıı olduklarını onlar vasrtaaile kökleıeccktir. Bu gibi 
goruyoruz. Şu halde : masalların ve efsanelerin tesiri kalbin 

Kartı taraftaki İngiliz tugay ko
mutanı general Jonaton da aynı 

günde ve öndeki krtalarmm türk a
teti altında artık ilerleyem.ec:liğini 
görerek kendi kolordu konıutanma 
aynı şeyi yani ''ilerlemek için gece
yi bckliyec:eğim" raponmu vernıit
ti. 

Bu kal'fılıklı kuvvetler geceyi 
beklemekte iken Cemil bey kendi 
kararg&hmm bulunduğu yeri 
( Kurddereai) de beienmedi, her iki 
mmtakayı yani Conkbayın ve Ana
fa.rtalar mıntakaamı görecek bir yer 
aradı ve Conkbayın ile Kocaçimen 
arasındaki yüksek hattın hi.kim bir 
noktasına çıktı ve asıl o vakit büyük 
sürprizle karıılaıtı. Çünkü "Sovla 
limanmm adeta Haliç gibi gemiler 
ve mavnalarla dolu olduğu ve bü
tün bu vaııtalann hiç taciz edilme
den, yanlarına tek bir mermi, tek 
bir kurıun düpneden karaya boyu
na asker çıkardıklannı, insanların, 
hayvanlarm, bataryaların sanki bir 
hali adada imi~ gibi serbest serbest 
dolqtıklarını, bölüklerin fU yandan 
bu yana gelerek kendilerine çeki dü
zen verdiklerini de gördü ve bu A
nafartalar mmtakaamda kendisine 
Yerilen ''gayri kabili ic:ra" vazifeyi 
bütün azametiyle kavradı. 

Şimal grupu kumandanlıfına fU 
kıaa raporu gönderdi: 

1 - Conkbayın ve Kocaçimen 
mmtakaamda düıman taatTUzu dur
duruldu. Kıtaat tutulan hattı saa.t 
5.30 sonra mUhafaza edecektir. 

2 - Altm1t dördüncü alay aktam 
karanlığiyle birlikte ŞahiD61Tta ta· 
.arruz edecektir. 

3 - Anaf artalar mmtakasında 
tlüfman biribiri arkaamda bir çok 
keaif aYcu hatlariyle timdi Mestan 
tepeye taarruz etmekte ve uzun bir 
yürüyüı kolu büyük Kemikliden Kü.. 
çükkemikliye doğnı gelmektedir ••. 
ilb .. 

Dördüncü lırka kumandanı 
Kaymakam 

CEMiL 

Bir taraftan kendi fırkaaından 
emrine gönderilen iki taburu (on bi. 
rinci ali.ym 3 ve 4 ünc:ü taburları) 
ile iki makineli tüfengi sağ yanma, 
Aamadere mıntakasına gönderiyor. 

Bu esnada ıimal grupukumandanı 
ile dördüncü fırka kumandanmın 
arasında hayli görüı farkı vardır. 

Grup hep kendi sağ yanındaki tehli
keyi, Conk bayırmı görüyor ve bir 
an evvel bunun geri almm.asını taleb 
ederken dördüncü fırka kumandanı 
daha sağı yani Anafartaları görü
yor, büyük tehlikenin asıl bu yandan 
gelmekte bulunduğuna kani oluyor. 
du. Çünkü Conk bayırı ve Koc:açime
ne doğru ilerliyenler tevkif edilmit 

Çanakkalede "lntepede" topçu tmaHud mevziinde 
telelonla muhabere 

Makinalı tüfek bölüklerimizden biri uzak cephelerden 
birine yürüyüıte 

ve bizzat fırka kumandanının tabi- len kahramanlık da kalmaz .Nerede 
rinc:e 4'köstürülmiif" idi. Tecrübe ile ise türle ordusu değil yalnız bu on iki 
biliyordu ki İngilizler bir defa bir makineli tüfenk Çanakkaleyi müda. 
yerele tutundu mu uzun hazırlıklar faa etti diyecekleri gelir. Bir yerde 
yapmadan bir ela.ha kolaylıkla taar. - bilv .. ile bunlan Nihad merhu. 
ruza kaUıuunazl-. Halbuki Anafar- m- bu bölük ha\dnncMlr.. 

talar mmtakasındaki düımanm önü nakletmiıtim. Burida b~o~ ;~~ 
bombo§tu, istediği gibi rahat rahat 
•ı ı• - 'L •1•rc1• s· 1 h 1 b'" alman efradının bunları bırakıp ge-
l er ıyeuı ı ı. maena ey ası u. 
yük tehlike de bu noktada idi. ( Ni. ri gittiklerini ve nihayet bu tüfenkle-
tekim Atatürk de bir gün 90llra bü- rin de bizim efrad tarafmdan kulla· 
tün bu mmtakalarm luanandasmı e- nıldığmı aöyler. 
tine aldıit vakit evveli. Anafartalan Bunu bir kere de dördüncü fırka 
temizliyec:ek 10nra Conk bayll"ltı& kumandanı Cemil beyin ağzmdan 
geçecektir.) Onun için ıimal grupu. dinlemek mühimdir. Çünkü Cemil 
nun bütün tazyikine rağmen Sovla bey Almanyada stajda bulunmuıtur. 
limanında gördüğü manzaradan 
10nra Cemil bey eline geçen ilk kuv
veti tereddüd etmeden sağ yanına 
gönderdi, Şahinıırta taarruz ıçın 
yalnız 64 üncü alayı kafi buldu. 

Almanları tanır, bizzat Kaningiaaer 
'Ye hatta Limanla dahi yakın tanıtık. 

lıldarı vardır ve almanlara kartı daiına 
bitarf kalmııtır. 

(Sonu CJar) 

a - Kız çocukların, tekim~l bakı- en derin yerlerine kadar nüfuz eder; 
mından erkek çocuklardan ıleri ol- ihtiyarlığa, hatta ölüme kadar ferdde 
dukl~.rı h.ak~ın~~i p~ikolojik ve bi- canlı kalır. Efsaneler de böyledir. 
yoloJlk bılgılerımız bır kere daha te- Milli kahramanların idealleri onlarda
eyyüd ediyor. . . dır. Çocuk o kahramanları sever, on -

b - İnkılaba kadar tahsıllerıne faz- lar gibi olmak ister. 
la alaka ~österilmemiı ola? türk kız- Ancak, bu günkü türk çocuğunun e
lan en yuksek alikalara layık olduk- linde ne masal, ne de efsane vardır. 
larını saiylcriyle iabat ediyorlar. Uzak ve yakın türk tarihi ise böyle 

- Viyanada çocuk edebiyatı hak- masallar ve destanlara malzeme olabi
kında yapılan bizimkine benzer bir lecek ne mevzularla doludur 1 
anketten çocukların sekiz yaşına ka- ••• 
dar masallar; on" yaıında Robenson Bu anket bizi bir mesele hakkında 
nevinden realist hikayeler; on bir ya- daha tenvir etmittir: Ankarada büli'ığ 
şında efsaneler; on üç yaşında mace - yaşı kızlarda 12-13, erkeklerde 14-15 
ra, polis ve cinayet romcmları; on tir. Bu hükümde de anket sahibinin 
dört yaşında tarih, tedkik, seyahat ki- istinad ettiği nokta şudur: Bülfığun 
tablan ve yarı ilmi cıerler okudukla- ruhi vasfı çocuk dikkatinin dış filem
rı, on ıckiz yqında aanğata, drama den çevrilip kendi içine dönmesidir. 
ve lirizme müteallik kitablardan zevk Oyunu, topu, bisikleti, fotoğrafı ile 
aldıkları anlaıılmaktadır. meşgul olan çocuk büli'ığ başlayınca 

Ankara mekteblerinde yaptığımız kendi hislerile, ruhundaki hayal ale
anketle bu anketin neticeleri arasında mi ile haşhaşa kalmak istiyor. Esasen 
büyük farklar vardır. Mesela, çocuk - bütün psikologlar ruhi bülfığun vasfı
larımız masaldan hemen hiç bahset- nı bu müşahede ile tesbit etmişlerdir. 
memi,terdir. Bunun sebebi ne olabilir? Nitekim kızlarda, 13 yaşında% 22 ye 

a - Yedi yaıından sonra realiteyi ve erkeklerde, 15 yaşında% 20 ye dü
göz önünde tutan çocuk, masal gibi ha- şen çocuk mecmuaları okuru olmak 
yatta mcvcud olmıyan bir şeyden hoş- keyfiyeti bunun başlıca delilidir. Zi
lanmıyor. ra çocuklar, bu yaşlarda, kendilerini 

b - Yahud, bizde yazılmış masal çocuk saymamağa, çocuk işlerile ala-
yoktur. katarını kesmeğe başlıyorlar. 

Fakat anketin "efsane,, sütununu 
da çocuklarımız bombo§ bırakmışlar
dır. Şu halde ikinci ihtimal, yani bizde 
yazılı masal olmadığından çocukla
rın bunlardan habersiz olduklarını 
kabul etmek sarurldir. Pilvaki bisde 
edebiyatın bu janrı edlblc:rlmbl hiç 
uğraştırmamı~tır. Halbuki bir -.m
tin nesi varsa onları terennüm eden 
mualları ve ef•anelcri değil miıdir? 
"Efsane,, deyince aklımıza lliad, Ni
belungen gibi milli destanlar geldiğini 
kaydederek bu gibi masallara ve efsa
nelere edebiyatımızda yer vermemiz 
lazım geldiğini ilave etmeliyiz. 

İlk yazıda ip.ret ettiğimiz gibi ço
cuklar 13 - 14 yaşlarına kadar türlü 
edebiyat janrlarını okurken büluğdan 

sonra muayyen bir edebiyatla yakın
dan alakalanıyorlar. Bundan ıu kanun 
çıkar: "Bülfığdan sonra çocuğun ruhi 
şahsiyeti tt!şeklcüJ eder. O sizin iste· 

Bundan şu hükmü de çıkarabiliriz: 
"Büluğdan önce çocuk gözlerini ve 
kulaklarını dıprı veri? dinler, bü
llığdan sonra gözlerini ve kulaklarını 
kalbine çevirip ona bakıyor, onu din
li}•or. Hülyaları ve hi•leri arasında 
4a111ın va.rvor ••• Bu bWdim tU düJün
ceyi do_ğurabilir: "Çocuklarınmra:;-
malümatr, yabancı dılleri bülfiğdan 
evvel öğretmeğe çalıplnn.,. 

••• 
Kitab nevileri bakımından kızlarla 

erkekler araaında görülen farklardan 
bahsederken kızların spor mecmuala
rını hemen hiç okumadıklarını kaydet
miştik. 

- Kızlar sporu sevmiyorlar mı? 
- Yahud, mevcud spor mecmuaıarı 

kulüblcrin, mahdud zümrelerin itle
rinden bahsediyor da umunuın ~~r a-. ıı-ı . 
lakasını tatmin etmcdiJderı ~ n nıı 
kızlarca okunmuyor 1 

Birinci ihtimal :ı~; olmasa ge
rektir. Zira anket . ~ ~· cn çok sev-

ve fakat asla istifade edilemiyen bir ..llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll••uıu iL. dikleri der91etden .bırının beden ter-
biyesi otdutunu bızzat kız çocuklar-

· Anafartalar mıntakasma geçme
den evvel bugün buraya gönderilen 

alman yardmımdan bahsedeceğiz. Yazan: Alexu Tolatoi No: 118 § dan teker teker sorarak öğrenmiştir. 
Liman, Mülman ve Kaningi&&er gibi : : şu baıde ikinci ihtimale kıymet vcr-
reemi ağızlar da dahil olmak üzere : : ıoek ve ıpor mecmualarını kızları da 
bütün alman eserleri Çanakkale : S alikalandıracak şekle sokmak lazım -
harblerinde 12 tüfenkli bir alman : : dır. - -ağır makineli tüfenk bölüğünden : 5 *** 
bahsederler. Bu bölük kah Seddül. : E Üçüncü bir yazıda, anketin kültür 
bahirde görünür, kah Arıburnunda, : E politikamız hakkında bize ne gibi fi -
resmi ağızlardan itibaren aıağı doğ- E kirler telkin ettiğini izaha çalı§Clca-
ru inildikçe bunlara izafe edi- : E ğız. 

Ankara: 
--------~ 

Oğle Neşriyatı: 
12.30 Kanşık pi 

netriyatr - 1'2.50 PIS.k: Turk musikisi 
halk ıarkıları - 13.15 Dahili ve harici bil 
beri er -
Akşam Neşriyatı: ..ı r 

18.30 Karışık ~ 1 
netriyatr - 18.50 İngilizce ders (Azime 
pek) - 19.15 Türk musikisi ve halk şar 
lan (Servet Adnan ve arkadaşları) - 20. 
Saat ayarı ve arabça nc5riyat - 20.15 Tu 
musikisi ve halk şarkıları (Haliık Recai 
arkadaılan) - 21.00 Konferans: Spor 
nuıması (Nizamettin Kırşan) - 21.1 ı: 
Stüdyo salon orkestrası: 1 - Humphri r 
Dreams of yesterday. 2 - Rebikoff: Waltj 
a~ı der Christbaum. 3 - Fred Ralph: B il 
eıner Flasche Mosel. 4 - M. Levine: :H~ ~ 
moreske. 5 - Frederiksen: Aus dem No il 
lande - ıı.oo Ajans haberleri - 22.15 Y 

} 

c 
j. . 
c 

rınki program ve İstiklal marşı. 

İstanbul : 

Oğle Neşriyatı: 
12.30 Plakla Tii 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Pıakt 
türk musikisi - 13.30 Muhtelif plak ne;trf 
yatı - 14.00 Son. 
Akşam Neşriyatı: 11 

18.30 Plakla da cı 
musikisi - 19.15 Çocuklara masal Bavll 
Nine. - 19.55 Borsa heberleri - 20.~ Ç 
Grenviç rasadhanesinden naklen saat ayil 
- 20.02 Rıfat ve arkadaşları tarafınd 
türk musikisi ve halk şarkıları - 20.45 ti 
va raporu - 20.48 Ömeı Rıza tarafından 
rabça söylev - 21.00 Fasıl saz heyeti: 1~ 
rahim ve arkadaşları tarafından - 21. 
ORKESTRA: 1 - Rossini: Vilhelmtel 
v~rtiır. 2 - Leon Kavallo: Pagliyaçı. 3 - l" 
pı: vals pudre. - ZZ.15 Ajans haberleri~ 
22.30 Plakla sololar, opera ve operet parç 
lan - 22.50 Son haberler ve ertesi gün 
programı - 23.00 Son. 

Avrupa : 
U.l:"r.1 A 'VE OPERETLER: 19.25 Vi1'ı 

na - 19.50 Hilversum - 21.00 Roma. 
SENFONİ VE ORKESTRA KONSE~ 

LERİ: 19.10 Hamburg - 20.00 Hambuô! 
Londra - 20.30 Kolonya, Königsber~ 
Laypsig, Faris - 20.40 Oslo - 20.45 Do~ 
landzender - 21.00 Briıkscl - 21.10 }il 
versuın. 8 

ODA MÜZİÖİ: 15.25 Hamburg - ıs. r 
Laypsig - 17.00 Beromünstcr - 21.00 :Pil a 
ris - 21.15 Frankfurt - 21.20 Münib. ~ "' 

SOLO KONSERLERİ: 13.40 HilverS I' 
- 14.30 Stokholm - ıs.ıs Doyçlandz 
der - 15.30 Viyana -16.00 Münib - 17· 
Bedin - 17.15 Roma - 18.00 Hamburg 
18.10 Varşova. 

SOLO KONSERLERİ: 13.40 Hil\lt 
sum - 14.30 Stokholm - 15.15 Doyçla!I 
zender - 15.30 Viyana - 16.00 Münib 
17.00 Berlin - 17.15 Roma - 18.00 Ha 
burg - 18.10 Varşova - 18.30 Doyçla 
zender - 19.10 Laypsig - 20.15 Pari~ 11 
20.40 Kopenhag - 22.00 Milano - 2V 
Breslav, Doyçlandzender - 22.35 Prac:.ı 
NEFESLİ SAZLAR: 12.SO Prag - 161" 

Kolonya - 18.00 Sarbrük - 19.25 Brün. 
ORG KONSERLERİ: 12.00 Beromif~ 

ter - ı2.05 Stokholm - 16.00 Paris - 1~ d 
Oslo - 19.50 Droytviç. 
&"a.UM)l-'d.~.1l~ıi1Ahffi ~~:-Jc~.I' ~ 
Fcanklurt. lColoaya - s . .iO Berlin - ı~· 
Viyana, Hamburg - 12.00 Laypzlc - J"' 
Laypzic - 14.10 Kolonya. Viyana - _A

1
· 

Berlin - 15.35 Berliıa - 16.00 BfeS a il 
Doyçlandzender, F ... ?kfurt, Hamburg ·ı 
17.10 Kolonya, Jltlnıh - 18.00 B.rlin c 
18.30 Frankf~ - 19.10 Doyçlandzen 
- 19.10 MuP'~· Sarbrük - 19.15 Ştut 
- 19.30 JCönıgsbcrg - 19.30 Kope 
Stokbolfl' - 20.00 Frankfurt, Sarbrük 
20.•t 'l'uluz - 21.00 Berlin - 21.15 Pr 
bit'• - Zl.30 Hamburg, Laypsig - 2Z·· 
JColonya, Viyana - 24.00 Frankfurt, 1' 
lonya ve bir çok alman istasyonları. 

HALK MUZ1ö1: 7.10 Kolonya - 11·· 1 
Stutgart - 18.20 Kolonya - 18.20 La • 
zig - 22.00 Strabzurg. 

DANS MÜZİÖİ: 18.00 Ştutgart - 20· g 
Berlin, Danıig. 

Ağa~ haıerelerile mii<adele 
Ankara civanndaki bağ ve bahçe 

de yapılan muhtelif cins tırtıl müca 
lesi muvaffakiyetle neticelenmiştı~ 
Birkaç günden beri kurak iklim haşerı · 
terinden olan Püseron ile mücadele t>af
lanuştır. Şeftali, erik, gül, akasya ~ 
benzerlerine arız olan bu haşerenin 
zarratı çok büyük ve çabuk olmama . 
beraber Ankara ziraat mücadele tcştcı 
latı derhal 20 - 25 kolla şehrin bil 
ağaçlarını ilaçlandırmaktadır. • - -=------------------------------------------------------------_.,. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: ::1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 - -Şarl, yatağının içinde oturmuş, du- mıı olarak çadırıma getirdikleri gün : : diven sahanlığından, kayıdlara göre i-
ruyordu. Gözlerinin bebekleri, mu- ona bu alayını hatırlatmak zevkini : : simlerini çağırıncaya kadar bekliyor-
hayyel hadiselerin cereyanını zihnen kendimden csirgemiyeceğim.... : : lardı. Bunlar sarayın alt katına götü-
takib edenlerde olduğu gibi, büyü- Ataliya: : : rülüyordu. Uzun bıyıklı askerler bun-

geçiyordu. tık önce şunlar öğretiliy 
du: Sol el, sağ el. Hiç bir müjik, ha 
tının hiç bir anında bunları düşün 
mi,ti: Hangi el sağ el, hangi el sol 
di? müştü. - Bravo azizim, bütün tasavvurla- : : lara eoyunmalarını emrediyorlardı. 

Ataliya, tepesindeki yastığı atıp rınızın muvaffakiyetine 1 Diyerek ka- : : Ürken adam konduralarını çıkarıyor, Sopa çekilerek hafızalar cila 
gömleğinin üst kısmını dişleriyle tut- sedeki şarabı son damlasına kadar içti, : : soyunuyor "ayıb'' ını avucu ile örtü- yordu. Hemen her vakıt yabancı, e 
muş, saçlarını düzeltiyordu. Güzel dudaklarını önündeki dantelalara sil- _ E yor, salona giriyordu. Uzun saçlı, yün riya sarhoş bir subay geliyordu. 1/, 
kolları ve esmer omuzları vardı. Misk di. : E ppkalı ve yanan mumlar arasına otur- zünü asker sıralarına çeviriyor, bUt~ 
kokusu nihayet kırahn dikkatini cel- Şarl yataktan fırladı, çıplak ayakla- _ E muş subaylar, yeni geleni, kartal ba- bu kaputlara, yarım kürklere, la~ 
betti. rı ve bileklerine kadar düşen entarisi E : kıtlariyle baştan ayağa kadar süzüyor- tere, koyun derisinden kalpaklara 

- Kıral Ogüst'ü tanır mısınız, diye ile bir yazı masasına koştu, gizli bir § E lardı: "Adın ne? Kaç yaıındasın ?" - kıyordu. Bastonu ile tehdid edereJı: 
sordu. (Ataliya ona yuvarlak ve kara çekmeden bir kutu çıkardı. Kutuda el- _ E Fakat "Sen kimdin? Kaçak mı, haydud mirlerini derhal anlamalarını onlarcl 
gözlerinin boş bakışı ile baktı). İddia maslı bir diyadem vardı. Yatağın ke- : E mu idin?" - bunları sormuyorlardı. taleb ediyordu. Başları mütemadi) 
ediyorlar ki o Avrupanm en parlak şö- narına oturup bunu Ataliya'nın siyah - - Boyunu ölçüyor, dudaklarını kaldı- belada olduğu için onlar da anl 
valyesi, taliin gözdesidir. Bir maskeli saçları üzerine yerleştirdi. bilirdi. rından, uzun diziler halinde, yük ara- rıp bakıyor, ''ayıb" ı göstermesini cm- ğa ba'lıyorlardı! "Marchieren" -
balo veya bir gece şenliği için dört bin - Bana sadakat gösterecek misin? Onların derinliklerinde eğilmek bil- baları giriyordu: Nizam kıtalarının rediyorlardı. Hizmete yarar. Filanca rü; "halt" - dur; "Shwein" yalı 
zloti sarf edermiş. Piper bana yemin e- - Majeste, bu pek muhtemeldir: mez bir irade saklı idi. Delikanlı ümid mevcudu tamamlanmak üzere - bazı- kıtaya. "russiche shwein" - küfrediyor. Ö 
derek anlattı ki bir gün Ogüst, baba- Siz benden iki kere gençsiniz. Size veriyordu. Ataliya, Lükscmburg ma- tarı hınızlar gibi bag-lanmı' olarak - k yemeg-inden sonra gene talimhane. 

· - · h bl d kaz Saray avlusu ar asında, karla örtülü 
mm kalın çizmeleri içine dalmış oldu- karşı ana hisleri beslemekteyim. reşalı ile iştirak cttıgı ar er e a. asker getiriliyordu. Bununla beraber, Akşam yemeğinden sonra, gene tüfe 
ğumdan bahsederek iyice bir sopa çe- Kralı burnundan öptü (çünkü du- nılmış bir itiyad sevkiyle hafif bir ıs- sefil bir hayattan kurtulmu' olmak i- tarlalarda, askerler için yeni inşa edil- le ve ya bastonla yürümek gerek. S' 
kilmek için o çizmeler içinden çekilip daklarına en yakın olan şey bunlardı) lık çaldı: çin kendi arzuları ile gelenler de çok- miş slobodalar uzanıp gidiyordu. sunya prensinin kıtalarında tatbi1' 
çıkarılmamın pek muvafık olacağını ve diyademi, müşfik bir gülümseme i- - Majeste, yoksa kırat Ogüst'ün tu. Moskova meydanlarında, kazıklar "Hizmete yarar"lar izbalara taksime- dildiği gibi onlara mangalarla yi.if' 
söylemiş... le elleri arasında evirip çevirdi. koynuna girmemi mi istiyorsunuz? üzerine çakılmıt teneke levhalarda gö- diliyordu. Bunlar ağızlarına kadar do- yüş, kaz adımlariyle yürüyüş, nizll 

Ataliya gömleğinin dantclaların1 - Ataliya, senin Varşovaya gitme- Şarl ocağa doğru bir kaç adım attı, nüllü kaydı temennisini havi ilanlar lu idi. Her izbada - bir şef - eli so- atı,, süngü hücumu öğretiliyordu.1' 
bırakıp neşeli neşeli, kayıdsız ve biraz ni istiyorum ... Bir kaç güne kadar, O- yumruklarını kalçasına yerleştirdi, vardı. Askerlere bir ruble yıllık, ia,e, palı bir yarsubay vardı. Bu şef, bahatliler hemen oracıkta, karlar ıı 
da nezleli bir gülüşle güldü. baf isminde güzel bir gemi buradan gözleri sanki rehavetle yarı yarıya ka- atları için ot ve içki tayini vadolunu- yeni gelene : " Bir söylediğimi sında, mangalar önünde, pantolon s1 

Şarlın bir gözü seyirdi: hareket edecektir. Rigaya çıkarsın. pandı: yordu. Boyarların maiyetinde, aç ve bir daha tekrarlamam. Yoksa deri- rılıp merhametsizce döğülmek sur' 
_ Ogüst'ün haşmetli ve pek zeki Atların, maiyet adamların, para, her - Sizin her hangi sadakatsizliğini- kalabalık yaşayan koloplar, kabalniler, ni yüzerim. Sizin için ben allahım, ça- le cezalandırılıyordu. 

bir adam olduğunu biliyorum. Emrin- şeyi orada hazır bulursun. Bana her zi af edebilirim ... Fakat eğer böyle bir kahya ile bir kavgadan, hatta hazan rım, babayım.'' İyi besliyorlardı. Fa- Askerlik talimi güç şeydi: "'fuf 
.:le on bin Saksonya piyadesi ve zih- posta ile mektub yazarsın. şey yaparsanız, mukaddes İncil üzeri- kalpaklarını bizzat boyarın ayakları kat, vaktiyle streliç alaylarında oldu- doldur 1" sırasiyle şunları ezberle 
ıinde de geniş projeleri vardır .. Evet, Ataliya bu delikanlı gözlerine dik- ne yemin ederim ki, nerede saklanırsa- ucuna fırlattıktan sonra Preobrajens- ğu gibi, hiç serbest bırakmıyorlardı. lazımdı: "Çanağı aç. Çanağa bS 
.sveç bir koyun gibi müdafaasızdır. katli bir tecessüsle baktı: Bu gözler a- nız saklanınız, ıizi bulur ve öldürü-- koe'ye hareket ediyorlardı. Oraya her Asker 1 koy. Mermi çıkar. Mermi al. Nanılıl 
lele babasının çizmeleri içine girmiş çık renkli ve sert bakı'lı idiler. - Bu rüm.... gün bin kadar adam getiriliyordu. Trampete ~esi ile uyandırryorlardı. l sür. Harbi çıkar. Tüfek doldur. 1' 
öyle bir kıralı da olunca... Ogüst'ü mavimsi - şeffaf - gözler arkasında - 5 - Bazan adamlar dıprrda, soğukta. Aç karnına, bır toprak meydanlığa git- kaldır. Nipn al." 

- .. LVll.I~ mı kolları arkasına ~iıd- Jislcaaı ıeyleri ancak ıeytan farkede- Her &ün Moıkovaya, bütün kapıla- CUneı batuıca1a, 1Uıba71ar btifiik mcr- mck 1bmı pliyordu. Her ka ıuaya (ip 
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Gözleri korumak için 
Yazın gözleri hem to:adan, top

raktan, hem de güneıin yakıcı ııık
larından korumak için renkli cam 
dan gözlW< takmak iyi bir 19ydir •• 
Ancak bu modanm yakın zamanlar
da pek yayıldığma bakarak bunun 
yeni bir icad olduğunu aanmamalıaı
nız. Pek eaki zamanlarda, kendile
rini Roma delikanlılarına beğendir
mek üzere oraya kıular giden. yunan 
lı güzeller yÜzlerine ince ipekten 
ına.ake takınağı icad etmiıler... Son
ra, ipek maakeler - timdi modası 
geçmiş olan - peçeler olmut, peçe
lere renkli camdan gözlükler takıl
nıış ... 

ilkin kadınların güzel gözlerini 
korumak için akıl edilen bu moda
nın erkeklere de yayılarak şimdi bu 
kadar ço.ğalmaaına sebeb, ıüphesiz, 
otomobildir. Başlangıçta en çoğu a
çık olan otomobiller bayağı ve toz
lu, topraklı yollarda giderken göz
lük takmak bir zaruret olmuıtu. Yol
lara asfalt dökülmui bu zarureti 
kaldıramıulı, çünkü otomobillerin 
tekerleklerinden aıınan asfalt da 
toz çıkarır ve gözleri tahriş eder. 

Onun için yaya gidenleri~ de 
• aokakları asfalt dÖ§enmiş §ehırler
de bile • yazın renkli camdan göz
lük takmaları hiç haksız değildir. 
Zaten, hiç toz olmasa da, renkli göz. 
lük insanın gözlerini güneşin tiddet
li ıııklarından korur. 

Gözleri yalnız sıcaktan korumak 
için en iyisi hiç renksiz bayağı cam
dan gözlüktür. Renksiz cam sıcağı 
geçirmediği için gözlere serinlik ve. 
rir. Yaılılıktan dolayı, okumak için 
gözlük takmağa mecbur olanların 

iün arkaamdan bakanlar için. Bir de 
eoka.kta aan camlı gözlük takmış 
kimaeı.ri görenleri dütününÜz. Da
ha görmeden, yalnız dütünmekle bi
le: 

_ Ayy, pek çeıtin olur .•• 
Diyeceiiniz fÜ~eaİzdir. Onun i. 

çin, en eonunda, duman renkli göz
lük takmaktan b&fka çare yoktur. 
Vakıa o da inaanm gözlük ukaam
dan baktıiı 19yleri iyice · görmeaine 
mani olur. Dünyayı az çok karanlık 
ıöriir· Fazla olarak, ucaklıiı da tu
tarak i1M&nı terletir. Bunlara karıı
bk ültraviyole ıtıkları geçirmez, 
&'Özleri yanmaktan korur. Renkli ı. 
ııkları da bırakmadığı ıüphesiz. On
dan dolayı güneşin tutulduğunu 
seyretmek için duman renginde göz
lükle bakarlar. G.A. 

1 .................................................... 1 

L~~.~.~~.~.~ ... ~:!.~~ .. ~.~~.r.~~.i 
Denizaltı gemisiyle 

kutba seyahat 

Kutub kôşifi Vilkins 

yeni bir yolculuk 

yapacak 
renksiz gözlüklerini takınca, eözle- Meşhur İngiliz kaşifi Hüber Vil. 
rinin üzerinde hemen bir serinlik kins, 1931 de, Amerika Birleşik Dev
duydUklarını - kendiniz bilmeseniz !etleri tarafından emrine tahsis edi
de _ iıitmişsinizdir. len Nautilus denizaltı gemisi ile §i. 

Ancak, yazın güne~in gözlere do- mal kutbuna erişmeğe teşebbüs etmiş
lumması verdiği sıcaklıkla değil, be- ti. Birçok feci safhalarla devam eden 
yaz rengi tetkil eden türlü türlü bu teşebbüs nihayet muvaffakiyetsiz
renkte ı§ıklariyledir. Güneıin - bil- likle neticelendiği halde ümidi lr:ırıl
diğiniz gibi _ yedi renkte •tık • mıyan kltif çahımalrına devam et
lanndan gözleri en ziyade yoran miıti. 
kırmızı ile mordur. Bunları tutup v.eril~n haberlere bakıhna .. Vilki?s 

· ecek renkte cam lazım. On- yenı bır sefere başlamak uzere<iır. 
=:tka da bizim görmediğimiz Kaşif, yeni kutub seferi isin lüzumlu 
viyole ışıklar v ar . Bunlar en ziyade olan sermayenin yarısını tedarik et 
dö.k~ .. -~. u.a.....--sepsua-..-cla- ~ve deni..ıtt gemı•inin de in..-•• ••:t ....... -- - . 

Bazıları, ye§il rengin gözlere ra- Hübert Vilkins, seyahatini hazırla • 
hatlık verdiğini dii§ünerek Y8§il mak üzere Moskovaya gitmiştir. Bu 
camlı gözlüğün de en iyi olacağını defa kendisine karısı da refakat ede· 
düıünmüılerdi. Halbuki ye§il renkli cektir. 
gözlük bakılaıı ıeylerin iyice görül- Denizaltı gemisinin mürettebatı iki 
nıeaine mani olur. in.aan etrafmı iyi makine mUhendisi, iki ilim, iki pilot 
göremeyince aıkdır. ve bir radyo operatörilnden mürekkep 

Mavi gözlük &'Özleri daha ziyade olacaktır. 
rahat ettirir. Göz butalarma bekim. Bu ceaur kitiflerin muhtaç olacak
ler mavi gözlük taktınrlar. Fakat lan levazımı tayyareler temin ede· 
gözü hasta olmıyanlarm etrafını ceklerdir. 
görmesine o da mani olur, Jetil cam 
gibi inaanı aıkar. 

Yetil ile mavi renkte c.mlann bü
yük bir kabahatleri slinetin ültravi
yole ıııldarmm l'eçmeeine mani ola
llıamalarıdır. 

Bu ıttklan ıeçirmmıeık için en iyi 
renk portakal renginde aan renkte 
camdır. Bu renk &'özleri JOl'&n renk
li ıııklan geçirmedikten batka ül
traviyole ıııklan da tutar. Her feyİ 
güzel l'Ö.terir, uzakta bulunan teY· 
leri bile iyice ayırd etmeie hiç mani 
olmaz ••. 

F &kat bu iyilikleri yalnız sözlii-

Kentervil 
Yazan: O•kar VAYLD 

Delikanlı bunu aöyledikten ıonra 
dehfetlenmiı olan ihtiyar kadının mil
dahaleaine vakıt bırakmadan lekenin 
bulunduğu yere diz çöktü ve elindeki 
siyah kozmetiği andırır bir değnekle 
tahtayı kazımaya ba9ladı. 

Bir iki dakika sonra kan lekesinden 
eser kalmamııtı. Delikanlı, zafer ka
zanmıt bir adam tavriyle aileai efra
dının yüzüne bakarak: 

- Ben dememiı miydim, dedi, Pin
kerton bu iti hal eder diye. 

Fakat o bu sözü söylemit ,aöyleme
rnişti ki korkunç bir ıimtek çakarak 
odanın içini aydınlattı: müthif bir gök 
gürültüsü hepsini aaratı ve bayan Um
tıey bayıldı. 

Amerikan elçisi, uzun bir sigar ya
karak sakin bir tavırla : 

- Ne dehfetli bir iklim, dedi, bana 
Öyle geliyor ki bu eski memleket, çok 
fazla kalabalık olduğu için herkesin 
Payına ki.fi mikdarda iyi bava dütmü
:Yor. Ben daima, İngiltere için yapıla
<:ak 9eyin bir muhaceret olduğu fikir 
•e kanaatindeyim. 

Ba1anOti8, 

Bir elmıs peıinde 
Bugünlerde Pariı poliıi pyet kur

nuca yapılmıı olan bir elm• hıraız
lığını hal etmekle mCfiUldilr. 
IUdiıe töyle olmuJtur: 
Belçikalı cevahirci- M. Van Struber, 

geçenlerde otomobiline binerek Pa
riste Şanzelbe'de bir cezinti yap
mata çılmu9. U.tiğin biri patlaması 
üzerine otomobili bir direfe çarpmıı: 
çarpıflD& netlceıinde otomobil param 
parça oldufu gibi kendi de ağll'ca ya
ralananı,. Polia yetiterek Struber'i o-

Hortlağı 
Çeviren : Nareıtin ART AM 

Tefrika: 2 

- Sevgili Hiram, diye haykırdı, ba
yılan bir kadına ne yapablllrb? 

Elçi: 
_ Kendi haline bırakırauı: bir daha 

bayılmaz, dedi. 
Gerçekten, bir kaç dakika 90nra ba

yan Umney kendine gelmitti. Fakat 
hiç ıüphe .yok ki ziyade aaraılmlftı ve 
bay Otia, eve gelecek bir fellkete caz 
kulak Olmuı hakkında kati bir ihtar
da bulundu. 
Kadıncafız dedi ki: 
- Bir hıristiyarun tüylerini diken 

diken edecek bir çok feyleri kendi 
gözlerimle gördüm ve bir çok geceler 
gözlerimi yummadım. 

Bay ve bayan Otis, bu uf yürekli 
kadıncaf ızı yatıttırıp hortlaklara ve 
hayaletlere inanmadıklarını ıöyledi
ler; ihtiyar da yeni bay ile bayanına 
hayırdualar edip maatının arttırılma
aını kararlattırdıktan aonra ıüklüm 
püklüm kendi odasına çekildi. 

II 

GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 

inde harb yok 
FAKAT 

R esmi surette harb yoktur. Ç!n 
toprakları üzerinde sulh hük

münü icra etmektedir. Halbuki, son 
on ayda, bu sulh, son derece azamet
li mikyasta, büyük orduların sefer
berliği ,kıtaller ve tahribler şeklini 
almıştır. Fakat Japonyanın Çine 
karşı olan dostluğu zeval bulma.'nış
tır. Japonlar, Çinlilerle gene mesud 
ve velCıd münaıebetler idamesine 
muvaffak olacaklarını ümid etmek
tedirler. Onların çinlilcre herhangi 
bir sebeble ve isteye isteye fenalık 
etmesine ve mazileri müşterek iki 
eski ırk arasında fena bir zihniyetin 
inkışafına mahal vermesine imkan 
yoktur. Japonları Çin toprakların
dan bir metresini bile ilhaka hiç bir 
şey icbar edemez. Onlar Çin istiklal 
ve tamamiyetini idameye karar ver
mişlerdir. Onların tek dilekleri ken
disi ile iyi komşuluk münasebetleri 
tesis edebilecekleri bir Çin hüküme
tinin mevcudiyetidir. Onar esasen 
istediklerinin yapılmamasına ve is
temediklerinin yapılmasına da mü
saade edemezler. Hepsi bu kadar. 
işte japon imparatorluk hükümeti
nin bütün dünyaya arzettiği nikah 
budur. 

Fakat her şeye rağmen bir "hadi
se,, vuku bulmuştu. Barışçı japon
larla haydud çinliler arasında karı
şıklıklar çıkmıştır ve bu karışıklık
ların mevzuu da, görünüte göre, Çi
nin inkişafı hakkındaki japon plan
larına muhalefet etmektir. Bu hay
dudlarla bu bolşevikler tarafından 
bu gibi "hadise,. lerin tekrar edil
mesine mani ola.bilecek bir Çin hü
kümetinin teşkili hususunda çinli
lere yardım etmek makaadiyle 700 
bin - 800 bin japon aakeri Çine iyice 
ginnit ve çinlilere de türlü türlü 
şeyler çektirmekte bulunmuştur. 

Fakat bunların hepsi Cinin menfaa
ti namrna yapılmaktadır. 

Bu sırada Çin haydud ve bolşc

NETİCESİNE CİHANIN ·MUKADDERİ 

BAGLI BASİT BİR HADİSE YAR 1 
Yazan 

Vinston Çörçil 
Uf 

kin hedef olmu9tur. Çinlilerin bu 
derece mukavemet g&termit olma
ları keyfiyeti nihot bir sürpriz te9-
kil etmiştir. Bunların bu suretle mu
kavemetten sonra başka bir yerde 
tekrar mukavemet göst ermek üzere 
japon mengenesinden kurtulmuş ol
maları keyfiyeti de öyle . ' kinci bü
yük japon taarruzu da bugün! de 
cereyan etmektedir. Şanghaydan 300 
mil uzakta, "Çin Jark ve garp demir
yolları,, boyunca, Sin-Çeu mevkiin
de muharebe devam etmektedir. Bu 
demiryolu boyunca Çinliler itina ile 
hazırlanm19 miidafaa hatları tesis 
etmişlerdir. Bu satırları yazdığım 
esnada - şayed bu kelimeyi kullana
bilirsem - harbın neticesi maliım bu
lunmamaktadır. 

Ş in - Çeu'yu zaptetmek japon
lar için pek ehemiyetli idi. 

Diğer taraftan, çinliler için de ehe
miyetli olan nokta, geniş memleket-
lerinin diğer herhangi bir tarafında 
tekrar barba tutuşmak üzere, japon 
çemberinden kurtulmaktı. ,4.nlaşıldı
ğına göre bunlar buna muvaffak ol
maktadırlar. Mümkündür ki çinliler 
ateşli vatanseverliklerini çete harbı 
usulü ile mezcetsinler, ve sabit ceb
he harblarına ve büyük çevirme ha
reketlerine fazla ehemiyet verme
sinler. Zira çinlilerin umdNi de her 
tarafta harbetmek, ve hiç bir taraf
ta mafHlb olmamak,, olmalıdır. Çin
lilerin bu umdeyi fiil aahuına koy
makta oldukları tahmin edilebilir. 
Şayet vakıa bu ise Japonyanm vazi
yeti gitt ikçe güçle§ebilir. 

Bundan bafka, harb malaemeeinin 
günlük istihliki de ebemiyetli teJ
kilit icrumı mucibtir. Çinliler tes
lim olmadıkça japonlarm Çini naaıl 
fethedebileceklerini anlamak yaban
cı bir milfahid için hakikaten güç 
fCydir. Japonya'da herkes çinli;e
rin teslim olacaklarını aanıyordu. 

Bunların teılim olmamıı olmaları 
Japonyacia "tarihimizin en büyük 
felaketi,. sözleriyle tarif olunmakta
dır. Birçok salahiyetli zatlar, japon 
hayati kuvveti için tahribkar olacak 
bir hamleye sebebiyet vermek için 
çinlilerin sadece mukavemet g~ster
meleri lazım geldiğini aöylüyorlar. 

Zira bu "hadise., Çinde tek hadiıe 
değildir. Rus endişesini de heaaba 
katmak lazımdır. İyi cihazlanmış ve 
mahalli tezgahlar, mahalli levazım 

fabrikaları tarafından malzemesi 
geniş ölçüde temin edilmiş bir mil
yon mürettebatlı rus orduları yuka
rıda ,şimalde, Siberya hududu bo
yunca, daha doğrusu Siberya cebhe
ıinde bulunmaktadır. Zira bu cebhe 
sessiz bir muharebenin sahnesidir. 
Bu tehdidkar ağır siklete kartı ja-

' ponya en iyi kıtalarından mürekkep 
yarım milyon askeri seferber halde 
bulundurmak mecburiyetindedir. A
ni bir rus taarruzu karşısında bu ya
rım milyonluk japon ordusunun ka
fi gelip gelmiyeceğini kimse söyli
yemez. Her halde, bir eli ile rus küt
lelerini yerlerinde tutmağa ve öteki 
eli ile de koca Çini boğmağa teşeb
büs etmek Japonya için cesurane bir 
teşebbüstür. Hulasa, bu, oldukça 
yorgun olduğu halde mukadderine 
de rıza &Ö•termiyen bir millet için 
kötü bir ittir. Japonya Çinde çamu
ha gerilmiftir. Rusya, japon tabiriy
le, "teaadllfen" faaliyete geçmek ü
sere hazır bekliyor. Rus tayyarecisi, 
güzel bir gecede, T okyo ile <liğer ja
pon şehirlerine korkunç zararlar ve· 
rebilir. 

vikleri• umulın11.1 oldufundaıı.~;.......~airiii8~iiiiliıiiiiiiriii'ifi'ıWiiai~· . - ----y--- ...___ ....... . 
muşlardır. Bu suretledir ki "hadise,. 
uzamış ve bunların almış oldukları 

vaziyete karşı Japonya tarafından 

Çine munzam bir himaye arzolun
muıtur. Japon İfial ordularının ilk 
büyük taarruzuna §anghayla Nan-

ra bunların nerede bulunduklarını 

keffetmek llzım gelain: bunları bul
mak pek kolay bir iş olmıyacaktır. 
Münakale yolları uzadıkça müstev
linin g üçlükleri de artar. Bu japon 
askerleri için, hergün biraz daha 
fazla masraf edilmesi lazım gelir. 

tomobilin enkuı altından çıkararak 
bayıın bir halde baatahaneye götür -
milt- Bir müddet ıtoııra kendine gelen 
cevabircinin ilk ıuali, elmMlarmın ne 
olduiunu 10rmak olmu9tur. 
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B ....._ ~et Raeyanm U
zalrtulıcta İngiltere ve Ame

rika menfaatlerine ettiii hizmetleri 
tebarüz ettirmeliyiz. Rusya, en iyi 
japon ordularını cebhesine bağlı tut
maktadır. Bundan başka, Türkistan
dan Çinin Lang - Çeu eyaletine ve o
radan da Çinin ortalarına kadar gi
den harikulade bir otostrad üzerin
de kamyonlar Çin ordularına rus 
malzemesi taşıyorlar. Bu yol üzerin
de yarım milyon çinli durmadan ça
lışıyorlar. Bu gidip gelişleri önle
mek ne 1ngilterenin, ne de cihan 
sulhunun menfaatine değildir. 

Kendiainin söylediiine göre, küçük 
bir torba içinde on bin ingiliz lirası de
lerinde trq edilmemi fClmu varmış. 
Cebindeki cüzdanı da ıımlmlf Bütün 
araıtırmalara rafmen ne elmaslar ve 
ne de cüzdan bulunamam.,ıır. 

Bay Struber kendinden geçmiş ol
dufundan, hldiae hakkında uzun uza
dıya tafsilitı alınamam19tır. Ancak, o-
tomobil llatiğinin baydudlarm aldık
ları tertibatla patlatıldıiı ve bu kaza
nın bir hınız pllnı olduğuna dair bir 
çok bler vardır. 

ber, erteai aabah kahvaltı etmek üze
re aalona geldikleri saman mütbit kan 
lekeeini cene orada &ördüler. 

Vaıinıton dedi ki: 

kilometre 
Berlinden biç beklenilmiyen heye. 

can verici bir haber daha geldi: Tipi 
taarih edilmiyen bir avcı tayyaresi ile, 
eski alman tayyare ası ve şimdi Yun
kera firmaıının bat tayyarecisi gene
ral Udet, bu ayın be§inde, 100 kilo. 
metrelik bir uçuıta saat hesa.bile 
630,370 kilometre sürat temin ederek 
554,357 kilometre ile geçen sonkanun· ı 
dan beri italyan mühendisi Furio 
Niklo'da bulunan rekoru kırmııtır. 

da Mis Fanni Davenport'un bir aktris 
olarak, Sara Bernar'dan üstünlüğü, en 
iyi İngiliz evlerinde bile amerikan 
keyk ve pastalarının bulunamadığı, 
dünya ruhunda Boston'un oynadığı 

- Bunun Paraıon Deterıent'in ku- ınühim rol, dcmiryolu seyahatinde ba
surundan ileri ıeldiiini aanmam. Bu, gaj çekleri usulünün faydaları, Lon
ber halde bortlaklarm iti olacak. dra §iveıiyle ınukayeae edilince Nev

Delikanb dötemeyi yeniden aildi; york aksanının kulağa ne kadar tatlı 
fakat leke ertesi l&bab ıene oradaydı. ıeldiii hakkında konuptular. Bu ara-

KUtilpbanenin kapııı geceden bay da tabiat fevkindeki kuvvetler, hele 
Otiı tarafından kilidlenip anahtar yu· Sir Saymen Kentervil hakkında bir i
karı ı~tUrUlôlliU halde üçUncU aabah. mada bile bulunulmadı. 
gene leke orada duruyordu. Artık bü- Saat on birde bütün aile yatakları
tUn aile, bu meaeleye merak sarmışlar- na çekilmiş, yarım saat r.onra bütün ı
dı. Bay Otia, hortlakların mevcud ol- tıklar söndürülmüttü. Bir miiddet son
madıfı hakkmdaki kanaatinde fazla 

h ra bay Otis, odasının dı§ındaki kori-dopıatik olup olmadı&ından fÜP e-
lenmeğe batladı. Bayan Otis, ruhiyat dordan gelen acaib bir gürültüden u· 
cenıiyetine ıirmek arzuaunu ıöster- yandı. Bu gürUltü madeni bir aesi an
di: Vatiıııton iıe bay Mayer ve Podo- dırıyor ve gittikçe yaklaşıyordu. He
mor'a cinayetle allkah kan lekeleri· men ayağa kalktı ve bir kibrit çakarak 
nin l&blt ve daim! oldufuna dair uzun saate baktı. Saat tam birdi. Çok sakin
bir mektub hazırladı. O cece hayalet- di; nabzını yokladı, hiç ateşi, harareti 
ler mevcud olduğu hakkındaki bütün yoktu. Acaib gürültü devam ediyordu. 
filpheler artık ortadan kalkmıl bulu- Onunla birlikte bir ayak sesi de duy
nuyordu. 

... netice §Udur ki Uzak prkın 
başlıca hadisei Çinin yeniden doğu
şu<lur. Japonya Çine, belki bunun 
bizzat yapamıyacağını yapmııtır: 
Onun birliğini bir kere daha tahak
kuk ettirmiştir. 'General Şangkay
;ıek, en kalabalık bir milletin milli 
kahramanı olmuş, Çini meşru olma
yan amanaız bir istismardan kurtar
mak ümidini kesmemenin yolunu 
bulmuştur. Henüz vakti iken bun
dan garb demokrasileri de müteneb
bih Qlmanın çaresini ketfedebilirler. 

ğır kolluklar ve paalanmrş zincirler 
sallanıyordu. 

Bay Otis: 

-Bu zincirleri yağlamalısınız, de
di, size bu maksadla madenlere sürme

ğe mahsus yağ da getirdim. Bunun bir 
defa kullanılması kafi gelir diyorlar. 
Buna dair üzerinde tavıiyeler de var
dır. Onu, burada yatak odasının pm
danlarının yanına sizin için bırakaca
ğım. Eğer daha fazluına ihtiyacınz o

lursa onu da memnuniyetle tedarike
derim. 

Bu •özleri söyliyen Amerika elçisi. 
şişeyi mermer masann üzerine bırak

tıktan sonra gene odasına istirahate 
çekildi. 

Bir an için Kentervil hortlağı, tabii 
bir nefretle sakin kaldı; sonra tifeyi 
9iddetle parlatılmış döşeme tahtaları

nın üzerine çarparak kop kop kori
dorun öteki ba§ına gitti. Bu aırada ho
murdanma nevinden sesler çıkarıyor 

du. Terliklerini giydi: elbise dolabın-0 giln çok gilnetli ve 11caktı. Akşam 
aerinliiinde bütiin aile bir araba ge· dan uzunca ve kalınca bir şişe aldı ve 
zintiıi f&Pm&fa çıktılar ve ak,amın kapıyı açtı. Tam kartısında hafif ay ı
ıaat dokuzunda dönüp hafif bir akşam ııiında korkunç manzaralı ihtiyar bir 
yemeli yediler. Bu ıezintilerde hiç adam gördü. Gözleri kor ıibi kırmızı i
hortlak bahıi 1öril9Ulmedi. Bay Otis'- di. Omuzlarna düten uzun kır saçları 
ten öğrendiğime g8re yüksek sınıfa halka halka kıvrılrmttı. F..ki bir moda
memub bütün kültürlü amerikalılar a· ya ıöre yapıım., olan hannaniycai e.
?NJlda qlduju &ibi onların VMlll~ ~ xc J.llDlllW>'ftı. ~riadc a-

ve koprken yetil renkte ıtıklar ne§· 
rediyordu. Me9e tahtalarından yapıl
mıt merdiven trabnnlarının ba§ına 
gelince bir kapı açıldı, beyaz elbi•eli 
iki kiti çıktı ve bir yastık hortlağın 
ba9mm üatünden uçtu. Kaybedece;c 
vakit yoktu; onun için hortlak, var sü
ratiyle ortadan kayboldu ve ev gene 
ıilkUnctine kwuftu. 

· 5-

Deniz ve tenis 
Vak1a diinya futbol kupalmlll "'Y

nanmakta olduğu günlerdeyiz; fa
kat atadlan ağızlarına kadar doldu
rup binlerce kiıiyi tam bir buçuk sa
at heyecandan heyecana aürükliyen 
ayaktopu meuimini bir kaç ay iç.in 
kapanmlf farzedebiliriz: deniz ve 
tenis mevaimine &"innit bulunuyoruz. 

Ankarada denizden bahae hakkı
mız olmadıiı sibi Çubuk Barajı 
plajı, 19 Ma,... .tadyomunun yÜz. 
me havuzlariyle Gençlik Parkı
mn &"ölü yapılıncaya kadar da aı 
sporlan lebinde yazmanm, ne kadar 
t..raiz 'olaa, yine yaz Ankar&61 a
leyhinde kalem yürütmek olacağını 

• takdir eder.iz. Ancak, ıök yüziinden 
bir türlü ebilmiyeo bulutlara rağ
men yÜkselen hararet derece.İ, ki
me, hafif sabah rüzgarlan akında 
mini mini dalgıılariyle uzanıp giden 
mavi denizleri, perde P"=rde akf&ID 
olurken aakin sularda akseden lrii
rek aealerini özletmiYOt"? Tahmin e
debiliriz ki bir iki sene aonra Anka
ra bu l>aheettiiimiz t..is~er meyda
n: gelince, bu mevaimde, fimdiki gi
bi yavaı yav~ tenhalaııp tetrinlere 
kadar nüfusundan yarıamı göç.men 
haline ıetiren bir tehir olmaktan çı
kacaktll'. 

Teniae gelince; bir zamanlar biz
de epeyce ilerlemit olan bu güzel 
yaz aporu - yaz sponı diyoruz, ç~
kü kapalı kortları timdilik akla bile 
ıetiremeyiz - tarafdarlarmı bir« 
birer kaybediyor. Pahalıca olduğun
dan mı? Tenia kortu. filesi, klöbhav
zı buauai kılığı, raketi ve toplariy
ıe' dikkate almınca belki pahalı bir 
spordur. Bunu itiraf etmeliyiz. Fa
kat Ankarada Tenü kUlübünün, Mu 
hafızgiicüaün kaç ,..&clanberi mev
cud olan ve 19 Map Stadyomunma 
yeni inıa edilen kortlarmm bütün va
srtalariyle hazır olduğunu düfünün
ce teniacinin maarafı bir raketle ya
nm düzüne topa inhisar edebilir. 
Uk önce bu kortları bot bırakmıya-
1-. Bu müeUMeler kuliiblerimiziıı, 
kadm Ye erkek, genç ve ihtiyar, men
suplarını bekliyor. 

Evet, tenisin bu faziletleı-i de var
dır: onu kadınlar da, erkekler de, 
gençler de, yaılılar da tatbik edebi
lirler. Bu bakımdan tenis sporların 
en ileriaidir; hem takım, hem cemi-
7-et 9P01"11ch1r: nitanlılar, yeni ve .,... 
ki evliler, arkadaılar onun müda
vimleri olduklan gibi tenis korila
rmcla yeni ailelerin de temelleri a
tılabilir. Bu hususiyetine bakarak te
niai sadece içtimai bir eglence far
zedemeyiz. O, sporcudan beden w 
zeki. kudreti i.tiyen zorlu bir apor
dur da. Fakat mütevazin kuvvetler 
arasında oynanabileceii için kar§ı

latan çiftlerden ancak verebilecek
lerini ister. Zira, bir \1$la ve bir ace
minin, bir yaılı ve bir eencin, k116&ca 
maharet ve iktidarlan farklı iki ki. 
tinin karıılattrkları tenia partileı-in
de acemiınin uatayı, zayıfın kuvvetli
yi yenmea ihtimali yoktur. Bu aebeb
le tenisi herku oynıyabilir. 

Ankaranm baılıca yaz sponı ola
rak teniae Jayik olduiu ehemiyeti 
vermelerini spor kulüblerinden bek
lemeliyiz. Bu husustaki faaliyetleri 
onların birer futbol kulübü olmayıp 
şehrimizde spor cereyanmı her tek
liyle idame etmek vazifesini Üzerle
rine almıt ciddi cemiyetler oldulda
rmı is.bat edecektir. - N. Baydar 

Sergi evindeki Kız Enstitüleri 

ve sanğat okullan sergisinde 

talebelerimizin nasıl çalıştığını 

g ö r u n Ü z 
••H•• rırı11111111ıuı11ıuuııu111111111111111ıu 

(KALlBR 54) REVUE KOL SAAT
LERl. MÜKEMMEL CEB SAAT· 

LERİ KADAR DAKİK VE 
TAM AYARDADIR 

Kol saatinin ceb saati ile ayni pre
sizyonda olması pek nadir bir keyfi
yettir. 
HALBUKİ , KALlBR 54 REVUE 

KOL SAATİ en şiddetli fizik hare
kittan bile kat'iyyen müteessir ol
maz, ve ayarı pek güç bozulur. 

Bu saatin başlıca hususiyetleri: 
İmtiyazlı saniye çark, büyük çarklı 
hususi dit dizisi, kuvvetin mükem
melen nakli, büyük tavla, tam ve da
yanıklı ayar, gayet elastiki ve kuvvei 
miknatisiyesinden ari "NlV AROX,. 
pandülü. 

E 
Tanınmış saatçilerde arayınız. 

REVUE Fabrikalarının satıı deposu: 
latanbul Bahçekapı Taş han 22 

Telefon: 21354 3369 
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Bir lıöçmen köyü 

Yurdda neler yapıyoruz! 
Her yerde ·J_e_il __ ~y_or_m_u_su_n_uz_·_~·:: 
Baş döndürıücü 

bir inşa ve 
çalışma var 

Yurddda büyük bir kalkınma ve in§& hare
keti var. Eskiden vilayet elektriği, sinemayı, 
tazyikli suyu tatmazken; bugün artık köy e
lektriğe, kaza sinemaya, ıe}ıir tazyikli tuya, 
gençlik mekteb, sinema ve Halkevine kavut
muıtur. Diğer yerler de kısa bir gelecekte 20 
inci aann kültürüne ve konfonına kavuf&C&!k
tır. 

Yurddaki inta bamleıinin büyüklüğünü te
bariiz etttinnek için, yurdun \ıer tarafmdan 
her sün gelen haberleri bu.gün toplu olarak 
qağıya koyuyoruz. Aşağıdaki satırlara, yurd
daki genit çalıtmanm baş döndürücü hızı için
den alımnıt geliti güzel bir kaç enstantane de 
diyebiliriz. Arada sırada bu sütunlarda bu 
tabloları canlandırmağa çalı,acağız: 

Elektrik tesisatı 
Nar köyünde 

elektrik 
Niğde, (Hususi) - Nev

ıehire bağlı Nar köyünde 
elektrik tesisatı yapılacak
tır. Bu i§ için 5000 lira 
harcanacaktır. İş eksiltme
ye konmuıtur, elektrik ce. 
reyanı Nevıehir elektrik 
fabrikasından alınacaktır. 

Nar köyü örnek ve çalış. 

, kan bir belediyeye sahip-
tir. 

Bitliate elektrik 
Bitlis, (Hususi) - Ka

sabamızda yapılacak elek
trik tesisatı eksiltmeğe çı
karılmı1tır. Malzeme ile 
birlikte bil iş 23200 liraya 
çıkacaktır. 

Kiliste elektrik 
santralı 

Kiliı, (Hususi) - Bele
diyenin elektrik santralı 

ıenişletilecek ve ikinci bir 
motör ilave olunacaktır. 

Bunun için bir yeni motör 
alınacaktır. Belediye bu 
motörün satın alınması ve 
montajı için 28 bin lira a
yırmıştır. 

Gönende elektrik 
tesisatı 

Gönen, (Hususi) - Ka
sabamızın elektrik tesisatı 
proje ve prtnamesi hazır
lanmıştır. Tesisatın keşif 

parası 50312 liradır. 

Mektep binaları 
Köyde ilkokul 

binası 
Muğla, (Hususi) - De

nizow nahiyesinin Yer ke
sik köyünde bir ilkokul bi
nası yaptırılacaktır. Bu bi
nanın keşif parası 11.491 
liradır. İş eksiltmeğe kon. 
muştur. 

Vanda ilkokul 
binası 

Van, (Hususi) - Şehri. 

mizde bef sınıflı modem 
blr ilkokul binası yaptm

BiDınm keJif 

rası 49719 liradır. Binanın 
1imdilik 15.500 liralık kıs
mı eksiltmeğe konmuştur. 

Ağrıda ilkokul 
binası 

Ağrı, (Hususi) - Vila
yetimizde beş sınıflı bir 
ilkokul binası yaptırılacak
tır. Bina 44.512 liraya çı

kacaktır. Binanın şartna

me ve projeleri yapılmış 

ve iş eksiltmeğe konmuı

tur, binanın inşasına bu 
sene başlanacaktır. 

Kanal ve 

stadyum 
Marmara gölünde 

kanal ve sed 

Manisa, (Hususi) - E
ge bölgesindeki suların ıs
lahı ve tanzimi işine hara
retle devam edilmektedir. 
Şimdi yeni ve mühim bir 
işe başlanmak üzeredir: 
Marmara gölü tagdiye ka
nalı açılacak ve kanalın 

etrafına sedler inşa edile
cektir. Nafıa Vekileti ıu. 
lar umum müdürlüğü tara. 
fından kanal kazısı ve ıed 
inşası için proje ve şart

nameler hazırlanmıştır. E
ge bölgesine yeni bir feyiz 
ve hayat verecek olan yeni 
kanal ve sed inşası için 
yapılan keşiflere göre 
1.115.313 lira harcanacağı 

tahmin edilmektedir. 

Afyonda stadyom 
Afyon, (Hususi) - Şeh

rimizde modern bir stad
yom yaptırılması işine 

başlanmak üzeredir, fud
bol sahasının, koşu pisti
nin ve diğer spor teferru
atının projeleri, şartname
leri, keşifnameleri ve plin
ları hazırlanmıttır. İlk 
tahminlere göre atadyom 
20 bin liraya çıkacaktır. 

lnşaat ekıil tmeyc konmut· 

/ , 

ITlf'J halinde bir köprü 

Parti, belediye 

binaları 
Muğla köylerinde 

köy konağı 
Muğla, (Hususi) - Bod

rum kazasında iki k&y ko
nağı yaptırılacaktır. Bu 
suretle köy kanununun e
sas prensiplerinden birisi 
kazamızın iki köyünde ta. 
hakkuk etmiş olacaktır. 

Konaklardan biri Yalıka. 

vak, diğeri Mumcular kö
yünde yapılacaktır. Ko
nakların her biri ikişer bin 
liraya çıkacaktır. Her iki 
konağın inşası da eksilt
meye konmuştur. 
Akhisarda parti binası 

Akhisar, ( Hususi ) -
Kasabamızda yapılacak 

Parti ve Halkevi binası 

eksiltmeye konmuştur. Bi· 
na keşfine göre 54494 lira
ya mal olacaktır. 

Dörtyolda belediye 
binası 

Dörtyol, ( Hususi ) -
Kasabamızda 6800 liralık 

bir belediye binası yaptırı
lacaktır. İt eksiltmeğe 

konmuştur. 

Doğunun evi 
göçmen evleri 

Y ozgatta göçmen 
evleri yapılacak 

Yozgat, (Hususi) - Vi
layetimize iskan edilen 
göçmenler için yeniden 43 
ev yaptırılacaktır. Bu ev
lerin on tanesi çift 33 ta
nesi de tek ev sistemi üze
rine yapılacaktır. Tek ev
ler 565, çift evler 964 lira
ya çıkacaktır. Bu iş için 
28.317 lira harcanacaktır. 

Bu evlerin inşa malzeme
sinin kerestesi vilayet ta. 
rafından verilecektir. 

Gene vilayetimizin Ak. 
dağmadeni köyünde ayrıca 
13 göçmen evi yaptırıla

cak buııllrm ıckizi çift be-

şi tek w sisteminde ola
caktır. 

Erzurumda doğum 
evi binası 

Erzurum, ( Hususi ) -
Şehrimizde modern bir do
ğum evi yaptırılacaktır. 
Bina 12 bin liraya çıkacak
tır. İt eksiltmeğe konmuı
tur. 

Çeşitli yapılar 
Samsunda beton köprü 

Samsun, ( Hususi ) -
Samsun - Çarpmba pe
ıinin 17 inci kilometresin
de Hamzalı bataklıkları ü
zerinde yaptırılacak beton
arme şose köprüsü eksilt
meğe konmuştur. Köprü. 
nün keşif bedeli 15423 lL 
radır. 

Ada.nada ıu itleri binası 
Adana, (Hususi) - E

lektrik fabrikası civarın

da Adana su işleri mühen
disliği tarafından yaptırı

lacak olan itletme binası 

ile garaj ve depo ekıilt

meğe konmu§tur. Bu üç 
binanın ketif bedeli 29246 
lira tutmaktadır. 

lzmirde tütün bakımevi 
İzmir, (Hususi) - Şeh

rimizde bir tütün bakım ve 
işleme evi yapılacaktır. E
vin keşif para•ı 676,960 li· 
radır. İş eksiltmeye kon
muştur. 

Karsta inhiıar binaıı 
Kara, (Hususi) - Şeb· 

rimi.ı:de 32642 lira sarfiyle 
bir inhisar idar6i binası 
yaptırılacaktır. Bina, ek
siltmeğe konmuştur. 

Gaziayntapta gümrük 
karakolları 

Gaziayntap, (Hususi) -
Tahtaköprü, Melikanh ve 
Alagözde birer gümrük 
karakolu yaptırılacaktır. 

Bu karakolların ketif be
deli 52.239 liradır. Kara
kolların inpsı için icab e
den formalite bitmit ve it 
eailtmeje lmnnvıp-. 

Bir yang111 ladası 

Çocuk alevler 
içinde yanıyordu 

BABA 
Aleıe atılamadı 

ANA 
(ocujı klll'lardı fakat 

YANDI 
Gireaıun, (Huaaai) - Şehrimize 

bağlı Hamidiye köyünde Ali Güre
lin evinde gece yanıı bir yangın 
ç~ uykuda bulunan ev balkı, 
ya.ngm epey ilerledikten sonra uya
nabilmiılerdir. Ev halkm telaş ve 
heyecanla kendilerini gÜç halle dı
§Arlya atabilmitlerclir. Can hevliyle 
iki yavrusunu da dıtarıya çıkaran 
Ali Gürelin kansı telq arasında be
tikte yatan çocuğunu hatırlamıt: 

- Çocuğu kurtarın! ... diye hay
kırmqhr, bu esnada Ali Gürel ço
cuğu kmi.annağa kO§IDUJ, fakat yü
zünü yalayan kudurmuş alevler 
kartıamda geri dönmeğe mecbur 
kalmıttır. Alinin eli b()9 döndüğünü 
gören zavallı ana, büyijk bir ceaa
retle alevlerin araıma atılmıt ve 
betildeki yavruaunu kaparak pen
cereden dıtarıya atmıf ve kurtar
mıttır. Fakat bu esnada feci bir ta
liaizlıik olmuş, evin tavanı müthit 
bir giirüıltü ile çökerek kahraman 
anayı atetler ar.aamcla bırakmıttır. 
Geride üç küçük yavru bırakan 
genç ananm ölümü burada derin 
aki.ıw bll"aılmıqıtır. 

İzmir limanı 
İzmir, (Hususi) - İzmir limanın. 

da yapılacak yeni tesisatla müstak
bel liman yerinde meydana getirile
cek tesislerin inşasını bir İngiliz li
mancılık şirketi üzerine almağa talip 
olmuıtur. Bu hususta İktiaad Veka
letine yapılan teklifi Denizbank u
mum müdürlüğü tetkik etmektedir. 

Uşak-Turan-Gediz m<JÇI 

Utok Turan idman Y•rcl• 6IM••• 
Uşak, (Husu si) - Şehrimizin ileri 

kulüblerinden Uşak Turan idman 
yurdu Kardeş Gediz sporcularla bir 
fudbol karşılaşması yapmak ve arada
ki sevgi ve saygı duygularını tazele
mek için 4 haziran 938 cumartesi gü
nü buradan 25 kişilik bir kafile ile 
Gedize hareket etti. 
Turanlı sporcuların gezisi çok ne

şeli ve zevkli oldu. Kulüb başkanı 

Yusuf Aysal genç sporculara Simav 
ve Gediz şoselerinin ayrıldığı nokta
ya rekzedilen meçhul asker abidesini 
işaret ederek ulusal savaşın asil kah
ramanları saygı ile anıldı. 
Yardeğirmcni denilen mevkide 

kardeş Gedizin münevverleri tarafın
dan büyük ve coşkun bir sempati ile 
karşılandık. Bizi karşılayan seçkin 
topluluğu sayın öğretmenler ve sopr
cular teşkil ediyordu. Çok samimi ve 
içten duygularla geçen saatler iki 
şehir gençliğinin yekdiğerine olan 
sarsılmaz bağını pek güzel ifade edi
yordu. 

Yüzlerce halkın önünde ve Gediz 
sporun yeni alanında kardeş kucak
laşma ve karşılaşmasını yaptık. Her 
iki tarafın genç sporcuları temiz o. 
yunlariyle seyirciler üzerinde güzel 
intibalar bıraktılar. Oyunun her iki 
devresi de heyecanlı ve canlı geçti. 
Birinci devrede Turan üç sayı yaptı. 

İkinci devrede Gediz apor buna ~ 
sayı ile mukabele etti ve oyun J...S 
berabere neticelendi. 

Gece geç vakte kadar eğlenildi, sa
mimi ve özlü görü§meler yapıldı. Ge
lişte olduğu gibi dönüşte de seçkin 
bir topluluk tarafından uğurlandık. 
Gediz sporun gösterdiği yakınlık, 
derin sevgi beslediğimiz sevgi ve 
saygının yeni bir tezahürü oldu. Kar
deş Gediz sporu Uşak da i~tiyakla 

beklemekteyiz. 

Mersinde atletizm 
Mersin, (Hususi) - T. S. K. atle

tizm federasyonunun gönderdiği 

proğram mucibince nisanın son haf
tası yapılan atletizm müsabakasına 25 
atlet iştirak etmiş ve şu neticeler a
lınmıştır. 

100 M. (12 saniye), 200 M. (26,5 
saniye), 400 M. (61 saniye), 800 M. 
(2 dakika 28 saniye), 3000 M. (11 da. 
kika 7 saniye), 4 X 100 Bayrak (52.8 
saniye), Balkan bayrak (3 D. 46 .8 sa
niye), Gülle atma (9.80 metre), Disk 
(24.97 metre), Uzun atlama (5.75 met
re), Yüksek atlama (1.55 metre). 
Programın diğer kısımlarına da de

vam edilecektir. 

fYURDDAN ~ESiMLF_Rl 
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Dünkü yarışlar 
~ok güzel oldu 

Dünkü at yarl§larını ıeyreJenlerJen bir grup 

Dün ilkbahar at yarıflarının altıncısı şehir ipodro· 
munda yapıldı. Kogular fevkalade bir rağbet gördü
ğünden müşterek bahis beklenildiğinden çok fazla pa
ra verdi. 

Dün müşterek bahiste satılan bilet yekilnu yirmi Y"· 
di bin lirayı tecavüz etmiştir. Muhasebe de gayet mur.· 
tazam işlemif ve neticeler gecikmeden ilan edilmiş· 
tir. Yarış yerinde yirmi iki gişe satış yaptığına gön 
vasat olarak her memurun satışı bin iki yüz lirayı bu· 
Jur. Makina ile çalışmıyan bir gişe memurunun bun· 
dan fazla satı§ yapması çok zordur. Bu şerait dahilin
de gişelerin önündeki izdihama mini olmak imkinı 

yoktur. Her zaman yazdığımız gibi giıe adedi fazla-
aştmldığı takdirde satış hem çok kolaylaşmış hem de 
·ok fazlalaşmış olacaktır. 
Koşuların neticelerine gelince: 
BİRİNCİ KOŞU: Uç ya,ındaki halis kan taylara 

mahsustu. Mesafesi 1400 metre ikramiyesi 300 lira idi. 
Bu ko§uya Çelenk, Yaman, Ceylan, Akıner, Ceylan 

Tek, Yüksel ve Alıcı imıinde yedi tay koıtu. Dünkü 
nüshamızda bu kotunun favorisi olarak gösterdiğimiz 
Çelenk ve Ceylan beklenilen koşularını yaptılar. Fa
kat Konyadan gelen ve kuvvetli olduğu söylenilen 
Yüksel ismindeki tay ıon saniyelerde Çelenk ile çetin ........ . . - ..... . .•. .-. 
zandı. Jokey Aptullah son hücumla-
rında Yükseli çok güzel götürdü. Çe
lenk ikinci, Ceylan Tek üçüncü oldu. 
Zaman 1,39 dakikadır. 
Müşterek bahis ganyan 590, plası' 

ıırasiyle 150, 125, 130 kuruş verdi. 
lKlNCİ KOŞU: dört ve daha yuk::ı 

rı yqtaki yerli halis kan ingiliz at V\. 

kısraklara mafısustu. Mesafesi 2400 
metre ikramiyesi 300 lira idi. 

Bu koşuda Tomru 66 kilo, Baylar. 
58 kilo, Girgin 53 kilo, Dafya 50 kile 
ile koştular. Nefesli ve kuvvetli biı 
at olan Salih Temelin Girgini tahmi
nimiz gibi koıuyu kazandı. Fakat ya
nında bir kafa farkla ikinci gelen 
Tomru taııdığr fazla kiloya rağmen 
çok güzel koştu. Müsavi kilo ile ko. 
şacakları ko§ularda yerli ~alis k~ in
gilizlerin Tomruyu geçebılmel~rı çok 
zor olacaktır. Girginin jokeyı Hor
vattı. 

Zaman 2,41 dakikadır. Mütterek ba
his ganyan 225 plise 120 ve 130 ku
rut verdi. 

UÇUNCU KOŞU: Uç ve daha yu
karı yaıtaki haliı kan ingiliz at ve 
kısraklara mahsustu. Mesafesi 2000 
metre ikramiyesi 700 lira idi. -Bu kotu ümid edildiği gibi çok he· 
yecanlı ve sıkı oldu. Koguya iş~ir~k 
eden üç halis kandan B. Said Halımın 
Sunand air ismindeki kısrağı Startla 
beraber öne geçti. Ahır arkadatı olan 
Novice arkada, B. Asım Çırparın 

Dandiıi de onun önünde gidiyordu. 
Son viraj dönüldüğü zaman üçü de 
biribirine yanaşmışlardı. Düz yolu 
jokeyler mütemadiyen çahıarak ve 
kırbaç kırbaca götürdüler. Muvaaa· 
lat noktasını geçtikleri zaman Sunand 
air bir boyun farkla birinci Dandi 
ikinci onun bir boyun gerisinde No
vice üçüncü idi. Zaman 2,07 dakikadır At yarlflarını aeyretlenlerJen ilıi •rup 
ki bu sahada halis kan ingiliz atları- den jokey Mecidin bindiği B. Feh
nın yaptıkları en iyi derecedir. ~i Urahn Oktayı birdenbire rakib-

B. Said Halimin kısrakları üzeri· 1 • den iki at boyu ayrıldı. Arkurn-
erın d D"" 1 ne bahse girenler bir liralarına mu- d c n takib ediyor u. uz yo a ge-

kabil 165 kuru§ aldılar. ç~~iğ: zaman diğer atların bu arayı 
DORDUNCU KOŞU: Dört ve da· k tacakları beklenirken Oktay ay-

ha yukarı yaştaki halis kan arab at apa uhafaza ederek birinciliği 
nı arayı m • M 1 .. .. ü 

ve kısraklarına mahsus handikaptı. kazandı. Can ikincı, usu uçunc 
'ı1:esafesi 2100 metre ikramiyesi 250 oldu. Kotu 2,49 dakika. gibi bu ~e~
" ira idi. Bu ko§uda Unlü 65, Duman f . • k ağır bir müddette bıtmıt· 
iO, Can 59, Oktay 58, Bozkurt 56, Mu· t~r.'ç:u::erek bahis ganyan 1280 ku
>ul 53, Merzuk 51, Necme 50, Uysal ruf plise ııraıiyle 580, 315 ve 435 ku-
48, Efe 46 kilo ile ko,tular. Geçen . 

ruı vermittır. .. .. .. 
hafta Ankaraya yeni gelen Oktay ve Çifte bahis birinci ve .dordun.~u ~o-
Bozkurt kendilerinden çok korkuldu- "k"l" bahıs de dordun· 

b. 1 k ·· t ıular arasında ı ı ı . ğu halde koşuda ır var ı gos ere· .. koşuda olduğu için bu ko§u bıter 
rnemişlerdi. 66 kilo ile ikinci olan ~~mez günün talililerinin alacakları 
Unlü ve 56 kilo ile dördüncü olan . . . t' 
Necmenin bu koşuda rakiblerinden para ılin e~ılmıı .~r. . 
tanılı oldukları ümid ediliyordu. Ko- Çifte bahııte Yuksel - Oktay ~ıfte 
ıunun neticesi bu tahminleri altüst o.ynı~a?~ar bi~ liralarına _mukabıl ~ 
etti. Viraj üacrinde ini olarak hücum lira ıkili blıhiltıe Oktar Can OJılll 

yanlar da 70,50 lira kazanmıılardır. 
BEŞİNCİ KOŞU: Dört ve daha 

yukarı yaıta ve 938 senesi zarfında 
300 liradan fazla ikramiye kazanma-

ka · ·1· at ve kısmı§ yerli yarım n ıngı ız 
raklara mahsustu. Mesafesi 2200 met
re ikramiyesi 280 lira idi. 

Bu koıuda Gülcan, Ceylan, Boz
kurt, Necla, Bozkurt il, Gülüzar ve 
Gündoğdu isminde yedi yarım kan 
kotmuıtur. 

Bunlardan Ceylanın kotuyu kolay 
kazanacağı ümid ediliyordu. Hakika· 
ten B. Fahri Ataçerinin bu güzel 
kısrağı jokeyi Filipsin altında çok 
rahat ve kolay bir koıu yaparak. bi· 
rinciliği kazandı, arkasında Bozkurt 
ikinci ve Gülcan üçüncü oldu, zaman 
2,35 dakikadır. 

Müıterek bahis ıanyan 205, plise, 
UO, al5 " 185 kurut Yerdi. 

uı:us ,.7_ 

BqiktQf kaleci•i M. Alinin ıimJi Günqin en acar alnncıaı Niyainin Anlıartllla •eçen MM 

attıfı bir golden aonraki vaziyeti 

İstanbulda şild maçları 
Beşiktaş Güneı maçı 3 -3 
beraberlikle neticelendi 

İstanbul, 12 a.a. - İstanbul şildi sının sıkıştıkça sinirli bir oyun oyna· 
turnuvasına bugün de şeref stadında 1 ması Güneşin lehine olan vaziyeti büs- J 
devam edildi. Beşiktaş küçüklerile ka· bütün takviye ediyor. Nitekim 34 üncü 
sımpaşalılar arasında oynanan ve be- dakikada topla ilerliyen Rebiinin üze· 
şiktaşlıların kazanmasiyle neticelenen rine iki beşiktaşlı müdafi birden ıarj 
bir ekzersiz maçından sonra büyük yapması Salahaddinin demarke kalma· 
maç, sahayı çerçeveleyen dört bine ya· sı neticesini verdi ve vaziyeti çok iyi 
kın bir seyirci kalabalığı önünde baş- gören Rebii topu Sala.haddine geçirdi. 
ladı. Dört metreden sert bir ,ut topu ikinci 

Dünya kupası 
maçları 

Dünya kupası maçları hararetle de
vam ediyor. Düne kadar gelen haber
ler umulan neticeleri ıırasiyle veriyor. 
Bu haberlere göre, bütün dünya mil· 
letleri bu maçlara verdikleri ehemiyet
le mütenuib dereceler alıyorlar ve 
futbol kuvvetleri esasen kabul edilen 
milletler umulan neticeleri alıyorlar. 

Beşiktaşlılar şu kadro ile oynuyor- defa Beıiktaş ağlarına taktı. 
lardı: 'Güneşlilerin hakimiyeti devam edi-

Mehmet ali. Hüsnü., Faruk- Rıfat, yor .. Beşiktaş müdafaasının maneviya· 
Feyzi, Fuad-Hayati, Muzaffer, Nazmı, tını kaybetmesi hücum hatlarına da si
Haldo, Eıref. rayet etti. Günün en güzel oyuncusu 

Glineflil~r de fÖyle bir ~o ile sa
haya çıktılar: 

Cihad - Faruk, İbrahim - Yuauf, Rı
za, Ömer • Melih, Salahaddin, Hakkı, 
Niyazi, Rebii. 

Oyuna ikta,lılar bafJaddar. Hü-
cum Güneg müdafaasında kesildi. İlk 
dakikalarda iki tarafın da asabi, mü
tereddid, fakat enerjik oynadığı görü
lüyor. 

İlk fırsatı beşiktaşhlar kazandılar. 
Mütemadiyen soldan sarkan hücum
lardan birinde top ansızın sağa geçti 
ve Hakkı gol vaziyetine girdi. Cihadın 
yerinde bir çıkışı tehlikeyi bertaraf et· 
ti. 

Dördüncü dakika: Güneşliler de ya-
vaş yavaş ağır basmaya ~baJl~y~~lar. 
Salihaddinin uzaktan attıgı ıkı şut a· 
vuta gitti. Melih derin bir pası kova
hyarak Rifatı peşine taktı ve çizgi Ü· 
zerinden topu ortaladı. Güneş mu.ha· 
cimleri boş kale önünde topa yetışe· 
mediler. 

Dakikalar ilerledikçe oyun hakiki 
çehresini kazanıyor. Sinirlerinin ger
ginliği azalan futbolcular normal ka
biliyetlerini kazandılar ve seri, güzel 
bir oyun çıkıyor. 

Birinci gol 
On ikinci dakika: BeşiktaŞ müdafa

asının bütün gayretine rağmen Güneş 
muhacimleri müessir bir ahenkle Meh· 
med Alinin kalesini tazyik ediyorlar. 
Melih topu Hakkıya geçirdikten sonra 
ileri kaydı ve verilen pası bet metre
den plase bir şiltle sayıya tahvil etti. 

Bu golden sonra befikta§hları d~ha 
canlı görüyoruz. Hakkının fevkalade 
bir şekilde idare ettiği hücum hattı 
Güneı müdafaasını zorluyor. On da· 
kika, Betiktaı muhacimleri ile Gü~eş 
müdafaası arasında çetin mücadele ıle 
geçti. Günet müdafaasının, .~~ m~c~
deleyi zaman zaman kaybettıgı goru
lüyor. Fakat sayılık fırsatlar, bu fır
satları hazırlamakta çok enerjik dav
ranan Beşiktaı muhacimler~nin ~ya· 
ğında, izah edilemez bir tckıldc daıma 
kaçırılıyor. 

olan Hakkı bile enerjisini kaybetmit 
bir halde hareket.is oynuyor. Birinci 
devre, oyun bu tempoyu muhafaza e-
derken 2·0 Güneşin lehine bitti. 

1K1NC1 DEVRE 
Wacl ._.,. Günefin tasyilü altm

ci.. bafladr. Jteıfkta' kalesi bJribiri ar
kurna tehlike aavufturuyor. Dörd\in· 
cü dakikada Rebii, Hüsnünün sert bir 
prjrndan sıyrılarak kalesini boş bıra
kan Mchmed Allnin yetişemiyeceği 
bir noktadan topu kaleye soktu. 
Beıiktaşhlar üçüncü golden sonra 

mağl\ıbiyeti büsbütün kabul ettikleri· 
ili gösteren bir haleti ruhiye içinde oy
namağa başladılar. Sayı yapmak için 
değil, fazla sayıya mani olmak için kul-
landıkları me9hur tabiyeye gene mü· 
racut ettiler: Hakkıyı orta muavin 
yerine aldılar. 

Beiikw,ın aerı oyunu 

Bc9iktaf müdafaasının sert oynadı
ğını görüyoruz. Uç sayılık bir farkla 
galibiyeti sigortalayan güneşliler, bu 
sert müdafaayı aşmak için göze alın
ması zaruri olan tehlikeden daima ka
çıyorlar. Bu aralık kasdt tekme atan 
Fuadın hak~~- t~~~~ından oyundan çı
karılması gurultulu hadiselere sebeb 
oldu. 

Güneş hücum hattını gayri müeasir 
bir hale getiren beşiktaşhlar, Hüsnüyü 
de ileri alarak sıkı inişler yapmağa 
ba9ladılar. Bir aralık Hakkı yakından 
bir şiltle talc:ımına şeref sayısını kazan· 
dırdı: ~eı. dakika geçmemi,ti ki Nazı
mın ıkıncı sayısı, on dakika sonra da 
Hakkının beraberlik golü yapıldı. 

Beraberlik va:siyeıi 

3·0 galib vaziyetten 3.3 berabere va· 
ziy.ete geçen güneşliler canlarını dit
lerıne takarak çah,mağa baıladılar. 
Fakat Beşiktaı müdafaası hakemin 
müsamahasını kazanan sert bir oyun· 
la günetlilere sayı fırsatı vermedi ve 
oyun 3-3 beraberlikle bitti. 

Bir turnuva maçı olan bu müsabaka· 
nın birer çeyrek saatlik iki devre tem· 

didi icab ediyordu. Fakat havanın ka· 
rarmaaı buna mani oldu ve takımlar ta-

Dün geç vakit bu maçlara dair "len 
haberler ıunlardır: 

Fransa - ltalya maçı 
Paris, 12 a.a. - Kolomp stadında 65 

bin seyirci önünde Fransa - ltalya 
milli takımları arasında yapılan dünya 
kupası futbol maçını İtalyanlar 3-1 k.a
.sanauf.lardır. 

lsveç - Küba arasında 

Antip, 12 a.a. - İsveç - Küba millt 
takımları arasında yapılan dünya fut
bol karşılaşmasında laveç milli takUDI 
8-0 galip gelmiıtir. 

Macarlar İsviçreyi 2 - O 
yendiler 

Lil, 12 a.a. - İsviçre milli takımı ile 
Macaristan milli takımı arasında 
18.000 seyirci önünde yapılan dün
ya kupası futbol maçında macarı.r 2-0 
galip gelmiılerdir. Macar milli takımı 
16 haziranda Marailyada İsveç milli ta· 
kımı ile kartılatacaktır. 

Brezilya - Çekoslovakya 
berabere kaldılar 

Bordo, 12 a.a. - Brezilya - Çekoslo
vakya milli takımları arasında yapılan 
dünya kupası maçı temdide rağmen 

1-1 beraberlikle neticelenmit olduğun
dan sah günü ikinci bir kar9ılapna ya
pılacaktır. 

lzmirde Profesyonel 
güreşler 

tzmir, (Hususi) - Askeri hastaha
ne menfaatine tertib edilen güreş mü
sabakaları bugün ba,ladı. İlk müsa
bakada Tekirdağlı Hüseyin Süleyma
nı, Babaeskili İbrahim, Gönanlı Ah
medi tuıla yendiler. 

Molla Ahmedle, Manisalı Halilin 
güreşi çok heyecanlı oldu. Neticede 
iki namlı pehlivan berabere kaldılar. 

Bu aralık Hakkının, Eşrefin ve Mu· 
zafferin üst üste, ele geçirdikleri fır
satlarla adeta bunalan Güneş müdafaa
sı, bu fırsatların kaçırılması sayesinde 
nefes almak imkanını buluyor. 

Sıra Tekirdağlının Kara Ali ile ya
pacağı mühim müsabakaya gelmişti. 
Güre§ zaman zaman iki pehlivanın 
yenileceğini gösteren safhalar:la geç· 
ti. Fakat bir saat gibi uzun bir za
man geçtiği halde iki kuvvetli ve 
mefhur güreşçi biribirlerini yeneme
diler. Hakem heyeti Tekirdağlı Hü

raftarlarının tezahüratı arasında saha· seyin ve Kara Aliyi berabere aaydı-
dan çekildiler. lar. 

Beşiktaş hücum tabiyesini biraz geç 
anlayan güneşliler, pası verdikten son
ra ileri fırlayarak birdenbire gol va. 
ziyetine giren Hakkıyı mükemmelen 
marke etmek sayesinde rakip hücum 
hattının tesirini bertaraf ettiler. Ya
V&f yavaı vaziyete yeniden hakim ol· 
dular. Hakem, Melihin ve Rebiinin iki 
güzel hücumunu ofsaydla kesti. 

ikinci gol 

Maamafih oyun 'Güneş hücum hattı· 
nın bir sayf ı>etinde olduğunu tahmin 
ettirecek va~i.yette. Be9iktaf müdafaa-

1 rlanda ordusunun 
manevraları bitti 

Dublin, 12 a.a. - İrlanda ordusunun 
bitmit olan manevraları siyasi maha
filde büyük bir alaka tevlid etmiştir. 
Bu manevraların hedefi, Şimali İrlan
dadan gelecek herhangi bir taarruza 
kartı mukavemeti hazırlamak idi. Bu 
manevralar, serbest lrlandanın teenü
sünden beri ilk defa olarak yapılmıı 
olan en mühim manevralardır. 

General Koytelin 
Peşte seyahati 

Budapeıte, 12 a.a. - Alman ordusu 
yüksek kumanda heyeti tefi General 
Kaytel, 14. haziranda Budapeşte'ye ge
lecektir. 
Yarı resmi mahfiller, alman genera

linin geçen seneki manevralar esnasın· 
da macar askeri erkanının Almanya'y 
yapmıt oldukları ziyareti iade etme; 
üzere relmekte oldujun" bUclirıneMe
dir. 
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Ren nehri kıyllarında 

Ma.reşal · Göring müdafcla 
teşkilcltlnı teftiş etti 
~~ .. 

Askeri heyetimiz 
Ha tayda 

'' Evveltı 
memleketini 

(Bap ı. incı sayfada) •• f 
Yirmi kadar arahadan mıürek- gOT. ,, 

keb olan türk • franmz doatluiu.- (Baıı ı. inci sayfada) 
na temsil eden alay bu suretle ... teıvik etmelidirler. Almanyamn 
at 16.40 da t.k.enderun Utaayonu-
nu terketti. lataayontlen tehir dı • ormanlık bölgelerinde odundan 
ıma kadar Antakya yolunu dol _ yapılma elitlerinden bir kolekıi-
duran her oemaat ve amıftan ke- yon getirmek, bizim ormanlık 
aif bir halk tabakaaı orgeneral ve yerlerimiz idarelerinin ilk vazi
beyeti cotkun bir .uretle alkıtlı- felerindendir: Onların taklidini 
yordu. değil, fakat milli tekrarlarmı ya-

G•rN1ralin otomobili bütün Ha. pabiliriz; yahud, onlara baka
tayda Türlı lıal .. i namil• an~an rak, mevcud eliılerimizi nasıl 
Beylan'a yakl°!''!' ~.an. kcua- tekamül ettirmek lazımgeldiğini 
ba k•nannda buyuk bır ıntıMDnla öğreniriz. 
top~anmq olan llinl•rce halkın Bu sene Denizyollarının yeni 
NUUlf .,. lacy•canı çılwınlılı dere. 1 D 1 D · il · · bul "Y Atat" k vasıta an ve ev et emıryo a-
c• .. ıu mUf, ClfCUln ur • d l · · • "Ik 
""'..,..." n r-'ım" ial" ••l•rini rının yar ım arı ıç turızmın ı 
,,_..--· 11e e '" h l l · · 1 h. yerler ve 11ökler almaa olmuıtu. am e ennın yapı muına ızmet 

700 metre yükseklikte olan ve tabi- edecek, ve her tarafta gelecek se
atın esasen bin bir rengini ihtiva eden ·neler için reımi huıuıi faaliyet
güzel Beylan' üzerinde "Kırk yıllık lerin birkaç misli artmasına se
türk yurdu esir olamaz!" yazılı kırmı- beb olacaktır. 
zı ve beyaz takın renk renk kadın el - Bütün bwıları halkın harcede
biselerinin ve hazırlanmış olan bu- cek para11 kendini sevkeden 
k7tlerin de inzım~iyle cidden latif ıevki ve n~ıesi olmasına ve bil-Ren kıyılarında alman/arın hava hangar/art. 

Faris, 13 a.a. - Tan gazetesinin Mareşal Göring'in Almanyanın gar
Strasburgdan aldığı bir telgrafa göre, hında yapmakta olduğu seyahat hclk
(iöring, dün sabah ani olarak Strasbu- kında her türlü sarih malllınat vermek 
gun kapısında Ren nehrinin üzerinde- ten çekinmektedirler. Bu mahfil
ki alman köprüsünün başına gelmiştir. ler, Mareşalin 8 haziranda Kronen
Karlsruheden gelen mareşal refakatin- burgdaki resim mektebinin küşad res
de bir kaç general olduğu halde derhal mini yapmıf olduğunu beyan etmck
Rcn köprüsünün üstüne gelerek Reih- tedirler. Marctal, kil.ad resmini yap
sver tarafından son zamanlarda vücu- tıktan sonra Burg Nogclsang'a gitmiş 
da getirilen müdafaa tertibatını uzun ve Ren havzasında birçok şehirleri .zi-
uzadıya te~kik e~miş~i1:'. . . . yaret eylemiştir. 
Mareşal ıle maıyetının nchrın sah ılı- Berlin 12 a.a. - Almanyanın gar-

ni takib ettikten sonra arabalara bine- . ' .. . 
k t ft

. 1 · d tt"kl · R ,. hında bır seyahate çıkmış olan Gorıng, 
re c ıg crınc evam e ı erı, en ın \ , . . . 
fransızlara aid kısmından görülmüş- Ley e hır telgraf çekerek hızmete aıd 
tür. sebeplerden dolayı "Ne§'e kuvvetten 

Mareşal Göring'in seyahatinin doğar,, teşekkülünün kongresine işti-
sebebi nedir ? rak edememekten mütevellid teessür-

Bcrlin, 12 a.a. - Resmi mahafil, !erini bildirrniştir. 

Frankocular Kastellona 
girmek üzereler! 

Şiddetli bir taarruz başladı . 
Burgos, 12 a.a. - Havaların fena\ 

gitmesine rağmen pfaktan beri mu- --------------. 
hare be Kastellon mıntakasında bütün B İ B l İ Y O & R Af YA 
tiddetiyle devam etmektedir. Franko l 
kıtaatı süratle ilerliyerek Borriol'u 
.zaptetmişler ve Kastellon'dan 4 kilo
metre mesafede bulunan düşman· si
perlerini hücumla ele geçirmişlerdir. 

General Valino kuvvetleri Lusena
yı işgal ederek şehrin 4 kilometre ce
nubu garbisinde bulunan tepeleri ele 
geçirmişler ve bu suretle Lusena -
Argelita yolunu tUfek ateşi altına al
mışlardır. Düşmandan birçok esir ve 
mühim mikdarda harb levazımı alın-
mıttır. 

Şiddetli taarruzlar 
Madrid, 12 a.a. - Teruel ve Kas -

tellon cephesinde asiler mütemadiyen 
§iddetle taarruzda bulunmaktadır. Ma
amafih asiler mühim hiç bir terakki 
gösterememiştir. 

Teruel cephesinde düşman Haifas 
dağını .zaptetmeğe muvaffak olmuş -
tur. · 

Hükümet kuvvetleri asilerin kas
tcllon istikametinde ilerlemelerine 
mini olmakta devam ediyor. 

Cumhuriyet tayyareleri üç alman 
avcı tayyaresini düşürmüştür. 

Bin sene sonra 

dünyanın hali 
Amerikada Henri Olrih isminde 

bir profesör dünyanın bundan bin 
sene sonra ne vaziyette olacağını tah
min etmiştir. ProfesörUn elde ettiği 
neticeler §Unlardır: 

Bundan bin sene sonra arzda pet
rol, kömUr gibi madenler tamamiyle 
bitmig olacağından, attık muharrik 
kuvvet olarak dalgaların kuvveti-, fır
tınalar, güneşin harareti bunların ye· 
rine kaim olacaktır. 

Evlerimizi taş yerine, kristalden, 
ve metalden yapacağız. Mesken buh
ranı ortadan kalkacaktır. Çünkü ga
yet basit aletler vasıtasiyle seri halin
de binalar inşa edilecek ve bunların 
maliyet fiyatı çok az olacaktır. 

O zamanki konfor şartlarına gelin
ce, profesör Olrih bu konforun ne o
lacağını tahmifı hususunda insan mu
hayyilesinin aciz bulunduğu kanaa· 
tindedir. 

Profesörün fikrine göre bin sene 
sonra dünyada bütün ehli ve vahşi 
hayvanlar kalmıyacak ve insan mec
buren sade nebatlarla tagadd,i ede
cektir. 

Fakat doktor acaba neden insanla
rın yamyam olmıyacaklarını tahmin 
etmiyor ve niçin hayvan neslinin bit
tiği halde insanın devam edeceğini u-
ID'LJ3or? 

Adliye ceridesi haziran sayısı 
Adliye vekaletince her ay neşredilen 

Adliye ceridesinin haziran sayısr d~ 
birçok zengin yazılarla çıkmıştır. İlk 
yazı, temyiz mahkemesi lcra ve iflas 
dairesi reisi Fuad Hulusi Demirellinin 
(Yedin himayesi~e tcferru eden bi~
kaç mesele,, başlıklı yedi sayfalık hır 
tetkikidir. Bay Demirelli bir gayri 
menkul mülltünUn o gayri menkul üı:e
rindeki yedine tealluk eden mevzu i
çinde şu dört meseleyi münakata et
miştir: 

1 - Yed veya istihkak davaları içinde 
veya ayrıca gasbdan istenebilecek taz
minatın mahiyeti. 2 - lebat ve takdiri 
usulü. 3 - Hakkın sukutu ve mUruru 
zaman hangi nevi zararların tazmin:ne 
tealluk eder. 4.: Firari, mütegayyip ve 
mübadillerden kalan milli emlakin di
ğerlerinden bu hususta farkı. B. Şina
si Devrin" Adliye vekale.ti merkez te~
kilatları hakkında mukayeseli bir tet
kik,, unvanlı seri yazısına bu sayıda da 
devam ederek Belçika, Yugoslavya hü
kümetlerindeki adliye nezaretleri mer
kez teşkilatını izah etmiştir. 

Profesör Sabri Şakir Ansay (Mah
kemelerde sesli film ve gramofon) baş
lıklı yazısında mahkemelerde ifadele
rin gramofonla .zaptedilerek yukar~ 
derecedeki mahkemelerde tekrar etti
rilmesi yolunda Çekoslovakyada yapı
lan tecrUbeleri muhtasaran izah eyle
miştir. Tecrübelere göre sesli film çok 
pahalıya mal olmaktadır. Gramofon 
rvasraf bakımından müsaiddir. Ancak 
hafızanın mahkeme safhalarını bir an· 
da kavrıyabilmesi için yazılı zabıtlar
dan gene vaz geçilemiyecektir. 

A. Rifat Albay "memnu olan siyasi 
cemiyetler ve propagandalar" unvanlı 
yazısında şu mevzuları tetkik etmiıtir: 
Devirici ve yıkıcı cemiyetler, milli men 
faatlere mugayir cemiyetler. Beyncl -
milel mahiyeti haiz cemiyetler, deviri
ci yıkıcı mahiyette pro~agan~~lar,me
dih ve istisn~lar, bu bahısler turk ceza 
kanununun mehazi olan italyan ceza 
kanununa da temas edilerek yirmi sekiz 
sayfada izah edilmiştir. C. Başmüd~e
iumumi muavinlerinden Cevat Senm 
1937 de Parlste toplanan beynelmilel 
dördüncü ceza hukuku kongresinde bu
lunmuştur. B. Serim, bu kongerede İ
talya temyiz mahkemesi daire reisle • 
rinden ceza evleri ve önleme mUesaese
lerl umum müdUrU M. G. Novelli'nin 
okuduğu (eczanın infazına h&kimln 
müdahalesi" mevzulu raporunu tercU
me etmiştir. Adliye ceridesinin bu aa -
y:rsında bu rapora otuz sayfa tahsis e -
dilmiştir. Tank E. Yeniaey'in G. Ber • 
lia'dan .tercüme ettiği "dahilt harb ve 
devletin beynelmilel mahiyeti'' bafhk-

bır manzara arzedıyordu. hassa rejimin temin ettiği içti-
Bunu davul ve .zurnanın coşkun ~ h ·· · eti bo l ld -

seslerini de katarak göz önüne getiri- maı urrıy ere rç u o ugu-
niz. Alay buradan zorlukla yoluna de- muzu da unutmıyalım. 
vam edebildi. Fakat kilometrelerce F. R. AT AY 
mesafe insan kümelerile dolu idi. Al
kış, ya§& seslerinin arkası gelmiyor
du. İşte Beylan geçidi budur. 

Beylan sırtını iniyoruz. Aşağıda 
Amik ovası uzanıyor. Zümrüd sahası 
halindedir. Aınik gölü biraz ötede .. Asi 
nehri bu kutlu alayı sabırsızlıkla bek
liyor .. Şimdi virajları katettik .• 

Yollar hınca hınç dolu 1 
Top boğa.zındayız. Kırıkhandan ve 

köylerden inen binlerce halk köprüyü 
tutmuf .. Generali görmeden, otomobil
den indirmeden geçirmek istemiyor
lar .. Davul, .zurna, alkı§, yaşa sesleri ve 
köy bayrakları arasındayız .. Büyük ve 
tarihi bayram günlerine mahsus bir 
manzara içindeyiz. Kurbanlar kesili
yor, gözlerden sevinç yaşları damlıyor, 
Otomobilimiz türkün bu göğüs kabar
tan teı:ahürünü bozmamak, bu he
yecan kaynağından uzak kalmamak is
tiyor, bir türlü .uzaklaşmıyordu. 

Birkaç kilometre ötede aynı manza
ra: köy bayrakları ,davul .zurna seale
ri, güzel köy kostümleri. ya~sın tür
kün Büyük Atası 1 Yapsın heyetimiz! 
aealerl •• General ve maiyeti bu cu'u 
huruı içinde Antakyaya yakla9ıyor .. 
Fakat burada halkın kesafeti ve coş
kunluğu her türlü tahminin ve kırk 
bin nüfuslu bir ıehrin çıkarabileceği 
bütün kalabalık imkinlarının üstünde
dir. 

Böyle kendiliğinden vuku bulan te
zahüratla müretteb tezahürleri muka
yese ediniz: 200 bin nüfuslu tehirler 
bile bu manzarayı veremez. Güzel ta
biat, milli heyecanın COfkun aksi ve bu 
kayna'8n insan dalgası, biribirlerine o 
kadar yaklaşıyordu ki .. 

Diyebilirim ki Antakyada pek az 
kimse evinde kalmııtı. Bütün Antak
ya heyetimizi alkıılıyordu. Otomobile 
atılan çiçekler artık bir yağmur haiini 
alınıttı. Ayakta duramıyacak kadar ih
tiyar ve hastalar da bu her zaman rast
lamak mUmkün olmayan mesud fırsatı 
kaçırmak istememişlerdi. 

Müthif temhürler arasında 
lşte Orgeneral ve maiyetini hamil 

bulunan otomobitler bu çılgınca teza
hürat arasında saat 17.40 da Antakya 
belediyesinin önünden dönüyorlardı. 
General o noktadan itibaren ihtiram 
vaziyetinde kendisini selamlıyan as
keri kıtayı teftiş ederek ikametine 
tahsia edilen kaymakam Süreyya Ho
lefin evine girdi. Kapıda kaymakam 
tarafından selamlandı. 

Evin önünde biriken halk kendini 
tutamıyordu. Orgeneral mUteaddid 
defalar çıkmağa ve halkı selamlama
ğa mecbur kaldı. 

latiklal marşı ve onuncu yıl marşı 
çalındı. Evvela Halk partisi erkanı 
sonra fransız askeri erkanı Orgene
rale takdim edildiler. Kız talebe ken
disine büyük bir buket verdi. Ge
neral küçük bayanların hatırlarını 
sordu. Bu sırada halk dı,arı dağılın
caya kadar tezahürat de~am ediyor
du. Orgeneral tekrar bahçeye çıkarak 
çok mütehaaai• ve müteıekkir oldu
ğunu bildirdi ve istirahat etmelerini 
ısrarla rica etti. Artık bu ısrar üzeri
ne geç vakit halk intizam içinde da-
ğıldı. 

1ı yazı on iki sayfa tutmaktadır. Bu nüs 
hada B. Rasih Yeğengil N. Karad~ 
İskron'dan "devletin hukuku huausi
yeıi sahasındaki mesuliyeti'' unvanlı 
yazıyı B. Nafi z. Ba§8k da Francois 
Gorphe'dan "ecnebi memleketlerde jU
rinin geçirmi§ olduğu ıslahat'' başlıklı 
bUyUk etüdU tercüme etmişlerdir. 

İstanbul Hukuk FakUltcsi profesör
lerinden B. Crozat'rn hukuk ilmini yay
ma kurumunun terti bettiği seri içinde 
Ankara halkevinde verdiği "Amme hiz
meti merhumu" unvanlı konferansı ad
liye ceridesinin bu sayısına aynen ko
nulmuştur. 

Ceı:fdenin bu nlishasiyle birlikte 
temyiz lrararlanndan bir kramı ayrıca 

okuyuaalara nrilmektedir. 

Seçim komisyonunun 

yolsuz kararları 
( Başı 1. inci sayfada ) 

Abdüssamed İ§ten uzaklaştırılmışlar
dır. 

Dekgelere bir gev§eklik 
arı:. oldu 

Antakya, 12 a.a. - Anadolu ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: Türk 
unsuru üzerine yapılan tazyik kalktı
ğından beri tescil bürolarındaki dele
gelere bir gevteklik arız oldu. Ekseri 
bürolar erken kapanmakta ve az kayıd 
yapmaktadır. Bunun Anker'in Cenev
reden avdetine intizaren vakit kazan
mağa matuf olduğunu zannediyorum. 
Komisyonun halkı asiyiti bozmağa 
ve hükümete karşı Jtoymağa teşvik e -
den tebliği kifi görmüyormuı gibi 
Lev&iye büroau gefi vazife ve salilıi -
yetini aıarak halka hitaben bir nutuk 
söylemiş ve "türk - franeız anlaşması
nın bizce kıymeti yoktur, netice bi
zim vereceilmls karara ballı.dır.,, de-

miştir. 
Diğer taraftan mayısın başında 

türklerin yaralanmasile neticelenen 
ilk hadiseye sahne olan tahrikat kay
nağı Tavla nahiyeaindeki tescil büro
sunun reisi ve alevi' cemaati mümessil
lerini otomobiline almak suretile türk 
listeei aleyhinde kaydı tC§vik ve teza
hüratı tegci etmek iatemi§tir. 

Çölden geıirUenler 
Çölden getirilen bedevilerle Berut

tan. Şamdan ve Halebden alelacele 
celbedilen ermeniler 24 saat içinde bü
tün merasimi ikmal edilerek kaydedil
dikleri .zaman tilrk cemaati mümessil
lerinin bUtUn itirazlarına kartı "bi
zim hükümet memurlarına itimadımız 
vardır.,, cevabını veren komisyon de -
legeleri timdi Hatay türkünün hami -
siz olmadığını görerek kendini biraz 
toplamıı olan aynı hükümet memur
larının temine çalıttıkları düzeni boz
mak ve türk Iiateaini baltalamak için 
ellerinden geleni yapmağa a.zmetmit 
görünüyorlar. . 

Suriye gmeteleri Hat.ayda 
aaıılmıyor 

Antakya, 12 a. a. - Anadolu Ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor : 

Tamamen yalan ve tahrikiınİZ ?~
ri.yat yapan bütün Suriye guetelennın 
Hatayda aatılmaaı ve dağıtılmasının 
menedildiği haber aıınınııtır. 
Türkiye koMoıo.lan hakkın'da 

yerıb bir haber 
Antakya, 12 a. a. - Arab telgraf a

janaı: Tilrkiyenin Suriye, Lübnan ve 
Hatay konaoloelannın Berut'ta bir top
lantı yaparak bunun sonunda Suriye 
franaız fevkallde komiseri Kont dö 
Martel nezdinde teşebbüste bulunduk
larını ve gUnün yeni temayül ve direk
tifleri mucibince Hatay'daki yeni idari 
tedbirler hakkında görüştüklerini yaz
maktadır. Yalnız Antakya konsolosu 
sıb~ se~cb~e ailesini götürmek için Be
rut a gıtmıı, bir gece dahi kalmadan 
danmUştür. Konsolos resmt hiç bir te
masta bulunmam.•• Mart,.ı•ı~ -··-··---·-. . --~· 
mıştır. 

Dünya fut bol kupası 
posta pullan 

Fransada geçen bir haftadanberi 
1938 dünya futbol kupası maçlarına 
baflandığı malQmdur. 

Bu maçların bir hatırMıı olmak üze
re Fransa opsta ve telgraf idaresi 1 ha
zirandan itibaren yeni pullar baıstır
mıştır. Bu pullar, mavi renkte ve ol
dukça büyüktür. Ü.zerlerinde topu 
kurtarmak için kalesi önUnde havaya 
fırlayan bir kaleciyi göetermektedir. 

13 - 6 - 1938 

Tayyare piyangosunda 
kazanan numaraları 
sırasiyle neşrediyoruz 

15000 lira 29656 numaraya çıktı 
10.000 Lira 15654 970 38017 185 423 473 39272 

3.000 " 4576 ' 485 577 951. 
1.000 ., 22567, ~9 30 lira kazananl.ar : 

500 lira kamnanlar : 127 159 189 347 338 427 
355 441 506 1364 1951 451 512 705 710 719 817 
2069 3519 4872 5103 6889 7511 840 1090 268 457 467 529 

8298 9663 10213 12547 13586 13906 994 2041 107 264 466 629 
14727 14357 16805 16925 17262 18477 644 954 994 3082 154 173 

18937 20061 20247 21142 21532 21993 259 291 546 573 577 637 
22285 22533 24273 24620 25778 26847 722 739 916 4070 406 432 

27330 27351 28095 28580 28773 28881 639 758 772 5161 190 396 
28963 29113 29410 30318 30447 31566 469 929 6162 207 221 389 
33199 34690 35723 35844 36035 3'6256 630 840 7034 188 272 453 
37502 37230 37961 38131 38642 39658 678 861 8030 189 214 363 

377 670 770 7911 840 924 
200 lira kazanankır : 9031 174 254 470 995 10167 

2672 4783 6488 9126 9671 9903 113 413 466 647 808 859 
13059 14178 143951 17247 17964 20231 11463 881 965 13292 367 568 
20629 21972 20303 23172 24234 26700 587 893 951 14051 271 369 
27904 28349 28614 29743 30251 33561 388 412 516 608 643 765 
37316 37920. 941 15373 510 584 920 16071 

100 lira kazmıanl.ar : 130 524 545 681 733 744 
652 2781 4211 4702 5871 5916 879 17031 837 891 16003 734 

6455 6627 6677 8978 7047 8010 245 732 18927 19000 236 260 
8636 9845 10099 10311 12797 13620 567 977 20184 871 882 942 
13859 14198 15539 16477 16595 16691 984 21587 624 720 22109 191 
17382 19444 20433 21869 24955 25175 245 391 434 543 645 734 
25537 26296 27418 27958 28022 28469 847 23023 181 516 638 724 
31290 31285 33442 34324 34441 34875 911 24589 634 770 991 25112 

113 588 640 751 784 26088 
35009 35242 36051 36657 3861. 189 214 218 332 335 345 

50 lira kazananlar : 414 422 460 27033 246 437 
174 431 486 736 1466 1496 443 816 971 28053 319 327 

1697 1926 2092 2290 2495 2605 393 480 772 846 971 29079 
2874 2905 3037 3463 3497 3465 291 431 454 30031 196 239 
4167 4826 5107 5181 5917 5989 415 492 970 31179 427 525 
6225 6203 6441 6600 6741 6804 724 796 936 969 32052 92 
7214 7291 7628 8179 8753 9151 114 361 377 581 658 34154 

. 9198 9236 9545 10193 11402 11895 284 578 677 927 970 35034 
10458 11008 11078 11182 11441 11523 106 326 568 529 901 36201 
11694 11967 11972 12205 12790 12893 754 778 196 37332 479 571 
13089 13334 13460 13380 13492 15527 505 539 540 601 867 38069 
15275 13580 14103 14147 307 958 121 435 728 757 840 39104 
15625 983 16018 290 344 354 677 650 879 
17271 295 316 18040 234 20054 En büyük ikramiye olan 45 bin lira-
20488 20880 21202 21595 22987 23271 nın bir parçası lzmirde kasap Ali, bir 
23540 23658 23662 23765 24080 24181 ı parçası Edirne hava rasad memuru 
24891 25075 25531 25724 26026 26821 Mustafa, Edirnede kasap Kamil, bir 
26971 26992 27032 324 484 493 parçasını Maltepe atış mektebinde teğ-

746 848 873 881 911 960 men İbrahim, on iki bin liralık ikrami-

?. -... 

28142 s10 .se1 _yenin bir parçasını, topçu al ında Sü-
595 30060 3161 65-, ıey:nan, btr 'Parçasını '16 ogra çı :An-· -·~-·'"' 

31035 117 181 284 399 402 dre, bir parçasını Diyarbakır hattı bo-
815 864 896 32671 689 754 yunda usta bafı İhsan aımıt1ardır. On 

33233 283 596 625 930 34091 bin liralık ikramiye tütUrı işçilerinden 
448 473 35887 928 968 36490 Fatma ile Mehmed. bir parçasını Şeıre-
463 653 680 793 858 666 feddin almıtlardır. 

Sinema ve ıarkı ile 

ııhi propaganda 
Mısır hükumeti, köylerde ve kasa

balarda genit bir sıhl propagandaya 
girişmiştir. Bu pıaka&dla bir çok 
kamyonlar aeyyar hastahaneler hali
ne konmuı ve bunlar Kahireden Mı
sırın her tarafına sevkedilmiştir. Her 
otomobilde bir doktor, iki hasta bakı
cı ve ufak bir eczahane vardır. Bu tur 
nelerden maksad, köylUye sıhat kai
delerini öğretmek ve bu suretle, ma
larya, .. tr.~om gibi bulaşıcı hutalık
ıarın onune geçmektir. 

Bu seyyar hastahanenin ziyaretini 
zihinlere haketmek için, gayet gUzel 

bir fikir tatbik edilmektedir. Doktor 
ve hasta bakıcı her gittikleri yerde 
gündüz çahııp gece güzel eğlenceler 
tertib eylcmektedirler. Bunlardan en 
mühimi sinema göstermek, ve bir ho
parlörlU gramofonla halka muhtelif 
plaklar dinletmektir. Bu plakların 

güfteleri hep sıhi ıeylerden bahset
mektedir. Meseli kininin fazileti, 
kaynamıt suyun iyiliği temizlik hak
kında güzel plaklar çalınmaktadır. 

Hiç güphesiz ki bir kaç .zaman geç
tikten sonra fellahlar bunları ezbere 
öğrenecekler ve şarkılar halk arasın
da daha ziyade yayılarak propaganda 
daha kuvvetli olacaktır. 

Adanada sütten zehirlenme 
Adana, (Hususi) - Şehrimizde süt

ten altı kişi zehirlenmiı ve hastahaneye 
yatmlnuştı. Aynı gün hastahanede ve
rilen sütü içen hastalardan da dokuzun
da zehirlenme alametleri görülmüştür. 
Hastaların hepsinin tedavileri yapıla • 
rak kurtarılmışlardır. Şehrin temiz 
süte kavuşması için tetkikler yapıl
maktadır. 

Bandırmada güreşler 
Bandırma, (Husust) - Halkevi sos

yal yardım şubesi 19 ha.ziran için bir 
serbest güreş müaabakası tertib etmiş
tir. O gün bandırmalı Kara Ali, Hü-
ee,uı Tckirdqh ile~· 

~dliye bakanhğ.ı · 
Kirahk bina aranıyor 
Adliye Yeki.Jetinden : 
Vekalet ceza ve tevkif evleri u

mum müdürlUğü için Yenişehirde ba
kanlıklar civarında asgari sekiz oda
lı bir daire 31 mayıs 939 tarihine ka
dar icar edilecektir. 

Elektrik ve ıu tesisatı mevcud ol
ması prttır. Kalorifer tesisatı olan
lar tercih olunur. Bu evsafı haiz bi
nası olanlar vekalet levazım ve daire 
müdürlüğüne müracaat etsinler. 

(1791) 3597 

Vakıflar Umu~ Md. 

in., 
İ}'le 
ki 

~··:;, a ı 
d 
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~ile 
tde 
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~~:ı: 

t= .l t, p 
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Bahkh ~ifttiği satıı ilim hrım 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: ~e 

1 - Vakıflar idaresine aid Karaca- ~'1e 1 
bey kazasındaki Balıklı çiftliği na.mi- ~~~, 
le maruf çiftliğin tapu kaydı mucibın- 6 ~ 
ce tahminen 13000 dönüm arazisiyle t San 
ebniyesinin mülkiyeti pe,in parayla ~~rı.u 
satılmak üzere 20.5.938 gününden 20. hl}'o 
6.1938 gUnüne kadar bir ay mUddctle ilgi 
ve kapalı zarf usuliyle arttırmaya kon- !I~ 
mu~u~ ko 

2 - Muhammen kıymet 50000 elli t \'e 
bin liradır. il üç 

3 - Arttınna 20.6.1938 pazartC1li llu i 
gUnU saat 15 de Karacabey beleiiye ltof 
dairesinde toplanacak komisyonu ırah () b 
susu tarafından yapılacaktır. lta 1 

4 - Arttırma şartnamesi Ankar11da ti ~ · 
vakıflar umum müdürlüğü orman ve i~ti 1 

erazi müdürlüğüyle İstanbul, B~ıcsa ı h• 
vakıflar müdürlüğü ve M Kemalraşa 
vakıflar memurluğuna müracaat sure- İiı 
tiyle görülür. ~ı ~. 

5 - Arttırmaya girmek için istek· 
0 

lilerin (2250) liralık muvakkat temi· "f u 
nat vermesi lazımdır. ~ •ıl 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını ~~lar 
3 üncü maddede yazılı saatten bir saat ·~tna 
eveline kadar komisyon reisliğine kıı g 
makbuz mukabilinde vermeleri laznn- aşı 
dır. Postada olan gecilaneler kabul e· &ibi 
dilmez. (1568) 3152 ~iltr 

~ar 
Jti. ..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -E NAZAR BONCUCU : 

E Shirley Templc S: -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 
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H 1 K A y E ı::::::::::::~~~::~::::::::::::::ı 
Bir yolculuk 

(HAVA SEFERLERİ) 
Ankara- latanbul aruında 

pazardan maada her gün : 

'Yazan: Ôjen K. lljin 

İnsanın nelere katlanabildiğini akıl 
"e havlasa almıyor. Fakat, fehirlerin 
~ kadar çok tahammüllü olduğu hay
l'tt edilecek bir meseledir. 

1919 yılı idi. Kiyef ,ehri görülme
ltıiı, işitilmemiş kargaplıkların kay
llağı olmuştu. Evela, ukraynaltlardan 

lbiirekkeb Petiyura ordusu gelmif, a
tidcsi monarşist olan subay gruplariy-
le çarpışmıştı. Beyaz muhafızlar, kı
ırııarla; meşevikler, bolşeviklerle mü
tadele ediyorlardı. Bunlar yetmiyor-
1-luş gibi ,arkasından herkesi dehfet i
Sinde bırakan, yeşiller (köylülerden 
lbiirekkeb başı bozuklar) çıka geldi
ler. Bunların ele başıları cepheden ge
'i dönmüş askerlerdi. Başı boş bir hal
de Kiyefe girdikten sonra, yağma ve 
~lana başladılar; yakıp yıkmadık ye~ 
bırakmadıkları gibi, önlerine gelenı 
~dürdüler. 
liasılı Kiyef şehri, bir hafta içinde 

hetki yirmi defa muhtelif kı\a ve as
kerlerin bu çeJid bir ziyaretgahı oldu. 
behşetleri, fecaatleri ve talan ettik:le
ti eıya ile birlikte geldikleri giıbi dö
lltip gidiyorlardı. 

Ben de tam bu sıralarda Kiycf'te 
bulunuyordum; kader beni, karanl~k 
)e rutubetli bir bodrumda, önceden hıç 
'lınediğim, görmediğim insanlarla bir 

aya getirmişti. Ukin, ertes~ ~~~n, 
tta ilk saatlerin zaruretlerı, olum 

torkusu ,açlık ve tafkınlığı, ar~ızda, 
k geçmeden hakiki dostluğa ınkılib 

tn bir anlaşma meydana getirdi. 

liodrumda, çoluk çocuğiyle birlikte 
tofesörlc:rden, etüdiyanlardan. artist 
t sanğatkarlardan, subaylardan mü
tltkeb acaib bir kalabalık toplanmış-

A ramızdan bazıları yiyecek isecek 

ini için çıkıp gidiyordu. Bunların 
İnde bir çoğu geri dönmüyordu. Fa
~t bazılarına talih yaver oluyordu ;ve 
"llnlar, başka zamanlarda köpeklere 
anız onların bile yemiyecekleri fCY
i yiyecek diye eetirdikleri vakit 
ince ölçü yoktu. 

lıu bodrumda çok talihli idik. Onun 
\pası. burasını önceden bilmiyen bir 
'imme için kolayca bulunur bir 9ey de
'ldi. 

pların boğuk boğuk sesler çıkararak 
tladıkları bir gece, rus tiyatrosunda 
ima komik aşık rolünü oynayan ve 

fak tefek bir adam olan Sibiryakof 

rumumuza düştü. O bize, Kiyefte
. cehennemden yakamızı sıyırmak i
ln, kendine has olan komik ifade tar
İl'le bir planı anlattı. Üzerinden on 
kika geçmemişti ki, bodrumdan bi

tr birer sıvışıp, terkettitimiz ika
ttgihlarıınıza geri döndük. Evleri
'ze döndükten sonra, yükte hafif, ba-

ağır, nemiz var nemiz yoksa hep
i derleyip topladık. Yüklendiğimiz 
dünyalıklarla istasyonun yolunu 

ttuk. Oraya varınca karıılaıtıiımız 

zarayı bugün bile hatırlarken so
lt terler döküyorum. Hiç bir yerde 

hı1c yoktu. Fakat, ayın ışığı, son giln
~tde burada yapılan mücadelede can 
tren askerlerin, demiryolu mUstah
. lerinin, işçilerin cesedlerini, aan-

i hala canh imişler gibi göeterece~ 
recede boldu. Güllelerin enku halı
soktuğu vagonlar, ıaökülmüt ray
' param parça olmUf barikadlar, ha

h bütün bunlar, o iıtaeyon için çar-
11tlmıı olduğunu gölllteren korkunç 

eti erdi. 
~'1 e bu kibus istasyonunda bir loko
~tifin tekerlekleri birdenbire dön-
ğe başladı ... 

t Sanki, bu lokomotif bile ölü istas
~~l\undaki sükuneti ihlal etmek iste-
1l'ormuı gibi, yavq ve aeaizc.e kül 

~ilgi bir duman çıkarıyor ve ölmekte 

~
~ bir insanın halini andırıyordu. 

komotif, böyle ani olarak ilerleme
\'e arkasında, gizlice bailanmıt o

il üç vagonu çekmeğe başladı. 

! ~u üç vagonda bizler vardık ... Sibir
~~of her şeyi temin etmişti. 

() bize, bizleri kasabalarda turneye 
~an bir tiyatro kumpanyasının artist
. i diye gösteren vesıkalar temın et
iti. Sibiryakof enikonu işler başar
! her şeyi eksiksiz yapmıştı: Vesi
arımız sovyet damgalı idi; önü

, ze Petliyura'nın çıkması ihtimali 
~önünde tutularak, yanımızda bir 

ç ukraynalı vardı; pyet beyaz mu
ftzlar trenimizi durdurur ve araştır· 
lar yaparlarsa, diye dlitilnerek, üni
tnalarını vaeonların köte bucakla· 
~ gizlemiş olan subaylar da bize ar
claşhk ediyorlardı. 
Sibiryakof'un, eskiden karısı bir rus 
)atrosunda ufak tefek roller almıt 
~ artist olan bir makiniste rast gel

ti. lkisi bir olup kibus çökmüt o
iıtasyondan bütün bir treni kaçır

gibi fantutik bir plinı hazırla· 

ı uzun ıürmemifti. Bu plan, biz-. 

Çeviren: Hikmet Tuna 

vuşturacaktı. Hepimiz mesud idik. 
Çünkü, trenimizin gittiği istikamette 
ve Kiyef'ten seksen kilometre mesa
fede, fransızlar tarafından iş~al edil
mit olan Birsula istasyonunun bulun
duğunu biliyorduk. 

Yeıilköyden hareket 9.30 
Ankaradan hareket 15.30 
Ankaradan 

cumarteıi &iinleri 14.30 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk ve Sakarya 
Salı : Eıe ve Çankaya " 
Çarpmba : Sebat ve Yeniıehir 
Perşembe : İstanbul eczanesi 
Cunıa : Merkez 

Çekoslovakya kolayca 
hazmedilir bir lokma mıdır? 

Fakat, sevincimiz uzun sürmedi. 
Bir saatlik yolculuktan sonra, tren 

durdu. Vagonlardan atlayarak loko
motife doğru kof1118ğa baıladık. Ray
lar sökülmüştü. Makinistin kumanda
sı altına girerek hepimiz hümınalı bir 
surette çahşmağa koyulduk. Likin so
ğuk bizleri felce uğratıyordu. Kor
kunç bir fırtına ve tipiden göz gözü 
görmüyor, nefes alamıyorduk. 

işte burada bu şartlar altında yet
mışuk bır adam olan Timofei Rudof'u 
hakkıyle tanıyıp takdir edebJldim. 
Gözleri, on beş yaşında veremli bır kız 
olan ve bir koşecıkte oturan torunun
dan başka kimseyı gormıyen bu Jhtı
yara, yolculugumuz esnasın.da enemı
yet bile vermemıştıın. .t<akat şımdı, 

rayları tamır etmeK ıçın agzmaan Oır 
tek kelime çıkmadan oır cıev kuvvetıy
le ugraşmağa başıayan bu ihtıyarın o

nünae benı bır nu~u kapladı. ~aiıtır
ken, bizlere goz bue atm .. yoruu; taK:ıt 
o kadar büyuk bır enerJı aartedıyordu 
ki, ellerimizin donup kanamasına rağ
men, soğuk ve tıpıye aldırıt etmiyor, 
dişimizı Bikıyorduk. 

Nihayet trenımız tekrar yol almağ:ı 

başladı ... Saatler geçıyordu. Tren pc:'< 
yavaş ilerliyıordu. l'f1akınist dikkatli 
hareket etmek mecburiyetinde idi. 

Çünkü, sökülmüş raylarla, havaya uçu
rulmuş köprülerle, demir yıiınların
dan yapılınlf barikadlarla. karşılatmak 

ihtimali vardı. Bu gidifle, erteai sa
bah saat altıda, Biraula'dan hali yirmi 
kilometrelik bir mesafede idik. · 

lıte burada mukadderat yakamıza 
yaplftı... Tren aars:larak bırdeobice: 
durdu. Bağırıp çatınnalar, kumanda 

se5leri ititiyorduk. Arkasından, v•
gonların kapıları açıldı. Hat boyunda 
kudurmu91arı andıran çehreleri kılı" 
ve kıy af etlerinden ve ta9ıdıkları silah
lardan daha az korl.lunç olmıyan elliye 
akın adam dizilmitti. -· ........... . 

deposu k~dar silih ve cephane tllfıyan 
birı, bizlerin anlayamadığımız bir şey
ler haykırarak ıealenöi. Fakat kendi-

lerine emrettiği kimseler trene hücum 
ederek, hepimizi d1şarı çıkar~kla 
kalmadılar, üstelik, diPSıklemeğe, 11ö-
vüp aaymağa batladılar; hepimizi bir 
araya toplayarak bı.:luden bir küme 
yaptılar. Bir an gelr .. i ki, topumuzu 
bir~en kq'rşuna dizm:K için emır 51k
mak üzere idi. 

Torunu kolunda olduğu haıde Ti: 
mufei, ortaya do~nı ılerliyerek bi: 
şeyier söylemek iıuedi. Fakat vaziye
ti;ı !af söylemeğl" taha:ı:mülü yoktu. 
E~e batı yakasına yapışarak, onu bi: 

k-nara savurdu; adamlc rı va&oııa hü 
cum ettiler; lakin yalnız gö~süne ta
banca dayatılan ve o da bunun zoriy
le treni tekrar geri götüren makinist
ten bafka kimseyi alınamıtlardı. 

Bu haydudların bizleri öldürmele: 
rine hacet yoktu. Nasıl olsa ölüme tea
lim edilmi§tik. Etrafımızda kar yığın-
~arından başka bir 9ey yoktu ; ne bir a
gaç ve ne de bir ev vardı; bom bot bir 
oval Bu kadarı yetnıiyormu9 &ibi biz
leri az bir zaman zarfında sır sıklam 
yapan karla karıtık bir yağmur yağ
maya başladı. 

Bizleri ölümden tekrar kurtaran Ti
mofei oldu. Battaniyelerle örtüp sar
dığı torununu yanımızda bıraktı. Ka
dın ve çocukların donmamaları için 
kudretimiz yettili kadar türküler aöy: 
lememizi, dansetmemizi bize emrettı. 

Çok korkunç olan bir uat ıeçti. Bü
tün enerjimizi kullanarak türkü söyle
dik, dansettik. Bu arada, ya§amak az
mini kaybetmemekliğimiz için, Sibir
yakof, akla hayale gelmiyecek derece
de güldürücü nükteler buluyor, dur

madan anlatıyordu. Sibiryakof birden
bire duraklayarak, kulak keaildi; biz
ler de onunla beraber dinliyorduk. 
Beygir yıirüyıişleri, kızak çıngırakla
rı işitiliyordu ... 

Üzerinden yarım saat geçmemişti 
ki hepimiz ocağı gürül gürül yanan 
bi~ köy evinin odasında_ idik. Masanın 
üzerinde buharı tüten bır semaver, ek
mek ve yağ vardı. 

Timofei bu beyaz çölde bir köyün 
bulunduğunu adeta burniyle koklar' 
gibi olmuştu. Kızakların yarım saatte 

zorla katettikleri bir yolu, o, bir saat
ten az bir zaman zarfında katetmişti. 
Bizlere izzet ve ikramda bulunan köy

lü, kiiyiin en ileri gelenlerinden idi. 
Köyde kalmamızı tehlikeli bulduğu i-
çin ,daha o gece bizi Biraula iatas!o • 
nuna ,attınnek iatiyordu. Halbulu bu 
smır boyunda bir aürü baydud dolaıı· 

Cumartesi : Ankara 

HALK ve YE Nl 
SİNEMALAR 

Seans saatleri 
Her&iin 

HALK YENİ 

14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Cumartesi &iinleri 
HALK YENl 

13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Pazar pnleri 
YENİ HALK 

11 
13 
14.45 
16.45 
18.45 

Geceleri ıaat 21 de 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yanıın ihbarı: (1521). - Telefoı_ı, müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehırlerara
sı: (2341-2342). - Elektrık ve Havaıazı 
Arıza Memurlu&u: (1846). - MesaJerı 
Şehir Anban: (3705). - Ta 1ı: si Te· 
lef on numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Saınanpazan civa
rı: (2806, 3259). - Yeniıehir, Havuzba· 
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksi: (3848); Birlik takıi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk v• ıol' 
Seferleri 

Sabah Alı:tam 
llk Son 
sefer sefer 

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

Uluı M. dan Çankaya'ya 
ÇanJı:aya'dan Ulus M. na 

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

Ulaı M. dan Keçiören'e 
Keçiören'den Uluı M. na 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 
Uluı M. dan Cebeci'ye 
qı+e.i' ..... V'- .-
Cebeci'den As. fabl. ra 
Aa. fabl. dan Cebeci'ye 

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

S. puan'ndın Akköprü'ye 
Akköprü'den S. pazan'na 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 
i .00 
2 ... 

7.00 -.-
7.00 
7.10 

6.15 
7.30 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

!i U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
beıs dakikada bir ıefer olup tren za
manları Hferler daha ııktır. 

!i U. Meydanı ile Yeniısehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında aaat 8 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika· 
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 va 30 dakikada bir 
muntazam ıefe:rlr." vardır. 

~ Akpmlan Ulus Me7danınclan uat 23 
deki ıon 1eferlerle bunlarm Ulu Me7-
danma dönüıleri ıinemalarm daiıhı 
uatlerine tlbldirler. 

Posta Saatleri 

Teahhütlü 18 e kadardır. 
Posta uat 19 a kadar latanbuJ cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri 

Haydarpaşa'ya 

Samıun lıattına 

Diyarbakır hattı 

Her aabab 8.20. Her 
aJı:11m 19.U ve 19.50 
da (Puartni, per· 
tembe, eumartesl 
Toroı ıBrat.) 

: Hersiln 9.35 CKayH
rl, Sıvas, Amaıya bu 
hat üzerindedir.) 
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yiyecek şeyleri alıp götürüyorlar, fa
kat kiSylUlere dokunmuyorlardı. 

Kızaklar hazırlandı. Tam yola çık
mak üzere idile ki, odanın kapıaı açıl
dı. İçeriye, içlerin.den biri çalınmıı bir 
general ilniformaaı tafıyan Uç asker 
girdi. Köylüye kıaaca aorgular, keke
liyerek verilen cevablar bafladı ve he
men arkasından üçü da masalarımıza 

Almanya • Çekoslovakya münasebetlerinin 

alacağı şekil dünyayı alôkalandırmaktadır 

H itler Almanyasının bugüne ka
dar bap.rdığı iJlerin en büyü

ğu, rı.vusturyayı ilhak ederken İtal
yanın alkışlaı mdan mahrum kalma
yışı ve İngiltereyi fazla telaşa dü
şürmeyişidir. 

Böyle bir netice manevrada büyük 
bir sarahatı icab ettinir: Esasen mü
kemmeliyetı Ren bölgc:s.inin tehlike
sizce işgalini mümkiın kılmış olan 
çok cmın bir istihbarat da bu manev
raya yardım etmiştir. 

Bu derece mahir bir manevra için, 
Çekoslovakya meselesi Avusturya 
meselesinden bam başka bir mahiyet 
arzıeder. Bunun için bir delil aranırsa 
B. Henlayn'in Londra seyahati gös
terileıbil ir. 

H itler Almanyası, bir çok sebeb

lerden dolayı Çekoslovakyaya 
kızg.ndır. Bu sebebler esasta, biribi
rinden ayrı olmakla beraber, ekseriya 
halkın nazarında mezcolur. • 

Almanlar indinde bu acbeblerin 
başlıcaları şunlardır: Südet almanla
rı "ırki", -'kUltilrel", siyasi ve idari 
haklar istemekte ve Çekoslovakyayı 
bunları kendisine vermemekle itham 
etmektedirler. 

Alman topraklarının can evine bir 
ma.bmu.z gibi girmit olan ve orta Av
rupanm büyük yolları Uatünde bulu
nan Çeık.oslova.kya Almanyanın ihti
yaçlarından pek habersiz kalan veya 

Çekoslovak devleti, Almanıyanın i
çerilerine doğru nüfuz edıetı ve onun 
hayati noktalarını yakından tehdid 
ettiği için daha ziyade canını sıkan 
bir askeri kuvvettir. 

Çekoslovak devleti, dıf politikuı 
hususunda, bir yandan Franaa ile yap
tığı uzlaşmaya, diğer tarafdan Sav
yetler birliii ile anlaşmasına istinad 
eder. 

H emen görülüyor ki, Almanya, 
cinsi ve Avrupa bakımından 

tümulü birlbirlnden çok farklı olan i-
ki meseleyi kendi lehine hal etmek: 
arzuaundıadır. 

Bunlardan biri Çekoslovakya idari 

ve iktisadi rejiminin Almanyayla 
kartıhkh daha uygun ve randımanlı 
münasebetlerde bulunacak şekilde ta
dil edilmesi. 

Öteki de, hükümran hakkına aahib 
bir devletin ıiyni ve aakeri i•tiklili
dir. 

Gene alman göziyle, birincisinden 
ikincifline doğru azalan risklerle bir 
çok hareket tarzları mümkündür. 

B unlardan biri harb, yani, Çe
koslovakyanın bütün mukave

metlerini kuvwt vuıtaıiyle bir hMn
lcde yok etmek isin doğrudan doğ
ruya bir te§Cbbüa. 

Bu hal şeklinin ortalaması yoktur. 

Avuaturyadan eaaah bir farkı çeklerin 

ne kan, ne dil, ne de kültür itibariyle 

alman olmamaları ve Alaı&nya tara

fından ~l edilmelerinin imkansız
lığıdır. Çekler, milliyetlerine candan 
bağlı, çok cesur, inadcıdırlar. Onları 
inkiyad ettirmek için ha.kiıki bir fetih 

yolunda çetin bir gayret aarfetmek, 
ve fetihten eonra elde tutmak için, 
Almanyanın umumi teeanüdünün u 
rarma, devamlı bir enerji harcamak 
lazımdır. 

Müfkil bir iş: Çek ordusu, ehemi
yeti itibariyle, Avrupanın dördüncü 
veya beşinci ordusudur, çok iyi teç
hiz edilmiş ve talim görmüştür. Bu 
ordu aşağı yukarı almai-ı ordusunun 
dörtte birini temsil eder. Fenni su
r~tte orgamze edilmif ve azimkar bir 
müdafaayı kınnak için icab eden mu
azzam vasıtalara ve askere olan ihti
yaç göz önünde tutulursa, çekler ol
dukça uzun zaman dayanabilirler. 

Bu fetih Avrupada kuvvetler mu
vazenesini tamamen alt üst etmek 
tehLik~inı ge>&tıcrdiği için - çünkü 
Çekosl,ovakyanın fethi Almanyaya 
Avuaturyada bulduğundan çok daha 
fazla mikdarda askeri, sınai ve mali 
kaynaklar temin edecektıir - kendi
ni muhafaza insiyakının, telaşa kapı
lacak bütün Avru,Payı alman istilası
na karşı ayaklandıracağı muhakkak
tır. Ve çeklerin ümidşizce döğüşme
leri muhakkak ki, şu ~ya bu yoldan, 
rusları orta Avrupadıa almanlarla tıc
mua gelmeye sevkedecektir Komü
niıt ıirayeti ve Tuna pazarlarının if
lası. 

Bu manzara göz önüne getirilince, 
harb yoliyle bir hal şekli demek olu
yor ki pek az cazibe arzeder. 

B ir batka hareket tarzı: Çekos
lovakyayı, içinden tıccezziye 

uğratarak bilvasıta zararsız hale koy
mak ve inkiyad ettinnck. 

Südet almanlatmdan başlayarak 
bütün azlıklar askeri, idari ve iktisa
'till~tari7..-.rio& JaemieA &8m bir ,._ 
Jallde, ve dlf politika hususunda veto 
halckı ve aakıert milkellefiyetlerini 
serbestçe tayin etmek aalahiyetlyle 
birlik~ elde ederlerse, federal dev
le~ kıelimenin her mutlak manasiyle 
ancak bitaraf olabalir. Çünkü diplo
maaiaine, ordu.una, polisine hakimi
yetini kaybeder. Bu, Almanya için 
en mWtemmel hal fekli olur, tehlike
aiz ve zabmetaiz bütün avantajları 
bulur. 

Böyle bir hal ,ekli, esasen, biraz sa
füyane bazı heaabların zıddına olarak 
azlıkların çe-b>alovak devletinden ay
rıimamaaını, içinde kalmalarını icab 
ettirir. Asıl çek unsurları n.ötralize 
etmenin yegane yolu, onu, ayni dev
letin sinesinde, kendi temayüllerini 
ibtal edecek veya götüriimleftirecek 
diğe runsurlarla bir arada bulundur
maktır. 

Bu ikıinci hal §ekli körü körüne bir 
harb ihtimalini nazar' olarak berta
raf eder. Fakat pratik bakımdan ayni 
tehlikeyi ortaya atar. Bugün diplo
masiler ancak tehlikenin katilettiği 
nok.tada harekete geçmek için ihti
yatlı bulunmaktadır. 

A lmanya~tn,•taliint:, yani zama-

na. h~kıkaten itimadı olsaydı, 
muhakkaıt kı yakınlar için tehlikesi 

olmayan ve ciddi mukavemet eönni
yecek bir üçüncü şekil tatbik ederdi. 

Avusturyanın ilhakının kendisine 

imkinlarını geniş sur~tte temin etti

ği bu şekil, sildetler hakkınd~ müna

sib bir anlaşmadan sonra, Çekoslo

vakyayı, iki memleketi de zencin e

dec.ck bir ekonomiık itbirliğinin ra
hatlığı ve kazançlaııiyle kutatmaktır. 
Hiç bir millet gündelik v'e afikar 
menfaatinin zıddına gidemiyeceği i
çin, siyasi münaseb_etlerin düzelmesi 
de bunu tabii olarak takib ederdi. 

. . Fa~at aarıınızın 'gülünç veya tra
Jık bır garabeti sabırsızlıkla kuvveti 
biribirine karı,tımıaktır. 

oturdu: Vodka diye avazları çıktılı 
kadar bağırıyorlardı. 

Ü bi~ çey~ek sa~t geçtikten sonra, ::imo.- I Fakat bu heyecan anlarında hiç kim-çünün arasında vaziyetin vahim feı gerı geld f k t 1 d D 
ld - . 1

; a a ya nız 1
'. ıger ı- senin aklına Timofei aelmedi. Bir gün 0 ugunu bizlere telkin eden bir fısıl- k aske l k ı h • 

ı re ses enere , genera ın emen kapcttı çarşıda idim. Kolu da genç ve 
daş~~ ~ir görütme batladı. "General", gelmelerini em~~tti.ğini söyledi ve on- güzel bir kız olduğu hal~ dolaşan iki 
hepımızın kurtuna dizilmesini isti- lar da. bu tebhge ıtaat ederek hemen büklüm olmuı bir ihtiyar gördüm. 
yprdu. Diğer ikiai, gülüyordu. Mukad- yerlerınden fırladılar. Çok ıeçrnemif- B iht" ad Ti f . idi 
deratımız taayyün etmiı aı"bı" idi. . ır· 'k" ·1.ca. .___ u ıyar am mo eı . 

• ti ı, ı ı •ı cuı seai iıittik ve ar~ından T" f "'d ··0 ndi k" 1 
B d T' . . .. ımo eı en o,.re m ı, genera e 

u aıra a ımofei kalkıp "gene- Tımofeı kapıda goz<lktü. Hiç durma- samanlığın birinde g~i bir para oldu-
ral"e giderek, ecildi ve kulağına bir dan kızaklara binip uzaklaşmamızı ğunu söyliyerek, paranın yerini göc
şeyler fmıldadı. O da ona bir müddet tenbih etti. Kızaklarda giderken, hiç tereceğim diye onu kandırmıı ve dışa
dikkatle baktıktan sonra, diğer iki ar- birimiz cesaret edip de "general"in ne rı çıkardıktan sonra boğazına sarılıp 
kada9ma hiç aldırı9 etmeden Timofei olduğunu ona eoramadık. boğaıuf. Generalden kalan tüfekle de 
ile dıprı çıktı. Kader beni t.tanbula cetirdl Bura- ikJ Mkerl aldUrmilf. Bu da bir 7olcu-

- bir korku " latlecln tstme da bir ~k cül doetlara .._ p1dlm. hakta-

Romanya 
Romen - Polonya tesanüdü 
Viitorul gazetesi (25 mayıs) romen 

- polon tesanüdü başlığı altında net· 
rettiği bir yazıda şöyle diyor: 

"Patrik ve başvekil Miron Kristiya
nın Polonyayı ziyareti, şimaldeki doe
tumuzla aramızda mevcud bağlantıla
rın sağlamlığını ve bilhassa vaziyeti 
hazıranın şiddeti karşısında işbu dost
luk münasebatım pek açık bir surette 
göstermiştir. Zira, işlerin sevki tabii
siyle biribir!erine yaklaşan Polonya i
le Romanya b eyninde ancak tesanüd 
sebebleri ve beynelmilel ileme kartı 
noktai nazar birliği mevcud olabilir. 
Bugün işbu iki devlet, sulhü korumak 
üzere ayni barikadda mevki almaları 
hususunda mühim sebeblere maliktir
ler. 

Son zamanlarda Avrupa muvazene
sinin tecrübe edegeldiği muvaffaki
yetli değişiklikler, umumi asayişi arzu 
edenler mahafilinde büyük bir nev
midiye sebeb olmuş ve barış ve mede
niyet idealleriyle mülhem olan dev
letlerin de saflarını sıklaştırmıştır. 

Üzerinde yaşadığımız bütün dünya
da karakterlerini göstermeye azmeden 
ve binnetice müstakil ve hüsnü müna
sebat dairesinde yaşamalarına ve ser
best inkişaflarına mani olmak isteyen 
işbu emperyalizme karşı milletler, her 
daim kuvvetli bir drvar tetkil edecek
lerdir. İşte, romen - polon dostluğu bu 
esas prensiblere dayanmaktadır. 

Her iki devlet, sulbü ve milli !l>eV• 

cudiyetlerini katiyetle muhafazaya 
azmetmişlerdir. Onların serbest hayat• 
!arına ve sulha kartı olan bağlılıkla
rına kartı yapılacak her hangi bir fe· 
na teşebbüa, i,t>u iki milletin sonuna 
kadar bütün kuvvetleri ile mukaveme
tini davet edecektir. 

P atrik ve Polonya başvekili Sklad· 
kwaky nutuklarında, milli te§ekkülle
riıU •• Polonyanm ve Romanyanm 
kahramanlıklarını, biribirine benze
yen tarihlerini, itmam etmekle mlikel· 
lef bulundukları kültürel münaaebet· 
leri ve tarihi münasebetlerinden edin
dikleri tecrübelere müsteniden, bey· 
nelmilel camiaya ve sulha yapaca1 t~t, 
hizmetler gibi vazifelerini beyan et • 
mi~lerdir. 

Binaenaleyh, bizim Polonya ile olan 
münasebatımız günden güne sıklap
cağı gibi bizleri biribirimize bafhyaıı 
dostluğumuz da günden güne kuvvet
lenecektir. Bizim Y,egane temennimiz, 
işbu dostluk münasebatının, Avrupa
nın bu kısmındaki siyast hayata mU
him bir faktör olmasıdır. 

Zira bugün, yeniden sulhU zaafa uğ
ratmak tefebbüılerine karıı, müttehi
den hareket eden Polonya ile Roman -
ya, beynelmilel nizamın takviyesi zım
nında mühim bir hareket yapabilir." 

• 
5 

' 1 

1 

' 

1 ? 

Soldan saia ve yukarıdan aşaiıya : 

1- Avrupahlann pek sevdiği bir sebze: 
asparagos. 

2- Uyumaktan emir. 
3- $erbet - dıizluk. 
4- Temdid etmek. 
5- Bir lruru,un kırkta biri. 
6- Sorru edatı - bir av hayvanı. 
7- Elektrikte mukavemet ölc;üsü - bu de

til. 
8- Elma ve armuda benzer havlı bir mey

va. 
9- Akm eden. 

İzmir Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 
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Emniyet teşkilatımız daha 
geniıliyor ve kuvvetleniyor 

Polis kolleji kuruluyor, zabıta 
umumi ve hususi olarak ikiye ayrıhyor 

Emniyet teşkilatı kanununun bazı maddelerinin değİ§tirilmesi 
hakkındaki kanun projesi, Kamutay dahiliye ve büdce encümen
lerinden geçerek ruznameye alınmıştır. 

Bu proje ile emniyet teşkilatının 
maddi ve manevi kalitesi yükseltil
mekte, polis mesleğinin ihtısas sınıfla
rı fazlalaştırılmakta, bir polis kolleji 
kurulmakta ,polis divanlarının teşkılı 
hakkındaki hükümler vuzuhlandırıl

makta, disipline aid bazı kararlar alın
makta, kadrolarda lüzumlu değişiklik
ler yapılmaktadır. Hükümet projesi ü
zerinde tetkikler yapan dahiliye ve 
büdce encümenleri bu tadillerin isabe
ti üzerinde durmuşlar ve maddelerde 
teşekküle aid değişiklikler yapmışlar
dır. 

Değişiklil.·lcrin e.'«mları : 
Teşkilat k.-."lununun üçüncü mad<ie

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
.. Zabıta teşkilatı umumi ve hususi 

olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. 
Umumi zabıta: silahlı bir kuvvet olan 
polis ve jandarmadır. 

Hususi zabıta : umumi zabıta hari
cinde kalan ve mahsus kanunlarına gö· 
re teşekkül edip muayyen vazifeleri 
gören zabıta kuvvetleridir. Jandarma 
ve hususi zabıta teşkilatı kendi kanun
larına ve emniyet teşkilatı bu kanun 
hükümlerine tabidir. Jandarma ve hu
susi zabıta ile emniyet teşkilatının 

merkezde ve vilayetlerde biribirile ir
tibat, muhabere ve çalışma tarzları bir 
nizamname ile tesbit edilecektir. 

8 inci madde aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

Polis: idari, siyasi ve adli kısımlara 
ayrılır. Belediye zabıtası işleri; lüzum 
görülen yerlerde idari polis kadrosun
dan ayrılan ve tahsisatı belediyelerden 
alınan bir kısım tarafından ifa edilir. 
Bu kısım memurlar dahi işbu kanun 
hükümlerine tabi tutulur. Bu suretle 
belediyelerden verilecek tahsisat nis· 
betinde olmak üzere emniyet umum 
müdürlüğü kadrosundaki §Ube müdü
rü, emniyet amiri ,ba, komiser, koıni
aer, komiser muavini ve polis sayısı 
Bakanlar heyeti kararı i le artırılabilir 

ve o zamana kadar belediye zabıtası iş· 
lerinde çalışanlar aldıkları maaş mik
darına göre ilave edilen bu kadrolara 
tayin edileceklerdir. 

Lüzum görülen yerlerde bu madde 
hükümlerine göre emniyet kadrosuna 
alınacak belediye zabıtası maaş ve 
masrafları İcra Vekilleri heyeti kararı 
ile Emniyet umum müdürlüğü büdce
sinden ödenecektir. 

Polis kolleji : 
Teşkilat kanununun 19 uncu madde-

Derece Memuriyetin nevi 

sinin sonuna şu fıkra eklenmiştir: 

Lise derecesindeki polis kollejine 
liseler hakkındaki kanun ve nizamlara 
tabi olarak orta mektep mezunları alı
nacaktır. Polis kollejini muvaffakiyet
le bitirenler polis memurluğuna tayin 
olunacaklardır. Polis kolleji mezunla

rı, on beş sene filen hizmet etmedikçe 
istifa edemiyeceklerdir. Bu müddet
ten evel istifa edenler meslekten hiçbir 
hak taleb etrııiyerek devletçe tahsilleri 
için kendilerine yapılan masrafları Ö· 

demeye mecburdurlar. 

25 inci maddenin sonuna şu fıkra i
lave edilmiştir: bunlardan bir sene 
zarfında enstitü veya mektebe sevke
dilmiyenler arasında iyi sicil alanlar 
polis memurluğuna tayin edilebilecek
lerdir. 

75 inci maddeye de şu fıkra eklen
miştir : 

Emniyet umum müdürlüğü inzibat 
komisyonunca verılen meslekten ihraç 
cezalarından başka, kararlar umum 
müdürün tasdikiyle ve meslekten 
ihraç kararlan umum müdürün tasvi
bi ve vekilin tasdiki, vilayet inzibat 
komisyonlarının meslekten ihraç ka
rarlarından başka kararları valilerin 
tasdikiyle ve ihraç kararları valilerin 
tasvibi ve vekilin tasdiki ile; 

Vilayet polis divanlarının meslekten 
ihraç cezalarından başka kararları va
lilerin tasdiki ve ihraç kararları vali
lerin tasvibi ve vekilin tasdiki ile; 

Polis enstitü ve polis mekteplerin
deki polis divanlarının stajyerler ıle 

polisler hakkında meslekten ihraç ce
zalarından başka kararlan, enstitü ve
ya mektep müdürlerinin tasdiki ile ve 
ihraç kararları umum müdürün tasvi· 
bi ve vekilin tasdiki ile tekemmül ede
cektir. 

Teşkil5t kanununun 77 inci madde
si apğıdaki 9ekilde değittirilıni!tir: 
bu kanunun 13 üncü maddeainde tea-
bit edilen emniyet polis memurları ha· 
ricinde kalan memur ve müstahdemler 
ile muamelat memurları inzrbat suçla
rından dolayı aldıkları maaş derecesi-

ne göre merkez veya vilayetlerdeki in
zibat komisyonlarına veya polis di
vanlarına sevkolunacaklardır. 

Emniyet teşkilatı hakkındaki 3201 
sayılı kanunun 95 inci maddesine aşa
ğıdaki cetvel konulmuş ve 3223 sayılı 
kanuna bağlı cetvelde Emniyet işleri 
umum müdürlüğüne aid kısım kaldı
rılmıştır: 

Aded Maaş 

2 

4 

4 

l:.mnıy<:t umum muduru 1 !25 

90 
90 
80 
70 
90 
80 
80 
70 
70 
55 
45 
55 

45 
40 
35 
30 
90 
80 

6 
4 
5 

5 
6 
6 
7 
8 
7 
8 
g 

10 
11 
4 

5 

6 

7 

8 

8 

Emniyet umum müdür muavini 2 
Emniyet umum müdürlüğü polis tefti§ heyeti reisi 1 
Emniyet umum müdürlüğü daire reisleri 4 
Emniyet umum müdürlüğü şube müdürleri 12 
Emniyet başmüfettişi 4 
Emniyet polis başmüfettişi 1 
Emniyet başmüfettişi 4 
Birinci sınıf emniyet polis müfettişi 2 
Emniyet müfettişi 5 
İkinci sınıf emniyet polis müfettişi 3 
Üçüncü sııuf emniyet polis müfettişi 3 
Emniyet müfettişi 7 
Emniyet müfettişi 9 
Emniyet müfettişi 8 
Emniyet müfettiş muavini 10 
Emniyet müfettiş muavini 10 
Ankara ve İstanbul emniyet müdürleri 2 
Birinci sınıf emniyet müdürleri 8 
İkinci sınıf emniyet müdürleri ve Ankara, İs-
tanbul emniyet müdür muavinleri 17 

Üçlincü sınıf emniyet müdürleri, emniyet u. 
mum müdürlüğü şube müdür muavinleri ve An-
kara, İstanbul emniyet Md. şube müdürleri 32 
Dördüncü sınıf ~mniyet müdürleri ve emniyet 
müdür muavinleri ve emniyet müdürlükleri şube 
müdürleri 24 
Birinci sınıf emniyet amiri, emniyet müdürlük-
leri, emniyet müdürlükleri şube şube müdürleri 
ve şube müdür muavinleri 42 

70 

55 

45 

45 

tJt:US 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

10 
11 
12 
14 
u 
12 
14 
14 
5 
6 
6 

7 
11 

7 
ö 

9 
12 

7 
8 
9 
7 
8 
9 

12 
14 
16 
12 
14 
14 
14 
10 
11 
12 
14 
16 

5 
7 
9 

10 
11 
10 
11 
12 
14 
11 

11 
7 
8 

9 
10 
11 

7 

6 
9 

10 
11 
12 
7 

10 
11 
11 
12 
14 

lkHl\,.l smıı emn1yet amiri, emniyet müdürlük. 
leri muavinleri, emniyet müdürlükleri şube mü
dürleri ve şube müdür muavinleri 
Uniformah ve sivil başkomiser 
Üniformalı ve sivil komiser 
Üniformalı ve sivil başkomiaer muavini 
Üniformalı ve sivil polis 
Tedkik başmemuru 
Fen memuru 
Tedkik memuru 
Dördüncü sınıf muamelat memuru 
Basın ve yayın tedkik mütehassısı 
Basın ve yayın tedkik mütehassısı muavini 
Laboratuvar şefi 
Laboratuvar şefi 
Fotografçı 

Baş tercüman 
Tercüman 
Tercüman 
Müracaat memuru 
Başhekim 

Hekim 
Hekim 
Diş hekimi 
Diş heüimi 
Diş hekimi 
Kabile 
Kabile 
Kabile 
Sıhhat memuru 
Sıhat memuru 
Polis nezarethane memuru 
Tımarcı 

Birinci sınıf muamelat memuru 
İkinci sınıf muamelat meuru 
Üçüncü sınıf muamelat memuru 
Dördüncü sınıf muamelat memuru 
Beşinci sınıf muamelat memuru 

Polis enstitüsü ve kolleji 
Enstitü müdürü 
Enstitü müdür muavini 
Dahiliye müdürü 
Başkomiser 

Komiser 
Birinci sınıf muamelat memuru 
İkinci sınıf muamelat memuru 
Üçüncü sınıf muamelat memuru 
Dördüncü sınıf muamelat memuru 
Eczacı 

Laboratuvar memuru 
Öğretmen 
Öğretmen 
Öğretmen 
Öğretmen 
Öğretmen 
Li-n öğretmenleri 

I stanbul pol is mektebi 
Mekteb müdürü 
Dahiliye müdürü 
Başkomiser 

Komiser 
Komiser muavini 
Muallim 
Muallim 
Muallim 
İkinci sınıf muamelat memuru 
Üçüncü sınıf muamelat memuru 
Dördüncü sınıf muamelat memuru 

42 
169 
301 
899 

5854 
12 
10 
25 
12 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 

3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

25 
47 
90 

197 
283 

1 
1 
1 
2 
4 
1 

3 
3 
5 
1 

4 
12 
5 

11 
8 
3 

10 

1 
1 

1 
1 
2 
1 
5 

8 
1 
2 

6 

45 
35 
30 
25 
20 
25 
25 
20 
20 

80 
70 
70 
55 
30 
55 
45 
40 
25 

55 
45 
40 
55 
45 
40 

25 
20 
16 
25 
20 
20 
20 
35 
30 
25 
20 
16 

80 
55 
40 
35 
30 
35 
30 
25 
20 
30 
30 
55 
45 
40 
35 
30 
55 

70 
40 
35 
30 
25 
55 
35 
30 
30 
25 
20 

Bu kanunun 47 inci maddesinde yazılı memuriyetlerle basın ve yayın ted
kik mütehassısı ve muavininin, tercüman, hekim, dit hekimi ,kabile, timar_ 
cı ve eczacıların, müracaat, sıhat, nezarethane, laboratuvar ve muamelat 
memurlarının, öğretmen ve muallimlerin maaşları emsal hasılı ücret olarak 
da verilebilir. 

Öğretmenlerle muallimler, bu kanunla tayin edilen maaş tutarı mikdarı
nı geçmemek üzere ders ba,ına tesbit edilecek ücretle de istihdam olunabilir 

Projenin sonuna eklenen bir mu· 
vakkat madde de şudur: dahili dekorasyonu için bir müsabaka 

1938 malt yılı umumi muvazene açılmıgtır. 

kanununun 5 inci maddesine bağlı D 2. - Müsabakaya girecek resimler 
cedvelinde emniyet işleri umum mü_ iktisad ve~aletinin tayin edeceği bir 
dürlüğü kısmına §U ücretler eklen- jüri heyetince tetkik edilecekti.r. . 
miştir: . 3. - Müsabakaya .gi.recek resımlerın 

2 adet mali polis mütehassısı ücret- nıhayet 15.7.938 tarıhıne kadar Anka-

1 • 200 l" . ra'da iktisad vekaletinde New York 
erı ıra 1 1 . r ~. 

3 adet mali olis eksperi ücretleri dünya sergisi Türkiye k~mı~er ~gıne 
. p makbuz mukabilinde tevdı edılmış ol-

100 er lıra. 
Proje 31 mayıs 938 den itibaren yü

rürlUğe girecektir. 

lktisoi1bakanh01 
~' . 

1939 Nevyork sergisi 
dekorasyon müsabakası 

lktisad Vekaletinden : 
1. - 1939 New York dünya sergisin· 

de inşa edilmiş olan Türkiye paviyonu 

ması ,arttır. 

4 - Müsabakayi kazanan sanğatka
ra 1000 lira mükif~t .verilecektir. 

5. - Müsabakaya gırıp de kazanma. 
yan sanğatkarlara aid eserlerden isti
fade edilen kısımlar için verilecek be
del jüri heyetince ayrıca takdir edile
cektir. 

6. - Müsabakaya gönderilecek re
simlerin evsafı, mevzuu ve saire hak
kındaki şartname, türk paviyonu pla· 
niyle maktaları ve bu hususta lazım 
gelen izahat Ankara'da iktisad vekale
ti dahilinde sergi komiserliğinden a· 
Jınabilir. (1920) 3486 

Satılık ev ve bağ 
münakasası 

Ankara Valiliğinden : : 
6.6.938 gününde ihale edileceği itan 

edilen Çubuk deresindeki kum par&el
lerine talih zuhur etmediğinden ihcile 
müddeti 16.6.938 perşembe gününe l:a· 
dar uzatılmıştır. 

Talihlerin yevmi mezkOrda saat 15 
de vilayet daimi :ncumenıne ve şart
namesini görmek isteyenlerin de hu
susi idare tahakkuk ve tahsil müdür
lilEünc müracaatları ilan olunur. 

(1834) 3378 

Ankara Defterdarlığından : 

Kıymeti Cinsi Mahallesi 

250 
2000 

Ahşap hane 
Bağ 

Keçiören 

" 

Sahibleri 

Keçiören konserve 
fabrikası sahibi 
Mazhar ve hisse
darları 

Borçlu 

Keçiören konserve 
fabrikası sahibi Mazhar 

6,20 

İzahat 

Kızılbey tahsil 
şubceine 927 sc. 
nesi muamele ver-
gisinden 1724 li
ra 22 kuruş ver· 
gi borcu için 

Yukarıda yazılı gayri menkuller, sahibinin vergi borcundan dolayı satıla cağından 21 gün mliddetle müzayede· 
ye konulmuştur. Taliplerin 28.6-938 tarihine müsadif salı günü saat 15 de Ankara vilayeti idare heyetine mü· 
racaa1ları ilin olunur •. (1727ı 

IKOCOK 
Satılık : 

SatıWı: - Ankaranrn her tarafında 
imarca parıellenmi§ küçük çapta inşa
ata elveri§li arsalar Neşet Şeren Tel. 
2406 3036 

Sabhk - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton, kargir ve ahşap ucuz 
evler ve apartımanlar Neşet Şeren Tel. 
2406 3037 

Sablık - Ankaranın her tarafında 
imar dahil ve haricinde parça parça sa· 
tılabilecek toptn arazi, baf ve bahçeler 
l\J eşet Şeren Tel: 2406 3038 

Sablık Apartman, Ev - Ankaranın 
her semtinde irat getirir beton, kargir 
ahşap apartmanlar evler Tel: 1538 

3383 

Satılık Arsalar - Ankaranın her 
semtinde imarca parr.ellenmiş küçük 
çapta inşaata elverişli arsalar Tel : 
1538 3384 

Acele aatılık Arsa - Maltepenin en 
hakim yerinde münferid inşaata mü
said ehven fiatla : 1538 3385 

Acele ~atılık ev - Yenişehirde Dev
let Şurası yanında Elgün S. No. 5 
2 kat 7 oda konforlu 745 M. bahçeli. 

. 

Tl: 2406 Neşet Şeren. 3418 

Elveritli acele aatılık arsa - Türk 
Maarif Cemiyeti kolleji yanında cephe 
21, derinlik 19, Yenişehir Yiğitkoşun 

S. No. 26 ya müracaat. 3447 

-Satılık - Maktuan 2500 liraya yuka 
rı Ayrancıda 20 dönüm bağlı 2 katlı ev 
Mukaddem caddesi No. 43 bakkal Kay -
serili Mustafa'ya müracaat. 2502 

-Azimet baıebiyle satılık ana - Ye 
nişehir Karanfil cadde. 15 No. 550 M 
cephe 18 M. en müsait fiatla. Müracaa t 
Selanik Cad. No. 16 Tl. 2323 3530 

Kelepir arıa - Maltepenin en hakim 
yerinde 695 M. gayet ucuz verilecek. H . 
Alıcı oğlu Tl. 1538 3532 

Acele satılık arıa - Yenişehir Oku 
la sokak 348 M. blok başı uygun fiat 
la H. Alıcı oğlu Tl. 1538 3533 

-
-
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Küçük ilôn şartları f . 

Dört satırlık küc;uk ilanlardan : ! 

!
Bir defa için 30 Kuruş ! 
İki defa için 50 Kuruş j 
Üç defa ic;in 70 Kuru!) i 
Dbrt defa ic;in 80 Kurus 1 
Devamlı küc;ük ilanların her defası için! 
ıo kuruş ahnıı. Mesela 10 defa nesredi·j 

iıecek bir ilin için 140 kuruş alınacaktır.! 
f Bir kolaylık olmıık üzere. her ıaur, ke· 

i
lime aralarındaki boşluklar müstesna: 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kiıçük ilanı 
120 harften ibaret olmalıdır- ! 
Dört satırdan fazla her saUr için aynca! 

' 1 111~11~~,7:~,,~::~010r .. 011111 ,. ....... , .. ,,,, .. .-1 
murabbaı arsa satılıktır. lstiyenıeril 

emirlibahçede Dölen sokağında 8 n 
maraya veya devlet derniryollan h~ 

t dairesinde Bay Fazıl Annç'a m ürl 

D 

la 
, aatları 3666 

Kiralık : 

f 
Kiralık oda - H er t arafa yakın ko.ı 

or, Karaoğlan Çiftlik mağazası ya 
Merkez Ap. 1 inci kat apartıman önü 
deki gazeteciden sorulması 3541 

o 
latanbul'da - M öble ve konforlu ~ 

dalı bir dairede 3 yahut 2 oda kiralı 
r. Taksimde Abdülhak Hamit Cad. tı 

F üruzan Palas No. 1 3548 

Kiralık 1 oda - Taşhan Müdafii 
Hukuk Cad. Sakarya eczanesi üstündj 

i apartıman 3 üncü kat 5 inci daire)/ k 
müracaat. 3555 

d 
Kiralık - Atatürk bulvannda beşi 

alı apartman mobilyalı veya mobily 
ız 3 aylık veya senelik. Telefon : 36 s 

35 

Bir Bay için - Moble ve konfo~ 
da Yenişehir Tuna caddesi Yiğit ~ 
un sokak No: 15 35~ 

o 
ş 

Kiralık kat - 4 oda, 1 hol, barıt"I 
ütün konforu haiz, bahçeli. Havuıbt 
ı Çelikkale sokak No. 6 Mahmut gd 

b 
§ 

a dalı Tl. 1976 3607 

Kiralık- Yenişehir Meşrutiyet~ c 
esi köşe başında ve iş~ek bir mevki 
iralık daire ve dükkanlar kapı 

d 
k 
müracaat. 3665 

Kiralık - Kavaklıdere civarında~ 
"Ven. ıevleM ot.•\ı.U.. .ı--.g---.,. ı...- ,.J !;. I "" 

a 
müştemilat 300 M. bahçesiyle satılık 
tır. Koyunpazan 78 No, lu dükkand 
lastikçi Tevfiğe müracaat edilmesi. 

. 
a 

3549 

-
-
-
2 

Satılık - Koyunpazarında, Ulucan 
larda ve zahire pazarında iyi icar getı 
rir kahvehane ve dükkan: Ticaret oda 
sında Bahattin Pekel'e müracaat. 355 

n 
a 
6 

Spor Otomobil - Renault marka 
kullanılmış bir spor otomobili ehve 
fiyatla acele satılıktır. 3005 numaray 
telefon edilmesi. 357 

-
4 

Satılık Apartman - Maltepe asfal 
tında 856. M. arsa üzerinde bahçeli 
kat 2 daireli bahçesinde ayrıca iki od 
konforu tam grajlı Tl: 2406 Neşet 

a 

357 9 

. 
u 
7 

Kelepir acele satılık çif tllk - Gölba 
şı civarında 150 hektarlık çayırlı sul 
çiftlik ehven fiatla verilecek. Tl. 248 
Vahdi Değruer. 3582 

t rik ve terkosu olan geniş hol üzeri 
3 oda ve sair müştemilatı havi bağlı 
kiralıktır. Dahiliye Vekaleti mutcmq 
Ahmet Hamdi'ye ve yahut 1230 ~ 
ı cfona milracaat. S630 

Kurslar: • 
.. 

t 
a 

Daktilo Kursu - 48 inci devres~l 
emmuz 938 ilk haftasında başlıyot· 

yda diploma verilir. Yeni hal ark 
Yenihamam apartmanı Tel: 3714 36 

lş verenler : 

1 
1 

Aranıyor - Tecrübe ve tercüme 
erinde çalışmak üzere bir almanca 
en lazımdır. Ankara Posta K. 184J 

müracaat. 3606 _ 

lş arayanlar: 

-Acele aatılrk arsa - Yenişehir Ka 1 
Çabuk ve kuvvetli hesab öğren~ 

r 
i -

vaklıdere cadde üzerinde asfalta nazı ı 
çin- Yeni bir metod sayesinde en 

ehven !iyatla .~atıhktır. ~lus !1fın me hesab bilenlere dahi en çok 45 gütı1 murluguna muracaat ~dılmesı. 3634 b 1 1 hab ·ı d eti u unan ara mu ere ı e ers v 
ı· Satılık arsa - Cebeci hastahanesi s mektedir. - Ulus'ta hesap rumuztl 

rasında Balkehriz semtinde 2003metre1 mektupla müracaat. 3551 

Malatya Bez ve İplik Fabrikası 
T. A. Şirketinden: 

Şirketimiz Adana Fabrikası Mamulatı: 
Kaput Bezi Fiatları; 

Tip 

ı 

14 
14 

Genitlik 

75 
85 
90 

Top metre 

36 
36 
36 

Fi atı 

725,-
751,-
784,-

Ayrıca elbiselik grizet ve dikişsiz Torba siparişleri kabul edilir. 

İplik Fiatları: 

Vater Numarası .. .. .. " .. .. 
" .. 

4 
6 
8 

10 
12 

Fiatlar fabrika teslimidir. 

Paketi 

295,-
315,-
335,-
335,-
395,-

Siparişler doğrudan doğruya Adana fabrikamız müdürlüğüne 
veya Ankarada Yenişehirde Atatürk alanında Şirket İdarei merke· 
ziyesine yapılabilir. 

Siparişler Banka garantisi mukabilinde 91 gün vade verilebilir. 

856 
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rastlayan perşembe günü saat ıs de 
Kabataşda levazım ve mübayaat şube 
sindeki alım komiıyonunda yapıla

caktır. 

IV - Şartname ve projeler "'l.64,, 
lira bedel mukabilinde inhisarlar le
vazım ve mübayaat şubesiyle Anka
ra, Erzurum Başmüdürlüklerinden 
ve Kars müstakil müdürlüğünden a
lınabilir. 

yaprak tütünün mahallerinden .İatan- j 
bul depolarma nakli olup nakliye üc -
reti muhammen bedeli 20.000 liradır. 

2 - Bu yoldaki eksiltme şartname
sini istekliler, İzmit, İstanbul Ankara, 
Adapazar, Hendek, Düzce, Bolu inhi
sarlar idarelerine müracaatla görebi
lirler. 

M. M. bakanhğı 

Askeri mekteplere 

J1 

o 

Demiryolları 

Çam kereste alınacak 
D. O. Yollan Satın Alma Komisyo

nundan: 
Metre mikabı muhammen bedeli 45 

lira olan takriben 6316,478 metre mi
kabı çam kereste 27.6.938 pazartesi gü
nü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle 
Ankarada idare binasm:ia satın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 15.119,66 
lire:hk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikas• ve tekliflerini ayni 
gün saat 14.30 a kadar komisyon ıcis
liğine vermelerı :azımdır. 

Şartnameler 1421 kuruşa Ankara, 
Eskişehir, İzmir ve Haydarpaşa vez
nelerinde satılmaktadır. (1738) 3570 

Muhtelif memurlar ahnacak 
D. D. Yolları U. Müdürlüğünden: 
Devlet demir yolları yol, cer, tica

caret ve hasılat; hareket, muhasebe, 
malzeme servisleri için Ankarada ve 
işletmelerde çalışmak üzere müsaba. 
ka ile memur alınacaktır. 
Alınacak memurlar yüksek, lise, 

orta mekteb mezunu olabilir. Yüksek 
mckteb mezunlarına 113 lira ve bun
lardan lisan bilenlere 130 lira. Lise 
mekteb mezunlarına 74 lira ve bunlar 
dan lisan bilenlere 83 lira, Orta mek. 
teb mezunlarına 61 lira ve bunlardan 
lisan bilenlere 67 lira ücret verilecek
tir. 

Ankarada istihdam edileceklere aY· 
rıca 15 lira mesken tahsisatı verilir. 

Taliplerin 35 yaşmı geçmcmif ol
maları ve memurin talimatnamemizde 
ki memurluk evsafını haiz olmaları 

şarttır. Her tahsil derecesine göre, 
ayn ayrı, imtihan açılacaktır. Sorula. 
cak sualler, umumi malfımat, riyaziye, 
ve muhasebeden ibaret olup ayrıca ih
tiyari her hangi bir lisandan da yazı 
yazdırılacaktır. İmtihanlar Ankara, 
Haydarpaşa ve İzmir, Adanada iflet. 
me müdilrlüklerinde yapılacaktır. 

İmtihan 20-Haziran.938 pazartesi 
&Unü saat 13 de başlıyacaktır. 

Talip olanların ellerindeki vesaikle 

lepnamelerinde hangı servısı ıntıhap 

ettiklerini ilave etmeleri, imtihandan 
evci idare doktoruna muayene olına
larz lüzumu ilan olunur. (1717) 3485 

Doldurma ve boıallma 
münakasası 

Devlet Demiryolları Umumi ldare
linden: 

Ankara deposuna 31-5-939 sonuna 
kadar gelecek takribi 30.000 ton ma
den kömürünün boşaltılması ve ma
kinelere yükletilmesi ve depo civarı
nın temizliği işlerinin ihalesi 23 ha
ziran 938 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 15 de yapılmak üzere ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

Muhammen bedeli 7.800 liradır. Bu 
ite girmek istiyenler 585 liralık mu
vakkat teminatını yatırarak 1-7-937 
tarih ve 3645 sayılı resmi gazetede 
neşrolunan talimatname hükümleri 
dahilinde müteahhidlik vesika ve be-

~ 
yannameleriyle beraber aynı gün sa
at 14 e kadar Ankarada ikinci itlet
me komisyonuna müracaatları lazım-

e
ti dır. Şartname ve mukavele projeleri 

komisyonca parasız olarak verilmek-
tedir. (1792) 3598 

Kazma ve kürek sapı ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyo

nundan: 
Muhammen bedeli 5075 lira olan 4 

kalem muhtelif kazma ve kürek sapı 
27.6.938 pazartesi günü saat 15 de ka
palı zarf uslü ile Ankarada idare bi 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 380.63 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14 de kadar komisyon reisli
ğine vermeleri Hizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankaıa

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (1737) 3613 

Sönmemiı kirec ahnacak 
D. Demiryolları Satın Alma Ko

misyonundan : 
Muhammen bedeli 4350 lira olan 300 

ton yüksek kalitede sönmemit kireç 
29.6.938 çarşamba günü saat 15.30 da 
kapalı zarf usulü ıle Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3215.25 
liralık muvakkat teminal ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 

t 14.30 & kadar komİI OD 

lıı 
, .. 

reisliğine vermeleri lazımdır. ı deki vcsaikle me.zkur gün ve saatte 
Şartnameler paras:.z olarak Anka- komisyona müracaatları. (1805) 3372 

ra'da malzeme dairesinden, Haydarpa- 1 .., 

şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden da- 4 ton kHe( kaymagı ahnacak 
ğıtılmaktadır. (1755) 3379 Aakeri Fabrikalar Umum Müdür-

-- . ---
Fa~ri~al°-' 

50 ton yonga sahlacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komiayonundan : 
Tahmin edilen bedeli (375) lira o

lan 50 ton yonga askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü Ankara satın alma 
komisyonunca 27 haziran 1938 pazar
tesi günü saat 10 da açık artırma ile 
satılacaktır. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (28) lira (13) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaiklc mczk<kr 
gün ev saatte komisyona müracaatla-
rı. (1760) 3563 

150 ton 
koku 

döküm 
ah nacak 

lüğü Satm Alma Komiayonundan: 
Tahmin edilen bedeli (1200) lira o

lan 4 ton kireç kaymağı askeri fabri
kalar umum müdürlüğü Ankara satın 
alma komisyonunca 2.7.938 cumartesi 
günü saat 10 da açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Talihlerin mu
vakkat teminat olan (90) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vcsaikle me:ıkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (1785) 3371 

Ankara Belediyesi.' 

Elbise, kundura ve saire ahnacak 
Ankara Belediyeainden : 
l - Su işleri müstahdeminine 

yaptırılacak 73 takım elbise, 54 takmı 
Tulum elbise, 68 çift postal, 5 çift 
fotin için istekli çıkmadığından açık 
eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

1 
2 - Muhammen bedeli 1149,45 lira

dır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü- 3 - Muvakkat tcmnatı 87,20 lira-
v .. S Al K ' d dır. gu atm ma omısyonun an : 

Tahmin edilen bedeli (6000) lira o
lan 150 ton döküm koku askeri fabri
kalar umum müdürlüğü Ankara satın 
alma komisyonunca 28.7.938 perşem'.Je 
gilnü saat 11 de kapalı zarf ile ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Talihlerin mu
vakkat teminat olan (450) lirayı havi 
teklif mcktublarını mezkfir günde sa
at 10 na kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vcsaikle 
mczkfir gün ve saatte komisyona mU-
racaatları. (1761) 3616 

ton döküm 
ah nacak 

198 
koku 

4 - Şartnamesini görmek istiyen-
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 14 haziran 938 sah gü
nü saat on buçukta belediye encüme-
nine müracaatları. (1670) 3327 

G~mrok ve inhisarlar B. 

Rakı fabrikası ve anason 
anhan yaphnlacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

1 - Şartname ve projeleri mucibin
ce btanbulda Paşabahçede yaptırıla
cak rakı fabrikaaı ve anaaon anıbarı in
patı - her ikili birden kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konmuttur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü- ll - Rakı fabrikasının keşif bedeli 
ğü Satın Alma Komisyonundan : 296358 lira 04 kuruş ve anason anban-

Tahmin edilen bedeli (9702) lira o- nm keşif bedeli ise 14683 lira 03 kuruş 
döküm koku askeri fahri- olup ccman 311041 lira 07 kuruş ve mu-

• .... ...... ':ıı!llM ... a .._ ,._..,,.,. . F -·-Mi: ı • 'I' .,.,... _ 
alma komisyonunca 28.7.938 perşembe 111 - Ekıiltme 29.Vl.938 tarihine 
günü saat 11.30 da kapalı zarf ile ihale rastlayan çarşamba günü saat 11 de 
edilecektir. Kabataşta levazım ve mübayaat şube-
Şartnamc parasız olarak komisyon- sindeki alım komisyonunda yaprlacak

dan verilir. Talihlerin muvakkat temi- tır. Kapalı zarfların en geç saat 10 na 
nat olan (727) lira (65) kuruşu hilvi kadar makbuz mukabilinde alını ko
teklif mektublarını mezkur günde sa- misyonu ba§kanhğına verilmiş olması 
at 10.30 za kadar komi•yona vermel"!ti lizımdır. 
ve kendilerinin de 2490 numaralı !<a- iV - Şartname ve projeler 16 lira 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle bedel mukabilinde inhisarlar umum 
mezkur gün ve saatte komisyona rcil· müdürlüğü levazım ve mübayaat şu
racaatları. (1762) 3617 besiyle Ankara ve İzmir bat müdür

lüklerinden alınabilir. 

ton döküm 
ah nacak 

100 
koku 

Askeri Fabrikalar Ummn Müdürlü
ğü Sabn Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 4900) lira o
lan 100 ton döküm koku askeri fal,ri
kalar umum müdürlüğü Ankara satın 
alma komisyonunca 28.7.938 pcr,~mbe 
günü saat 10 da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Talihlerin mu
vakkat teminat olan (367) lira (50) ku
ru, ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vcsaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(1763) 3618 

3 ton tuz ruhu 
Askeri Fabrikalar Umum Mü.dür-

V - Eksiltmeye iştirak etmek iste
yenlerin fennt evrak ve veaaikini in
hisarlar umum müdürlüğü inşaat şu
besine ibraz ederek ayrıca vesika alma
ları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile inşaat şubemizden 
alınacak eksiltmeye İ'ltirak vcsikasmı 
ve muvakkat teminat parası veya mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
larm yukarıda yazılı olduğu veçhile 
eksiltme günü en geç saat 10 na kadar 
adı geçen alım komisyonu başkanlığı
na makbuz mukabilinde verilmiş olma
sı posta ile gönderilecek zarfların da 
bu saatten evvel komisyonda bulundu
rulması lazımdır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilrnez. (3469/1828) 

3377 

İdare binası yaptırllacak 
lüğü Satm Alma Komisyonundan: inhisarlar Umum Müdürlüiünden : 

Tahmin edilen bedeli (600) lira olan 1 - Şartname ve projesi mucibince 
3 ton tuz ruhu Asked fabrikalar umum Karsta yaptırılacak idare binası in
müdürlüğü Ankara aatın alma komis- şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
yonunca 4.7.938 tarihinde pazartesi konmuştur. 
günü saat 10 da açık eksiltme ile ihale il - Keşif bedeli "32642" lira "56,, 
edilecektir. Şartname J:larasrz olarak kuruş, muvakkat teminatı "2448.20,, 
komisyondan verilir; talihlerin mu- liradır. 
vakkat teminat olao:ı (45) lira ve 2490 ı 111 - Eksiltme 16-6-1938 tarihine 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin- !.----------------

Kereste ahnacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ticaret Şubesinden : 

4232 adet 
1840 ,, 

28566 " 12420 " 

Köknar tahtası 

" " .. .. 
" 

,, 

Eb'adı 

0,015 x 0,20 x 
o, 02 x 0,18 x 
0,015 x o.ıs x 
o, 02 x 0,14 x 

4 M. 

4 " 
4 " 
4 ,, 

Metre mikabı 

50,788 
26,500 

257,000 
139,100 

473,388 

Yukarda miktar, cins ve ebadı ya.zıh 473,388 metre mikabı kereste An
karada Marangoz fabrikasma teslim şartile satın alınacaktır. İsteklilerin 
fiatlı tekliflerini 24 haziran 1938 cuma günü saat 14 de kadar Ticaret şu-

besine vermeleri. 
Bu kerestenin şartnamesini almak isteyenler: Her gün saat 13,5 ile 

15,S kadar Ankarada - Ticaret tubesine, İstanbulda • Fındıklıda satın al-
ma komilyoııuna müracaat edebilirler. (1813) 3375 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin fenni evrak ve vcsaikini in
hisar inşaat şubesine ibraz ederek ay
rıca vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaik iıe inşaat şubemizden 
alınacak ehliyet vesikasmı % 7,5 gü
venme parası veya mektubunu ihtiva 
idecek olan kapalı zarflarm eksiltme 
günü en geç saat 14 de kadar yukar
da adı geçen alım komisyonu başkan
lığma makbuz mukabilinde verilmiş 
olması ve posta ile gönderilecek mek
tupların da bu saatte komisyonda bu
lundurulması lazımdır. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 

(3155 - 1636) 3276 

Vilayetler -· ... 
Muhtelif inşaat 
Adanada Su işleri Altıncı Şubt

Mühendisliğinden : 
1 - Eksiltmeye komılan iş: Adana

da Elektrik fabrikası civarındaki ar
sa üzerinde yapılacak işletme binası 
ile teferruatından bulunan garaj ve 
depo kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - işbu üç binanın keşif bedeli 
mecmuu 29246 lira 28 kuruştur. 

3 - Eksiltme 938 senesi haziranı
nın 17 inci cuma günü saat ıs de A
dana Su işleri 6 ıncı şube mühendis
liği binasında toplanacak ihale komis 
yonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
2200 lira muvakkat teminat vermek 
ve ticaret odasında akyıdlı olduğuna 
dair vesika ibraz etmek ve 20.000 li
ralık bina inşaatı yaptığını natık na
fıa vekaleti yapı itleri müteahhitlik 
vesikasını göstermek meşrutur. 

3 - Eksoltmc müddeti 8.6.938 gü
nünden 23.6.938 perşembe günü saat 
11 re kadar 15 gündür. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile
dir. 

5 - Muvakkat teminat akçası mik
darr 1500 lira veya o mikdar itibarı 
hükümetçe musaddak milli bankalar 
teminat mektublarıdır. 

6 - Talihlerin ticari durumlarını 

bildirir tecim odalarından musaddak 
bir vesikayı İzmit başmüdüriyetinde 
müteşekkil eksiltme komisyonuna te
minat makbuzu ile birlikte gösterme
si şarttır. 

7 - Teklif mcktubları 23.6.938 gü
nüne rastlayan perşembe günü saat 11 
re kadar İzmitte müteşekkil komis-
yonca kabul edilir. (1822) 3375 

Göçmen misafirhanesi 

yaptırılacak 

Koca.eli Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Tuzlada yapılacak 41579 lira 40 

kuruş muhammen bedeli keşifli üç 
göçmen misafirhanesi inpatı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Bu inşaata aid evrak şunlardır. 
A - Umumi vaziyet planı. 
B - Tahaffuzhane binaaı planı 
C - Eksiltme şartnamesi 
D - Bayındırlık işleri genel şartna-

mcsi 
E - Fenni şartname 
F - Mukavelenamf! 
H - Tuzla tahaffuzhanesi göçmen 

koğuşu keşifnamesıi 
t -Tahaffuzhane binası tarifname-

si 
J - Hususi tarifname 
K - Pis ve temi:ı su tesisatı tarif na-

mcsi 
L - Vahidi fiat ve metraj tarifna-

mesi 
2 - İşbu evrak 208 kuruş bedel mu

kabilinde Kocaeli nafıa müdürlüğün
~n alınabilir. 

3 - Ekailtme 30.6.938 perfembe gü
nü aaat 16 da nafıa müdürlüğü daire
sinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 3119 lira-

maaşh ög retmen 

aranıyor 

l - Kır.ık.kale askeri sanat liseaine 
riyaziye, Erzincan askeri orta okulu
na riyaziye, tabii ilimler, Konya aske
ri orta okulu ile Ankara gedikli erbaş 
hazırlama orta okuluna birer riyaziye 
öğretmeni alınacaktır. 

2 - İsteklilerden: Kültür öğretme
ni olanların veya öğretmenliğe kanu
ni ehliyeti bulunan devlet memurla
rının müktesep hakları göz önüne a
lınmak şartiyle 30 : 40 lira asli maaş. 

Yüksek okul mezunlarından olup 
yeniden ilk memuriyete geçeceklere 
de barem 12. dereceden maaş verile· 
cektir. 

3 - Öğretmenlik için başlıca şart
lar şunlardır: 

a) Öğretmenlik kanuni vasıf ve eh· 
liyetini haiz olmak. Yani: (Lise için. 
üniversite riyaziye şubesinden, yük
sek mühendis mektebinden veya yük
sek öğretmen okulu riyaziye şubesin
den mezun olmak.) 

Orta mektebler için: Yukarıda yazı· 
h üç yüksek okuldan veya orta öğret
men okulundan mezun bulunmak ya
hud üniversitede imtihan vererek eh
liyetname almış olmak.) 

b) Yaşı 45 den yukarı olmamak Ye 

emekli bulunmamak. 
c) Askeri okullarda en az üç sc.ne 

hizmeti şartsız olarak kabul etmif ol· 
mak. 

4 - Yukarıda yazılı şartları tama
men taııyanlardan istekli olanlar di· 
lekçeleriyle birlikte hal tercümesi, 
hüsnühal varakası, nüfus teskeresi su
reti ve noterlikçe musaddak diploma 
veya ehliyetname ıuretlerini Ankara
da askeri liseler müfettişliğine gönde
receklerdir. 

5 - Üçüncü maddede yazılı evrak 
..e saik ve genel şartlara nazaran öğ
retmenliği uyğun görülenlerden lü
zumlu diğer evrak sonradan isten• 
cektir. (1551) 3140 

Komulanhk binası ye erat 
pavyonu yapllnlac:ak 

S - İstekliler bu işe aid eksiltme 
prtnameai, mukavele projesi, nafıa 
İfleri genel prtnamesi, husust ve fen
ni prtnameleri. ketif cetveli ve pro
jeleri 150 kuruş bedel mukabilinde 
Su İşleri 6 mcı §ubc mühendisliğin- dır. 
den alabilirler. 5 - İstekliler naf 1a vekaletinden a-

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

. lınmış 938 senesi i 'ii.n muteber 7 S bin 
6 - Teklıf mektuplan yukarda 1" 1 k hliyct vesikası ve ticaret oda

- • - iiii~ede ya.nas _tt_ ~ ıra ı e 
1 - Eksiltme günü istekli çıkmıyan 

1.smfrde yaptırılacak tayyare alayı ko
mutanlık binası ile altı adet erat pav
yonu inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

..... t e eıın· e k d 'h 1 k . sı vealk9ı y..ce.lderdlr. - vv a ar ı a e omısyonu 

riyasetine makbuz mukabilinde veri.: 6 - Tektif mektubları 30.6.938 pe~-
lecektir Posta ile gönderilecek mek- şembe günil saat ıs e kadar nafıa daı
tupları~ 3 üncü maddede yazılı saate r~inde komisyon reisliğine verilecek-
kadar gelmiş olması ve dıt taraftan tır. (3437/1824) 3376 . 2 ~ Keşif be-O eli (201.555.'ll) iki yiz 

hır hın beş yüz elli beş lira on bir ku
ruştur. ayrıca kapatılmış bulunması lazımdır. Beledıy' e bı·nası yaptırılacak 

7 - İsteklilerin teklif mektupları- 3 - İlk teminat (13577,76} on üç bin 
bet yüz yetmiş yedi lira yetmit ahı 
kuruştur. Şartname kc,if ve projeler 
10 lira altı kurup M. M. V. satın alma 
Ko. dan alınır. 

nm yukarda gösterilen proje ve te
ferrUatmrn pullu ve imzalı birer nüs. 
halarmı eklemeleri ve tenzilat mik
darınm yazı ve rakam ile ayrı ayrı 
göıtermeleri mecburi olduğundan bu 
şeraiti haiz olmıyan teklif mektup
ları kabul edilemiyeceği ilan olunur. 

(1633) 3303 

Ekmek ahnacak 
Amasya C. Müddei Umumiliğinden : 
1 - Amasya Ceza evinin mali yılı 

1 haziran 1938 gününden 31 mayıs 
939 günü sonuna kadar beheri dört 
yüz seksen gramdan ve çifti dokuz 
yüz altmış gram itibariyle bir senelik 
yüz yirmi iki bin altı yüz kırk kilo 
Amasya belediyesinin kabul ettiği 
ikinci nevi buğday ekmeği bugünkü 
belediye rayicine göre on bin dört 
yüz yirmi dört lira kırk santim mu
hammen bedel ile 1-6-938 gününden 
itibaren yirmi yedi gün müddet· 
le ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İsteklilerin muhammen bedeli
nin yüzde yedi buçuk olan yedi yüz 
seksen bir lira seksen kuruş nisbctin
de para veya tahvilat veya banka mek 
tuplarını mahsus kanundaki aıırahati 
veçhile teklifnamcye ekliyerek ihale 
günü olan 27-6-938 pazartesi günü sa
at on dörde kadar Amasya C. Müd
deiumumiliğ'indc toplanan komisyo
na verilmeleri, lizımdır. 

3 - İhale günü müddeiumumilik 
dairesinde toplanan komisyona saat 
on dörtten sonra verilecek teklif ile 
teminat mektupları kabul edilmiye
cektir. 

4 - Bu ihale 27-6-938 pazartesi gü
nü saat on bcşde Amasya C. M. U. 
lik dairesinde toplanan komisyonun 
huzurunda yapılacaktır. 

5 - Fazla izahat almak isteyenler 
Amasya C. Müddeiumuliğine veya o 
yer Ceza evi Direktörlüğüne ihaleden 
evvel müracaatları ilan olunur. 

(1781) 3589 

Nakliyat münakasası 

Kocaeli lnhiaarlar Baı Müdürlü
ğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Düzce, 
Gündoğdu, UakübU, Hendek, Adapa
zar bakım evlerinde mevcud tahminen 
2.300.000 kilo mikdaruıda 987 ürünü 

Dörtyol Belediyeıinden : 
ı - Şartname ve projesi mucibin

ce dörtyolda yaptırılacak belediye bi
nası inşaatı açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - (Keşif bedeli) 6819.64 kuruı
tur. Ilk teminat (5ll) lira 42 kuruı-

4 - Eksiltme 1 temmu.z 938 cuma 
günü saat 15 de Ankarada M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
tur. 

3 - Eksiltme 20 6 938 pazartesi teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
saat ıs de belediye encümeninde ya- 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle i-
pılacaktır. dari şartnamenin dördüncü maddesi-

4 _ Şartname ve projey· ·· k nin (F) fıkrasmda yazılı belgelerle 
· teyenler parasız olarak b 

1

1 d~onne birlikte teklif mektublarını eksiltme 
ıs e e ıye mu . h b. 1· 
hasebeıinde görebilirler. saatınden be emehal ır saat ev_e ıne 

5 - Taliplerin kanunda 1 _ kadar yukarıda adı geçen komısyon 
saiklerile birlikte müracaatl~:-:.1 1 

ve ı reisliği~e vcrmel~ri. (1815) • 3374 

3603 

Elektrik eksiltme ilônı 
8el'.gama Belediyesinden : 

1 - Bergama belediyesi tarafından yaptırılacak olan şehir elektrik san

tralına aid muhammen ve aşağıdaki yazılı fiyatlariyle sekiz alat ve edevat 

grupları ayrı ayrı cksiltmey~ konulmuştur. 

Grup No. 1 - Lokomobiller ve teferruatı 

.. .. 2 - Transformatör ve jeneratörler 

" .. 3 - Alçak tevettür ve tevzi şebekesi 

" 
,, 4 - Tahtelarz yüklek tevettür kablosu 

" 
,, S - Tevzi tabloları 

" " 6 - İzolatör siperi saika sigorta ve s. .. " 7 - Katıalar 

19360 

6250 

Lira 

.. 
5498.50 .. 

2810 

2950 
.. 
.. 

4125.50 .. 

1422 • 
" ,, 8 - Ağaç direkler 1750 ,, 
2 - Bu işe girmek isteyenler gruplara aid tarifname ve fenni şartname· 

leri Belediyeden müracaatla parasız olarak alır ve görebilirler. 

3 - Eksiltme 23-6-938 perşembe günü saat 15 den itibaren başlıyacak· 

tır. Guruplarm ihalesi sıra ile ve her gurubun ihalesi ve muamelesi bittik
ten sonra diğer grupların ihalesine geçilmek suretiyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltme 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi ikinci fıkrası dcla
letiyel 41 inci madde C fıkrası 5000 liraya kadar olanlar açık ekiiltme ve 
5000 liradan yukarı olanlar ise kapalı zarf usuliylc yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek isteyenler her bir grupun muhammen tutarı
nın o/o 7,S niabetinde muvakkat teminatlarını makbuz mukabilinde vezne

ye yatırmaları lizımdır. 
6 - İsteklilerin bu gibi eksiltmeye girc: ekler muvaffak olduklarına 

dair vesaik ibraz eylemeleri tercihe vesiledir. 
7 - Kapalı u.rf uıulilc eksiltmeye konulan üç gurup için münakasaya 

gireceklerin teklif mektuplarını ihale günU 23-6-1938 pe~şembe günü saat 
on dörde kadar belediye riyasetine tevdi eylemeleri lazımdır. Postada va
ki olacak gecikmeler nazarı itibarc alınamaz. 

Talip olanların iıbu ıekil ve şerait dahilinde yevmi mezk\ira kadar mü
racaatları ve yahut encümende huır bulunmaları ilin olunur. 

3361-1752) 3571 
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Pire, tahtakurusu, sinek, sivrisinek ve bütün haıeratı 

F'AYDA 
"BÜTÜN HA SARAT/,, 

öLDIJRlJR 
HıtJ J '4N D€PO.Sf.J 

Adi gazı boyalı su ile karıf tırarak yalancı ecnebi ve mar· 
kalı kutulara doldunıyorlar. Ve fıçılarda ve tenekelerde 

açıktan Fayda yerine satıyorlar 

ULUS 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor. 

NEVROZ İN 
Varken ıstarap 

çekilir mi? 

Bat, dit atnJan 
Ve Ü§Ülmekten mütevellid bü
tün ağrı, sızı, sancılarla nezle

ye, romatizmaya kar§ı 

• 

içmeğe başlıyaltberi, kansız
lık ne olduğunu bilmiyoruz. 
Demir, yumurta akı ve ar
senikten yapılmış bu şurup 
iştahımızı açtı ve hepimiz 
dinç ve sıhhatliyiz. 

Arsenoferratose 

3380 

Satıhk vasi arazi 

1'3. 6 - P.138 

EMLAK YE EYTAM BANKASI 

MERKEZİ· ANKARA 

~ubeleri İstanbul, İzmir 

Ajanlar1 : Btma -İzmit -Adana 

Yapılacak ve yapısına başlanmıı meskenler için vatan
daşlara mümkün ola·n kolaylıkla yardım eder 

Mevcut gayri menkuller 

karşılığında ikrazat yapar 
Faiz senede% 81

/: dur. 

Ayrıca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti (1.000) liraya kadar 

istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni karııhğm
da Banka muameleleri yapar. 

FAYDA ismine ve markasına dikkat NEVROZiN 
Katelerini almız 

Polatlıda üç ağıllı ve beş bin davara 
kafi sulu, münbit Kızıllı namile ma
ruf arazi satılıktır. Polatlı ve Beylik 
köprü istasyonlarına yedişer kilomet
redir. Yanındaki Sakarya nehri kena
rında Yassı Höyük namile maruf me
ra ve tarlalar da bu satışa dahildir. 
Sivrihisara tabi Iğdır namile maruf 
ağıllı, sulu ve otlakiyeli arazilerin nı
sıf hisseleri satılıktır. Tafsilat almak 
istiyenler Ankarada Anafartalar cad
desinde Mühendis hanında Celal yazı· 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

Aldanmayınız. Faydada gaz yoktur. 1/8 litre 20 - 1/4 
30 • 1/2 45-1 litre 70-5 litre 300 kunı, Toptancılara tenzilat. 

3482 

I~ lDIMllH>A lıA 
CA.N KUQTAQIQ. 

,.
1
;

1 
Lokanta ve Gazinocuların 

'@t nazarı dikkatine ! 
· Fabrikamıun BAŞKURT markah . 

yerli mamulahmızı görmeden : ÇA

TAL, KAŞIK ve BIÇAK takım· 
lar1n111 almayın11. 

~ Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
~ 4. vrupanmkinden daha yüksek ve hem 

:le fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 
Ankara satı, merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı 

icabında günde üç 
kaşe alınabilir eda~. Beypazarrnda Fatma Ozars~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3370 na ve Sarıköy istasyonunda komis
yoncu 1brahime müracaat edilmesi. 

3531 

.JI 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ --------- ETİ BANKA ---- ---
§ İki memur ahnacakhr § - -

--
- = = -E Çok iyi Almanca ve İ nğilizce bilen iki : - -
E memur alrnacaktlr. Müracaatlar tahriren E 
= = - -
~ ETİ BANK - ANKARA ~ 
E adresine yazılmalıdır. 3565 : 
~. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıi=' 

~---REÇETELERİNİZİ--~ 
(Sakarya eczane) sinden yaptınnız. Her istedi· 

gınız yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi husust müea
sesata azamt kolaylık gösterilir. Baltk yağı kilosu 85 kuruştur. 
Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 

Dr. M. Şerif Korkut 
N ümune Haatahaneai Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra evinde 

1 

hastalannı kabul eder. Tel: 1499 
Adres : Kooperatif arkası Ali 

.~~~=~:.::::::.~~:~.~:~:.~~~.~ .. 

, .. Hava 

Bir daktilo alınacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğünden : 

Ayda 60 lira maaş ve 15 lira mes
ken bedeli verilmek üzere Türkkuşu 

Genel Direktörlüğü için bir daktilo 

alınacaktır. 

İmtihan 16 haziran 1938 perşembe 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

Cebeci Hastahanesi ağız, çene 
yüz hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını pazardan maada 

her gün 15 den itibaren Atatürk 
Bulvarı Foto Cemal apartımanr 

No: 6 da kabul eder. 3471 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6059 

• tmtiyaz Sahibi 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıa.. - -§ Sümer Bank lıyserl Bez f llKikısı Müdürlüğünden § - -:Halkın sağlam ve ucuz bez ihtiyacmı temin maksadiyle imal E 
~ etmekte olduğumuz xıv tip anahtarlı kaput fiatları: ~ - -
~ 85 santimlik topu 778 kuruş ~ - -- -- -
~ 75 santimlik topu 710 kuruş E - --: Satışlanmız fabrika teslimi ve peşindir. E - -: Fiatlar asgari bir balya içindir : -: Bu fiatlara yüzde 2 zam suretiyle bir topa kadar perakende: 
: aatq yapılır. § 
i = : YC 720~-4net~rc;Jh : - -- -- -E Siparişin bedeli fabrikamıza vaıu] olmadıkça ; 
§ sipariş tediye ve sevkedilmez 644 E 
.,,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•;: 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - ----- Egzama ve en muannit cild Yaralarından kurtulmak için § -
; E KZ M 1 N i - -- -: kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczahanelerden isteyiniz. E - --:;ı111111111ıııııııııııııııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111ır:' 

Konya vi lôyeti 
Keşifleri yaptlrılacak muhtelif sular 

1 - Konya vilayeti dahilinde Ereğli kazasında 50 kim. 
uzunluğunda A 1 a n a r k 

2 - Karaman kazasında 30 kim. uzunluğunda 
deresi. 

3 - Akşehir kazasında 30 kim. uzunluğunda Eğri göl -
K o ç a ' suları .. 

4 - Konyada M e r a m deresi yataklarının ıslahı ile 
muntazam kanallar dahilinde alınabilmesi için ket ifleri 
yaptırılacaktır. 

Bu itleri yapabilecek serbest mühendislerin daha mu

_____ ..__ .... ,, ..... ,_,,,.. ............................... .., .. 1 ~ l lll il l 1111111111111111111111111111111 !:. günü saat 14 de Türk Hava Kurumu 

Ce bec İ hastanesi . E Dr. Bôsıt u rek E kuşu Genel Direktörlüğünde yapıla-
1
- • • - merkez binası içinde bulunan TUrk-

Nurettin KAmil SUNER 

uınunıt Neıriyatı İdare Eden 

Yazı İgleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA JI 
fassal malumat almak üzere Konya valiliğine 
etmeleri. 

• = : taktır . 

G O•• z \ E Cebeci Merkez Hastanesi : 
: f H talık.lan mütehassısı : isteklilerin, evvelce başka bir y~r-
E J a~. b tal rmı y eni•e- : de çalışmışlarsa bonservisleri ile hır-
- er gun aa a ,. - . .. 3595 

Hastahkları mütehassısı = hir Meşrutiyet caddesi OrekE lıkte muracaatlarr. 
E apartmanında saat 13 den: -------------

Dr. MUZAFFER Sander ~.::ı~:.~~~~!ı;ı~;:~ı~~ı:ı:~~~.; Bir ortak aranıyor 
Avrupadaki tetkiklerin· 

den avdet etmittir. Muaye- DIŞ TABiBi Çok k!rlı bir İ! için büyük ser-
nehaneıi Adliye Sarayında mayeli bir ortak aranıyor. Kuvvetli 
Ge~ğa apartımanından bi- M. AZ 1 Z TUNÇ teminat verilecektir. Ortağın bilfiil 
titiğındeki Sarraf Hakkı a- çalışması mümkün olduğu gibi çalıı-

kl · · Pazardan maada her gün baa· 
Partımanına na etmıttır. maması da kabil olabilir. Taliplerin 

d talanm kabul n tedavi eder. 
Hastalannı 14 haziran ar. af koyacakları sermaye mikdarı ı"le sa. 

5 k Adliye Sarayı yanında Sarr 
itibaren, saat 1 -19 arası a- Halda Apartnnam No. ı rih adreslerini Ankara posta kutusu 

,1111~~~.~~~~~r.~~~!.~;.,.,,,.,,.,,,.,, .. , \._ ..... ___________ ,,J 496 numaraya bildirmeleri. 3490 

YENİ SİNE ~AL.AR HALK 
BU GECE 

Margarette Sullian tarafından temsil 
edilen mevsimin en güzel şaheserle

rinden 
SEVIŞTlGlMİZ ZAMANLAR 

filmini sunar 
Gündüz: 2,45 - 4,45 • 6,45 seanslarında 

N APOLEON'UN METRESİ 

Gece programrna ilaveten: Süvari 
ekipimizin 1stanbula avdeti coşkun 
tezahürat. Cevat Gürkan'm nutku. 

.JlllllL. -- ---- ---- -- ---- ----- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- --- -.,, .... ,. 

BUGUN BU GECE 

Meşhur rus artisti 1NK1J1NOF'un 
temsil ettiği esrar ve heyecanla dolu 
büyük film. 

ŞANGHA Y ESRARI 

Seanslar: 2,30 - 4,30 · 6,30 egce 21 de 
Saat 2,30 da: tenzilat 40 - 30 - 20 ... 

Gündüz seanslarından itibaren Süvari 1 
(11 

ekibimizin lstanbula avdeti coşkun ~ 
tezahürat. Cevat Gürkan'm nutku 


