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Murahhassımız Türkiyenin 
ekonomik politikasını anlattı 

Kema1ist Türkiye Fmlh ve i~ıimai terakki 

yolunda çalışmağa kati olarak azmetmiştir. 

Cenevre, 13 a. a. - Anadolu Ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor : 

- Ft-~hl<ocvla~•rı 
ımJ Hü1tu,..rcil.f · 

Bugünkü l•panyol harb vaziyetini ve Kaatellon ıehrini 
gö•terir harita 

Kestel lonun ilk evleri alındı 

Türkiye Murahhcuı B. · 
Necmeddin Stulak 

Cenevrede toplanan beynelmilel iş 
konferansında, umumi raporun müna -
k&§asında Türkiye murahhası B. Nec -
meddin Sadak Türkiyenin iktısadi va -
ziyeti hakkında beyanatta bulunmuş 

ve bir yıllık iktısadi cihan vaziyetini 
hulasa eden raporundan dolayı bey
nelmilel mesai bürosu müdürünü tebrik 
ederk bu rapqrdan tebarüz eden bedbin 
havanın içtimai terakki gayretlerine en
gel olmamasını temenni ederek bu hu
susta beynelmilel vaziyete nümune o
lacak milli bir tecrübe mahiyetinde Ke
malist Türkiyenin devletçi sistemini 
izah etmiştir. B. Necmeddin Sadak, 
Kemalist rejimde ideolojik münakaşa -
lar ve sınıf kavgaları bulunmadığını ve 
Türkiyedeki devletçi &istemin ne bi~ 

infirad ne de otarşi olmadığını, devletin 
muayyen ve mümkün sahalarda hususi 
teşebbüslere yer ayırdıktan sonra bir 
plan dahilinde sanayileşme harektini 

Cumhuriyet~iler ıiddetle karıı koyuyorlar 

--------------------~· 

Kalifiye 
• • 
l§ÇI 

şının ve yeni çatıaının iatcdiği teknik 
elemanları yetiştirmek"- Yüce Şefin 
geçen teşrin nutuklarında "önemli 
umde" olarak vasıflandırdıkları bu 

9 
.. 'P!feyi, Maarif V ·~l~ti her yıl mes

ldu tedrlDAt•" hac:a'llfU ve ıt-,,_. .. ;ni 
artırarak baprmaktadır. AtıJ..o.rı:u:l;ı. 
günlcrdenbcri hayranlıkla seyredil
mekte olan Sanğat Okulları aergiai bu 
batarının güul bir aembolüdür. 

Atatürk rejiminin devlet eliyle ya -
hud huauai tefd>büaü teıvik yoliyle 
kurduğu endüstri de, fabrika çatıları 
altında toplanmıı binlerce cumhuri
yet çocuğunun bilgi ve mümaresesini 
her gün biraz daha artırmaktadır. Mil

·li endüstrinin yıllık ietibaal rakamları 

inkişaf ettirdiğini anlatarak Türkiyede 
şimdiye kadar açılan fabrikalar hükU
metin bu ite ayırdığı ıennayeler ve ia
tihaal ve iptidai maddeler hakkında ia-

(Sonu 8 inci sayfada) 

Şehir içinde çok kanlı 
bir muharebe oluyor 

Saragos, 13 a.a. - Frankistler Kas
tellon şehrinin dış mahallelerine gir
mişlerdir. DUşman, şehir civarındaki 

--J.~ı:W:ıl&ıi.da...aı~uı=me.t-~tıiıtı;ı~dir. 
Şiddetli mulaarebeler Oliiyor 
Valanı, 13 a.a. - Vaziyet kuvvetle 

tahkim edilmiş olan Kastellon'da nor
maldir. Villafames ile Borriol arasın
da anudane muharebeler cereyan et
mektedir. Frankistlerin zayiatı ağır
dır. 

'' ·rmhuriyett;ilerin m.ukavemeıi 
Valensiya, 13 a.a. - Şark eebhesinde 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Paris büyük el~imiı 

Bone ile görüıtü 
takib edilirse, her itçiye isabet eden 
randıman hieaesinin seneler ilerledik
çe arttığını görürüz. Ancak türk en
düatriainin aüratle kurulmuş olması, 
müeueseleri hazırlanmamıg işçiler al
mağa ve yetittirmcğe mecbur kılmıgtır 
ve artma yalnız türk zekiıınm alışma
dığı bir işe çabuk intibak kudretinden 
gelıDektedir. Bu artlfı, Büyük Şefin 
direktifleri j,çinde hızlandırmak için, 
işçiyi, yalnız; fabrika içindeki işi ile 
değil kura halindeki meslek dersleriy
le de yetiftirmek icab etmektedir. 

Çeko•lovakya'da Henlanyncilerin tezahürleri 

Paris, 13 a.a. - Hariciye Na
zırı Bone bugün Türkiye, İngil
tere ve Polonya büyük elçileriyle 
Çekoslovakya orta elçiıini kabul 
etmittir. 

Kabiliyet bakımından büyük sanayi 
memleketlerindeki mcalekdaşlarından 
daiına yübek olan türk itçiai, teknik 
yetipeoin bütün vaaıtalarına da ka
vuıunca, müate.na bir değere erifCcek
tir. Büyük Millet Meclisinin bir kaç 
gün önce kabul ettiği bir kanun pro
jesi bu imkanı hazırlamaktadır. Sınai 
mücucselerle maden ocaklarında 
mcalcki kurslar açılmasını mecburi kı
lan yeni kanun, yurdda yüz bine ya
kın işçiye yeni bir kudret kazandıra
caktır. Bir yılda kullandığı işçi sayı
sının gündelik vasatisi yüzden yukarı 
olan maden ocaklariyle sanayii teşvik 
kanununda ıartlara göre sınai mü
esseseler arasına giren fabrikalar; çı
rak, kalfa ve ustalarının meıleki bil
gilerini a.rttmnak wcre kunlar açma
ğa mecbur tutulmu!lardır. Yakın mu
hit içindeki aynı lallölyie menaup mü
esaeecler bu kur•ları birleşerek açabi
leceklerdir. 

Cekoslovakyada seçimler 
kısmen süklln içinde geçti 
Südet bölgelerinde Henlaynciler 
reylerin yüzde 65-85 ini kazandılar 

Prag, 13 a. a. -Asiyig dün bütün 1 
memlekette . tekr~r teessüs etmiştir. ! , , 
Yalnız Bratıslava da muhtariyet ta
raftarlarından dört kişi gürültü çıkar -
dıkları için bir saat kadar polis komi _ 
serliğinde ahkonulmuşlardır. 

Retenberg'de S kişi hafifçe yara _ 
lanmıştır. 

Slovakyanın merkezinde 
yapılan seçim 

Bratislava, 13 a. a. - Slovakya'run 
merkezi olan Bratislava şehrinde yapı
lan seçimin neticelerine büyük bir ehe
miyet atfedilmektedir. 

Bu şehirde Slovak muhtariyetçileri 
hükümet ekseriyet aleyhtarı fırkasının 
kazandığı 24.792 reye mukabil ancak 
8.129 rey alabi.lmiflerdir. Muhtariyet 
aleyhtarı fırka bu suretle 21 belediye 
meclisi asi1ık kazanmış oluyor. Muh
tariyetçiler iac altı adlık ile iktifa e
deceklerdir. 

............................................ 
HAMİ DİYE 
İskenderiyede 
lakenderiye, 13 a .a. - Ana

dolu ajanamm huauai muhabiri 
bildiriyor: Hamid iye mekteb 
gemiai dün dörtte lakenderiyc. 
ye vaaıl olmuttur. Hamidiye li
mana girerken topla .eli.mla
mıt ve aahil bataryalan tara
fından bu aeli.m iade olunmut· 
tur. 

Liman medhalinde halk mo
törlerle Hamidiyeyi karıılaya. 
rak gövertede toplanan kahra
manlarmuz ile pnh bayrağımı
zı alkıtlamıt ve ••y aıaıın Ata. 
türk" diye bağırmıştır. ...................................................... 
Romanya kırah 

İslanbula kadar bir 
gezinti yaptı 

Mahrukat kanunu 
projesi ve orman kanunu 

tadilleri görüşüldü 

.... ,. .,...., ................. 
XamM*y ettin B. 1tefet Canrtes 

(Buna) nın reiıliiindt toplanmıt ve 
mahruk.at kanun projesinin müzakere
sine baflanmııtu. 

Söz al~n B. ~smail Hakkı U.ımay 
(Bolu) hır takrır vererek, projenin ilk 
maddesindeki turp kelimeeinin kaldı
rılmaınnı ve ormanlar içinde itliyen 
fabrikaların kullandıkları biç bir ite 

yarenıyan odun ve dalları Yakalı fab
rikaların kayıddan mUıtesna tu'tulma
ıını iatedi ve takrininin CMllla:~ inh 
cttL . 

l ktıaad J' ekiUmüin im/alan 
lktıaad vekilimiz B. ş.kir Keaebir 

şu izahlarda bulundu: 

(Sonu 1. inci sayfada) 

T urizıni devlet politikasına 
alan tedbirlerin 

tatbikine başlanıyor 
Evvelô lzmirin tarih ve tabiat haznelerini 

asfalt yollar, modern vasıtalarla döşeyeceğiz 

lr.mir'den güzel bir gÖrÜllÜf 

İzmir vilayeti tun.tik yollannın iDfUı hakkındaki kanun 
proj.eıi, muvakkat enc~m~nden geçerek Kamutay ruzna
meaıne alın.mııtır. B~ ~roıe. ıl~ modem tu~izm tesisleri kurmaya 
karar vemııf olan hükumetımız ana tedbırlerinden birroi alnııt 
bulunmaktadır. 

Açılacak kurslarda tedriaa.t, işçinin 
çalışma zamanı dışında ve haftada en 
çok altı saat olacaktır. Kuraa devam e
denler, imtihandan geçirileceklerdir. 
Bunda muvaffak olamıyanlar, ileriki 

. kuraa devam edeceklerdir. Her itçi i
çin mcaleğine aid kurau tamamlamak 
lne<:buridir. Kuralara mazeretsiz gel
nıiyen işçiden para cezası alınacak ve 
nihayet itinden de çıkarılacaktır . 

Gene Bratislava'da macar muhtari
yetçileri 10.138, henlayniatler 13.280, 
komünistler 2.856 ve alman sosyal - de
mokratları 5.170 rey almışlardır. 

Hitlerin muavini Radolf Heas, na. 
zilerin bir toplantısında bir nutuk 
söyliyerek Çekoalovakyaya ıiddetle 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Roman
ya kıralı Karol, dün hususi yatiyle 
Karadenizden limanımıza gelmiş, Bo
ğazdan geçerek Moda önünde biraz do
lattıktan aonra saat 18.30 da tekrar 
Karadenize çıkmııtır. Kıral, eaki İn
giltere kıralı Edvard'ı latanbula ge
tiren Nahlin yatiyle gelmiştir. 

Projenin ilk maddeıine ıöre Nafıaduı ta.dikli program üze. 
İzmir vilayeti dahilindeki turia- rinde detitiklik yapılamıyaaık
tik yollann intuı bu projenin tır. 

Kuralar, devletçe mürakabc ve hatta 

(Soau 3. anca sayfada) 

1935 senesinde yapılan intihabatta 
slovak muhtariyet taraftarlan 5640, 
henlaynistler 4907, macar muhtariyet 

(Sonu 8. iııci sayfada) 

hücum etmİftİr. · 
Bu husustaki haberlerimiz 8. inci 

ayfamızdacbr, 

Bu seyahat Karadenizde yaptığı 
bir gezintiyi lstanbula kadar temdid 
etmekten ibaret ve huıuıi mahiyette 
olmuştur. 

" 

hükümlerine göre yapılacaktır. 
Yapılacak yollann programı vi
layetçe tanzim ve umumi mecliı-
ce taavib edildikten IOIH'a Nafıa 

Vekaletince tetkik edil~ir. 

Bu yolların inp, devamlı tamir, a
ğaçlama, bakım ve muhafaza masraf. 
larına tahıis edilecek fevkalade ge
lirler ıunlardır: 

(Sonu 8. inci sayfada) 
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Kısa salgını 
Jorj Duha mel, hazır bulunduğu bir radyo idare heyetinin içtimaın

da, ağır mevzulardan halkın hoşlanmadığı ileri sürülerek, ciddi konfe
ranslar için azami müddetin, bir sürü münakaşadan sonra, yirmi daki
ka olarak tesbit edildiğinden acı acı şikayet ediyor. Bu temayülün bü
tün fikri sahalarda umumi bir buhran halinde kendini hissettirdiğini 
söyliyerek diyor ki: 

"Bütün bunların halkın zevkinin ve arzusunun bir tezahürü oldu
ğuna kati surette emin değilim. Halka hizmet edenler, onun hoşuna 
gitmeye o kadar itina ediyorlar ki, nihayet onu aşağılatacaklardır. U
zunca bir makale, bu gün, ancak büyükçe mecmualarda yer bulabili
yor ve büyük mecmualar, şimdiki şartlar içinde ancak bir tasarruf ve 
meharet mucizesiyle yaşıyabiliyorlar. Uzunca develope edilmiş ciddi 
tetkiklerin hiç bir yerde intişar edemiyeceği zamanın yaklaştığını görü
yoruz. Halk yalnız kırıntılarla beslenecektir.,, 

Büyük romancının düşündürücü yazısını, olduğu gibi sütunuma 
almayı isterdim. Hakikaten, kültür hayatımızda, her şeyin gözle görü
lür bir şekilde kısaldığına şahid olmaktayız. Komprime fikir, kısa ro
man, hulasa konferans devrimizin karakteristik manzaralarındandır. 
Hayat ritminin daha yavaş olduğu devirİerde, fikir ve sangat adamı, 
eserini istediği ölçüde geniş tutmak ve ona istediği kadar uzun zaman 
vakfetmek imkanına malikti. Bu günün sanğatkarma veya fikir adamı
na, eserlerini aynı geniş ölçüde tutmak imkanını verdiğimizi farzede
lim, bu i§ için gerekli itina ve zamanı harcıyabileceğinden emin miyiz? 

İçinde bulunduğumuz şartlar, kafa adamını, kabil olduğu kadar ça
buk ve elden geldiği kadar küçük çapta, seri halinde iş çıkarmaya sevk 
ediyor. Muazzam bir gayret istiyen ömürlük eserlerin azalması bu yüz
dendir. Devrimiz, madde sahasında alabildiğine heybetliye ve azamet
liye doğru giderken, manevi sahada kapasiteleri ufalamakta ve imkan
lannm dununda kalmaya mecbur etmektedir. - YAŞAR NABJ 

Lôvantin bordür 
Kül renginde, güzel kokulu yap

raklan sık ve toplu olarak büyüdü
ğü için Uvantin makaalanmaya el. 
veritli bir nebattır. 
Sık neıviuıeması ve makaslanma

ya da elveritli olması dolayısiyle 
Uvantine boyu ile mütenasip güzel 
tekiller verilebilir. 

Bununla beraber Livantinin bah
çecilikte kullanılan en uygun ıekli 
köteli terit bordürdür. 

Bordür ve ıimtirden daha evvel 
tetekkül ettiği gibi en çok beı sene 
içerisinde dipten kelle§meye baılar. 

Böyle olduğu halde Livantinden 
bordür teıkili pek güç değildir. ll
~antin bordür köksüz dallarından 
~eya kökleıtirilmiı fidelerinden ku. 
rulabilir. 

Köksüz dallarından yerinde bor
dür kurabilmek için bahçe toprağı. 
nm çok temiz, hafif ve İyi evsafta 
olmaaı lazımdır. 

Akai halde kökaüz dal olarak 
bordür yapılacak yere dizelecek 
Uvantinlerin tutması imkanı zayıf 
olur. 

Böylece de muntazam bir bordür 
elde edilmesi mümkün olamaz. Li.
•antin dalları kökleıtirilerek (çelik. 
leme) yolu ile yetiıtirilir ve çoğaltı. 
lır. Tohumdan yetiıtirilmesi geç 
mümkün olabildiğinden kullanıl
maz. 

Li.vantin makaalanmaya tabi tu· 
tulduğu yaz müddetince çiçeklenip 
kökleıtirilebilir. Şöyle ki : 

Her hangi bir yerden makaslana-

Felikef zedelere 
yardım devam ediyor 

Türkiye Kızılay Cemiyeti 
Umumi Merkezinden : 

Yer sarsıntısından fellkete uirayan va
tandaılanmıza yardım yapılmak üzere ap.
ğıda isim ve adresleri yazılı zevat ve mü
essesat tarafından hizalarında yazılı paralar 
veznemize yatırılmııtır. Bu hayır sever ze
vat ve müessesata ıerek cemiyetimiz ve ıe
rek fellketzedelr namına teıekkilrlerimizi 
ıunarrz. 

Lira Kr. 
383 85 Birecik Kızılay ıubesinden 
500 00 Çankırı Kızılay merkezinden 
77 81 Meaudiye Kıı:ıla7 ıubeıinden 

990 82 Bolu Kıınla7 merkeaindeo 
183 00 Sürmene Kızılay ıubeainden 
468 75 Konya - Ereğli ilçebaylığından 

1500 00 Çine Kızılay ııubesinden 
14 44 Adıyaman Jandarma Birliii era

tından 

94 65 Akaaray Kızılay ıubesinden 
56 70 Bayındır ., " 

100 00 lidır ,. • 
284 00 Sunıurlu .. .. 

1017 23 Kastamonu Kızılay merkezinden 
• 143 20 Denizli ., .. 

2 00 Bozüyük Ziraat bankası İlpek
teri B. Emin'den 

82 88 Haklri Kızılay ıubesinden 
100 00 Köyceiiz ., 
161 32 Fethiye .. ,. 

5 61 Geyve Gençlik derneğinden 
4 00 Alaiye Hacet ilk okulundan 

38 00 Kale nahiyesi halkından 
7 75 Trabzon Kaledibi okulundan 
2 70 Gölcük Kültür iıyarlıiından 

90 73 Bozcaada Kızılay şubesinden 
5 00 Bayan Fahriye Kural'dan 

25 00 Bay Ahmed Unver'den 
20 35 C.H.P. Kayaı semt ocağı eliyle 

Kayaı halkından 
2 00 İsmini bildirmek i&temiyen bir 

zat tarafından 
6361 79 

242351 89 Evelki liıtelerden 

248713 68 

Birçok sayyahlar geliyor 

Kamutay 

encümenlerinde 
Ziraat encümenirule: 

1 - Orman Koruma teşkilat kanu
nunun 14 üncü maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun projesi, 

2 - Çiftçi mallarının korunması 
hakkındaki kanun projeleri görüşül
müştür. 

Milli .Uüda/aa enciimeninde: 
Hava saldırmalarına karşı pasif ko

ruma hakkındaki kanun projesi mü
zakere ve neticelendirilmiştir. 

Büdce encümeninde : 
İzmir telefon tesisatının tesellüm 

ve işletme muamelelerine dair kanun 
projesi müzakere edilmi§tir. 

ÇAG 1 RI 
X Dahiliye Encümeni bugün saat 

10 da toplanacaktır. 
X Milli Müdafaa Encümeni bugün 

saat 14 de toplanacaktır. 
X Arzuhal Encümeni grup içtima

ından sonra toplanacaktır. 
X İktısad Encümeni bugün C. H. 

P. grup içtimaından sonra toplana
caktır. 

X Adliye encümeni bugün saat 
10,5 da toplanacaktır. 

X Maliye Encümeni grup içtima
ından ıonra toplanacaktır. 

İstanbul belediye büdcesi 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Et res

minin tenzili üzerine belediye büd
cesinde 500 bin liralık bir dütüklük 
olmuştu. Bu yüzden belediye hasta
nelerinin masrafı ile belediye zabıta· 
sı maaşlarının verilmesine imkan gö
rülememişti. 

Hükümet, hayatı ucuzlatmak için 
etin behemehal ucuzlatılmasını iste
diğinden şehir hastanelerinin masraf
larını karşılamak üzere belediyeye u
mumi bildce ile yardım edeceğini ve 
belediye zabıtası maaş ve tahsisatı

nın da devletçe verileceğini bildir
miıtl. 

Hükümet bu makaadla ayırdılı 550 

bin liralık tahsisatr, her hafta el
li bin lira olmak üzere, belediye na
mına göndermeğe başlamı9tır. 

Bu paraya mahsuben §İmdiye kadar 
iki taksit gelmittir. Bu suretle bu tah 
sisat iki buçuk ayda tamamiyle bele
diye namına gönderilecektiı-. 

Bundan başka, belediye zabıtası 

maaş ve tahsisatı da muvazenei umu
miyeden tesviye edilecektir. 

Belediye, hükümetten aldığı bu 
550 bin lira ile büdce mucibince ya
pacağı işlere arızasız devam edecek
tir. Ancak muallimlere verilen mes
ken bedeli için idarei hususiye büd
cesine muayyen bir tahsisat koymak 
kabil olamamıştır. Muallimler kadro
sunda yapılan değişiklikler yüzün
den mesken bedelinin tayininde mu
hasebeyi müşkülata uğratmaktadır. 

Bu meselenin halline hükümetçe ça
htılmaktadır. 

Türkiye - Almanya 
ticaret müzakereleri 

rak toplanan Uvantin dalcıkları, 
huauai surette hazırlanması faydalı 
olan çelik yastığına hemen iki par
mak ara ile daldırılır. 

• İstanbul, 13 (Telefonla) - Pazar İstanbul, 13 (Telefonla) - Türkiye 

Dalcrkları dipten yarılarına ka. 
dar toprağa sıkıca yerleıtirmekle 
daldırma iti görülmüı olur •. 

! 
................................ ~ 
RAKAMLARLA TÜRKİYE .................................................... 

Vilayetlerimiz: BURDUR 
Rakamlarla Türkiye serimizden 

bugün en küçük, fakat o nisbette 
tirin ve me§hur bir vilayetimize aid 
rakamları vereceğiz. Burdur, üç ka
zası, 6.615 kare kilometre büyüklü. 
ğü, bütün vilayet olarak 95.845 nü
fusu ile toprak genitliii ve insan aa
ym bakımından, Ağn vilayetinden 
sonra, en küçük vilayetimizdir. 

Burdur merkez kazasmm nüfusu, 
6587 erkek, 7046 kadm olmak üze. 
re 13.633 dür. Merkez kazanın köy
lerle beraber nüfusu, 47639 dur. 
2000 kare kilometre olan merkez 
kazada, nüfw kesafeti 24 dür. Bu 
rakam, Bucakda 17, Tefenni de 8 e 
dütüyor. 

Burdurda erkek ve kadm nisbet
leri arasında göze çarpacak kadar 
büyük bir rakam farkı vardır: 100 
nüfustan 4 7.1 i erkek, 52.9 u kadm. 
dır. Nahiye ve köylerde 100 nüfus
tan 54 Ü kadın olacak kadar erkek 
niabeti azalmaktadır. 

Küçük Burdurun 137 köyü var_ 
dır. Fakat bu köyl t:rde nüfua vasati
si oldukça yükaektir: 482 kişi! 

Burdurda, gene bir hususiyet, o
larak, evli ve bekar kadm rakaınla. 
n arasında büyük bir yakmlık var
dır: Bekar kadm sayısı 21614; evli 
kadrn sayısı 20374 dür. Buna muka
bil evli ve bekar erkekler arasında. 
ki fark ht-men hemen bir mislini 
buluyor: 18987 evli erkeğe muka
bil, 35572 bekar erkek! 

Burdurun, bilhaaaa meşhur olan 
büyük gül tarlaları, Burdurluları 
toprak mahsuleri üzerinde it gör. 
meye toplamaktadır. 20780 i erkek, 
22395 i kadın olarak 43165 Burdur
lu vatandat; yani nüfusun yüzd 
45.1 i toprak mahsulleriyle geçin
mektedir. Sanayi ve küçük sanatlar
la uğra§anlar, 3055 erkek, 2235 ka. 
dın olarak 5290 dır. Ticaretle de 
532 erkek, 52 kadın olarak 584 
Burdurlu uğraşıyor. 

Sirkeci meydam geniıliyor 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Nafıa 

Veldleti, Devlet Demiryolları idare
si tarafından Sirkecide bir meydan 

ve bir park yapılacağını bildirmi~tim. 
Bu ite yakında batlanacaktır. 

Meyd n ve park Slrkcc::idc :tramva-

yın döndüğü yerden denize kadar u
zayacaktır. Devlet Demiryoları idare
si tarafından burada bir park, park
ta bir gazino ve yer altında bir hela 
yaptırılacaktır. 

Haber aldığımıza göre Sirkeci is
tasyonunun çıkış yeri ile tramvay 
caddesi arasındaki bir kaç binanın 

da satın alınarak meydanın geni9le· 

tilmesi dütünülmektedir. Bu suretle 
Sirkeci hakikaten çok güzeleşecektir. 

Devlet Demiryolları idaresinin bu 
faaliyetine mukabil istasyonun tamam 
karşısına tesadüf eden harab bazı bi
naların bugünkü teklinden kurtarıl

ması lizımdır. O zaman şehre ilk çı
kan güzel bir manzara ile karşılaşa
caktır. 

Daimi Sergi binası 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Maçka-

daki eskiden yapılmakta iken yarım 
kalan italyaı' elçiliği binasının bulun
duğu arsanın satıiı alınarak daimi ser
gi binası yaptırılması hususunda bir 

karar verildiği alakalılar arasında söy-

günü Daçya vapuru ile İstanbula 150 ile Almanya arasında Berlinck yapıla
romen seyyah geldi. Yarın da bir \ngi- cak ticaret anlaşması müzakerelerinde 
liz vapuru ile 450 seyyah gelecektir. bulunacak heyetimizin bu ayın yirmi-
16 haziranda bir alman vapuru ile de sinde Almanyaya hareket edeceği hc.-

b ·1 k d. lenmektedir. 500 seyyah beklenmektedir. er verı me te ır. 
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Mahrukat kanunu nasıl tatbik edilecek! 

Mecburiyet ve mükellef İyet 
üzerinde tadiller yapıldı 

Kamutayın dünkü toplantısında ilk müzakeresini yapmış oldu
ğu mahrukat kanunu projesi, encümenlerin yaptığı tadillerden 
sonra yeni esasları ihtiva eden bir tekil almı§ bulunmaktadır. 

Hükümet projesinde, Etiban- yerleri il~n zamanından önce vekalete 
kın kendi kanuniyle tayin edilen bildirmek • 
vazifesi meyanında bu şekilde Madde 3 - Birinci madde ile yakıl-

ması mecburiyet altına konan mahru
mahrukat itleriyle uğratacağına kat ile bunları yakmağa mahsus vası-
dair bir hüküm mevcud olmadı- tatarın Etibankça kafi miktarda temin 
ğından Etibanka bağlı ve mah- ve izhar edileceği yerler İktısad Veka
rukat işleriyle meşgul olmak üze- Jetinin teklifi ve icra vekilleri heyeti
re ayrıca bir teşekkülün vücude nin karariyle tesbit ve ikinci kanun a
getirilmesi derpİ§ edilmittir. yı içinde ilan ve bütün vekaletlerle 
Büclce encümeni, Etibankın leş- vilayetlere ve belediyelere tamim olu
kilatı hakkındaki kanuna ayrı nur. 
bir madde ilavesini uygun gör- İlan tarihinden altı ay sonra bu yer
memit; yalnız bu madde ile teı- ler için kanun tatbiki mecburiyeti baş
bit edilen vazifeleri, Etibankm lar. 

Madde 4 - Bu kanunla tesbit oluvazifeleri arasına koymuttur. 

Projenin esasları 

Büdce encümeninin yaptığı tetkik
lerden sonra, proje, şu esasları almış
tır : 

Madde 1 - Nüfusu iki binden aşağı 
olmıyan ve belediye teşkilatı bulunan 
yerlerde aşağıda isimleri yaı;ılı bina
ların teı;hininde her nevi taş kömürü 
linyit ,trup gil.ıi maden kömürleriyle 
kok, yarı kok ve briket gibi işlenmiş 
şekillerinin kullanılması mecburidir. 
Bu binalarda hava gazı, petrol, petrol 
müştakları ve benzerleriyle elektrik 
dahi teshin vasıtası olarak kullanılabi
lır. 

A) Resmi dairelerin bulundukları 
bütün binalarla devletin, hususi idare
lerin ve belediyelerin doğrudan doğ
ruya veya iştirak suretiyle işlettikleri 
müesseselere mahsus binalar; 

B) Kışla, polis ve -şehir içindeki jan
darma karakolları ile resmi ve hususi 
mekteb, hastane, sanatoryom ve dis
panserler; 

C) Hükmi şahsiyeti haiz ~irket ve 
müesseselerle teıviki sanayi kanunun
dan istifade eden veya istifade edebi
lecek vasıftaki müesseselerin faaliyet
lerinde kullanılan binalar; 

E) Borsa, ticaret ve sanayi odaları, 
kulüp ve her türlü cemiyetlere mah
•u• binalar; 

E) Sinemalar, tiyatrolar, barlar, 
dansigler, kazinolar, birahaneler ve 
meyhaneler. 

Madde 2 - Etibank apğıdaki vazi
feleri yapmakla mükelleftir: 

A) Mahrukat ihtiyaçlarını ve bu ih
tiyaçların hangi nevi mahrukatla ve 
ne suretle karşılanabileceğini tetkik 
ve mahrukat IiatJarını mahruk<ltın ne
vine ve şekline göre tesbit ederek ne
ticelerini iktisad vekaletine bildir
mek, 

B) Bitinci madde ile yakılması mec
buriyet altına konan mahrukatı yaka
cak ucuz ve kullanışlı metal ve topralc:· 
tan mamUl fenni ve iktiaadi soba ve·~
ir teshin vasıtalariyle bunların ıruru -

• • 1.. 1 ..,alzeme. ma ve ışletmelerıne uzum u f" 
. f . 1 · • tk·ır ve ıatla-nın vası ve tıp erını te ı kA . 

rını tesbit ederek iktisad -ve aletıne 
bildirmek, 

C) Bw mahrukat i~~ tes~i~ vasıt~la: 
rının istihsal ve tc"V•1 ışlerının tanzımı 
için lüzumlu görUlece.k tetkikleri ya
parak bu kanunun tatbık edileceği yer
lerde mahrukat, soba ve sair teshin va
sırtalarrnı "c tutuşturucu maddeleri ih 
tiyaca kif~ye.t edecek derecede hazır
lamak ve ınhısar mahiyetinde olma
mak şartiyle satmak veya sattırmak ve 
ıu.zumunda diğer tedbirleri almak, 

D) Bu kanunun tatbik edilebileceği 

nan mahrukatın tututturulması için 
kullanılması zaruri ve birinci madde
de yazılı mahrukattan gayri teshin va
ııtaaı olabilecek her nevi mevaddın· 
nisbeti yapılacak bir nizamnamede tas
rih olunur. 

Madde 5 - Bu kanunla yakılması 

mecburiyet altına konan mahrukat ile 
teshin vasıtalarının ve malzemesinin 
nakil, tahmil ve tahliyesinde devlet, 
hususi idare ve belediyelere aid tren, 
vapur, liman ve iskelelerin asgari ta
rifelerinde nafia ve iktisad vekilleri
nin teklifi ve icra vekilleri heyeti ka
rariyle yüzde elliye kadar tenzilat ya
pılabilir. 

Madde 6 - Kanunun tatbik edilece
ği ilan edilen yerlerde ihtiyaca kafi 
mahrukat soba ve sair teahin vasıtaları 
bulunduğu halde bu kanuna muhalif 
hareket edenler hakkında sulh mahke
melerince 10 liradan aşağı olmamak ü
zere hafif para cezasiyle cezalandırı
lır. Bu muhalefet hükmi phıiyeti ha
iz müe1&eseler tarafından vukua gel
mişse ceza bu müesseselerin idaresin
den mesul olan müdür hakkında tat
bik olunur. 

Madde 7 - Bu kanunun ııeşrinden 
itibaren altı ay içinde kanunun tatbi
kine dair bir nizamname yapılır. 

Madde 8 - Bu kanunun hükümleri 
neşri tarihinden itibaren yürümeğe 
b ..... ~""""''"':·~~·--o'.> 

Madde g - Bu kanunun hüki.i-1 .. ~l 
ni icra vekilleri heyeti yürütür • 

Sus vapuru .,eliyor 
İstanbul, U (T- ıcfonla) - ccnız 

bankın l\In>•-.7 .. '\la yaptırmakta oldu
ğu Suı vapuru yarın Kilden hareket 
edecektir. Vapur ayın 25 ind~ İstan· 
buld• olacaktır. 

Vnivcrsitcdc imtihanlar 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Husuk 
fakültesinde eleme imtihanlarının ne
ticesi belli oldu. Neticeler çok iyidir. 
İkinci ıınıfta bu imtihanlara girip de 
muvaffak olamıyan yalnız 9 talebe var
dır. Bugün de sözlü imtihanlara ba§la
nıldı. 

Asfalt yollar 
tatanbul, 13 (Telefonla) - Şehirde 

yapılacak asfalt yollar tamamile teı
bit edildi. Ay batında inpata başlanı
ıacaktır. İlk parti kışa kadar bitirile

cektir. Eminönü - Bayazıd - Tepebaşı 
gibi kalabalık yerler birinci plandadır. Çelik yastığı; toprağma bir kı

aım dere mili karııtırılarak köklet· 
tirme vaafı kazandırılmıı ve su tut. 
ması için de bahçe yüzünden 10-20 
santim ataiı olmak üzere tesviye e
dilmiı bir yer demektir. 
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Bunun içerisine anlatılan tekilde 
yerlettirilecek Livantin dalları b~r 
ay içerisinde, iyi bakım ve mutedıl 
sulama ile kökleıebilirler. 

Böylece kökleıtirildikten aonra 
Livantin fideleri yastıktan sarsıl
madan ve mümkün olduğu kadar 
topraklı olarak çıkanlır ve hemen 
bordür yapılacak hat üzerine onar 
aantim ara ile dikilirler. 

Dikim iti akıam serinliğinde ve 
derin olarak yapılmalıdır ... 

Bu suretle hazırlanan bordür er
tesi yaz sonlarına kadar teıekkül 
edebilir ..• 

Daha fazla yetittiriler .. k piyua 
ya adeta müıkül olarak ç~kanlan 
Uvantinlerden kurulacak bordür 
çok dayanıklr olamıyacağı için tav. 
siye edilemez. 

En iyisi Livantinin anlatıldığı gibi 
·yerinde yetittirilip tueliğini kaybet. 
meden his bile etmeden bordür ye
rine g:çirilmesidir. Uvantin bordür 
gri renkli ve muntazam tekilli olu-
4iyle ye§il çayır üzerinde pek güzel 
tekiller verebilir... . 

Numuneleri en güzel olarak bır 
çok bahçelerimizde görülmekte-
dir. - ULUÇAM 

İki taraftan yıkllan Çin 
Bir ajsns tclBrafı haber veriyor: 

Çinliler, Yangçe nehri üzerinde bu
lunan büyük bir bendi tekrar üç ye
rinden yıktılar.,, 

Japon ordusu ilerliyor, duruyor; 
tekrar ilerliyor. Fakat çekilen Çin 
ordularrnrn da bu komşu ada sak.in
lerine kendi yurdlarrnı dö~enmiş 
bir salon, yatakları hazulanmıı bir 
yatak odası gibi teslım etmemeğe 
and ıçmiı oldukları, arada sırada, 
aldığımız haberlerden belli olmak
tadır. 

Yırminci asır istilalarının moto
su şudur: 

_ Yeryüzünde geri kalmıı, mede
niyetten uzak bır ülke, bir millet 
gôrmcğe tahammülümüz yoktur. 
Onlara ıstcrlerse, güzellikle, iste
mezler~e, zorla medeniyet götüre
ceğiz/ 

Çin mukavemeti, japon isti!,asını 
ön/emeğe çalıııyor. Bu yuzden 
harb, ilk tahminlerden çok fazla 
sürdü ve daha da, süreceğe benze
mektedir. 

Ve bir gün Çin, tamamile mağliıb 
olacak olursa, bir taraftan binaları 
japon tayyareleri, 6te taraftan bend· 

leci Çin kıtaları tarafından yıkılan 
bu koca memleket, gerçekten, me
deniyetin hiç uğramadığı boş bir 
toprak gibi komşu orduya boyun e
ğecek ve dağlar, taşlar, hal dili ile: 

- Getirdiğiniz medeniyeti üzeri
me kurunuz I 

Diyecektir. - T. 1. 
. ·ıı , Bomba tayyareleri ve 1tıvı er· 

Açık §ehir bombardımanları, 

aokaklarda can veren çocuklar, 
aığmaklarda toprak altında bo. 
iulan kadınlar ve kendi evlerinin 
altmda kalan ihtiyarlar ••. Aanmı
zm enternasyonal zabıta haberle
rinde böyle feci sahneler okuyo. 
ruz. 

Bunlara kartı bütün yapılabi
len ıey, ı..ııethur hikayede boca· 
nm .ı 

w"ld" ' d _ Caiz degı ır • emesi kabi-
linden birer proteato oluyor. 

Ortadan birisi çıkıp da : 
- Ben yaptım, oldu 1 deyince de 

bütün akan aular duruyor. 
Açık tehirlerin bombalanmaar 

ve sivil halkın öldürülmesi haber
leri kal"§ıamda Amerika dıt baka
nının bir tavsiyede bulunduğunu 
öğreniyoruz. Bay Hull, sivillere 
bomba atan milletlere tayyare 
satılmamaamı tavsiye etmektedir. 

Buna kartı: 

- Biz aizin tayyareleri uker. 
)ere ka~ı kullanacağız; aivillere 
kar§ı kendi tayyarelerimiz kafi
dir! 

Derlerae ne olacak ? 

Giiz t•e Rii:; ağrısı ! 

Gazetemize yazdığı "Hayat ve 

Sıhat" makalelerınde zemın, :ı•. 
ınan ve mevaim kollamağa a:ı.,.ııtl 
derecede dikkat eden üstadıınız 
G A., dün "gözlerin naaıl koru
nacağını,, anlatıyordu. 

•i heEğer bu makale, ort•·Ç 
kimlerinden birisi tarafından:~ 
zılsaydı, o zaman bathi1 hler?" a. 

l kını ır o-
de '"gözlerden nası && 

lurdu. 
heJD gözler. 

Bununla b_raber, ... . 
heın de ılk goz 

den sakınmak, k b .. . . 
1 aın• ugun ıçuı 

ağrısı" na tutu ın 
.. . e-v:zı.ılardandır anıa. 

de mühım ın _ ' 
belki de doktorladrın ugraıtılde.rı 

clrıın a. 
mevzuların 

ü:zclen, bir takım gazeteler. 
o y d kt 1 " "h· ,, öniil o or arı ısaiyat 

de g ., .. d. 
h .. ıaları tureme ı ıni? 

ınüte • ' , 
HaWY luıııası . 

Jki kiti konuıuyordu: 

_ Gazetefler
1
, .Yabkında liatay'a 

d• hava se er en aılayıu:ağmı 
yazıyorlar. 

- Madem ki Hatay ha"a.a d'" 
selmiftir; neden bati~? u. 

Doğu .Anadolu bö1gcsindc 
yağış1ar oldu 

Dün ıehrimizde hava bulutlu geç -
miş, rüzgar timalden saniyede üç met
re kadar süratle esmiştir, en düşük ısı 
8, en yüksek ısı da 25 derece olarak 
kaydedilmiştir. 

Yurdun doğu Anadolu •bölgesiyle 
Karadeniz kıyılarında hava kapalı 

ve yağışlı, Ege bölgesinde açık, diğer 
yerlerde bulutlu geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların kare
metreye bıraktıkları su mikdarı Ço
rumda 16, Erzurumda 15, Gümüşhane· 
de 13, Bayburd, Bolu ve Hınıs'da 9, 
Erzincanda 7, Rize, Trabzon ve Kas
tamonuda 3, Amaaya'da 2, Gircsunda 
2 kilogramdır. 

Yurdda en dtitük ısılar Karsta 9. 
Kayseri ve Sıvaıta 7, Boluda 6, Af
yonda 5, Kütahyada 4 derece, en yük· 
sek 111lar da Edirne ve Diyarbakırda 
30, Adanada 31, Bodrumda 32 derece· 
dir 
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(ekoslovakyadaki 

ekalliyetlerin statüsü 
22 ve 29 mayıstan sonra 12 hazi

._ da geçti. Malumdur ki bu üç tarih, 
~vakya'da belediye MÇimlerinin 
hpdchiı pazar günleridir. Almanya'
._ ~akya'daki alman ekalliye
ti heldnncla g&tercfiii yakın alüa do-
1-,.uyle ba üç pazar A......,. -0.u için 
W.likeli aiinJer teJikki edilmekte idi. 
s:"ilhakik• birinci seçim günü olan 22 
lba:rıs arifesinde ansızm beklenen teh
like belireli: Hudud boyunda bir takan 
-ı.n.n lotalanrun hareketi hakkında 
~ çıkb. Bunun üzerine, Çekoslo
•'*>'a bir lo111n askerlerini silah albna 
.ac1ı1ı aibi, Scwyet Rusya ve Fnmaa 
"'6dahaleye hazırlandılar. lnailtere ele 
bu yüzden bir A vnıpa barltı çıktıiı tak· 
... bitaraf kalamıyacağnu bildirdi. 
~ e lmk sekiz saat içinde buhran zail 
cılda. 

Avrupa'yı anamn, 1914 yazındaki 

~ atmo.feri içine atan ba hidiae
llliıı iç yüzünü uzan uman öjrenemiye
eeiiz- Almanya ÇekcMlovakya'ya kart• 
'- kucli oldujunu inkir ediyor. lnsi
liz ve franaız gazeteleri iee, Almanya
ilan Avusturya hakkında muvaffakiyet
le tatbik ettiği tabiyeyi Çekoslovakya 
baklanda da tatbik etmek iatecliiini, 
f-ıc.t fransız - Sovyet ve inailiz tesanü
dij kartısında gerilediğini yumaktadır-
1-r. fngilterenin, vaziyeti teblikeli &Ör
düğünü bqvekil Çemberle:rıı de Avam 
ıc-....sında beyan elmİftİr. Belki ele 
b'& korku bir vehimden ibaretti. Fakat 
Sovyetlerle Fransa arasında bir teaa
'-iid temin ettifine ve Çekoslovakya;rı 
s:"ransa ve Sovyet Rusya'ya daha aıla 
... rette bailadığma ıü.,IM yoktur. 
tekoslovakya, bir alman tecavüzünden 
Sovyetler ve Fransa tarafından kurta
t'lldıiına kanidir. Fransız ve Sovyet hü
~tleri ele 1935 senesinde akdedilen 
Sovyet - Fransız misakının ilk defa ola
"'k muvaffakiyetli bir tecrübeden geç
tifini iddia ediyorlar •. lnsilterecle dıe 
~Glriimet tarafmdan Orta Avrape itleri 
"-ıaada s459terilecek yalan ·••Jr.emn 
\vrupa sulhaaa korayacaiı fikrini ta
tryanlann ba sörütleri kuvvet balda. 
haliaa çekoelovak hicliaeai hakikaten 
tıelılikeli olsun veya olmasın, bu üç bü-.. . . 
takib eden iki seçim gÜnÜ büyük ıükiin 
içinde geçti. Şimdi sıra Çekoılovakya -
1Un bir müddettenberi ekalliyetler için 
'-..,.zırlamakta olduiu statünün bildiril. 
IQeaine a.c.'°"i•tir. Südet aın-ı.....ıun 
•tatü baklandaki sörüften inal:.-dur: 
tekıerle müsavat, almanlarla meskful 
olan topraklar için otonomi ve otonom 
olan yerlerde de nazi idaresinin kunıl
lbaamı istiyorlar. Yani bu tartlar kabul 
tdilecek oluna, Südet almanlarmm ka
\ir ekseriyeti tetkil ettifi prt,i Bohem
,_ nwntakasına genit bir otonomi veri
lecek ve alınanlar da bu nnntaka için
de nazi tarzında bir idare karac:aldar • ..... 

Çekoslovakya hükümeti hazırlmnalc-
t. olduğu proje baklanda çok sıla bir 
lretumiyet muhafaza etmektecfir. Fakat 
bGtün dünyanın alakasnu celbeden bu 
tlıenüyetli meale baklanda tahminlerde 
ı.-.ıunulmasırun önüne geçilemiyor. Bir 
defa muhakkak olarak ıu söylenebilir 
~ Çekoslovakya hükümeti, ekalliyet 
•t.tüsünü hazırlarken karfısmda yalnız 
-a....,. ekalliyetini görmemektedir. ç.. 
lso.ıovakyadaki bütün ekalliyetlerin ta• 
lıi olacakleı bir statü hazırlanmakta -
~.Bu statüde her milletin kültürel 
~tafım temin eclecek tartlar bazır
~na itina etmekle beraber, çekoa
~ak hükümetinin, mmtakalara otono
~ verilmesine pek taraftar olmıyac:a;ı 
~n ediliyor. Statü, ekalliyetlerin 
~ müaavabnı tanımakta, almancarun 
~ bir lisan olduiunu kabul etmek
..., büdcedeki maarif ve sosyal yardım 
~ıiaabnı nüfus nisbetlerine göre tes-

ULUS -3-

D Ü N Y A H A ·a E. R L E R İ Kalifiye 

Japonlar Çinde Hankova do(Jru 

büyük bir taarruza geçecekler 

İnglllz ve amerikan gambotlırıi11n 
yangceden ~ekllmesinl istediler 

Hankov'Ja japon bombardımanlarını lıorka ile aeyreJen laalk 
Tokyo, 13 a.a. - Anking'in itgal e

dilmit olduğu dUn aktam resmen bil
dirilmittir. 

Japonlar, İngiliz ve amerikan 
gamboılarının çekilmeaini 

uıediler 
Şanghay, 13 a.a. - Hankov iıtlka

metinde yapılacak aıked harekatı 
caz Chıilne alan Japon deni• m.Jram
ları ıı hulranda mıilis " Ameri
kan deniz makamlarmdan kendileri
ne aid ganbotların Yangtze "tehlikeli 
mıntakası,, ndan geri çekilmesini is
temişlerdir. 

ve amer an en z ma armm e
nüz japonlara cevab vermediklerini 
bildirmektedir. Muhabir, japonların 
talebi reddedileceğini ve ingiliz ve 
amerikan ganbotlarının yerlerinde ka
kalacağmr .zannetmektedir. 

lngilter~ uo 1i'rtınıa'nın notala-
nna verİ!Qn cevab 

Hon~ - Kong, 13 a.a. - Japon kon
solotu, japon tayyarelerinin Şamen -
deki imtiyazlı ecnebf mıntakalar üze
rinden uçmalarını proteıto eden İngi
liz ve fransız notalarına cevab ver
mittir. Bu cevabi notanm metni ma
lQm değildir. 

Soyyetler birliğinde 

Mebus se~lmi i~in 
yapllan ıenlikler 

Japon konaolotu, Lemgman üniver
sitesinin bombardımanını protesto e
den Amerikan notuma da cevab ver
mittir. Mumaileyh bu notaımda telef 
olmuı olan altı kitinin zlyaı karıısm
daki derin teea1UrUnU ı.zhar etmit ve 
japon tayyarelerine bu ılbi müessese
lerin hüviyetini cöttermek lçln da
ha iyi c6ritnecek lpretler konulmuı 
lllzumuna ileri 8tlırnlfttlr. 

Çine mal,..._ 
Pariı, 13 a.a. - Sallhiyettar maha

filde söylendiğine göre, Çine mali 
yardımda bulunmak, harb levazımı 

etmek buauaunda Pariı'te fran.ıs ve 
Çin delegeleri araıında mibakereler 
yapılarak bir anlatmaya varıldığı hu
suıunda bir İngiliz gazeteıinde netre
dilen haber, tamamiyle uılırzdır. 

F eynanlar japon ilerleyifini 
durdurdu 

Pekin, 13 a. L - Japon menabünden 
ıelen haberlere söre japon orduaunun 
ŞangfOV üzerine ileri yilrUyUflerl, an 
nehir bendlerinin çinliler tarafından 
yılalmuı ve bu yüzden debfetll feye
.zanlar olmaaı yibilnden durmuıtur. 

Japonlar civar ha1lmı yardımı ile 
bendleri tamire çahpyorlar • 

Belgrad turnuvası 

Gallfaslrıy ikinci m111 kaylleftl 
Belgrad, 13 a.a. - Buraya ıelml, o

lan İıtanbulun Galatuaray kulUbil lle 
Budapqtenin Ujp"t •e Belgradın Be
ograd8ki ve Yugoılavya takımları ara-

Moakova, 13 a.a. - Tas ajanaı bildi- ıındald turnuvanın ilk mOMblkaları 
riyor: Gürcistan ve Ermenistan Soıya- dün yapılmrftır. İlk oyunda Beoırads
Jiıt Sovyet Cumhuriyetleri ve Gürciı- ki birinci devreyi 2-0 bitirdikten 80ftr& 

tana .tibi Acariıtan ve Abhazistan neticede Galatuarayı 3-1 maf16b et-
mit ve Yugoslavya ela Budapqte ikin· 

muhtar cumhuriyetleri yüksek mec- cisi Ujpeat'i 1-0 yenmittir. 
lillerine nıebuı ıeçimi, dün yeni Sta- Bugün Galatasaray Yuplnya ile 
lin ana yasuı mucibince yapılmıftır. k~rıılapnıf ve birinci dnreyi 2-0 plip 
Bu münaıebetle bayraklar, vecizeler bıtiren Belıracf takımı neticede 4-0 
ve parti ve hükilmet zimamdarlarının 'Gal~tauraya calip gelmlftlr. • 
portreleri ile ıüılenen tehir ve kaaa- D!fer taraftan Beoıradeki de UJ· 
balar, tam bir bayram manzarası ar.zet- pest l 3-1 yenml9tlr. 
mit ve ıeçiciler, daha ıeçim daireleri 
açılmadın çok önce mızıkalar ile, Sta- Bir fıyynnln •ızı ltulundı 
linin komünist ve partiıizler blokuna 
reylerini vermek için topl&nmıtlardır. Maripoe - Kalifomia - 13 a.a. Bir 
Seçim. mebuslar arasında Stalin, Mo- dal aporcuau Uç bin metre lrtifamda 
lotof ve Mikoyan'ın da bulunduiu B . ' • d 2 mart tarihin· 

· · d . uenovısta tepeaın e, 
Gürcistan ve E~enııt~n aeçım aıre- de altı yolcu ve Uç mürettebat ile San 
lerinde buıusi ~ır aevınç ve heyecan Franıiıko • Albukrek .eferini yap
içinde geçmiıtır. Fe~er~ ve mu~ makta iken kaybolan tayyarenin en
aovyet cumhuriyetlerı y~k~k meclı1- kazmı bulmuftUr. Malam oldulu U-
1 · · · yalA mucıbınce yapı-erını yenı ana . . _. zere o zaman yapılan arattınnalar ne-
lan bu ilk seçim, ~ovy~t!er ~ır~ı~ı ticesiz kalmıttı. Bir heyet, hemen bu 
milletlerinin manevı ~~ıt.~k bı~lığı- tabah, kaza mahalline hareket etmit· 
nin kuvvetli bir tezahurünu teıkıl ey- tir. 
lemittir. -
Bel~lkada zelzeleler 

Be Metaksas 
Patrasta 

Atina, 13 - Ba§vekil Metaksas Pat• 
raea gelmit ve halkın büyük tezahür
leri ile kartılanmıftır. 

Milli g~nçlik birliği merkezinde söy
lediği nutukta, baıvekil gençliğe duru
mundan ve maneviyatından dolayı 
memnuniyet beyan etmit ve gençliğin 
diıiplin ve vatan atkı hareketindeki 
vuifesini tasrih eylemittir. 

Metakaas ve Kültür bakanı Jorjako
pulot bir çok yeni mekteb binalannm 
temel tatını koymutlardır. 

İtalyada siyah 
Gömleklilerin tahlifi 
Roma, 13 a.a. - Musolini tahlifleri 

yapılan siyah gömleklilerin dört tabu
runa hitaben demi9tir ki: 

"- Taburlar, size soruyorum: Bir 
harb takdirinde sizin için imkarwz bir 
fey var mıdır?,, 
Taburların "hayır,, cevabı üzerine 

Muıolini tunları söylemittir: 
"- Bir gün ıualime verdiğiniz bu 

cevabı ıize hatırlatacağım.,. 

Dünya futbol ~upası 
Pariı, 13 a.a. - Dünya futbol kupa· 

11nın neticeleri: 

• • 
lfÇI 

(B•ıı 1. inci uy/ada) 
tanzim olunacaktır. Talim heyetleri
nin va11f ve prtlarını, ders programla
rını ve müddetlerini, hangi nevi kurs
lar açılacağını devlet tayin edecektir. 
Masraflarını müenese sahipleri ver
mekle beraber kurslar birer imme or -
ganrdır. 

Orduda askeri, okulda talebeyi ha
zırhyan ve bekliyen milli gaye, türk 
itçisine de meslek kunJarı içinde yeni 
vazifeler vermektedir. O bu vazifeyi 
iyi yapmakla kendi refah · vaaıtasını 

arttıracatı gibi iıtibaalin hacmini ve
kıymetini de ıenitleterek (büyük kal
kınma uva9mda) yararlı bir eleman o
lacaktır. 

İyi iKi, fazla randımanla yalnız vak· 
tini iyi kullanmıı adam değildir. O, 
kendisine ta.hais edilen makine ve mal
ı:eme halindeki milli serveti de iyi it
letmiı ve bunları az verimli olmaktan 
kurtarmıt olur. ltin ıürati yalnız za
~nı değil, sermayeyi de kazandıran 
bir unsurdur. Kalifiye türk itçisi, 
yakın zamanda bu hakikatleri bize ra
kam halinde müıahede imkanını vere
cektir. 

Kemal Ünal 

l ıt0(ÜI DIŞ HABERLER 

X Parla - Darphanede evvelki gün 
ba§lıyan grev nihayetlenmit ve normal 
ıurette yeniden çahımağa baılanmıı -
tır. 

X Bükret - tı nazm, reımi bir vazi
fe ile Berlin ve Hamburg'a &itmlttir. 

ispanya ve devletler 
l;um.nv~ı ıt. 1 · te Muharrem reyu 

Togay 1936 ağuıtoawıdan beri bir iç 
harb buhranı geçirmekte olan I.
panya karıaaında devletlerin vazi. 
yellerini tedkik ederek fU neticeye 
varmaktadır: 

"Son günlerde lıpanya hududun
dan içeri giren ve hangi muhaum 
tarafa aicl bulunduiu bir türlü anla
tılamıyan tayyareler yüzlerce kilo.. 
metre franaız araziai içerilerine ıi · 
re..- bom0a1arı01 savurmuflardır. 

Fransa, bu tayyarelerin alman, 
yahud İtalyan hava kuvvetlerinin 
iatiktaf ve pitdar kolları olmuma 
ihtimal vererek heyecana dütmüt
tür. Fra1111z batvekili ve müdafaa 
nazırı Daladiye bizzat mahallinde 
uuakikatta bulunmuı ve müdafaa 
tertibatı almıttır. Fakat itin iç yüzü 
bir türlü anlatılmUIUflır. General 
Franko kendi tayyarelerinin fraDMz 
hududuna girmek fÖYle dunun bu 
hududa hiç bir zaman yüz kilometre 
bile yakınlaf1Dadıimı resmen ilin 
etmiıtir. 

Çok g~eden Franko'nwı ordu
... büyük bir taarruza bqlarkea 
tayyareleri de Banelona büküme
tine aid muhtelif limanları bombala.. 
mlflır. lııgiltere, aivil ahalinin bey
hude imha edildiiini iddia ederek 
protuto edip tahkikat yapılmaamı 
iatemeğe hazırlanm'flı. 

Pariate İtalya Franaayı bire karıı 3 X Londra - Hava nazm, denis tay-

Tam bu urada Franko'nun tayya
releri Baraelcma h\iıkümetine aicl li. 
manlardaki iııgiliz ve franaız ticaret 
vapurlaruu da bombalayıp ~
mııtır. Bu hi.di.ae karııamda lftailte
rede sol partiler; bükiimeti Franko. 
ya karıı fiddetli tedbirler almau için 
zorluyorlar. Halbuki ingiliz gemile
ri açık denizde batmayıp barb Nıh • 
neaindeki üuülhareke olan liman. 
larda batmıı oldujnundan lnaik_.. 
Nyon mukaveleai mucibince ne yal
nız batma: ne de dii•r üidlerle bir
lilde hareket etmek ~ keaclitinde 
hak görmemektedir. Bu auretle it 
büabütün karlflDlftır.'' 

golle mağ1'1b etmiıtir. yareleri ile İngiltere - Avuıturalya 
Bordoda: Çekoslovakya ile Bre.zil- muntazam hava seferlerine 2 temmuz

ya ııfıra karıı sıfırla berabere kal- da bqlanacağını bilclirmiıtir. 
IDlflardır. 

Antib'de: İsveçliler kübalıları 11fı
ra kartı 8 golle mağlfıb etmişlerdir. 

Lil'de: Macariıtan İlviçreye sıfıra 
karıı 2 golle galib gelmittir. 

X Tallin - Polonya hariciye nazın 
Bek iki giln sürecek olan reıml bir zi • 
yarette bulunmak iUere bugün buraya 
gelmiıtir. 

ÇOK VE lYllŞ 

DOnyı lklnclllğlnl kazanan havacllırımıı 
· KURUN' ela B. Aum Us haziramn 16 
p..-. eyJUJün OD befİDe kadar Nllllİ 
dairelerde it aaatı.iain Mkizde ........ 
)'arak öileden IOllra 14 clıt bitirilo u'ni 
bahse mevzu ederek diyor ki: 

"Vücut makinesi çalı§lllaia laıl.ili
yetli olmadıkça ..dece çalıımak arzusu 
, ..... it ........ kili.~ Ba bık. 
dinle sekiz ... t fudaea .-mmlıan ... 
• t.eımcla tutarak çahfmalanm -.. 
mek zaruri olank oaaln ...ı ~ 
.... ve gün öldürmek için beldiyea ... 
nr otomat haline ko,....k Dllticı 'ıi 
..v. 

Sel.ehleyin taat sekizde ..... OD 

ilô7e kadar çabpn memurlara öile 
yemefini yemek, yemejin huma ..... 
danannu seçinn.ek, mideai plqırlıma 

• bfuuu ela biraz dinlendirmek, Dihqet 
arada ufak t.fek huausi" talasi ...,_ 
sönnek içia üç saat bir iatimbat fw
laa ....wr.. ... t OD JMtte J..W.. İf 
........ ıeldiktea 80Dra altıp, ~ 
kadim- etaba .......ıi çabf"bilir. 

Fikrimiıı:ce yaz mevaimine .-haus 
olarak kabul edilen usulclen IOlll'a tat
bik edilecek it ... ti uuli bö7le oaa.. 
bcbr. Devlet mmıurlarmm ......... 

Jet hesabma azami it sörmeleri -
ba tanda bir usul ile kabil olar. 

. Bu m11elede diler bir ımlunar daha 
habra plir. Devlet claireleriade ...... 
ıe,in uat Mldzclen ikiye kadar ~ 
tıklan sonra istirahat etmek için ...... 
best kalmak daimi bir u..ı ~ 
takdirde bunun neticeai ............... 
öileclea sonra -...- kadar bot blaa 
saatlerde istirahat ebneleri ~
br; biraz daha fazla maddi kazanç .. 
de etmek ipn ba istirahat ... derinde 
hususi müeueaelerde, rahıud flll"ada 
burada reni itler aranacaktır; devletin 
istirahat etsinler diye serbest bıraktı. 

-; iı saatlerde yeni ınetsuliyetler hulana-
cakbr; hu suretle maksadın tam llbi 
neticeler çıkacaktır." 

İzmirde feci 
bir cinayet 

İzmir, 13 (Telefonla) - Bugün bu
rada feci bir cinayet olmuıtur. Fethi 
Uyguner ve ortağı tütün mağa.zalarm
da uıta bafılardan Koıovalı Recep, se
ıi güzel olduğu için himaye ettiği ame
lelerden 19 ya9ında bir gencin itten çı
karılmasına içerliyerek ekıper Haydar 
Yalazı boynuna kur9un 11karak öldür
müttUr. Katil suçu itledikten ıonra 
kaçmıyarak teslim olmuıtur. Haydar 
Yalazın Uç, katilin bir çocuğu vardır. 

Tirana elçiliğimizde 

• t ve memurların tayininde de aynı 
lıiıbetin muhafaza edileceğini temin et
~te ise de memleketin idari taksima
~ ahnanlarm ısrar ettikleri deği-
1ilcıiii yapmamaktadır. Malumdur ki, 
~oılovakya esasen, Bohemya, Mo
~~ Slovakya ve Rutenya'dan ibaret 
. ·""'lllk üzere dört eyalete takıim edil
"ıİttir. Ve her eyaletin az çok idari 
~~tariyeti vardır. Çekoslovak bükü
...... q, bu takıimat muhafaza edihnek 
~iyle idari muhtariyetleri azıcık ge
l tletmeğe taraftar görünmekle bere • 
""t-, Bohemya'yı iki kısma aynmaya 
~ Y&nafmıyor. Çekoslovak hükümeti 
ı....ı ~lar arasındaki ihtilifm bu 
~· üzerinde toplanac:atı anlqıl
~tadır. 

• 
Maamafih çekoslovak hükümetinin 

~iesi henüz mailim deiiJdir. Avrapa
.. , belki de yeni bir kriz havalı içine ata-
~ olan ihtiWm malıiyetini öiıwnek 
~ lııir aç sin beklemek .......... 

A. Ş. ESMER 

Brüksel, 13 LL - Rasathane, gece 
yeniden iki zelzele kaydetmittir. Bu 
unıntılardan birisi, bir gün evvel
kinden hafif olarak, uat 3/ 46 da vu
kua gelip 6 saniye ıürmiif. ikinciıi de 
bir dakika IOllra bqlıyarak bir uni
ye devam eylemittir. 

1 haziranda İnönü yükaek yelken uçu9 kampında Türkkuıu öiretmen 
naımedlerinden B. Cemal Aytaç ile arkadqı B. Ruim Tiyanpn'ın 12 u
at 22 dakika havada kalarak bir milli rekor kurdukJarmı ve bu •uretle Tür

Londra, 13 a.L - Soluk almıt olan kiyeye usun müddet havada kalmada dünya ikincililinl kazandırdıklarını 
kıraliçenin fimdl tamwmile iyile,mit haber vermiitik. 
olduiu bildirilmektedir. tnanu havacılık kampmdan gelen haberler; TOrkkuıu gençlilinin ça-

Kıraliçe bu hafta Aacot'ta yapılacak lıımalarmm büyük bir muvaffakiyetle denm ettiflnl bildirmektedir. Yu
olan dört at JUıpaa lmJ1 ile birlikte kardaki resimlerde bize bir dünya ikincllf li kuandıran kıymetli iki ıen-

İngiliz kıraliçesi 
iyilesti 

ıidecekdr. dmid beraber ve kendilerini kutlayanlar aramda IÖf070nunu. 

Tirana, 13 a. a . - Türkiye elçisi ile 
Bayan Tugay dün akpm elçilikte par
lak bir kabul reımi yapmışlardır. Res
mi kabule hUkUmet erkiniyle yüksek 
devlet memurlan, ecnebi mUmesailler 
ve diler bir çok zevat iıtirak eylemiı • 
tir. 
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-89- Yazan: M. Şevki Yazman 

Cemil bey diyor ki: "Bana Conk ba-
78"1 mmtakaama hareket emri veri
lirken arkaama da ıu ilave olun
muttu: Öğle vakti Biğalı k()ye zabi
tan ve mürettebatı alman olan 12 
tüfenkli bir makineli tüfenk bölüiü 
aelecektir. Bu bölük emrinize veril
mittir ve Kocaçimen dağı mmtaka • 
lmda kullanılacaktır. Bigaliye bir 
zabit gönderilerek bu bölütü mm. 
takanıza celbettiriniz.,, 

AMAZON 
• Att112i5J 

GRÖCllLAND 
..... Y6 

$tl'fAL ıwrau 

DÜNYA YÜZÜNDE HENÜZ MECHUL KALAN 
Bölük aaat 14.30 ela fırka kuman

clanmm karargi.bma geliyor. B..,la
rmda bir alman mülazım vardır. Fr. 
ka kumaodanma fU haberi veriyor : 

"Bölük dörder tüfenkli üç takım
dan mürekkebdir. Bir takımın ku
mandanı benim. Diğer bir takıma 

bir küçük zabit kumanda eder. Fa
kat üç.üncü takanm kumandanı yok. 
t1U'. Takım kumandanı olmaymca da 
kullanamazamız." 

Fırka kumandanı aekiz tüfekli de 
olaa eline bir kuvvet geçtiğinden 1 

Mahluz. atq mevziinde obü• atqi lcuıla.ı 

5.000.000 
kare kilometre 
Arazi vardır! 

memnundur. Dört tüfekli takımı al
man zabitin kumandaaında Conk ba-
7Jl"lfta ve 25 inci alay emrine gönde
rİJOI". 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı1111111111111111111111111111111ııı111111111111 

Diier dört tüfenkli takımı aaf ya
nma ve 14 üncü alay emrine mem1U' 
ediyor. Diğer dört tüfengi de karar
ai.bında tutuyor, Makaadı Anafarta
lar mmtakaaiyle irtibat teaia eder et
mez alman olan bu mmtaka kamu. 
tanı (binbatı Vilmer) emrine ver
mektir. Belki o bir iatibdam çaresi 
bulur diye. 

1938 kaşifi için henüz kafi araştırma sahası var mıdır? 
Onun nüfuz edeceği meçhul memleketler mevcud mu
dur? Macera peşinde yola çıktığı zaman yeni bir ırk ve
ya harikalarla dolu bir kıta keşfetmek ümidini 
besliyehilir mi ? 
Evet ••• ve daha uzun zamanlar için ! .. 

Yazan: Sir Herbert Vilkins ................ 1 
Cenub Amerikası, Asya 
henüz esrarla doludur 

Dünyamız üzerinde henüz keş
fedilmemiş beş milyon kare 

kilometre arazi bulunduğunu hesab 
etmi' bir kaç kaşifiz. 

En mühim noktaya ve Conk bayı
nna siden takım mUharebeye sirw 
ainnez kumandanı olan zabit TUl'U

luyor ve ölüyor. Efradı dafılıyor. 
Tüfenkleri bizimkiler kullanmaktan 
baıka çare göremiyorlar. lntizaT mevziinde bataryalarımız.dan biri Fakat, bütün sırlarını insanlara 

tevdi etmemiş bulunan kıtalar han
14 üncü alay emrine gönderilen liz dokuzuncu kolordu.unun komu- cak kolların hareket zamanı olan 

küçük zabitle takımından ula haber tanı seneral ''Stopford" dan izin 
al G lib !L&.!--1 -• aaat dokuzda bu gemiler de Sovla 

gileridir? 
İlk önce, topografi hartaları an

. cak yirmi ıeneye kadar tamamlana
cak olan Cenub: Amerikası vardır. 

~-ıyor~ a a ~~ ~an .;r:n· alarak kararsi.b ittihaz ettiği Jon-
dan donmut ve ,.enye gitmıflerdir. kuil harb seıniaine gitmek ve itin limanının cenubundaki B kWDMlı-

Diier dö~ tüfenk de~ müddet ıiditini oradan •yretmektir: na yaıldapnlf bulunuyorlardı. Sahil. 
fırka karargi.bmda bekledıkten aon- Bizzat İngilizler "Yunan hurafe. den 500 yarda mM&fede yedi muh-

ra ~ar~:.:Ji~•ı:.u--:!:' 1-mia kabramaalan olan Arcunot- rip iatoper etti ve demirlerini attı. 

Cenub Amerikası "hinterlandı,. 
(Terra incognita) bilgisine dair 
müktcseb neticeler yalnız kaptan 
Pauret tarafından iatiıbul edilmia o
lanlaraır .• Bu 1ıi:ııtada medennett§ın 

_. .. - ._,. ,.....,_ s·HUa'haa sat•- filo- -- L.>- L.- • • ...n+ ._. __....._ 
1 ~ L!- b' ilıtifede ec1·1 • ·- ..... - - -· -· ---ran 1 •-~ ft' 

1 eam- nan IDefhur .eferlerinden beri Ada- Jü mavnalar (bunJarm her bhi 40 
70"· Jardenizi aahilJeri SovJa körfezine . 

Belri Iİ2 V.inizden 90l"&nmız • A. 6/7 inci ihr . .1. hayvan veya 400 IDNll alacak f8· 
•7 • ıecea e aç yapan mgı ız 

aba bizim kumandanlar keneli sala- filOMa kadar ıarip aefiael..den mü- kilde " bUMlıTi olarak yapdmitlar-

henlU tamamiyle meçliul olan mın
takalar, memleketler ve kavimler 
bulunduğu muhakkaktır. Yalnız bu 
kıta, dünyanın bütün kaşiflerini 

kendiıi ile me9gul edebilecek ıeyle
hiyetl..mi kullanarak bu bölük ef- teteidıil bir armada l'önnemiftir." dı) karaya J"Ollandı. Karadan çit 
radmı ve tüfenlderini neden zapt diyorlar. V • töYle tafaili.t verİJol'· ititilmiyorda. Denizde hafif bir riiz. 
,.. rapt altma almachlar? Bunu aiz lu ı a&r vardır. 
aorabilirainiz. Fakat ben aormaclmn. En önde on muhrip, bunlar balık 
Çünkü bu aur~~ı~. bu ~andanlarm istifi teklinde cloldurulmat on bin 
bqlanna ne buyük belalar alacakla- aakeri tatıyor. 
nm, ne kadar çok sual ve cevablara Aynca her muhribin borclumcla 
mal"UZ kalacaklarmı tecrübelerime bir tane motörlü mavna ve arkum
ilılmaden biliyordum ve bu kuman • da yedekle aüriildediii bir karakol 
danl..- bu bela ile uirqmaktan iee gemiai. 
bedi muti Mehmedlerine dayanma- 8-lana ukaamdaa talopeler, 
71 çok haklı olarak tercih etmitl•- timal denizine mah- babkçı semi
dir. Harb tam itaatla kazanıl.,, yok- leri, daha s..W. tahlisiye aanclallan 
aa muti olmıyan kalaballkla delil. ve aalapuryalar takip ediyor. 

So" da le oluy 1 ikinci kademe tranaatlantikten 
1 ne f Of tutunuz da Mant denizinde çalqan 

Busün Sovlayı biz hep Kocaçi- araba vap1U'larma, yanclan çarhb 
men üzerinden .,rettik. 7 at-ta. vapurlara kadar dünyada mevcud 
1915 Çanakkale dramının en büyük her türlü gemi tipi. 
rolü oynanan bu yere bu on kilomet. Tekmil bu kamaval merakip ara. 
n me.afeden ne kadar dikkatle ba. uncla kruvazörler, monitörler, hu
karaak bakalım itin iç yüzünü UT· t.._e pmileri, Taymiae malıaua 
rayamayız. Binaenaleyh en keetir- rÖIDorkörler n yelkenliler, dekoru 
me yol "babacan ve müaaadek&r bir ikmal ediyordu. 
ihtiyar" olduiu muhakak olan inıi. Anbumunun fimal yanını kUfata-

Mavnalar tek bir tüfek patlatma. 
dan aahile yanaflılar (Ece limanm
dan bu mmtakaya kadar kilometre-
lerce meaafeyi bizim bir jandarma 
taburu tutuyordu. Llmanm tabiyesi 
bul) 

(Sona oar) 

re maliktir. 
Amerikanın en cenub noktası ile 

Patagonya dahi Ju91nen malumdur. 
Bazı kabilelerinin henüz hiçbir mede
ni inaan yü.zü görmemiş oltlukları 

bu yerler hakkında ne düşünmeli? .. 
Buralar mükemmel birer ke9if saha
lı değil midir ? 

Cenup Amerikaaından sonra ziya
retçilerine en çok esrar arzeden As-

... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 
g Yazan: Alem Tl>l•toi No: 119 ~ - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = - -- -- -- -- -- -- -- -- -

yadır. Tibet dağları ıilsileainin ve 
Gavrizankar dağlarının tepelerine 
çıkmak makaadiyle tertib edilmif o
lan ıeferler timdiye kadar ancak 
sportif neticeler vermiştir. Bu dağ 
silailelerinin gerisinde ve Türkistan 
hududlarında öyle genit topraklar 
vardır ki bunlara dair olan maliima
tımız hiç de sarih değildir. Hiç bir 
harta, hiç bir coğrafya raporu bun
lar hakkında bizleri henüz tenvir et
miş addedemeyiz. 

Merkezi Tibeı'i bilen yoktur 

1 tte görülüyor ki dünyamız Ü· 

zerindeki bir takım genit sa
balar hakkında harta t;amamiyle aa
ldftdk Mahlıaderi ,._ v' ·
bu gibi sahaların sayısı onu bulmak-
tadır. 

Tibette prehistoryaya aid buı 
köylerden eski metinler bahsetmek· 
tedıi.r. Şimdiye kadar Tibet dalları· 
nın bazı hududları ötesine geçmek 
kabil olamamıftır. Zam:ı.ıumız;a bakı
lınca garib görünee bile hllikat 9u· 
dur ki bu mıntakalarda bazı köyle· 
rin medeni ilemle timdiye kadar hiç 

bir münasebeti olmamı9tır. 
Her yıl, bu meçhul mıntakalara 

doğru bir çok kififler hareket et
mektedirler. Ne yazık ki elimizde 
mevcud modern malzeme dahi buı 
zirvelere bbi erittirememektedir. 
Son Himaliya seferine ittirü etmiı 
olan dostlarımdan doktor Valter, 
merkezi Tibeti tanıyabilmek için 
1945 seneıine kadar beklemek lizım 
geldigini bana ıöylemitti. .. 

Buna karıı Avruparun meçhul hiç 
bir noktası yoktur. Bununla beraber 
şimali Rusyanın bazı kısımları son 
zamanlara kadar iyice tahdid edile-
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RADYO 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Karışık pl 

neıriyatı - 12.50 Plik: Türk musikis i 
halk prkılan - 13.15 Dahili ve harici 
berler. 

Aktam Neşriyatı: 18.30 Plakla d 
musikisi - 19.15 Tiırk musikisi ve halk ş 
kıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları) -20. 
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20.15 Tıi 
muıikiıi ve halk prkıları (Handan ve 
kadaılan) - 20.45 Keman sodo: Viyolonı 
Necdet Remzi Atak - 21.00 Konferans 
21.15 Stüdyo salon orkestrası: 1- Jos. N 
vadba: Loreley - Paraphrase. 2- Josef La 
ner: Die Koıenden. 3- Badholdy: I. Ven 
tianiıcheı Condellied. 4- Lumbyc: Cha 
pacne Galop. 5- Strause: Die Flederma 
- 22.00 Ajanı haberleri - 22.15 Yarı 
prorram ve 1stildil marıı. 
İstanbul : 
0~'-N . 

g.ıc eşnyatı: 12.30 Plakla Tü 
muaikiıi - 12.50 Havadis - 13.05 Pli 
türk muıikiıi - 13.30 Muhtelif plik neş 
yatı - 14.00 Son. 

Aktam Ne§rİyatı: 18_30 Plakla 

musikisi - 19.15 Konferans: Fatih Halk 
vi namına: Burhan Felek (Olempiyadlat 
- 19.55 Borsa haberleri - 20.00 Grenv 
raathaneıinden naklen saat ayan - 20. 
Vedia Rıza ve arkadaıları tarafından tü 
muaikiıi ve halk prkılan - 20.45 Hava 
poru - 20.48 Ömer Rıza tarafından arab 
söylev - 21.00 Tahıin Karakuş ve arkad 
lan tarafından tiırk musikisi ve halk pr 
lan - 21.45 ORKESTRA: 1- Lujini: Ba 
eejibsiyen. 2- Defoıe: Serenad. 3- Pleso• 
Rev dö mariyaj - 22.15 Ajans haberleri 
22.30 Plakla sololar, opera ve operet parç 
lan - 22.50 Son haberler ve ertesi gun 
prorramı - 23.00 Son. 

A·Hnoa: 
OPERA VE OPERETLER: 20.00 

romilnster - 21.00 Milano 
SENFONİ VE ORKESTRA KONSE 

LERl - 14.10 Frankfurt - 19.55 H ilv 
ıum - 20.00 Berlin - 21.00 Brüksel - 22.ı 
Stokholm - 22.20 Kopenhag 

ODA MÜZtôt: 15.25 Hamburg - 16 . 
Breslav - 18.25 Lilksemburg - 20.15 
riı - 20.30 Liyon - 22.20 Liypçig 

SOLO KONSERLERİ: 15.00 Frankf 
- 15.20 Liypsig - 15.30 Viyana - 11.1 
Roma - 17.30 Hamburg - 17.40 Presbu 
- 18.00 Doyçlandzender - 18.20 Liypsig 
18.30 Londra - 19.10 Bertin - 20.15 Sto 
holm - 21.00 Breılav - 21.15 Königsbe 
- 21.20 Oılo. 
NEFESLİ SAZLAR: 6.30 Frankfurt 

10.15 Meriş Ostrav - 10.30 Hamburg 
11.05 Prag - 12.00 Breslaç, Hamburg 
17.00 Breslav - 18.40 Droytviç - 19.1 
Breslav - 20.00 Sarbrük 

ORG KONSERLERİ: 19.25 Prag-22· 
Königsberg. 
HAFİF MÜZİK: S.00 Königsberıı; - 6.1 

Hamburıı - 6.30 Stutgart - 7.10 Kolon 
- 8.30 Frankfurt, Kolonya~ 12.00 Mii 
Kolonya, Stutgart - 13.15 Viyana - 14 
Lln>air. Stutıı:art - 14.10 Viyana - ıs 
Berlin - 16.00 Hamburg ve birçok al 
iııtasyonlan - 17.00 Png -18.00 Rerliıı" 
111.20 Doyçlandzender - 19.10 Münib"' 
lt.lS Kolonya - 20.00 Stutıı:art - 20 t 

-·- --·· .d burg, Viyana~ 22.3 Stutsıın .,., . .... •"'J 
ninberıı - 24.00 Viyana j 

HALK MUZtôt: 11.30 Ştuuıart - 15.J'! 
Stutıı:art - 20.30 Ronnes - St.15 Breela41> 

DANS MUZtôt: •·'°Kolonya. 

memi~tl. 

KulJJ)J-- rıe zaman 
keı /edUebilecek ? 

N ihayet, iki kutub vardır ki 
her halde 2000 senesinden f!'I/• 

vel keşfedilemiycceklerdir. Afı:ika

run bilinmiyen hiç bir tarafı 
kalmamıttır. Okyanusun en küçü1' 
adaları dahi malfimumuzdur. FakaJ 
kutublar ? ... 

Bütün 75 inci arz derecesinin öte
sine gcçmiı olanlar bunun ne deme1' 
olduğunu bilirler. 
Amundıen'e ve diğer bir çokları• 

na rağmen, kutublar - Şimal kutbıJ 

hemen kimilen tahdid edilebilmif 
olmakla beraber - henüz esrarla do
ludur. 
Şimal kutbu hakkında da haritacı• 

hk ilmi, bir çok noktalar hakkında. 

(Sonu 8 inci pıyfada) 

---------------------------------------------------------------------'= =----------------------------------------------------------------------·--------ı - -111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Manga ile atı' yapılıyordu Bir sıra sakindiler. Bir çok yerlerde evler, bi- : E leyin, karlar arasında, man•tıra yak- - Gayet basit, diyordu. Çeşid çeti 
diz çöküp tüfek dolduruyor, öteki sıra ribirinden yaya yilrtlyü9ile iki ilç gün- :E : laşmıılar, kapılarını zorlamıflar, ke- mujilı:ler evlerini barklarını bırakıy 
ayakta, ateı ediyordu. Yatarak da atıı lilk mesafede idl Alebei tetebbiiate- 5 : titleri, haf keşiıi bodrumlara kapamlf· ve Novgorod'dan, Tver'den, Mosk 
yapılıyordu: Bütün sıralar, biri hariç, ki gUçlüiti anlıyordu. 5 : lar, erzak anbarlarım yıkmıtlardır. dan, Vologda'dan koıa kota onun 
yüzler yerde, biribirini takiben kapa- Fakat Petro Alebiyeviçe tam habe- 5 : Stareç herkc.i doyurmut, manastırın na gidiyorlar. Bu ormanlarda ne ka 
nınca.- ri verirken: "Daha ilerilere gitmek iı- : : hazinesini adamlarına dağıtmı9tır. Son insan kemiği gömülüdür, bunu yaltı 
Avuıturya hizmetinde çahımıt olan ti yordum ama tereddüd ettim." dedi- 5 : ra bunlar kiliaedeki bütün biz tuvir- Allah bilir ..• Bu adamlardan binlere 

adam İvanoviç Vayd askerlik öğreti- ği zaman batına neler geJeceğini ta- E :E lerini mukaddes auda yı:kamıtlar, si böylece bir araya toplanmış oluyot 
yordu. General Artamon Mihailoviç aavvur ediyordu. O zaman çar onu ba1- E :E mumları yakmıtlar, eski ayin veçhile Fakat nasıl beslemeli? Buralarda b\1 
Golovin ve prens Anikita İvanoviç Re- tan ayağa kadaT süzecek, omuz silke- E :E duiya ba1lamıtlardır.Ortalarda mujik- day yoktur. Bunlar itikadları yüz·· 
pinin ile müıtereken her biri üç alay- cek ve arkaıını çevirecekti. Ondan son- :E : ler pek yoktu, kadınlar ve çocuklar den inleyip zayıflamağa bafhyorl 
lık üç fırka yeti9tinnek emrini almış- ra ne yapanan yap, bak saadetin geri E 5 vardı. Poveneç'dcn voyvoda ile atre- O zaman, Nektarii bunları günaha 
tı. gelir mi? : : liçlerı buzlar üzerinde kayarak geldi- kacak yerde doğruca cennete göndet 

- 6- Alekaei genç, cesur, inadcı idi. Mos- :E :E ler. "Teslim olunuz 1,. tam üç gün mu- yor. 
Teğmen Alekaei Brovkin timalde, kovaya nuıl gelmit olduğunu - avur- : " 5 jikler, muharebe edecekleri tehdidiyle - Eğer yalan söylemiyorsan ..• 

askerliğe elveriıli bet yüz kiti topla- dunda yarım kopekle - ve bugün tatı- - - onları, kendilerine yakla1tırmadılar. - Yalan söylemiyorum, Aleksei 
dı ve bunları, Moskovaya gönderilmek dıiı ıubaylara mahsus kordonu nasıl duğunu da anladı. Kavğa etti, fazla iç-ı ga manastırında haftalarca yaşadım.

1 
Fakat ıtreliçlerin bir topu vardı. İfe vanoviç. Yemin ederim ki adamlar :k 

üzere, kıımen voyvodalara, ve kısmen "ditleriyle ıökilp almıt olduğunu,, hiç ti Aleksei onu meyhanenin yanında, ~yle meı~enler bilirim ki göze gö- top karıtınca kiliıeye saman, katran, di arzulariyle tabuta giriyorlar ... 
landrat'lara teslim etti. Şimdi daha u- unutmuyordu. yüzü gözü şişler içinde, çırılçıplak, rü~~z bır tek keçi yolundan onlara güherçile yığıp tam noel arifesinde, zaklarda, çok uzaklarda, Beyaz de 
zaklara. timale, Poveneçe, vahti or· Poveneç çarıısında Alekaei avcı karlara uzanmış buldu. İçki şiıesi dai· e!.1t~lır .. Buna rağmen ıtareç Nekta- bunlar kendilerini diri diri yaktılar. civarında bir ihtiyar vardır ki herke. 
manlara gidiyordu. Denildiğine göre Yovakim Kripovalof'a rastlayıp onu ma kızağın döıemesi altında bulunmak rıını~ nerede oturduğunu bilmiyorum. "Fakat Nektarii bu itten, bir kaç yaban palamutlariyle iman taz;elet 
oralardaki eski, müminlerin akitlerin- kılavuz olarak yanına aldı. Yovakim, prtiyle Yovakim'in kıymetli bir adam Hepsı onu saklıyor, herkeı ıusuyor ... mujikle birlikte, aapa aağlam kurtul- Ve bunlardan bir tanesini kimin ağ 
de, .kaçaklarla, ne itlerle uğraştıkları yirmi yıldanberi tüccardan Reviakin olduğu anlatıldı. Yovakim kısa skiJeri Ona dair hangi raskolnike oJursa ol- du. Uç sene sonra Pudojcaki köyünde na koyaa o gider, diri diri tabuta 
bilirıiz adamlardan pek çok vardı. Tec hesabına çalıııyordu. Koyu kızıl tilki, ile kızakların önü aıra gidiyor, . yol su~ bir 9ey sor: Muhakkak susar, ve bin bet yüz kadar inaanı yine yaktı. rer ... 
riibe aa.hibi kimseler ooa daha fazla i- zerdüva, sincap avlıyordu. Vaktiyle gösteriyordu. Ormanlar hatmetlı ve bogaan bir kelime ıöylemez. Halbuki Daha bu yakınlarda, Vol gölü civarın- - Yeter bu hikiycler, artık gece 
ıerilere gitmemesini tavsiye ediyorlar- kaıtor da avlardı. Fakat bu hayvan bu korkunçtu. Ağaçlar arasından, çalılık- onu görseniz faydalı olurdu. Size en daki ormanlar yanmıt et kokuyordu. luyor ... 
dı. mıntakalarda artık kayboluyordu. De· lar içinde kocaman kayalıklar görünü- az iki yüz delikanlı temin edebilirdi... Şimdi harbden, aaker toplamaktan bah Alekaci gocuğuna sarıldı, yanafl 

_ Skitlerde ıizden çok bahsedili- rileri Poveneç'de kahyaya teslim et- yordu. Tenha göllerin sahillerinde Alekaei aordu : sediliyor ·bir kere daha insanların ken dunlara yakla9tı. Bir an sonra ilave 
yor, 'natkolnikler müteyakkızdırlar. tikten sonra boynunda asılı duran haç- karın sonsuz ve kaygan sathını seyret- - Öyle ise kimdir bu? Onların na- dilerini diri diri yakmaları gcçikmiye- ti,: 
Onlar kalabalıktır. Halbuki siz, üç kı- tan batb bir ,ey kalmayıncaya kadar mekten gözleri yoruluyordu. Bazan zarında patrik gibi bir teY mi ? cektir ... Bunu itte ben söylüyorum... - Yovakim, stareç Nektarii''nin 
zakta, on kiti kadarsınız. Hiç yüzün- içip urhot oluyordu. bir telalenin boğuk gürültüsü aksedi- - Stareçtir. Bat papas Abbakum, Herkes ona doğru kC>fuyor .•• " nına kadar gitmemiz icabediyor ... 
den kendinizi öldürtürsünüz. Kahya ona yeniden elbise, tüfenk ve yordu. Yovakim kızağın kenarına otu- idamından önce, onu bizzat takdis et- Aleksei ile askerleri bunları dinli- Skili iki adam, ay ıtığında, o 

Bu mmtakalarda yatıyanlar av av- mermi veriyordu. Bu kıt av ayı değil- ruyor: "Buralarda öyle kö,e bucaklar mittir. Bu Nektarii, on iki sene evvel, yor ve tatı)"Orlardı. "İsteye iıteye ve dan çıkıp kenarda ilerledi. Kıtlık 
Jayıp ormanlarda dolqan çetin insan- di. Kayıdlara ıöre hiç bir alacağı ol- vardır ki neresinden girilip ne taraf- Paleoatrov manutmnda iki bin bet- diri diri kendilerini yakan adamlar? ... Hibeden duman kokuıu geliyordu. 
larcla. Jtiltilklerden yapılmıt geniı iz. madıktan bqka iki kıt daha çahpa tan çıkıldığını yalnız ben bilirim, ben, yils bdar eski • mUmini yakmıttır · Fakat bunlar ne biçim imanlardı-?.. larını 6nlerine ejmif,çullara bü 

haJ.Yanlarla aynı çatı altmda ~ kadar borslanm't ol· Vip bor.unca her ıaraftan ıestim.. Vi· .QQıan ptirdiji nk1 • mlimb,aer, ıece· Yonıkim : (Sgau vaı 
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Denizbankın güzel fikri 
Bu güzel haberi gazetelerde oku-, hemen daima muntazamdır. Büyük 

mutaunuzdur: Denizbank ilkin Ka- f ırtmalar müatesna olmak üzere, a
radenizde, daha a.onra Marmara de. çık deniz rüzgirlarmm hem iatika
nizinde ve Akdenizde - hem de u- meti, hem de ne kadar hızlı eatiii 
cuz biletlerle - tenezzüh vapurları önceden bilinir ••• 
tertip ediyormuı.. Sinirlilerin pek çoiu deniz kena. 

GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 
---------------------------....----------------------------~---------------------------

İspanyada ve Çekoslovakyada 
geçen 

Franıız diplomaıiıi için mütareke
den beri elı:ıeriya zaaf teılı:il etmiı 
olan nokta ıudur: Harekete ıeçmek 
lı:orkuau. Bizzat karar vermekten çe
kiniyor ve beynelmilel bir orpnizm 
arkasına sfzlenlyoru: Tamirat lı:omite
ai, Milletler cemiyeti, Sillhıızlanma 
lı:onferanar, Kanımulılı: lı:omiteai ıibi 

hadiseler karşısında : 

Fransız siyaseti 

-5-

Katil elinde yüksük otu 
Belçikadaki Liyej ıehri, eakiden 

dokumaları ve ıilahlariyle marufken 
büyük harbde general Leman'm tam 
on gün aürmüt olan müdafaası ile 
harb sonu tarihine intikal etmişti. 
Şimdi de, on altı kişiyi zehirleyip öl
dünnekle muhakeme altına alman 
Mari Beker'i ile meıhur cinayetler 
tarihinde yer alıyor. 

Sağlık bakımından bu fikri alkıt- nnda rabataız olduldan halde, açlk 
lamamak kabil değildir. lnaan ha. deniz ikliminin intizamından dolayı 
va tebdiline karar verdikten aonra, vapurda •yahattan iatifade ed•- G eçen mayısın 21 ve 22 inci 
mizaca en uygun yeri seçebilae bile, ler, ainirleri hem aakinlefir, hem giinlerindeki saraıntıdan-
gitmok iatediği yerde kendine uy- kuYYetlenir. Hele fikirden J'Ol"lllD o- beri Avrupa hakkiyle ıükOnet bu
gun otel var mıdır, yahud döıemeli lanlar için en iyi hava tebdili tekli lamamııtır. Gizli bir kaygı hala 
uygım bir ev bulmak mümkün mü. açık deniz iklimidir. mevcuddur. Kül altında bili atet 
dür, meaeleleri meydana çrkar. Va. Ea inadcı müzmin nezlelerden a. kıvılcımlanmaktadır. 
purda hava tebdili yapabilmek bu çık deniz bavaama kırk aekiz saat• Çekoılovakyada, bu hafta hükü
barmmak meaeleaini kökünden hal- ten ziyade dayananlar pek az görü- metle muhtelif milletlerin mümeı-
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Fransızca 
LöTan 

kilde müzakere etmek kabildir. Fa
kat müzakere demek müzakereci 
demektir. Fakat İngiltere ve hattı 
Çekoılovakya gibi Franaanın - ı .. 
panyada er geç partiyi kuanmuı 
çok muhtemel olan - general 
Franko nezdinde mü,akereciıi yok• 
tur. 

Mari Seker vaktile güzel olan 
timdi ellilik bir kadındll" ki .ıcntJer
le düıüp kallmnakta ve bu sençler aak 
aık para ihtiyacı içinde bulundukları 
için kendiai de para ukmtm çek
mektedir. Kocaunclan kalan bazı ti. 
caret itlerinin baımda, fakat boia -
zma kadar borcludur. Ne yapun? 
Mari Beker, ıurada burada zengin
ce ve ihtiyarca kadınlar ketfedip 
bunlarla doet olmakta, ve IOIU'& on • 
lan öldüriip ~te hafif parada ağır 
mallanna tesabüb etmektedir r Mari 
Beker'in kullanclıiı zehire selince; 
bu, yüksük otu hüli.aaaı, 7abud he
kimlikteki İllDİ ile dijitalin'dir. Va· 
kıa bu il&ç, kalb hutalıldarmcla 
kullanılır. Fakat en iyi iliç da katil 
elinde bir katil ileti olabilir. Nite. 
kim, aorgu hi.kiminin fezlekeeine 
söre Mari Beker aevsili do8tlan
nı ( ! ) evine davet eder, onlara Ç&J' 
ile kanttırıp dijitalin verir, bunlar 
hastalanmca aadrk bir ha.ta baklCI 
edaaı ile bat uçlarma geçer, ve za. 
vallı kadınlar "kalbden ölmedikçe" 
yanlarından ayrılmaZIDlf .•. 

leder. lür. Şekerli hutalar çok rahat e- ıilleri arasında görütmeler" devam G • • pirene hududlarında beynel-
Ondan batka, vapurda hava teb- derler ••. Kanıız ıençler, yoraun ve etmektedir. Aynı zamanda bir hu- azeteS 1n1 n milel kontrola tekrar bat-

dilinin büyük bir iyiliği bundan za- zayıf çocuklar, imtihanlarım yor- kuk9inular komitesi, tasavvur edi- b !anmasına Londra komitesince ya-
rar görebileceklerin pek az olmaaı- gun bitirenlerin de açık deniz hava· len ıılihatı anayasa bakımından aş yazı s 1 kında karar verileceği ftipheaizdir. 
dır. Dağ iklimi, deniz kenan iklimi aınclan iatifadeleri büyük olar. tetkik etmektedir. BUtün bunlar da Fakat, bu hududun aıkı ııkıya ka-
bir çoklarına dokunabilir, halbuki Kemik hastalıima tutulmut ço. eaaıen oldukça aiır ilerlemektedir. .._. _______ _..'"'"""'""" panması yalnız bu tetebbilıle ta-
deniz üstünde aeyabattan çekinebi· cuklar için açık deniz havallDJD i7i- Çekoılovakya parlamentosu yakın- mı çoktan atet ve kan içinde bulu- hakkuk edene ne naıyonalist la-
lecek olanlar pek ağır hastalarla liiine hiç bir teY 7etİfemez. da toplanacaktır. Devletin hayati nurdu. Fakat tehlike şundadır ki 

•-- Bo k ıı· ı · k b 1 k ı k d ı da · panya, ne de İtalya bundan dolayı gut hutalıima istidadı bulunan.-r, yunlan bezlerle titmit, kemik- saruretlerlyle a a ıyet erın a u e arıtmaz ı oaya ar ve nazarı-
'bir de Yapurda çok yemekten n leri veremden yabud bqka bir has. pyan olan dileklerini telif edebi- yede kalmaktadır: Fransaya minnet besliyecek değil-
hareket azlıimdan karmlarını da. talıktan iltihaplammı çocuklar için len bir projenin parlamentoya sü- lapanyada filen bir İtalyan se- lerdir. Şu takdirde Fransa için bu-
ha fazla büyütecek ıitmanlardır. de öyle... ratle arzedilmeıinde ehemiyet var- fer heyeti ve bir çok alman kıta- nun kartılığı neler olacaktır? 
Verem haatalıiına tutulmut olanla- Fakat, Denizbankm tenezzühe dır. Her geçen giin belki davanın ları var. Ve Ruı menşeli harb mal- Burada, Franıız diplomasisi için 
nn bazılan bile, haatahim ıekline çıkaracağı vapurlanncla bunların hallini daha az kolay bir hale ge- zemesi gene fili surette lspanyaya mütarekeden beri ekseriya zaaf 
göre, deniz üatünde yaf&lllaktan M- hepaine, bilmem k.i, J'9r bulunabilir tirmektedir. Alman matbuatı heye- girip durmaktadır. Sovyetler Birli- tetkil etmit olan noktaya temas et-
tifade ederler. mi? • G. A. canlandırma netriyatına germi ver- ği tarafından göaterilen bütün güç- miş oluyoruz: Harekete geçmek 

Deniz kenan iklimi ile, deniz üa. mekte ve diğer traftan Slovak is- Uildere rağmen Londra komitesinin korkusu. Biztat karar vermekten 
tü iklimi baıka batka ıeylerdir. De- I d tiklllcileri de, Monıenyör Hinka'- prenıip bakımından ittihaz etmit çekiniyor ve beynelmilel bir orga-
niz kenarmda ne aıcaklık, ne rutu- Çelik Cİğer İ Q Gm nın idaresi altında, cidt dilekler oldu&u kararları tatbik mevkiine nizm arkaıına gizleniyoruz: Tami-
bet sabit kalır. Rüzgarlara gelince, aerdetmektedirler. Prağ hükUmeti koyması zamanı gelmiştir. Burada rat komitesi, Miletler Cemiyeti, 
vaktine göre denizden veya kara. mahbesini terketti uzlapna fikrini vatan dütüncesiy- da, Çekoılovakyada olduğu gibi, silahsızlanma konferanaı, karıpnu-
dan Nen rüzsarlar deniz kenarında . le birlettirerek, ve huauıiyle ıüra- tehditçi harbe kartı bir sürat yarışı lık komiteıi ııribi .• 

Şikago - Otuz altı aydan beri ılk k k •· 
inaanı en ziyade •inirlendiren ae- defa olarak, çelik ciğerli adam, Fred ti iltizam ederektir ki yeni bir azanmak bahse mevzu bulunma - Bu müfrit ihtiyatktrlığm meıu-
beblerdir. • Snit, mahbeıini terkederek, hayatını buhranı önleyip alman oyununu te- tadır. liyetini yalnız diplomatlara yükle-

Halbuki deniz aiindüz rüne ... en ıirsiz bırakabilir. 
7"' borçlu oldu~u bu lletin yardımına 8 u böyle olmakla beraber ve mek hakıız olur Bun.a- yal aldıiı büyük ucaklıiı geceleri •er- ı;, Ancak, Avrupa 1örU9U ile muta- • .-. nız 

diii iç.in, deniz Ü.tünde &İden va. muhtaç olmakıızın teneffilı edebil. bık olan Franıız görütilne niıbet- yalnız fransız menfaatleri memleket menfaatinin hesaba katı-
purda geceyle gündüz araamda 11- mittir. le en ciddi tehlike, hiç fU.phesiz, bakımından, karıımazhk komitesi- lacağı meselelere partizanca veya 
caklık farkı pek az olur. Bir taraf· Çinde Peyping'de bulunduğu ııra· Çekoalovakyada değil, lıpanyada- nin _çahımalarma iftirikin kifi ve ideolojik muzmer fikirler de kant-
tan da gündüz baıka batka aaatler. da çocuk felcine tutulan Fred Snit, o dır. o komitenin kararlarına riayetin de tırmıt ve karıttırmakta bulunmuf 
de aıcaklıık farkı aantigratla bet de- 9ehirde .. çelik ciğer" in mevcud bu- difer bazı muvazi tefebbüslere in- olan bütün Franıızlarm meauliyet 
receyi &eçmez. Bundan dolayı ha- lunmaıı sayeıinde hayatını kurtara.. Fransa toprakları üzerinde u- zimama etmesinin kabil olup olma- hiueai vardır. 
vanm tazyiki de açık deniz üzerinde bilmiıti. çan tayyareler tarafmdan drğr sorulabilir. Fransa iyi ki henüz hür bir mem-
ancak ~ milimetre fark eder. Da. Mütehuaıılarca usun usadıya teda• atılan bombalarm mentel anlatıla- Romada oldufu gibi Bürgoa'da lekettir. Vatandqlarmdan her biri-

-. vi edilen delikanlınm tenefU. clhu mamıttır. Her halde muhakbk olan da, cumhuriyetçilere kati bir gale-
marlarmdaki tanlıİJ'Oll fazla olanlar tarı nihayet tabii foablyoıılarmı ifa· ıudur ki tecaris, bile bile, fabt be ümidi .ermedifi halde Pirene nfn Amine if]erinf idarede nüfus hl .. 
için bunun ne kadar iyilik oldufunu ya batlamıt oldupndm aylarca bu tahribat yapmamak makaadiyle ika hududlarmm tamamfyle kapanma- •eai bulunmaktadır. Bu mümtaz va-
bilir8iniz. Açıık deniz haYaamda ok- atetin mahpusu olarak kalan huta edilmittir. Şu halde, bu, siyut bir mıt olması yüzünden mücadelenin ziyetin mukabili de dıf meseleler 
aijen daha büyük ni.bette bulundu- normal hayata avdet edebilmiıtir. gaye ile ve Fransayı lıpanyol faci- uzayıp gittiği ileri sürülmektedir. hakkında hüküm vermek bahse ko-
iu için akcii.ıer yavaı yavaı ve dah k b. k'ld k t Bu bakımdan, Fransız diploma- ld -&enit geniı nefea alırlar. asına a sı ı ır şe ı c arış ı- nu ugu zaman iç politika tcrcihle-

'.~:'mııil'llliitiı!W~il~~~·-L~ilm~~:;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;:~;:=::JLJ..~r~a~cak~!ııor~e~a~kitsıı.İiy~o~n~l;;,:.ar111aıı...ma~h~a~l--!v~e~rm~e~kt.--s,.is=i_.n ... in-e,..li~n""'d .. e .... ""'f ... ay~d-a ... ı_ı ~s~u-r ... et ... t ... e ... k .. u ... 1 ... -........ r;-.;i~n;,d~e;in~tamaH~miylc ayrılmaktır. 
ld hede sayı htlldlmetçi- Fransa İspanyada neler iatemeli- u p11d8 flyle Wr parti duğuna da fÜphe yoktur. 

gazı açık denizde hesaba katılamı
yacak kadar azdır, kükürtlü idro
ienle amonyakm e&eri bile bulun
lh-..fıiı halde bO)'"ids ...i.Jıette iyot 
bulunınaaınde.n ı.,... agk denı .. 
havau bir kuvvet ilacı olur. Uz~i 
tekilde 7ani en kolay tesir edecek 
iyot yalnız açık denizde bulunur. 

Deli Petro 
Kanaat Kitabevinin neşrine başla

dığı Ankara kütüphanesi adlı serinin 
.ı:.: .. tfUqcil numarasını tetkil eden Deli 
:ı;ı e.ı:ı:o ıntı!fet• ••..,,iatir. 

Dli petr tanırunıı l<Uıt cd&br Di
mitri Merjekovskiden telhis euretiy
le Fikret Adil tarafından tercüme e
dilmittir. 

ler lehinde filen harekete geçmeğe dir? · oynanmaktadır ki mevzuu yalnız 
sevketmekti. Belki de bir Avrupa Pek tabit olarak, ilk önce, afvil memleketin bllyiiklüifl Ye ntlfuzu 
harbı çıkarmak maksadı güdülüyor- halkın feci bombardımanına niha- değil, herkesin mali ve hayati ve 
du. tlham bu veya o taraf tan gelsin yet verilmesini; hatta gelecek nesilerin mevcudiye-
aranılan netice birdi: Sulhu boz- Ondan sonra hududlarımızda te- tidir. Bu tartlar içinde, tamamiyle 
mak. raküm eden, ne ilanihaye memleke- milli olmayan her kaygı, hatadan 

tyi ki Fransa ıük<lnetini muha- te almamıza ve ne de öldürmek fazla bir teY telakki edilmek lizım-
faza etmittir. Olaa olsa mütecaviz üzere geri almamıza imkan olma- gelir. 
tayyarelerden birini düfürüp onla- yan mülteciler meselesinin memnu- ı---------------
rın nereden gelmit olduklarını niyeti mucib bir tarzda halledilme-
meydana çıkarmak Usere "Hava ıini ; 
tehlikesine kartı karunma tetkili- Ve nihayet, ıillhlanmamız için 
tı" nın hemen harekete geçmemit zaruri olan Pirit gibi bazı, ilk madde-

Avrupaya dair 
bir rapor 

Şimdi mahkemede hikim ..,..... 
yor: 

- Sizinle münaeebeıt teeia ed.a 
bütün bu kadınlar neden öldü 7 

- Ecelleriyle 1 
-Hepli mi 7 
-Talihai&liğim d~ ölüp 

benim lralmamdadırl 
- Bu kadar dijitaliai ne yaptmaa? 
- Madam Dumenee aattmı. 
Ma0m Dumem diye bir kad.., 

sötıterilea aclJ'e6lerde bulunamanut
br. Tıllbm en deterli il&çlarmdan 
biri olan J'ilkaük otu katil elinde ne 
müdhif bir zehir olahiltrmit 1 

Fakat, metbur cinayetler tarihine 
bakmız: timdi ye kadar gelip seç.. 
mit bütün bu gibi kadınlar ya arse-

niğe, ya dijitaline, yabud bunlu ne
vinden bir zehire bat varmutlardr. 
o. dördıiiacü Lui'aia gömdai .... 
dam dö Monteapan'ın da karqmıf 
olduju methur '1Mhir ,,.. .. lai .. 
1660 dan 1670 e kadar Fr&D1&yı ti
ril tiril titretmemit midir? •• ba da 
Markiz dö Brenviliye'nin, yani ha-
ria bir kadınm iti deiil midir? Bor. 
jiyalar ve zamannun paraalan hariç, 

pek az erkek zehiri aili.h olarak kul
lanmıttır. Mari Beker'in erkeii di· 
yebileceiimiz Va,.dman (acaba o ne 
oldu?) zehirden bahsedildiği za. 
man "ben kadm delilim!,, .özlerile 

Açık denizde rutubet derecesi 
pek az deiitir. Deniz kenarında ıiı 
aık olduiu halde açık denizde az 
görülür. Açık denizin aialsi aık olan 
yerler deniz haritalarında yazılı ol· 
duiundan vapurlar oralardan uzak 
geçeri•. Açık denizde havanın 
ne kadar parlak ve beıTak oldufu
nu bilirainiz. Orada günün aydınlık 
kıamı daha uzun aürer, bunun buit 
~i ufkun açık bulunmaaıdrr. 

Petronun oğlu Aleksi ile ve taae· 
ıup, cehalet ve irtica hareketleriyle 
mücadelesini anlatan bu eıer zevkle 
okunmağa değer edebi bibr romandır. 

Fiatı SO kuruıtur. "' 

Kılıç Aslan 
Ali Sami Karayelin büyük Türk 

hükümdarı Kılıç Aslanın bir çok 
kahramanlık maceraları ve mücadele
lerle dolu hayatını aade bir uılupla 
hikiye eden bu tarihl roman Kanaat 
Kitabevi tarafından ne9redilmittir. 
Fiatı SO kuruttur. Bilhaaaa çocukla
rrmıq tavıiyeye değer çocuk romanı
dır. 

olmaıına esef edilebilir. Bununla leri lıpanyadan tedarik etmemiz 
beraber ihtar ciddiydi: Kapuları- huauıunda kolaylık göeterilmeıini 
mızda iki senedenberi tidetle de- isteyebiliriz. 
vam etmekte olan muhareb~ o ka- Bunlardan batb bilhuaa tunu 
pıları yıkmak tehdidinde bulun- da iıteyebiliriz ki İspanyada ge-

Londra, 13 a.a. - Amerika birletik 
devletleri büyük elçisi B. Kenedi, 
çarpmba günü Vaıingtona hareket e
decektir. 

kurbanlarına kartı yalnız tabwa 
kullandıimı iftihar makamında te
yid etınifti. 

Fakat zehir, tabanca yeya bJÇ&k. .. 
Kadın ucya erlNlı, katil eliacle hep • 
ai birdir. - N. Baydar 

Deniz 1UJ11DUD bir iyiliği de aüne
tin san, maYi Ye mor ıııklarmı ak. 
aettirdiii halde ültraviyole Ye en
fraruj 11rklarmı tutmaaıdll'. Bundan 
dolayı açık deniz bavaaı inaam clat 
havası gibi yakmaz. 

Rüzgarlar, açık deniz üzerinde 

Kentervil 
Yazan : Oılıar VAY LD 

Sol taraf ta gizli bir odaya varınca 
ay ıtığına karıı eğilerek nefeı aldı ve 
\>aziyetin ne olduğunu tetkike koyul
du. Oç yüz senelik, fasılasız ve parlak 

hayatında böyle bir tahkir kar9ıiında 
kalmı9 değildi. 

Bütün süslü elbiıeleri ve elmaslarile
aynanın karıısında dururken kendisi
ne göründüğü zaman Dovager düıesi
nin nasıl korkup bayıldığım hatırladı. 
Bot yatak odalannın perdeıi arasından 
kendilerine göründüğü dört oda biz
nıetçiıinin nasıl ıinir hastalığına uğra· 
dıklarını dütündü. Bir gece geç vakit 
kütüphaneden dönerken elindeki mu • 
nıu ıöndürdüğü papasın aklını oynata
rak Sir Vilyam Gul'ün tedavisi altına 

abndığnu, yqlı Madam dö Tremu
:Yak'm bir aabah uyandığı zaman aan
dalyarun üzerine oturmuı bir iskeletin 
kendi hatıra defterini okumakta oldu -
ğunu görünce yatağına kapanıp altı 
hafta müddetle beyin hummasından 
}'attığını, iyiletince de Mösyö dö Vol
ter'le olan bütün alikalannı keserek 
ldliseye. naaı1 bağlandıtını batırma ge
tirdi. Bundan bqka Lord JCentervil'iD 

Hortlağı 
Çeviren : Nurettin ART AM 

Tefrika: 3 
boğazına tıkılan mkeınbU ktiıdı ile 
giyinme odaaında boiulmak üzere iken 
bulunduğu milthit geceyi de hatırladı. 
Lord, ölilmünden biraz önce Çarla 
Ceyma Fob'u aynı iıkambu ktfıdı De 
aldatıp elinden naaıl 50.000 llraanu al
dığını, bu İciğıdın da boiazma hortlak 
tarafından tıkıldığını itiraf etmiftL 

H ulisa, yqil bir elin pençere camı. 
na vurduğunu ıörerek korkusundan 
kendisini vuran upktan tutun da beyaz 
gerdanında bet parmaiuı yanık bini 
örtmek için boynuna daima alyah bir 
kadife saran ve aonra bir göle atılarak 
kendine kıyan gUsel Leydi Stutfild'e 
kadar bütün baf&"lan birer birer batı· 
nna gelmlıtt 

BUtün bunlan hakiki bir artiıt ego. 
istliği ile hatırlayıp gUlUmaedi. Btitün 
bunlardan 90nra birkaç modem sefil 
amerikalı çıkmıt. kendisine zincire sü
rülecek yağ tavsiye etmif, bqma yas
tık atmıpudL Buna tahammill edile • 
mezdi 1 Kaldı ki tarihte biç bir bortla-

fın bu tarsda muameleYe uframuı ft• 

ki delildi. intikam a1mab karac ftR1I 

maktadır. rek Franıız anavatanına. gerek ti- Deyli Ebprea gueteainin bildirdi
ğine ıöre, B .. Ke_nedi, B. Rusvelt için 
Avrupa vuıyetı hakkında bir rapor 
hazırlamaktadır. Büyilk elçi, Ameri
kayı hareketinden evet batvekil B. 

Harbı defedecek olan da brıt- mali Afrikaya ve gerek bunları bir-
mazlık politikasıdır. Bir Franaız birine bağlayan rabıtaya karfı kul-
tetebbüıüne borçlu olduğumuz bu lanılabilecek hiç bir iıtinad nok-
poJitikanın Avrupaya etmit olduğu tur Almanyaya ve ftalyaya ne 'im-
ve bundan böyle de edebileceği diye kadar bırakılmıı olsun ve ne Çemberlayn, hariciye nazırı Lord Ha

lifaka, büyük devletler müme11illeri 
ile birer kere daha görüıecektir. 

hizmetler ne kadar övülse azdır. de bundan böyle bırakılım. 
O olmasaydı dünyanm bize aid kıs- Bütün bunları fayda verecek ,e-

ve gün ıflYlncaya kadar diltünce için- de görünmeli de tefsirlere yol açıyor· cılıkla, hortlağın üzerine iki el saban 
de kaldı. du. lafı attılar. Bu eınada Amerika elçiıi 

Bu leke bazı sabahlar mat kırmızı 
görünüyor, aonra viıne çürüğü oluyor; 
daha sonra morarıyordu. Bir defa aile, 
yeni amerikan kilisesinin lllah edilmit 

d~ ta~caaını çekti ve Kaliforniya 
etıketıne uygun bir ıurette, hortlağa: 

- Eller yukarı! emrini verdi. Hort
lak, müt~it bir öfke ile yerinden fır
ladı ve hır sia gibi aralarından ıüzü

uıulilne uygun olarak dua etmeğe gel- le~ek v~ geçerken Vatington Otia'in 

m 
Ertesi sabah Otla ailesi kahvaltı 

sofrasında buluıtuklan nman hortlak 
hiktyeaini bir müddet konuıtular. A-
merika Birletik Devletler elçiıinin, he 
diyeıi hortlak tarafından kabul edllme
mit oldufu için, canı iyice aıkılmıttı 
dedi ki: 

- Ben, bu hortlağa bir zarar ver
mek fikrinde d~ğilim; aonra mademki 
bu kadar uzun milddetten beri bu evde 
bulunuyormu1r onun bqına yastık at
mak da nazikane bir hareket olmamıt· 
tır. 

Bu ihtar karııımda ikizler bastılar 
kahkahayı. Elçi sözüne devam etti: 

- Öte taraftan eğer hediye ettiği
mia Yatı kullanmaktan çekinirse o za
man sincirlerlni almamı• llnmgelir. 
Cilnldl bu zincirlerin çıkardıtı giirültü 
ile yatak odalannda uyumak imkiru 
olmuyor. 

Bir hafta 

dikleri zaman lekeyi zUmrüd yetili ren- elındekı mumu ıöndürüp hepsini ka-
ginde bulmutlardı. 1 k 

r~n ı ta bırakarak kaçtı, gitti. Mer-
Lekenin böyle renk değittirmeai ai- dıvenin batına varınca orada durup 

le arasında bir eğlence oluyor, hatti, Yar kuvvetiyle bir kahkaha atmağa 
bazı aktamlar, ertesi aabah alacağı renk karar vermitti. Çünkü birçok defalar 
hakkında bahis bile tutuıuluyordu. Bu bu tedbirin çok faydalı olduğunu 
takalara kanımıyan birili varsa 0 da gönnüttü. Bu kahkaha yüzünden Lord 
kan lekesini gördüğil zaman izahı müm- Raker'in aaçları bir gece içinde afar
kiln olmıyan aebeblerle heyecana dü - mıt ve Leydi Kentervil'in franaız mü
ıen, hatti zümrüd yetili rengine girdi - rebbiyelerinden üçü, daha ayları ta
fini görünce kendisini tutamayıp ağlı- mam olmadan i•lerini bırakıp gitmiı· 
yan küçilk Vircinya idi. terdi. Bu ıebeble eıki yapının bütün 

Hortlak, ikinci defa, pazar gecesi tavanlarını çınlatan korkunç ve gür 
görünmüttü. O gece, bütün aile ya • bir kahkaha ile güldü, &illdU. 
taklarma çekildikten az zaman ıonra Faket bu korkunç anin yankııı da
holde mülhit bir çatırdı duymutlar- ha kaybolur olmu, bir kapı açıldı ve 
dr. Merdivenlerden aıağı indikleri Bayan Otiı ıırtmda açık mavi bir el
zaman, orada duran büyük bir zırhın biıe ile oradan çıkıp dedi ki: 
döteme üzerine devrilmiı olduğunu - Sıhatinis yerinde defli galiba; 
gördUler. Kentervil hortlağı da arka- onun için ıise doktor Dobel'in iJA
aı yübek bir aandalyaya oturmut. cmdan bir !İte getirdim. Eğer mide
dizlerini oğu,turuyordu: yüzünde de niz bozuksa bu, bir 9eycik brrakma.z, 
can çekiten inaanların bariz ifadeıi ıizi hemen iyi eder. 
vardı. Hortlak, kadının yüzüne gene öf-
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Sergi evindeki Kız Enstitüleri 

ve aanğat okullan ıergiıinde 
talebelerimizin nasıl çahftığmı 
g ö r ü n u z • 

runun rivayetine göre Lord Kenter
vil'in amcası Tomas Horton'un çıl

dırması bu yüzden olmuttu. Fakat 
bir takım ayak seslerinin yakla§lDMI 
ona tereddüd verdi ve ikizler yanı
na yakhtjtıkları sırada büyük bir ho
murtu da kiliıe bahçesine doğru • 
zaklatıp kayboldu. 
Odaıına vardığı zaman kolu kana

dı kırılmı,, büyük bir heyecan ve hid
detin eline kurban dil§müştü. 

lkiderin bayağı hareketleri, sonra 
Bayan Otiı'in her feyi maddi olarak 
kabul editi ona fena halde dokun
muıtu. Fakat en ziyade canmın sıkıl
dığı nokta, sırtına zırhı giymeğe 

muvaffak olamayıtı idi. Çünkü mo

dem amerikalıların da zırha bilrün
müı bir hayalet kartııında, herhangi 
mantıki bir aebeble olmaaa bile Ken
tervil'lerin §ehirde bulundukları za
man kendiıinin de uzun zamanlar •i
irlerini okuduğu, mim ıairleri Lonı
felov'ya hürmetlerinden dolayı kor-
ku duyacaklarını umuyordu. Kaldı ki 
bu zırh, kendinin elbiıesiydi. Bunu 
Kenilvort ıeferlerinde birçok defalar 
muvaffakiyetle giymit ve bakir kıra
liçe tarafından bile takdirlere mazhar 
olmuştu. Bununla beraber, bu elbise. 
yi giydiği zaman, göğsündeki ağır 
levhanın, batındaki tulga'nın ağırlığı 

müddetle aile, rahatsız 
edilmedi. Yalnız heyecanı mucib olabi
lecek yeglne b&dilo kan tekelinin her· 
giin yeniden tuelenmeat idi. Gerçek
ten, bu, hayret edilecek bir ıeydi. Çiln
kii her ıece kapı Bay Otia tarafından 
kilitleniyor ve pencerelere adamakıllı 
demir vuruluyordu. Bu kan lekeainin 
bir buh'cmua pbi seP4 ~ ıeakJe"' 

Apğı inerlerken sabanlarını bera- keli öflı:eli baktı ve hemen büyük ıi
berlerinde getirmiı olan ikizler, tah- yah bir klSpek kılığına girmek için 
tada yuı )'U8D hocalarına kartı yap- huırlıldara bafladı. Onun bu kılığa 
tıldarı tocrfl•da Yerdlji Wr IÜpD· ıirmesl metharda. Hatta aile do~ 

pek fazla gelmit. dizlerini zedeleınit 
ve aağ elinf,n biletini incitmitti. 

(Soaıı var) 
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Tarsus, Çukurovanın bir 
·endüstri merkezidir 

. 
lzmirde 360 gö~men 
evi daha yaptlacak 

Mevcut fabrikalara yenileri i lôve 
amele çalıŞıyor 

İzmir, (Hususi) - Göçmenler için 
Sıhat Vekaletince vilayetimizin muh -
telif yerlerinde inşa ettirilen 502 göç
men evinin muvakkat kabul muamele -
teri yapılmış ve evler göçmenlere tes -
lim edilmiştir. 

ediliyor, 3.500 
Bu hafta yeniden Foça, Kınık, Kuş

adası, Dikili ve Menemen merkezinde 
360 göçmen evi ihale edilecektir. Bu ev 
ter eyllıl sonunda göçmenlere dağıtıla
caktır. 

(orumda figani kaplıcası 
Çorum, (Hususi) - Vilayetimizde

ki Figani kaplıcası ıslah edilmiş ve mo
dern bir hale getirilmiştir. Sıhi bakım
dan kıymetli hassaları haiz olan kaplı
caya bir gazino ve bir pavyon ilave o
lunmuştur. Kaplıcada aynca bir de 
yüzme havuzu yaptırılacaktır. 

Erzurumda ~ay nasıl i~ilir ! 

T arm• menmcat fabrikalarından ikisi 

Erzurum, (Hususi) - Tatbik edil
mekte olan Belediye nizamnamesi mu 
cibince, Erzurumun yıllardanberi a
lıştığı kıtlama çaya da son verilmiş 
oldu. Çayı çok seven erzurumlular 
kahvelerde ufak ufak kırılan şeker

leri ağızlarına alarak, biribiri arkası
na üç beş kadeh çayı yudum yudum 
boşaltmaktan zevk alırlar. Fakat bir 
müşterinin önüne getirilen bu ufak 
şekerlerden arta kalanlar tekrar di
ğer müşterinin önüne sürüldüğü için, 
belediye nizamnamesi bunu sıhhat 
bakımından mahzurlu görmüş ve ya
sak etmiştir. 

Tarsus (Hususi) 
- Tarsus, büyük 
inkılahımızın yapı

cı hamlelerine a -
yak uydurarak çok 
kısa bir" zamanda 
endüstri bakımın -
dan da büyük bir 
inkişaf göstermiş -
tir. 
Şimdi Tarsusta 

minareden çok fab· 
rika bacası, kahve
lerden çok endüst -
ri yapıları vardır. 

Tarsusta yüz b;n 
hektara varan zirai 
faaliyet derecesin· 
de sanayi ve tica
ret de mühim bir 
mevki tutmaktadır. 

1 lki büyük mensucat ve iplik fabrika-
• Tarsusta senede 3.500.000 lira ~ınat ı 
:varidat temin etmektedir. Bu büyi\k 
fabrikalar mahalli pamuk istihsalatı· 
Dm dör.Ue üçünü sarfetmektedirler. 
Ayrıca ~irde beş büyük pamuk çtr 

çır fabrikası ile dokuz un fabrikası, 
bet masan çalışmaktadır. 

Ziraat bankasının, İş bankasının, 
Osmanlı bankasının birer şubesi Tar
austa çalışmaktadır. 

Bir kaza merkezinde bu kadar fazla 
endüstri müessesesinin bulunuşu Tar
ausun endüstri sahasındaki ehemiyeti
ni belirtmeğe kafidir. 

Önümüzdeki sene bir büyük mensu
cat fabrikası ile bir çırçır fabrikası 
daha kurulacaktır. 

Tarsus mensucat fabrikaları yılda 
2.500.000 metre bez imal etmektedir. 
İplik fabrikası bez imalatına kafi dı:
recede iplik vermekten başka piyasa
ya da iplik çıkarmaktadır. 

Mevcud un fabrikaları da mühim bir 
mikdarda un istihsalatı yapmakta cc· 
nub ve şark viHiyetlerinin un ihtiya
cını temin etmektedir. 

Tarsus'daki bütün fabrikaların ka
zanç yekunu dört milyon lirayı buJ
maktadır. Bunun iki milyonu masraf 
olarak çıkarsa, Tarsusun endüstri fa
aliyetinden kazancı safi olarak 2 mil
yon lira etrafında talunin olunabilir 

Tarsus endüstri teşkilatında çalışan 
amelenin sayısı üç bin beş yüzü bul -
maktadır ki, bu da Tarsustaki endüst
ri hareketini canlandıran bir rakam· 
dır. - Nihad Tangüner 

Bursa ziraat 

talebeleri Edirnede 
Edirne, (Hususi) - 3 ü muallim, 

22 i talebe olamak üzere Bursadan E. 
dirneye gelen ziraat mektebi talebe
leri Alpulluya hareket etmişlerdir. 

Ziraat talebeleri burada umumi mü
fettişliği, vitayeti ziya ret ettikten 
sonra şehrin görülmeğe değer yerle
rini gezmişler; ziraat bahçesinde, nu
mune fidanlığında. eğitmenler kur
sunda, ziraat çiftliğinde tetkiklerde 
bulunmuşlardır. 

lstanbuldan kiraladıkları bir oto
büsle seyahat eden bu kafile Alpullu 
'eker fabrikasını, Sarmsaklı çiftliği
ni, Lüleburgazdaki devlet çiftliğini, 
İnanlı aygır depolarını gezecek ve o
radan Tekirdağına giderek oradaki 
bağları, fidanlıkları, şarap fabrikası
nı ve bunlara benzer muesseseleri zi
yaret ~ecek, tetkikatta bulunacak
lardır. 

Aydında fidan dağıtılıyor 
Aydın, (Hususi) - Ziraat üretme 

bahçesinde bu yıl tanesi yüz para ve 
yirmi kuruşa kadar olmak üzere 
22263 meyvalı 2021 meyvasız ağaç fi. 
danı daiıtılmııtır. 

Şimdi kahvelerde garsonlar müşte
rilere sade çay mı, yoksa şekerli çay 
mı içmek istediklerini soruyorlar. Sa
de çay istiyenlere bir tek şeker getiril 
mekte ve kıtlama çay içmek isteyen 
müşteri bu şekeri kendi eliyle kmp 
ufaltmaktadır. 

Bu suretle gene kıtlama adeti kalk
mış olmuyor. Fakat hiç olmazsa kim 
bilir kaç elin değdiği şekerleri tek
rar bir başka müşterinin önüne getir
mek imkanı kaldırılmış oluyor. 

Bozdoğanda çalaşmalar 

Köylerdeki okulların sayısı 
bu sene ona çıkıyor 

Aydın valisi, Bozdoğan öğretmenleri ve talebeler 

Aydın, (Hususi) - Bozdoğan ilçe
sinde yapılan ve bu yıl içinde derse 
başlayan ilkokul binasının bahçesi 
şimdiden muntazam bir park haline 
gelmiştir. Parkta bir çok cins çiçek
ler yetiştirilmiş ve talebelere hakiki 
çiçek zevki aşılanmıştır. Okulun bah
çesinde gene talebe eliyle bir sebze· 
lik ve fidanlık ta yetiştirilmiştir. 

Trakyadan getirilen örnek fenni 
arı kovanı ve eşek arısı kapanı da 
Bozdoğanda fenni arıcılığın yayılma
sına hizmet etmektedir. 
Bozdoğanda okuma çağında 900 ço

cuk vardır. Bunun 500 zü okumakta
dır. Köylerde yedi okul vardır. Bun
larda da 617 talebe okumaktadır. Bu 
yıl Brese köyünde de bir okul yapıl
mıştır. Önümüzdeki ders yılında 10 
köyde okul faaliyete geçecektir. 

Ziraat ve köycülük 
Bozdoğanda hububat bu yıl geçen 

yıldan fazla ve bereketlidir. Yazlık 
ve pamuk ekişi de geçen seneden 
çoktur. Zeytinin tutumu, incirin do
ğuşu da tabiatin bir felaketine ma
ruz kalınmazsa çok ümid vericidir. 
Bozdoğan çok iyi cins ve lezzetli 
bir armut yetişmektedir. Bu armu. 
dun çoğaltılması ve ihracatı için il
baylıkça gereken tedbirler alınmıştır. 
Bozdoğanda köy kalkınması ve bü

ro i~leri de çok iyi yürüyor. Yenipa
zar kamunu hariç olmak üzere 938 
yılı ilçe köylerinin büdceleri yekunu 
(41092) liradır. Bunun 28260 lirası 
para, 11211 lirası imece 1621 lirası 
mahsulden alınacaktır. 

Bu paranın 15025 lirası idare 6256 
lirası ziraat 3432 lirası kültür 3557 

lirası sağlık 8982 lirası bayındırlılt 
3837 lirası da türlü işlerre tahsis o
lunmuştur. 

Kooperatilçilik 
Bozdoğanda üçü köylerde olmak ü

zere dört ziraat kredi kooperatifi var
dır. bunların ortak sayısı 633 dür. Ta
ahhüd olunmuş sermaye mikdarı 
16620, tahsil olunan 10860 liradır. Bu 
yıl ortaklara ikraz olunan para şimdi
den 45 lirayı bulmuştur. Satış koope
ratifinin de mukavelesi yapılmış tas
dik için iktisad vekaletine gönderil
miştir. 

Yol ve su i§leri 
Bozdoğanı Muğlaya bağlayacak 

yolun inşasına dokuz köyün kurduğu 
birlikle başlanmıştır. 
Bozdoğanın Haydere ve Kazandere 

köylerinde köy sandıkları tarafından, 
açtırılan sulama arklarının köyl.ü 
menfaatini bazı yerde koruyacak bır 
sekilde idaresi için de İlbay tetkikat 
yapmış ve kati emirlerini vermiştir. 

Örnek bir çalııma 
Bozdoğan köylerinde şahid _. o_ldu

ğum mesud bir çalışma örnegını de 
bildireyim. Kazandere köyünde Boz
doğanlı bir aileye aid 300 dönümlük 
bir araz1 yıllardır bomboş duruyor. 
muş. Dağ köylerinden bir köylü, tar. 
la sahibine baş vurarak bunu istemiş, 
üçte birisi kendisine verilmek şartiy
le incir bahçesi yetiştirmeyi teklif 
etmiş, sahibinin muvafakatiyle iki 
yıldır çahşmağa başlamış 2 yılda bu 
çorak yeri incirlik yapmış. Bunun 
için lazım olan sermayeyi de bahçen!n 
boş yerine karP,UZ ekerek elde ctmJ§. 

r • ' 

IY~RDDAN RESiMLERi 

1 
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Karacabeyde bir yel değirmeni 

Gaziantebde 

Azıh bir ıerir 

idam edildi 
Gazianteb, (Hususi) - Geçen se

ne Abdu adında bir adam bir arka
daşının karısına göz koymuş ve kadı
nı elde etmek için arkadaşını öldür
meğe karar vermişti. Abdu kararını 
tatbik için kadının kocasını ve çıra
ğını bir gezintiye davet etmiş ve her 
ikisini de Revanda kalesinde bulunan 
bir kuyuya atmıştı. Abdu adamları 
kuyuya attıktan sonra Üzerlerini de 
taşla doldurmuştu. Kadının koca~ı. a
ğır yaralı olarak bir mucize kabılı?
den kurtulmuş fakat çırak feci şekıl
de ölmüştü. Bu şeririn o zaman °?u
hakemesi yapılmış ve idama. mahkum 
olmuştu. Her nasılsa hapıshan.eden 
kaçmağa muvaffak olan A~.d~ bır ay 
evel hükümetimizin teşebbusıyle Su-
riyeden getirtilmişti. • 

Gazianteb ağır ceza mahkemesı ta
rafından verilen idam hükmü tatbik 
edilmiştir. 

Çanakkaleye 
göçmen geliyor 

Çanakkale, (Hususi) - Romanya
dan göçmen nakline başlanmıştır. Ya
kında şehrimize 1600 göçmen gelecek 
tir. Göçmenler Gelibolunun muhtelif 
yerlerine yerle§tirileceklerdir. 

Edirnc'de buz fabrikası 
Edirne, (Hususi) - Şehir mezbaha

sı yanında kurulacak olan soğuk hava 
depo.su ile buz fabrikasının proje ve ke
şifleri yapılmış, tasdik edilmek üzere 
alakadarlara gönderilmiştir. Tasdiki 
müteakip derhal inşaata başlanacak
tır. 

Depo ve fabcrikanın inşaSI için 50 
bin lira bankada hazırdır. 

Bu çalışkan yurddaşın bir çift öküz
den başka sermayesi yoktur. Bu işi 
hiç bir yerden yardım görmeden ba
~ftJr. - O. BBCERIK 

stadyom yapılacak 

Sivas, (Hususi) - Şehrimizde modern bir &tadyom yapılmaktadır. 
Gönderdiğim resim, stadyom yapılacak sahayı ve oradaki ilk hazırlııklvı 
göstermektedir. 

Sarıkamışta temsiller 

Sarrkamı~. (Hususi) - Halkevi temsil kolu muhitte çok faydalı ol
maktadır. Nahiyelere ve köylere giderek muhtelif temsiller vermekte
dir. Gönderdiğim resim, kazamızın Karakul nahiyesinde verilen Kozan• 
oğlu piyesinden aonra almmıftır. Yuvarlak içindeki ba7&11 göeıterit W. 
b.,kaıwchr. 
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Kamutay ·dünkü toplantısında Orman kanunu-ndaki 
değişiklikleri ve mahrukat kanunu 
(Başı ı. inci sayfada) tarının tanınması olduğunu söylemiş- tarife bedelinin her zaman dununa 

'"-Arkadaşımızın izahlarından turp tir. Bu müzakere sonunda Alaeddin düşmeme lüzum olmıyacaktır. Çünkü 
denilen cinsin linyitlerle beraber zik- Tiridoğlunun takriri okunarak kabul dokuz ,on liraya aldıkları zamanda 
redilmesine lüzum olmadığı anlaşılı- edilmiş ve maddenin o suretle tavazzu- bile keresteyi yirmi, yirmi beş lira
yor. Layihanın metninde turpun ifade hu için takriri encümene verilmiştir. ya sattıklarını biliyoruz. Büyük bir 
edilmiş olması linyitlerin en ham, he- Müsaadesiz ağaç ve tomruk verildi- temevvüç hareketi olmıyacaktır. Mun
nüz linyid haline gelmemiş şekillerini ği takdirde mukavele bedelinin yazılı tazarn bir plin yapacağım, mesela bi
de kasdetmek noktasından lüzumlu- mikdardan çok aşağı olacağını söyli- risine bize İzmirin ihtiyacı olan ü
dur. Saydığımız cinsler arasında turp, yen B. İsmail Hakkı Uzmay (Bolu) züm, incir, kerestesinin şu kadar mik
linyidler, taş kömiirleri ve antrasit ne- nisbeti muhafaaz etmek için hükürnete darını, diğerine inşaat kerestesinin 
vilerini teknik ayrı ayrı addeder. Ka- salahiyet verilmesini istedi. şu mikdarını, diğer birine de travers 
nun bunların hepsini ihtiva etmek B. Rasih Kaplan, bugün mevcud or- ihtiyacını ve nihayet başka birisine 
noktasında saymış bulunmaktadır. Ar- manları kıymet takdir ederek verirsek de kiğıd imali için lazım olan odunu 
kadaşımız fazla bir kelime kanuna ek- çok israfa gideceğimizi ve vatandaşlar temin vazifesi vereceğim. Fiatlarını 
lenmiştir; bunu çıkarmak mütaleasın- arasında haksızlık olacağını söyledi. da tesbit ve kontrol edeceğim. (Bra-
da bulundular. Zannederim tasrihinde Ziraat J' ekilimizin izahları vo sesleri). 
fayda vardır. Hatiplerden sonra, tekrar , kürsüye Hulasa her biri muayyen bir ihtiyaç 
Diğer kereste fabrikaları hakkında- gelen Ziraat vekilimiz şu izahlarda parçasını temin etmek teahhüdünü bize 

ki mütaleaları esas itibarile doğrudur. bulundu: • karşı alacaktır. Buna mukabil biz de 

nasrl müsaade edilir, bunu anlamıyo

rum.'' 
Ormanın tarifi 

Kanunun tatbikleri ve alınan neti
celer üzerinde duran B. Emin Sazak 
(Eskişehir) "- Mühim bir derdimiz 
kalıyor: Orman muhafazası, orman 
tarifi .. ,. diyerek şunları ilave etti: 
"- Halkın keçisini beslediği kara 

çalıya orman denirse bu kanun nasıl 
tatbik edilir?,. 

Bu maddenin mükemmel olduğunu 
söyliyen B. Tahir Hitit (Manisa) -
Yalnız fabrika sahibi olmıyan ima
latçıların bu maddeden istifade ede
miyecekrini söyliyerek fabrika kay
dını çıkarmak suretiyle maddenin ay
nen kalması mütaleasmda bulundu. 

Herhangi bir iktısadi kıymetin nazara _ Muhterem arkadaşlar, takdim e- kendilerine müzayedesiz normal fiatla Ziraat Vekili kiir:lüde 
alınmaması asla hatırımızdan geçmez. dilmiş bulunan layihanın siklet mer- maddei iptidaiye vereceğiz ve kereste -
Eğer bu gibi bakayadan istifade etmek kezi bu maddededir. Niçin? Bunu kı- yi ucuzlatmaya çalışacağız. Diğer Tekrar kürsüye gelen Ziraat Veki-
daha iyi, daha istifadeli olacaksa el- saca arzedeceğim: memleketlerdeki Orman İşletme tekni- limiz, şu izahlarda bulundu: 
bette o gibi yerlerde odun bakayasının Bu gün kerestenin metre mikabı 50- ğinin takib ettiği yol da budur. - Arkadaşımız Emin Sazak i
kullanılmasını terviç ederiz. Yaln:z 60 lira arasındadır. Ve hakikatte bu Ana kanunda böyle bir politi- zahatlariyle Bay Kitabçının sualleri
Dahiliye encümeni mazbata muharriri vaziyeti istismar eden küçük müstah- ka takibine imkan verecek hü- nin büyük bir kısmına cevab verdi
arkadaşımızın işaret etmiş olduğu gi- siller değil, muayyen bir kaç büyük kümler yoktur. Hükümetin böyle bir ler, ayrıca benim maruzatta bulunma
bi bu kanun ancak teshinde kullanılan gruptur. Kanun hükümlerine nazaran salahiyet alarak ormanlarımızı israf e- ma lüzum bırakmadılar. Kendileri i
ma.hrukatı istihdaf eder, fabrikaların tesbit edilmiş tarife bedelleri çok defa deceğini sanmak cidden na reva bir şin içinde olduğu iÇin belki benim 
mahrukatına matuf değildir. Kereste 3,5-4,5 lirayı geçmemekte olduğu hal- tahmin olur. Ben filhakika esas mese - söyliyemiyeceğim çıplaklıkla vaziye
fabrikalarının kendi müştemilatında de sırf tatbik edilen müzayede usulün- leler hakkındaki maruzatımın teşrini- ti esaslı surette ifade ettiler. Benim 
veya fabrikaların teshininde kullanı- den ve piyasa ve fı·1·1 fı·at vaziyetinden · · B mizacım, herhangi bir tenkid mevzuu saniye bırakılmasını rica etmıştım. u k · d · 
lan kısım buna dahildir. Bu noktai na- dolayı rakipler arasında yükselti- 1. karşısında kalsam dahi onu ten 1 ı-mevzuun hususiyet ve müstace ıyet ve 
zar eg~ er bir iştibah yeri addedilirse }erek 35 liraya r.ıkarılmaktadır. Bu su- d.ğ. . d.. b .. ·· çin kaybedilecek vaktin de şayanı ten-

:s ehemiyet göster ı mı gör um. utun 1 
böyle bir tashih muvafıktır ve kabul e- retle biz devlet, bir dairei faside irine kid olduğunu düşünerek o yo a sap-

:s dosyaları tetkik ederek, kendim şahsen b b · 
dilmesi yerinde olur. Esasen noktai dü<11.mekte ve kereste fiatlarını 50-60 li- mamak, fakat işin ruhuna ve se e ıne 

:s meşgul olarak muayyen bazı kanaatle- ı 
nazarımız da budur.,, ra üzerinde çivilemekteyiz. nüfuza çalışarak kurucu ve yapıcı o -

Orman kanunu tadilleri re vardım. Bunu, muvakkat encümeni - mağa çalışmaktır. Bu mülahaza ile 
Bugün orman işletenlerle mevcud niz de şimdiye kadar hiç bir Iayihaya eyi bir planın takip ve tatbik edile-

Vekilin izahlarından sonra maddele- mukavelelerin umumi hükümleri şun- nasib olmıyan şiddet ve hararetle tet - dde. 
· k b 1 d.l · · bilmesine yardım edecek bir ma 1 

re geçilmiş ve proJe a u e 1 mıştır. dan ibarettir: Kereste imali esasdır. kik ve tasvip etti. C::.imdi de sizin tasvi - k b 1 
k ':i kanuniye diye bunun aynen a u 

Bundan sonra orman anununda yapı- Bı·raz evel kabul buyurdug· unuz mah- b. · d. H l" la ak bu ınıze arze ıyor. u asa o r edilmesini ısrarla isteyeceğim. 
lacak tadillere aid projenin müzakere- rukat kanunu dolayısiyle şimdi mü- 'maddeyi bu kanunun siklet merkezi o- Ur noktadan bahsettiler. Bu muka-
•ine başlanmı•tır. Söz alan hatibler ka- h. b. ""l.rketten yıldırım telgraf al- :s .,. ım ır .,. larak telakki etmekde olduğumuzu tek- veleler nirin böyle kabul edilmiştir? 
nunun bir çok güdükleri bertaraf et- d D. kı· bı·z senede 46 000 metre :s :s ım. ıyor · ra rarzediyorum. Bu madde sayesinde ş ı b k k dl k ula tiği gibi orman sanayiinin inkişafına mikabı kadar kereste imalatımızdan artname ere aş a ayı ar on -

şimdiye kadar istifade edilmemekte o- maz mı? Niçin bu tarzda israfa mey-
da geniş bir mikyasta yardım edeceği mütevellit odunu imha için yakarız. lan ve imal edilen kereste miktarının den veriliyor? 
ni işaret eylemişler ve bazı temenni- A aba bu kanun bunun yakılmasına c laakal bir misli olan bir kısım serveti Buna Emin Sazak arkadaşımız da 
lerde bulunmu•lardır. -"nı· olacak mıdır' 

.,. IDd • kıymetlendireceğiz. cevab verdiler. Maamafih sualin ehe-
Bu arada Tahir Hitit (Manisa) ka- M ı k b·ıh k ,.ı.dd•tli em e ette, ı assa ııın :s " miyeti dolayısiyle ben de bir iki ke-

nunun muaddel 18 inci maddesinin or- 1 d b d ı bu Maden kömürü ocaklarının işletil -bulunduğu yer er e unu uyaa ar lime ekliyeceğim. Halen mahrukat di-
l 10 k ·1 t safe dahilinde d · ka mesi için kabul buyurdugwunu.z teknik man ara ı ome reme tarzda imhaya mey an vermeyı ne - ye satılmıt olan maddelerden bazı 

1 k .. ı ·f b .ı-1·1 rman e · d. t 1"'-k. de bu idi. Bildiğiniz gibi maden kömü-o an oy ere tarı e eu-.:; ı e o v - dar büyük bir cınayet ıye e - 1 e- yerlerde ambalaJ· yaptıklarından do-
.1 w · ı b t d ~ halbuki or b d · h b.l mahal rü ocaklannda da en zengı·n damarlan rı ecegı yazı ı u un ugu, - deceklerini ura a ıza a ı e layı takibata duçar olan zevat vardır. 

man kanununun muvakkat 7 ı·nci mad- . M d ukavelelere göre ış· letirler % elli ile altmıt arasında bir 1 ld gormem. evcu m • Bu takibatın doğru veya yan ış o u-
d · h .. k ·· ··re bu g1°bı· ko··ylerde b. h t buyurursa ksmmı bırakırlardı. Ger.ilen yerleri esı u mune go ağacı ır ma rut asavvur - :s ğunu sormamanızı r ica ederim. Çün-
aatıt bedelile bazı müzayede ile orman nız, kaidesinden bir kısmı, damga kon tekrar işletmeğe açmak için imkan ol - kü orman kanununun tatbikinden do-

r=~~~· ~!.!iti~·~·~a~s~r~i~h~e~d~i~l~m~iii.ov~e~b~u~ın~u:-~Wf\llıtM!"8iilfitliifllllt~ıt@l~!ij~~~oilıtfı~lll:~~~k:!fi~~~!'!!'!"~t!:?:~~~·~·~~·~•..aı.u~~~••""'~~~ 1aa. Jaec- IDID-

d b. • u ye geçen Mne ul bu - taka irin ayrı ayrı tarife yapacağız. 
mcmi"" bulunmasına nazaran ara a ır d. w• 1 k k llanılabı·lecek bir kıs :r .,. ıregı o ara u - yurduğunuz kanunla ıslah ettiniz, or - Bu madde dikkatle mütalea buyuru-
tezad husule gelmekte oldugw unu kay- d · · de bırakılmaktadır mı a orman ıçın · man kanunu ile kabul · buyuracağınız lursa görülecektir. Bir imtiyazlı sınıf 
detmiştir. Çok defa kesilen ağaçların dalları de- bu şekil bu istikamette atılnuş küçük tesisi maksaddan uzaktır. Adedleri 

Alaaddin Tiridoğlu, ayni maddenin ğu mahrukat için, kömür imali için, bir adım olacaktır. dördü beti geçmiyen bir kısım fabri-
ikinci fıkrasına nüfusu 2000 den aşağı ambalaj için de kabili istifadedir. Bü- Bay Rasihe, teşrinisanide getirece- kalar nerede ise suyu kesilmit değir-
olan kasa.baların yalnız mahrukat bakı- tün i•letme mukavelesi kereste imali d.. klerdı·r çu··nku·· muhitle-

:s klerimin başka •eyler olacagw ını arzede- mene o nece · 
mından bu kanuna göre köy gibi mua- esasına istinad ettigw i için müteahhid " · d ~ ı or Halbuki uzakça 

rim. Bu hükümlerin daima muhafaza rın e agaç aza ıy · 
mele görmelerini temin edecek bir fık- bu kısımları olduğu gibi ormanda bı- b k. manlan 

· · · k dl d ve takviye edilmesi lüzumu hususunda bir kısım tamamen a ır or -
ra ilavcainı ıstemış ve bu ma sa a a rakmaktadır. Bunların kapladığı yer- kati kanaatim vardır. Egwer bu kanaatim mızda ise 100 bin, 200 bin hatti 300 
bir de takrir vermiştir. lerde ne yeni fidan yetiştirmek, ne ·kah w ç devrilmiş ya 

Ziraat Vekilimiz B. Faik Kurdoğlu, de bugünkü tarife ve işletme şeraiti olmasa idi yarın kendimin bozulmasını bin metre mı 1 
aga G r . b l -

hl d b 1 dı.leyeceg-ı·m bı·r teklı'fle huzuru aAıınız· . e tıyor çürümektedir. e ınız un arı 
•u iza ar a u unmuıtur: dahilinde bunları kıymetlndirmek ' d k · · dedig- im :ı alınız veya bura an esınız . 
_Arkadaşlar; bugün tasvibinize kabil olabilmektedir. çıkmazdım. Onun için aynen kabul edil zaman tarife yüksektir. Müsaadenız-

arzedilmiş bulunan layihanın gerek Milli ihtiyacı, farzı muhal olarak, mesini rica ederim. (Doğru sesleri). le '"U 'ormandan keseyim, ben. oraya 
memleketin mahrukat ihtiyacı, gerek f k b.l ~ · · · b. · :r V bir tara a hıra a ı ecegımızı ır sanı- ~faddenin aslı gidemem, yolunda cevab ver.ıyor. a-
sureti umumiyede kereste ve dig~ er or- · · · k b ye kabul edelım. Bu vazıyetı, orman- ziyet bu şekilde devam etti ~.e u~-
man malları ihtiyaçları bakımından cılık bakımından, biz, fen heyetimiz, İsmail Hakkı arkadaşımın teklifine lara makul tüccarca bir şey soylemı-
temin etmekte olduğu menfaati izah ormanların harabisinin belli başlı se- gelince; dikkat buyurulacağı veçhile ye de imki~ yoktur. Biz senede ik~ ~y 
etmeğe mahal görmüyorum. Belli baş- beplerinden biri olarak tesbit etmiş zaten bu maddenin hükmü bugünkü çalışan adama 12 ay çalışmak ı~ın 
h üç fikri ihtiva etmektedir: bulunuyoruz. Biz devleti ııadece bir fahiş fiyat vaziyet ve amilleriyle müca- maddei iptidaiye ve imkan ve~ek ıs-

Birinciııi; köylülere ve ormana mu- nevi gece bekçisi halinde farzettiği- dele içindir. Fabrikaları makul fiatlara tiyoruz. Maliyeti tesbit edecegız. Bu
ayyen mesafede bulunan ve keresteci- miz ve sadece el değdirmeden orman· sevk ve icbar ve kendilerine bu şartla - gün altmış liraya kereste satıhr~en 
liği veya diğer orman mamulltını ge- ları muhafaza kabil olur hatasına düş- rı kabul edeceksiniz derken, demin 25-30 liraya sattırmaya çalı'8ca~ız. 
çim vasıtası ittihaz etmif olanlara te- tüğümüz zaman bu memleket orman- mahiyetini arzettiğim mukaveleleri e - Bilhassa dikkat buyurulmasnı rıca 
min ettiği menfaaatler.. ları için hakiki tehlike başlamıt bu- &aslarını da tadil çok defa gerekeceği ederim, Sazak arkadaşımızın da te-

Şimdiye kadar yapılmış müra- lunacaktır. Birçok yerlerden Partiye tabiidir. Bugün ben keresteciyim di - mas buyurduğu veçhile gelecek sene 
caat dosyaları, şahsen yapılmı' ve hükürnete verilmiş fikayetlerin yor, kerestelik istiyor, böceksiz, kurt 80 liraya çıkması muhtemel olan. ke
birçok müracaatlar ve muv~kk~t en: yakından tetkiki de filen isbat edi- suz budaksız olsun diyor. İşlerken de resteyi bu derecede ve mütemadıye_n 
Cu··mende arkadaıı.ların ileri surduklerı y k. 1 · 1 l"d b' t• · d · Bunu hır :s or ı orman mese esı a e a e ır ı- ağacın bu vaaıflan ihtiva eden ve vasa- de ucuzlatmak emehn eyız. 
fı.kı0 rler uzun uzadıya tahlil edilere.k ca t · b. k 1 · d k k tt•rmeye rJa.. re emtıası ır ereste mese esı e- ti % • 50 yi geçmiyen kısmını işliyor. plan dahilinde tabak u e ı ~ 
O··nünüzdeki neticeye varıldı. Bu netı- g~ildir Ek k ·b· b. ·ht. t G.. k k adamların · me gı ı ır 1 ıyaç ır. 0 - Gerisini atıyor, israf ediyor. Vasati ola- lı§ırken karşımıza çı aca ' 
Ce ı.htı·mal ki mücerred surette şayanı zünün o·· ·· d km - · t t k 1 · tı·nı· nazara nun e e egı u up, ma u rak tekrar arzederim % 50 - 60 israf e- maddi ve manevi vazıye 
arzu olan •ekilden pek çok uzaktır. Fa- •ekilde kendı·sı·ne ı·stı·fade ı·mka"nı ver- 1 k d b .• bı·r •ey olamaz. " d :r diyor. Bu adama kereste imaline yara- a mamız a ar ta ıı :ı 
kat bir arzu bir de imkan vardır. Al ı- mezsek, muhafaza için alacağımız ted- mıyan kısım içinden maden direkleri Encümenin mazbatasında manzuru 
ğım müsaade ve salahiyetin hesabını birler alakalılar için de teşkilatımız olacak kısım Zonguldakta filan yerde alileri olduğu veçhile orada da soru!
da vermekle mükellef bir arkadaşınız ıçın de devlet haysiyeti için de bir du, kendilerine verdiğim cevab hula
sıfatile ben imkan hudutları içinde manevi tehlike menbaı olmag-a mah- filan mevsimlerde stok yapacaksın, ma-

liyet fiyatını kontrol edeceg-im •u fiyat- saten şu idi: 
kalmayı tercih ederim. Köylüye ko- kumdur. Biz memlekette muhtelif ih- :r nin tarifi, yal-
laylık bu layihanın ruhu ve esbabı mu- tiyaçları tesbit ettik. Gördük ki in- tan fazla satnuyacaksın. Geri kalan şu Bizde sınai mües.sese birinci 

kısmı kömür yapacaksın. Şu kadarını ruz teşviki sanayi kanununun . 
cibesidir. Bizim gördüğümüz ve mu- co:aat için 500 bin metre mikabı kadar E :;--nde rıca et-

-s odun .. Kig-ıd hamuru ilh. için filan yer maddesinde geçer. ncwu-
vakkat encümenin de kabul buyurdu- kereste ihtiyacı vardır. AmbalaJ· için dd de •u kadar 

de depo edecek ve filan fiyata satacak - tim, dedim ki bu ma e :s 
g~ u tatbik dudutlarını nazarı dikkate bin metre mikabı, kağıd için 30 bin kadar amele 

· "b sın diyeceg-im. Tabı·ı icab ederse kont- beygir kuvvetinde veya şu w. almanızı rica ediyorum. Takdir heyetı metre mik.ı ı, travers için 30 bin met- t de ıl 
d d . w ratınm fı·yata taalluk eder eski hüküm- si olacaktır diye bir kayıt mevc~ g 

celilenizindir. Yalnız dikkat buyuru- re mikabı, ma en ıregi için 100.000 bük. ·· 1 tak 
t.b ·ı'"'- ·h leirni de deg_ı.•tı·receg-im. Bu hüküm, bu dir. Bizi bu madendin mu ı e -

lursa görülür ki bu madde sonlarında metre mik.ı ı ı ''"··· ı tiyaçlarımızı :r t1 k takdi 
.'edebilir, edilebilir,, kaydı vardır. Or- bu suretle tesbit ettik ve bazı orman- salahiyet maddenin kendisinde zaten yit etmeyiniz, Vekalete mu. a . · - · r 
manların bugünkü imkanları hakk:nda larda bugünkü işletme tarzına naza- mevcuttur. Bunu böyle kabul buyurur- salahiyeti veriniz. İh~~ ki, .bıldıg~. -

k · ran bu kanunla istediğimiz salihiyet- sanız aynca fıkra eklenmesine mahal .niz gibi bazı kerestccılıkle geçmen k
1
°Y 

müsbet bir 'ey söyliyece vazıyette 1 d kalmaz. ler vardır. Bunu kendilerine mes ek 
deg~ iliz. Dosyaları karıştırdım ne ana- teri kullanarak, bun ar an mühimce k . 
kanunda mevzuubaha komisyonlar ne bir kısmını temin kabil olduğunu da Maamafih arkada§lmıZ Bay İsmail yap11Uflardır. Bir }asını su uvvetın -
de diğer tetkikat henüz yapılmış de- .. rdük. Bütün orman işleten zevatı Hakkının yaptığı teklifi vuzuh için den istifade ederek büyük bizar tesisa
ğildir. Orman servetlerimizden bahse- ~~vet edip kendilerine vazife vermek maddenin ,sonuna ilave de kabildir. tı yapmıılardır. Biz ~endi. ~lanımm 
dilmektedir. Ormanlarımızın harab · t·yorum. Buna mukabil kendileri- Öteki maddede olduğu gibi Yüksek iyice tahakkuk ettirebılmek ıçın bunla
bir hale gelmiı olduğundan bahsedil- ıs. ı maliyet fiatını kontrol edeceğiz. Meclisin yüksek takdirine terkediyo- ra da müzaheret edeceğiz. Fakat bugün 
mektedir. Ormanların harab edildiğin- ~ıi~iyorsunuz ki, §~.ker sanayiinde rwn." piyasanın şilciyet ettiği adamlar bun -
den bahsedilmektedir. Biz bu karışık- muayyen bir temettu esası konmuş- Vekilin sözlerinin kendisinde derin lar değildir. Bugün bunlar muhaceret 

ilk ı·çı·n.ı- ortada müıbct bı·r -y mev- tur. Buna benzer bir temettü esası b. · halindedir. Bugün bunlar itsiz bir hal-u-.:; .,.- ır tesır uyandırdığını aöyliyen B. Hüa- ğ" 
1 b l v koyup, bugiln senede üç, dört ay .i.ş. - dedir. Biz bunlara i' verece ız. Plana 

cud değil iken yo umuzu u maya ug- f b nü Kitapçı (Mug-la) dedi ki: b ~ 1 ·· 1 dah · 
raşıyoruz. Heyeti celilenin takdirine Jeyip bütün senenin masra ını u uç ag ıyacağmuz ınuesseac er a zıya-

T · b do··rt aya yu'·kteyen kereste fabrikala- ''- Anla§llıyor ki üzerine titredi - de bunların dıunda kalanlardır. (Bra-terkediyorum. asvıp uyurursanız :ı-· 

rina bu .. tü •. n ••ne i•lemek imkanını ver- ğimiz orman ııervetinin mühim bir kıs- vo sesleri) Nihayet bundan sonra ya-
ilave edersiniz.,. .- " 

B. Alaeddin. Tiridoğlu, takriri ile meye çalışacağım. Buna mukabil de mı heder edilmektedir. Buna şimdiye pacağımız bütün mukavelelerde şiddet-
bir tadili istihdaf etmediği ve mak- fiat empoze edeceğim, vazife verece- kadar nuıl müsaade edilmittir, akıl er- le, :ısrarla takip cdceğimiz esa&lar da, 
aadının bu güne kadar köy olup bir ğim. Diyeceğim ki, size şu vazifeyi diremiyorum. Bundan eonra şartname· 'h,, veni kanun ruhuna uygun olacaktır. 
köylü gibi geçinmiı vatandafların hak- verdim. Zannediyorum ki bugünkü lerde buna mani bir hüküm olmasa bile Memlekette orman daviunı hal i-

• • • 
pro1esını 

çin bunlar kafi midir? Bunlar bugü
nün şartları için alınabilecek olan kı
sımlardır. Hakiki hal, ancak devlet i§
letmesini tesis ettikten sonra kabil ola· 
caktır. 

Bu maddenin ehemiyeti dolayısiy -
le aynen kabul edilmesini bilhassa yük
sek takdirlerinize arzediyoru~ ve ilave 
ediyorum ki, Bay •İsmail Hakkı Uz
may'inkine mahal yoktur, zaten bunun 
zımnında vardır. Maamafih fazla vu
zuh temini için aynı şerait dahilinde 
kaydile ilavesinde de bendeniz bir mah
zur görmüyorum. Onu da yüksek tak
dirinize terkederim. 

Hüsnü Kitapcı (Muğla) - Bir sua
lim cevabsız kaldı!. Elyevm bir kısım 

fabrikalar var ki serveti milliyeyi he
der ediyorlar, buna karşı ne çare aldı -
nız? 

Z. V. Faik Kurdoğlu (Manisa) -
Bugün ellerindeki mukavelelere naza
ran bunlara sağlam kereste imaline el -
verişli budaksız; çürüksüz, deliksiz a
ğaç gövdesi vermeğe mecburuz. Bil -
farz 20.000 metre mikabı kerestelik a
ğaç vermeği teahhüt etmişsek bu ağa
cı kabuğu soyulduktan ve 7 5 sanitimet 
re kadar kök kısmı bırakıldıktan sonra 
budaksız, çürüksüz, deliksiz kısımlarla 
taahhüd edilmit metre mikabını ver
mek icabeder. 'Gerisini adam ormanda 
bırakıyor. Naklettiği takdirde ya mah
rukat diye kullanacaktır, o vakit nakli 
yeyi bugünkü tarife vaziyetine göre 
örtmemektedir ve binnetice böyle bir 
teahhüde girememektedir. Yahut ufak 
tefek ambalaj işinde, maden direği, ka
ğıt hamuru ve hatti travers için kulla
nacaktır. Şimdi elimde bir telgraf var. 
Bu telgraf ta arzetmiştim, bunu soru -
yorlar. Şimdiye kadar bu enkazı en ya
kın bir dere içine götürmekte ve or -
manda herhangi bir yangın tehlikesinin 
önüne geçmek için orada yakmakta i
dik. Mahrukat kanunu mani olmasın 

diyorlar. 
Hüsnü Kitapçı (Muğla) - Şimdi

ki halde aiz buna tahammül ediy«su -
nuz. Halbuki orman kanunu 10 sene 
zarfında size bunlan feshetmek imki -
nını veriyor. Mademki onlar milli men
faatlerimize mugayir olarak yapılım§ 

mukavelelerdir, bunların tashihi icabet
mcz mi? 

tldndıii i .... mutJalra fabrikat&-Je. 
re 'Vermeyin, herkeae verin demedim. 
Yalnız müzayede ile veriniz dedim. Bi
naenaleyh burada fabrikatörlere bir 
kum.mı dıprdan adamlar alıp da bu işi 
ehliyetle yapamıyacaklannı tazam • 
mun eden bir fCY söylemedim. Ucuz
luk ister.seniz muhakkak gösterdiğiniz 
şartlar ifade edecek sahibi emniyet olan 
meydanlı müzayde ile vermeniz lazım
dır. Sonra siz ne kadar ucuz verirseniz 
veriniz bunların maliyet fiatları adam 
akıllı tesbit edilemiycceğinden gene i
kinci, üçüncü ellerde bahalı olacaktır. 
Bunun birçok emsali vardır. Fiyat tes
biti işi birçok şeylerde fiyatları sabit o
larak durduramamııtır. Binaent.~ .. yh 
lizımgelen şey birçok yerlerde bunu 
tcsbit etmek ihtiyacımıza tekabül et
mezse. ruuh~kak fiyatlar yine yükse
lecektir. İhtıyacımıza tekabül etmiyen 
kısmını dışardan getirerek teadül ettir
mek mecburiyeti hasıl olacaktır. Siz 
birinci ellerde bu işe ne kadar ehemi
yet verirseniz veriniz ikinci, üçüncü el
lerde gene yükselecektir. 

_Ziraat VekiJi Faik Kurdoğlu (Ma
n~sa) :- O ayn bir hükümdür. Nete
kım hır şirketin 50 senelik imtiyazı 
lO seneye tenzil edilmiştir. Bu bir 
müddet tenzilinden ibarettir Bu müd
det tenzili bugünkü vaziyete çaresaz 
olamamaktadır. Bugünkü derd ba§ka
dır. 

H?snü Kitabçı (Muğla) -Tarifede 
t~sbıt etti~iniz mıntakalara göre i'le
tı.lece~ ~arıfeyi tesbit etmek için hiç 
bır manı yoktur. 

Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu (de
vamla) - Müsaade ederseniz ikinci 
o~arak ona cevab vereceğim. Tarife
yı söylediğiniz fekillerden mülhem 
olarak bu vekalet ·· mükerreren yap
~ıştı~. Müzayede için kendilerini ça
gırdıgımız zaman 4 S lira olarak tes
bit edilen tarife 35 

1

liraya kadar yük
selmiştir. Çok daha yükselmek ihti
mali kar§ısında kalındığı da Qlmuı
tur. Memleketin ihtiyacı nisbetinde 
hariçten kereste idhali temin edilme
dikçe ve yahud etraflı bir devlet iı
letmesi yolu ile memleketin muhtelif 
ihtiyaçları temin edilmedikçe arzdan 
daha fazla olan taleb vaziyeti daima 
fiatları yükseltecektir. Ve binnetice 
fiatı da 50 liradan apğı dütilrmek 
imkanı hasıl olmıyacaktır. Biz müte
addid tarifeler yapacağız. Kıymet 
takdiri ile vereceğiz dediğimiz za
manda tarife bedellerini esas olaı::ak 
alacağız. Piyasaya olan mesafelerini 
nazarı itibara alacağız ve bilhassa or
man tali maddeleri travers, klğıd ha
muru ve fıçıcılığa ilih... aid madde
leri filan, filin yerlerde iıtek ve satı-

görüştü 
şa muayyen Hatla arz için verdijl
miz vazifeleri nazara alacağız. Huli
aa müzayede yoluna gitmek bugünkü 
yüksek ve fahiş vaziyetin yalnız bu
günkü serbestisini değil bu istika
mette tevali etmesini de istemektir. 
Halbuki biz kereste fiatını imkan nia 
betinde düşürmek istiyoruz. Bazı şir· 
ketler, belki onu ifaret etmek istedi
niz, maliyetleri derecesi, umumi mas
rafların çokluğu dolayısiyle yüksek
tir. Biz onları esas alacak değiliz. U
mumi istihsal maliyetini nazara ala
cağız. Şayet encümende mevzuubah1ı 
olduğu gibi bizimle teşriki mesai va
ziyetinde ayak direyeceklerini gördü
ğümüz zaman ise yeni firmalar yara· 
tarak onları rekabet mücadelesi altın· 
da bırakacağız. (Muvafık sesleri). 

Tahir Hitit (Manisa) - Fabrrka 
yapmak isterse ... 

Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu (Ma
nisa) - Arzettim; fabrika neye der
ler: Türk mevzuatı içinde yalnız teı
viki sanayi kanununun birinci madde
sinde bir tarif vardır. Bu tarifte bey
gir kuvveti, amele nisbeti hakkında 
bir ıey mevcud değildir. Bu tarifin 
heyeti umumiyesi nazara alınırsa İ· 
malathanelerin bir kısmı dahi kanun
da gösterilen tarifin hududları içe
risine girebilir. Fabrika mutlaka ba
cası olan; mutlaka makinası olan; 
mutlaka kömür yakan müesseseler de· 
mek değildir. İhtimal ki su kuvvetle
rinden istifade eden bazı büyük ima
lathaneler olacaktır ki demin arzet
tiğim prensip dahilinde bir vazife 
emniyet etmek kabil olacaktır. Mınta
kalara göre ihtiyaç tesbit edilmiş o
lacağı için o mıntakalarda bulunan 
imalathanelere vazife verilebilir. Tak
dir için hükümete mutlak salahiyet 
verilmesini muvakkat encümenden ri
ca ettim, kabul buyurdular. Heyeti 
umumiyenin de bu itimad eserini 
göstermesini rica ederim.,, 

B. Şükrü Gülez (Bolu) Kasabaların 
maddedeki kayıddan istifade etmesi • 
ne mukabil odun ticareti yapanların 

da istifade edip etmiyeceklerini sor. 
du. Vekil ıu cevabı verdi : : 

"-Tekrar arzediyorum: Bu kanu. 
nu takdim ederken, tatbik edebilmdc 
imkanlarını da nazarı dikkate aldık. 
Bunun için çok uğra§tık. Muvakkat 
encümendeki arkadaşlardan da kabili 
tatbik olmıyan hükümleri koyınaırıı:W 
için ayrı ayrı rica ettim. Böyle • bk 
fıkranın konulmasını meclisi ali ta.
vip hükümetçe izin verilebilir tek· 
linde konulması müreccah olur. (Za • 
ten öyledir sealeri). 

Öyle idi... Fakat okunan kısımda b&& 
yoktur. (Teklifte vardır, sealeri) 

Ka:sa merke~leri kaydı 
Büdce encümeni raportörü Raif Ka

radeniz (Trabzon) dedi ki : ; 

Takrir veren arkadaşın takriri We 
nazarı itibara alınan nokta şundan iba
rettir. Bu maddede deniliyor ki or· 
man hududlarına on kilometre meaa
fede bulunan köylerin yakacakları 
için burada tayin edtlen bedel ile 
mahrukat verebilir diye hükümeti 
muhayyer bırakan fıkra pazarlara bu
nu götürüp satanlar içindir. Binaena
leyh birinci fıkrada bunlara beheme
hal verir kaydı vardır. Tasvibini~ 
mazhar olan takrirde arkadqımızın 
istediği ise şu<iur: Bazı kaza merkez
leri vardır ki orman hududuna yakın 
ve on kilometre içindedir. Halbulti 
maddede köylüler tabiri olduğu için 
yakın bulunan kaza merkezin<leki 
halk şehirli sayılacağından onlara ve
rilemez. Arkadaşımız diyor ki: Nüfu
su iki binden aşağı olan ve ormana on 
kilometre hudut ve mesafe dahilinde 
bulunan ve fakat köy değil de kaza 
merkezi bulunan ufak nüfuslu kasa
baları tefrik etmek doğru değildir. 
Onlar da istifade ederler. Fakat nü· 
fusu iki binden aşağı bulunan yerler
de sakin olanların da köylüden farkı 
yoktur. Onlar da istifade etsin. Arka· 
datımızın istediği budur. Şimdi encü
menin tesbit ettiği fıkraya göre hudu
du bu mesafe dahilinde bulunup iki 
bin nüfustan az olan ve ne kadar uzak 
mesafede bulunsa dahi bütün kaza 
merkezleri istifade edecek gibi bir 
mana çıkıyor. Onun için müsaade bu· 
yururaanız bu birinci fıkranın altına 

"bu hudud dahilinde bulunan ve nü
fusu iki binden az olan kaza merkezi 
sakinleri dahi bu hükümden istifade 
eder,, kaydı konursa daha yerinde o· 
lur zannediyorum. (Güzel sesleri, en
cümen de kabul edebilir sesleri). 

Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu (Ma
nisa) - Maksaddan zannediyorum ki 
biraz uzaklaşmıt bulunuyoruz. Hükü
met nüfusu 2.000 den apğr olan bu 
kabil kaza merkezleri de dahil mahal
lerde birinci fıkra esasları dahilinde 
mahrukat itası için mezuniyet vere
bilir. Hükümet "izin verebilir,. diye
lim de hükümet derpiş etsin. Bazı sa
halar olacaktır ki buraya verebilece-

• Lütf~n s;ıyfayı ~viriniz. 
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ğiz ve bazı yerler de olacaktır ki ve- ı 
remiyeceğiz. Eğer bükümetin hakika
ten bir plan dahilinde bu işi takib ve 
tahakkuk ettirmesi matlı1b ise - ki 
bunda hiç şüphe yoktur - o halde hü
kümet izin verebilir kaydiyle bu fık
rayı ilave edelim. 

Ve Raif Karadeniz (Trabzon) un 
takriri reye konarak kabul edildi. 
Projenin diğer maddeleri okunarak 
kabul edildikten sonra Orman Umum 
Müdürlüğü teşkilatı hakkındaki ka
nuna ek projenin görüşülmesine baş
landı. 

Projede orman müntesiplerinin i
simlerinin kalktığmı söyliycn B. İs
mail Hakkı Uşmay (Bolu) bunların 
emek ve vaziyetlerinin ne olacağını 
sordu. 

Encümen raportörü B. Raif Kara
deniz, mucib sebebler mazbatasında 

izahat olduğunu söyliyerek gerek bu 
projenin, gerek Ziraat Vekaleti teş
kilatında yapılması hükümet tarafın
dan teklif edilen projelerin müzake
resi sırasında encümende ileri sürü
len mütalealan anlattı, bu kararın it
tifakla değil, ekseriyetle verildiğini 

söyledi, 
. B. Faik Kurdoğlu tekrar kürsüye 

geldi: 
Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu (Ma

nisa) - Arkadaşlar dedi: Vaziyeti 
iyice ifade etmek için size karşılaş
tığımız bir iki müşkülü açıkça izah 
edeyim de ondan sonra kararınızı ve
riniz. Ziraat Vekaleti teşkilatı kanu
nunda hiç bir vekaletin teşkilat ka
nunlarında olmıyan ve bunlardan hiç 
birisine benzemiyen bir kayıd vardır: 
Meslek mecburiyeti kaydı. Tatbikat· 
ta kafi eleman bulunmadığından do
layı bir çok vazifelerin münhal kal
masını intaç ettiği gibi teknik tabi
rinin telakki tarzından dolayı bugün 
merkezde ve bir çok viiayetlerde ida
re işlerinde de baytar, ziraat memuru, 
orman memuru kullanılması ve aran
masını ve binnetice bir çok vazifele
rin münhal kalmasını intaç etmiştir. 
Oyle ki senelerden beri mezbahasına 
baytar arayan belediyelerin, orman 
ve yahud ziraat memuru isteyen vila
yet ve kazaların kocaman bir listesi
ni yapmak kabildir. 

Diğer taraftan ziraat memuru, bay
tar memuru, orman memuru bu üs; gru
pun da, gene mevzuu münakaşa olan 
kayıt sevkile tatbikatta aralarında bir 
dıvar teessüs etmiş ve mesela bir zira~ 
at başmüdürü bir baytar başmüdürü 
bir orman başmühendisi olan bir vila
yet merkezimizde, bunları is;lerinden 
birinin idaresine vermek ve aralarında 
iş ahengi tesis ve her birinin idari teş
kilatının bu suretle tasarruf edilebile
cek teknik elemanları münhal yerlere 
ve hakiki teknik işlere sürmek de 
mümkünsüz hale gelmiştir. 

Hulasa iki kıthğın derdini çekiyo
ruz: Teknik memur, bir; kendi tekni
ğinde çalışmaya sevkedilmiş memur i
ki. İdare ve kumanda da bir teknik de
ğil midir? Ben bu bakımdan tasarrufu 
kabil olan elemanları tasarruf etmek 
ve onları büro hayatından kurtararak 
kendi ihtisas hayatlarile temasa getir
mek istiyorum. MalQmdur ki işleyen a
let ışıldar. Yoksa hiç birine karşı men
fi herhangi bir fikrim yoktur. Bilakis 
her birinin yüksek kabiliyet ve vazife 
duygusuna büyük itimadım olduğu
nu bu kürsüden söylemeği bir vazife 
telakki ederim. Bu arkadaşların inki
şaf edebilmesi için kendilerinin mes
lekle ve hayatla temas etmesi lazımdır. 
Bürodan çıkıp bu hayatla temas ede
memektedirler. Bir mücadele istasyo
nu farz buyurunuz ki buradaki müdür 
elimizdeki iki yahut üs; mütehassısdan 
biridir ve mesela zeytin hastalıkları 
mütehassısıdır. Memleketin on köşe
sinden hastalık için müracaat edilir
ken bu mütehassıs eksiltme ve artır
ma kanununa tevfikan yapılan bir işin 
başındadır, o vazifeyi terkedememek
tedir. Tasavvur buyurunuz ki bir hara 
içerisinde muhtelif cins hayvanlar 
vardır, bu haranın da çiftliği vardır. 
Onun başında bulunan baytarın vazi
fesi teknik telakki edilmiŞtir. Haranın 
yanı başındaki köylerde hastalık tır
pan atmaktadır, bu baytar idari vazi
fesi başından ayrılıp köye gidememek
tedir ... ilh. Böyle müşkül vaziyetlerle 
karşılaşılmış bulunulmaktadır. Hükü· 
metin teklifi karşılaşılan bu vaziyetin 
ifadesi idi. Ziraat Encümeninde bir 
kısım arkadaşlar maddeye bir fıkra i
lavesi suretile esası muhafaza etmek, 
fakat teknik kurslar açarak sanki mes
lek mektebini ikmal etmiş gibi bunları 
da kullanmak imkanını bize vermeği 
teklif ettiler. Derhal ilave edeyim ki 
encümenin mühifD bir kısmı hükümet 
teklifinin olduğu gibi reye konulması
nı arzu ediyordu. Fakat borçlu oldu
ğum hürmetin ifadesi olarak ve büdce 
encümeni ve heyeti umumiyenin isa
betli takdirinden de geçeceğini hesap
layarak israr etmedim. Büdce encüme
ni bu fıkrayı memur seçimi hakkındaki 
umum1 prensiplere uygun görmetli. 
Çünkü mesela üç ayhk bir teknik kurs 
takib etmek\e bir adam mütehassıs o
lamaz. Fena bir çığır açılmış olur den
di. Vaziyet bu. İki encümen var. Ar
zctti <>im noktayı nazarları var. Hükü
mete0 gelince, o teknik adamı hakika
ten teknik işe sevkederek onu ve mes
leğini kıymetlendirmek imkanının 
bahş buyurulmasmı sizden rica etmek· 
tedir. ir üksek he etinizin-dir. 

ULUS 

T ürizmi devlet politikasına 
alan tedbirlerin 

tatbikine başlanıyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

Vilayet içindeki yol mükellefleri· 
nin yol vergisi mükellefiyetine zam 
edilecek ikişer lira; 

Vilayetin bedeni ve nakdi, asli yol 
vergileri tutarının ayrılacak yüz.de 
yirmi beşi; 

Vilayet merkezinde ve banliyöde 
işliyen devlet demiryollarmdan gayri 
muayyen tarifelerle kara, deniz nakil 
vasıtalarının yolcu biletlerine, abon. 
man defterlerine, ve tenzilatlı pasola
ra beher sefer için zammolunacak 20 
para ile vilayet merkezile vilayete 
bağlı şehir, kasabalar ve köyler ara
sında iı;liyen - gene devlet demir. 
yollarından gayri - muayyen tarifeli 
nakil vasıtaları ücretlerine gidiş ve 
geliş için ayrı ayrı eklenecek birer 
kuruş; 

İnşa ve ıslahı bitirilmiş olan tu· 
ristik y-ollardan geçecek nakil vasıtala
rından alınacak hususi bir seyrüsefer 
vergisi ; 

Seyrüsefer resminin tatbik edilece. 
ği yol kısımlarının başlangıç ve son· 
ları, her bir kısım için alınacak resim 
mikdarları; her bir kısının beher kilo
metresi başına aşağıda yazılı azami 
m.ikdarları geçmemek üzere vilayet 
daimi encümeninin teklifi ve Nafıa, 
İktısad Vekaletlerinin tasdiki ile tes
bit olunacaktır. 

Azami mikdarlar : 
Projenin üçüncü maddesine göre a· 

lınacak azami mikdarlar şunlardır: 
1 - Yüklü hayvan arabaları için bir 

kuruş; 

2 - Binek otomobilleri ve üç teker
lekli motosıkletler için bir kuruş, 

3 - Otomobiller için iki kuruş, 
4 - Kamyonlar için üç kuruş. 

Resmi bütün nakil vasıtaları, ya
bancı devletler elçilik ve konsolosluğu
na aid otomobiller ve 14-1-933 tarih ve 
2095 sayılı kanunla musaddak otomobil 
seyrüseferine aid enternasyonal muka· 
veleden faydalanan turizm otomobili 
ve otobüsleri, bu hususi seyrüsefer res· 
mine tabi olmıyacaklardır. 

Bu yollardan geçen bütün hayvan 
arabalarının demir bandaj genişlikleri 
vilayet umumi meclisince tayin edile -
cektir. 

r ergilerin tahsil şekli : 
Vergiler, şu şekilde tahsil edilecek

tir: 
Nakil vasıtaları ücretleri zamları, na 

kil vasıtaları idare ve şirketlerince yol
culardan bilet veya abonman defterleri 
veya tenzilatlı paso tutariyle birliktt 
tahsil edilip, her ay tahsilatın ertesi 
ayın on beşinci gününe kadar vilayet
çe gösterilecek milli bankalardan biri
ne vilayet emrine tevdi edilmesi mec
buridir. 

Nakil vasıtaları idare ve şirketleri 
tarafından tahsil edilen bu zamlar, tah· 
sili takib eden ayın on beşinci gününe 
kadar vilayetçe gösterilen bankaya ya
tırılmadığı takdirde bu paralar, bu mil· 
esseselerin muhasib, mildür ve ita• 
amirlerinden müştereken yüzde on 
zamla ve tahsili emval kanununa göre 
alınacaktır. 

Şahıslarda bulunan nakil vasıtala
rında kullamlacak biletler hususi ida • 

Yalnız bir noktayı bir bedahet halinde 
derhatır buyurmanızı rica ederim ki o 
da şudur: Meslek ve ihtisas icab etti· 
ren bir işe ancak meslek ve ihtisas sa
hibi getirilebilir, vazife mefhumunun 
tabii icabı budur. Mesela baytar olmı
yan bir adamı bir baytari ameliyata ve
ya tetkikata memur etmek bir Ziraat 
vekili ziraat vekaletinin herhangi bir 
vazifesinde mesuliyet sahibi bir kimse 
için akla getirilebilecek bir ihtimal mi
dir? Baytarlıkta hiç arnkası olmayan 
bir adamı böyle bir yere getirmek is
tiyen bir adama atfedilecek en hafif 
cUrüm bir nevi hiyaneti vataniyedir. 
Elbette ki öyle bir vazife verilecek a
dam, bir baytar, bir mühendislik işi ise 
bir mühendis olur. Onun için hiç bir 
teşkilat kanununda bulunmayan ve 
hiç bir teşkilat kanununa girmesine 
lüzum görülmiyen bu hüküm eski hu
kuk tabirile lagivdir. 

Tekrar arzediyorum ki; bu beyana
tımda ziraatçi; baytar ve ormancı ar
kadaşlarıma karşı hiç bir menfi kana
atin aksi ve ifadesi yoktur. Bilakis bu 
suretle kendilerini ve mesleklerini 
kıymetlendirmek istiyorum.,, 

Diğer projeler 
Kamutayın dün görüştüğü ve kabul 

ettiği. kanun projeleri arasında inhi
sarlar 933 ve 934 seneleri kati hesab
ları projeleri, Gümrük ve inhisarlar 
vekaletine 939 senesine geçici olmak 
üzere teahhüde girme salahiyeti veren 
proje, Ziraat vekaleti teşkilat kanu
nunda değişiklik milli bayram ve ge
nel tatiller hakkındaki kanuna bir fık
ra ve bir madde ilave eden projeler de 

re tarafından tet>tib ve tabolunarak bi· 
lct üzerinden tahsili lhımgelen zam ile 
tabı masrafı ahndıktan sonra nakil va
sıtalarını işletenlere verilecektir. 

Askerler ve zabıta memurları ile 
parasız seyrüsefer edenler ve mekteb
lilere mahsus tenzilattan istifade eden 
talebe ve nakil vasıtaları şirketlerinin 
muayyen şartlarla tenzilatlı tarifeye 

tabi tuttukları işçilerden yukarı.ki nakil 
vaSitaları zamları almıruyacaktır. 

Bu zamların tamamiyle alınmasını 

temin için nakil vasıtalariyle idare ve 
müesseselerin hesapları, maliye ve hu
susi idare memurları tarafından tetkik 

ve kontrol olunacaktır. 
Yol mükelleflerine yapılacak ikişer 

lira zam, asli yol parası ile birlikte tah

sil olunacaktır. Her ayın tahsilatının 

turistik yollar hissesi, ertesi ayın on
beşinci gününe kadar turistik yollar 
hesabına bankaya yatırılır. · 

Y-ol vergisi mükelleflerinden bede

nen mükellefiyetlerini yerine getiren
ler, verecekleri ilci lira fazla vergi mu-

kabilini, vilayet yollarında çalışarak 

hizmetle ödiyeceklerdir. Bunların 

hizmetleri değeri, vilayet gelirinden 
nakde tahvil edilerek turistik yollar 

hesabına ödenecektir. 

Bu projede yazılı gelirler ile vilayet 
büdcesinden açılacak turistik yollar 
hissesi, vilayet fevkalade büdcesinde 
açılacak hususi fasla kaydolunacaktır. 
Bu hususi fasıldan vilayet büdcesinin 
diğer fasıllarına tahsis maksadı hari
cinde hiç bir yere sarfolunamıyacak
tır. Bu fasıl, büdce yekı1nu üzerinden 
alınan hisselerden müstesna olacaktır. 

Vilayet, umumi meclis veya encü
men kararile bu kanunda yazılı tahsi
sata dayanılarak Nafıa vekaletinin 
muvafakati ile gelecek senelere sari 
teahhüdlere girilebilecektir. 

Projenin hükümlerini, İcra Vekille
ri Heyeti tatbik edecektir. 

Encümenin mazbatası : 

Muhtelit encümen, ma.zıbatasmda 
proje için ,unları &öylemektedir; 

"HUkUmetin mucib sebepler mazba
tasında gösterdiği üzere, 1zmir ve ci-
varının arkeolojik kıymeti haiz eski e· 

serleri, kaplıcaları, içm~ suları ve plaj

ları o havalinin turistik ehemiyetini 

artırmakla beraber üç yıl önce lzmir

de tesis edilen ve hükümetimizin yar· 

dımı,mahalli hükümet ve belediyesinin 
masruf emeklerile her yıl kayda değer 

terakki ve tekamül eserleri gösteren 
İzmir enternasyonal fuarı da İzmire 
mühim mikdarda turist kafileleri cel· 

betmekte olduğundan o sahalarda ra· 
hat ve kolay seyahat imkanlarını temin 
için yolların asfaltlaştırılması lüzum
lu bir iş olduğunda encümen tam bir 
kanaat izhar etmiştir.,, 

En çok gazete okuyan 

şehir: Paris 
Şayet yer yüzünde en çok gazete o

kunan şehre mükafat vermek adet ol-
sa idi, şüphesiz ki, en büyük mükafatı 
Paris alırdı. 

Mütemadiyen okuyup öğrenmek is-

teyenlerin önüne daima yeni ve sarıcı 

şeyleri yapabilmek için, Pariste, bin 

bir çeşid gazete ve mecmua çıkmakta

dır: Küçük çocuklara, çocuklukla de
likanlılık çağı arasındaki kız ve er

keklere mahsus gazete ve mecmualar 

neşredilmektedir. 

Fakat, Paristeki okuyucuların asıl 

büyük kısmını orta yaşta olan kimse 
teşkil etmektedir. 

Pariste, yaşlı kadınlarm, ninelerin 
ve kayın anaların gazete ve mecmua
ları olduğu gibi, yeni evlilerin, etüdi-

yanların da kendilerine mahsus gaz.ete 
mecmuaları vardır. Bundan bagka bor· 
sacıların, kendi işlerine aid malUmatı 
topladıkları ayrı gazeteleri vardır. 

Ancak gazete patronları da okuyu
cularının zevklerini, istediklerini öl-

çüp biçerek yazılar neşretmesini bili
yorlar. MUtekaidden tutunuz da her 
sınıf ve çe,id insana göre ve her gün 
başka ve değişik yazı bulup seçmek ne 
kadar zor olduğunu ancak bu meslekte 
çalışanlar bilirler. Bu bakımdan Faris 
gazeteciliği rekor kırmıştır. Hele şim
di bir de hiç bir iş ve gilç sahibi alma
yan, ten:bellik, hem kanma hem de ru
huna i'letni§ olanlara mahsus bir ga

zete neşredilmek üzere olduğu düşü
nillecek olursa, bu meslekte Parisin ne 

kadar hassas davrandığı daha iyi anla
şılır. Düşünülsün ki, tenbellere mah-

var. sus çıkacak gazetedeki yazılar, sayın 
Kamutay yarın saat 15 de toplana- abonelerin okumağa lüzum görmiye-

caktır. cek mahiyette olacaktır l 

Çekoslovakyada seçimler 
kısmen süklin içinde geçti 
Südet bölgelerinde Henlaynci ler 
reylerin yüzde 65-85 ini kazandılar 

( Başı ı. inci sayfada ) 
taraftarları 11788, komünistler 
ve alman sosyal - demokratları 
rey kazanmışlardı. 

1 

Prag'a aiddir.,, 

5255 Çekoslovakyada seç~m bittikten 
2270 sonra hiidiseler devam edecek 

Populair gazetesi yazıyor: 

Bohemya' da seçim 
Prağ, 13 a. a. - Bohemya'nın mer -

kezinde bir alman adacığı vaziyetinde 
olan İglav mıntakasında Henlayn ta -
raftarları 20507 reyden ancak 7415 rey 
elde etmişlerdir. Henlaynctlar, 1931 de 
5678 rey kazanmışlardı. Sosyalist - nas 
yonalistler, 1434 reye karşı 2977 rey 
kazanmışlardır. Katolik çekler, 931 
reye karşı 1576, alman sosyalist de
mokratlar da 1491 e mukabil 251 rey 
almışlardır. 

Südeı mınuıkal.arındaki 
seçimin neticeleri 

Prağ, 13 a. a. - Dünkü üçüncü ve 
sonuncu belediye intihabatırun ilk ne -
ticeleri, Südet mıntakalarına aid olan 
kısnunda 22 ve 29 mayıstaki ilk intiha
batın vermiş olduğu neticeleri teyid et
mektedir. Ekseriyeti alman olan şehir
lerde ve kasabalarda, Henlayncı unsur
lar, reyler yekununun yüzde 65 i ile 85 i 
arasında rey kazanmışlardır. Sosyal -
demokratlar, yüzde 50 ile 80 arasında 
değişen zikzaklar kaydetmişlerdir. Şu 
halde Südet mıntakalarda çek veya de -
mokrat alman olarak yüzde 15 ile 35 
ni&betinde vatandaş kalmaktadır ki, bu 
mıntakaların idari muhtariyete kavuş
ması takdirinde vatandaşların hususi 
bir ekalliyetler statüsü ile himaye edil-. 
meleri lazım gelecektir. 

Komünistlerin hep birlikte, Hen
layn lehinde rey vermeleri çok mani
dardır. Bazı kasaba ve şehirlerde komü 
nistlerin yüzde 90 ı Henlayn lehinde 
rey vermişlerdir. Birçok siyasi müşa -
hidler, bunun sınai Südet mıntakalar -
da bilhassa hissedilen Henlaynci pro • 
pagandamn istinad etmiş olduğu en 
karakteristik sebeb olan iktısadi buh -
randan mütevellid bulunduğu mütalea
sını serdetmektedirler. Komünistlerin 
kütle halinde B. Henlayn fırkasını ta • 
kib etmeleri bu fırkada sol cenah tema

yülün Ü 1Cuvvet1endirmesi muhtemel • 
dir. 

Bir çarpı§ma oldu 

Bratislava, 13 a.a. - Dün akşam se
çim neticesinin bildirilmesinden son· 
ra macar ve alman gençlik teşekkülle
ri basmdan 4000 kişi, Monsenyör 

Hlinka'nın muhtariyetçi Slovak par
tisinin organı olan Slovak gazetesi i -
darehanesinin önünde nümayiş yap -
mışlardır. 

400 muhtariyet tarafdarı Slovak 
nümayişçilere iltihak etmişlerdir. 

Polislerle vuku bulan bir çarpışma 
neticesinde 20 kişi yaralanmıştır. Nü
mayişçilerden 20 kişi tevkif edilmiş -
tir. 

Birisi kalb sektesinden öf.dü 
Jehlava, - Çekoslovakya - 13, a.a. 

Buranın başlıca namzedi nasyonal 
sosyalistlerden Hott, içinde bulundu
ğu intihab bürosunun Henlayncılar 
tarafından istil:l edildiğini görünce 
kalb sektesinden birden bire ölmüş· 
tür. 

Hott'un ölümü auyulur duyulma~ 
bütün çek evlerinde matem alarne~ı 
olarak bayraklar yarıya kadar indı
rilmiştir. 

"Çek gençlikleri,, sokaklarda nü
mayiş yapmağa başlayınca flenlay
nistler de ortadan kaybolmuşlardır. 
Asayişi temin etmek üJ:ere J~hl~v~'ya 
polis takviye kıtaları gönderılmıştır. 

Alman gazetelerinin yazdıkları 
Berlin, 13 a.a. - Gaz~teler, Çekos

lovakyada yapılan beledıye seçiminin 
üçünctl günU o1an pazar gününün de 
südet almanlarxnın Henlayn partisi et· 
rafında birlik teşkil etmekte olduğu
nu bir kere daha göstermiş bulundu
ğunu tebarüz ettirmektedir. • 
Fölkişer Beobahter diyor ki: 

"Bu belediye seçimleri, halkın az -
mini bildiren politik bir mahiyet aız
etmektedir. Korkutma teşebbüsleri 
muvaffakiyetsizliğe mahkO.m kalmış
tır. SUdet alman partisi, Karlsbad ta
leblerinden hiç bir şey feda etmiyen 
ve südetliğin muhtariyetini istiyen 
almanların azim birliğini göstermiş
tir. 

Çekoslovakya, Çekoslovak devletin· 
de bir sükiln ve nizam unsuru ve blo
ku teşkil eden südetlerin bu taleble
rini ya kabul eyler ve yahut da dev
leti mecburi surette bir uçuruma sü
rükleyecek bir politika takip eder. 
Belediye seçimlerinden sonra, vazi
yet, mümkün olduğu kadar sarahat 
kesbetmiştir. Dahili sükQn ve Avru
pa kıtasının nizamı bakımından bun
dan lazım gelen neticeleri ~rkarnıak 

"intihabat usulü artık maziye karış 
mıştır. tntihablar gerçe emmareler be
Iirtiror, meyiller gösteriyor, vaziyet
ler takviye ediyor, fakat Çek mesele
sinin hallini başka planlarda aramalı
dır. Bu memleket, bir senedenberi de
vam eden gerginlik içinde uzun müd
det yaşayamaz. İntihabat işi bittikten 
sonra hfidiseler daha seri bir tempo 
ile cereyan edecektir. Milliyetler sta
tüsünün belli başh hatları yakında 
malO.m olacak ve partilerle yapılan 

müzakereler kati bir safhaya girecek
tir. Çekoslovakyanm akibeti gelecek 
haftalar içinde belli olacaktır.,, 

Siideılerlc yapılan müzakereler 
Paris, 13 a.a. - Pragdan dönen Çe· 

koslovakyanın Pari<s elçisi bugün 
Fransa Hariciye nazırına Prag hükü
metinin südetlerle yaptığı müzakere
ler hakkında izahat vermiştir. 

Çekoslovak hükümetinin geçen çar
şamba günü Başvekile tevdi olunan sü
det muhtarasına bu hafta içinde cevab 
vereceği zannolunuyor. Südetler meta
libatını resmen bildirmekte teehhür 
göstermişlerdir. Binaenaleyh müzake
relerin gecikmiş olmasından çekoslo
vak hükümeti mesul tutulamaz. Esasen 
Paris ve Londra hükümetleri Henlay
nin talebini almadan kati bir karar ver
memesini Praga tavsiye etmişlerdi. 
Şimdi hükümet hazırladığı milliyetler 
projesi ile südetler muhtırası giıbi 
müsbet bir esas üzerinde müzakereler 
yapabilecektir. Bu müzakerelerin bir 
an evci neticelenmesi temenni olunu-
yor. • 

Hariciye nazırı Bonnenin İngiliz 
büyük elçisi ile yaptığı mülakat, Fran
sa ile lngilterenin çekoslovak mesele
si karşısındaki vaziyetlerinin hiç de· 
ğişmediğini göstermiştir. Hariciye na
zmnın Polonya büyük elçisi ile yaptı
ğı konuşmalar ise bir müddettir Paris 
ve Varşova hükümetleri arasında ya
pılmakta olan müzakereler silsilesine 
dahillir. 

Hitlerin 
• • 

muavını 

Çekoslovakyayı 

ıiddelle hücum elli 
Berlin 3 a.a. - Havas ajansı mu

habirini~ bildirdiğine göre, Nazi_ f1ırkasının mahalli kongresinde, 1111:. er 
de hazır olduğu halde, bir nut~~dsor
liyen Hess, ÇekÔslovakyaya şı et e 
hücum etmiştir. 

H t 'b 1 ·maındarlarının so-
a ı a man zı . d"k' 

gv ukkanlılıgv ı sayesinde v şım l l halde 
ıdugun .. 1 · sulhun müemmen ° u soy emış-

t . M ·1eyh Çekoslovakya'daki c-
ır. umaı • 

kalliyetlerin ın~hale.fetlerini takbih 
ettikten sonra sozlerıne şu suretle de-
vam etmiştir: . 

.. _ çek devletınin sulh ve nizamı 
muhafazaya ve vatandaşlarını hima
ye ..,e emniyetini temine ehil olmadı
ğı aşikardır. Çekoslovakya, Avrupa
nın en tehlikeli noktası haline gelmiş· 
tir. Führer'in sakin ve sağlam sinir
leri ve sulhçu hisleri, Avrupayı bir 
felaketten kurtarmıştır, halbuki di· 
ğer büyük devletler, Çekoslovakyayı 
itidale davet etmek için hiç bir şey 
yapmıyorlar.,, 

Hess bundan sonra alman ordusu-
nun kuvvetini medih ve sena etmiştir. 

Hatib, demiştir ki: 
"- Hiç kimse, Almanyaya kar~ı 

yapılacak bir taarruzun aleta~e b.~r 
askeri tenezzüh olacağı gibi bır du
şünceye kapılmamalıdır.,, 

Beynelmilel iş 
konferansında 

(Başı 1. ıncı sayfaaaJ.. . 
tatistik malQmat vermiştir. Turkıyed~ 
hükümetin ziraat, deıniryolu v~ y~l iş
lerine, nüfus siyasetine, muh.acır ışle · 
rine verdiği ehemiyeti söyledikten son
ra bu devletçilik ve sanayi.le~m~ hare . 
keti sayesinde Türkiyede ışsızlık kal
madığını bildiren murahhasımız, sana
yi hareketinin memleket . ~~sullerine 
yeni bir mahreç teşkil et:ıg.ını ve ame • 
lenin patron tarafından ıstısmarı mev
c.ut olmadığı için gerek ame~enin gerek 
köylünün bu sanayi hareketı sayesinde 
iştira kabiliyetinin arttığını ve bizzat 
müstahsiller ile işçilerin bu fabrikalar 
rnamulatına müşteri olduklannı ve 
Türkiyede hayat seviyesinin yükseldi _ 
ğini iş kanununun tatbikinden sonra 
maliyet fiyatının artmadığını ve gerek 
fabrikalarda gerek madenlerde fenni. 
usuller ile rasyonalizasyon i§ine çok 
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Dünyayüzünde henüz 
mechul kalan S milyon 

kare kilometre arazi vard1r 
(Başı 4 üncü sayfada) 

sükfi.tu muhafaza etmektedir. Etno
loji ise bazı samoyedlerin acaip ve 
iptidai hayatını aydınlatmış değil
dir. 

Cenub ise büsbütün meçhuldür. 
Kutub hududlannın bazıları hakkın
da emniyet peyda edebilmek için en 
az 30 senelik çalı,malara ve araştır
malara lüzum vardır. Demek olu
yor ki dünya yüzünde "beyaz leke
ler" henüz çoktur . 

Bu meçhulleri keşfedecek insan
ların ne sayısı ve ne de vasıfları Ü· 

zerinde düşünülecek bir cihet yok
tur. Beşeriyet bu hususta dalına cö
mert olmuştur. 

Fakat tayyareye, telsiz telgrafa, 
denizaltı gemilerine ve hatta tele· 
vizyona rağmen dünyayı keşif husuı ... 
sunda henüz malzememiz çok eksik
tir. Vakıa bazı aletler vardır ki bun
ları yalnız kaşifler kullanır ve bun
dan dolayı bunlar çok pahalıdır. Bel
ki de gecikmekte olmamızın başlı
ca sebeblerini bunda aramak lazım
dır. 

Franko asket'leri 
Kastellona girdi 1 er 

( Başı 1. inci sayfada ) 

dün geceki muharebeler fevltal~de 
şiddetli olmuştur. Kastellonun şima· 
linde asiler tazyiklerini mütemadiyen 
artırıyorlar. Cumhuriyetçiler kuvvetli 
bir mukavemet göstermektedir. 

Vallafamesden Kastellona giden yol 
üzerinde muharebe Bariold civarında 
devam etmektedir. Burada asiler mev· 
zilerini düzeltmeye muvaffak oldular. 

A.likante' nin bombardımanı 

Alikante, 13 a.a. - Bu sabah saat 10 
ile 12 arasında Majork'dan gelen dört 

deniz tayyaresi üç defa şehri bombar
dıman etmek teşebbüsünde bulunmuf
sa da her üçünde de cumhuriyetçi avcı 

tayyareleri tarafından ~maya mec
bur edilmişlerdir. Fakat dördüncü de· 
fa yaptıkları taarruzda şohir üzerine 

bom.balarını atmaya muvaffak olmuş
lardır. İnsanca zayiat yoktur. Altı llıi· 
şi yaralanmıştır. 

Roma, 13 a.a. - İtalyan matbuatı 
Kastellonun frankocuıar tarafından 
iş.galine büyük bir ehemiyet vermekte 
ve bu muvaffakiyetin nihai zafere~ 
açacağı mUtaleasında bulunmaktadır. 

Tribuna gazetesi diyor ki: 
"İspanya harıbinin bundan böyle sü

ratle inkişaf edecek bir safhaya girdi
ğini söylersek fazla nikbinlik etmiş 
1 . o mayız.,. 

Bu gazete, Franko kıtaatı yanında 
harb eden italyan gönüllülerinin kah· 
ramanlığmı ve kıymetini tebarüz et· 
tirmekte, bunların Albay Valino'nua. 

sağ cenahında hareket ederek Hermıo-
seyi zaptetmiş olduklarını yüzlerce e-

sir ve birçok mitralyöz ve tüfek aldık
larım yazmaktadır. Bu harekata gö
nüllü kıtaata mensup tayyare kuvvet· 
lerinin .de yardım edeceğini ilave et• 
mektedir. 

llk evlere girdiler 

Burgos, 13 a. a. - Franko kuvvetleri 
Kastellon'un ilk evlerine girmiştir. 

Sagonıe bom"bardıman edildi 
Valensiya, 13 a. a. - Bugün Fran

ko tayyareleri Sagonte şehrini ve lima
nını bombardıman etmişlerdir. Şehre 
ve limana 200 kadar bomba düşmüştür. 
Hasar az i&e de bir çok yaralı vardır. 

Biraz sonra iki tayyare filosu tekrar 
Sagonte şehrini ve Kastellon yolunu ve 
müteakiben de Kastellon şehrinin mer
kezini mitralyöz ateşine tutmuştur. 30 
kadar bomba Valles köyü civarına 
düşmüş ise de hasar ve zayiat yapma
mıştır. 

İ zm İ r Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

ehemiyet verildiğini anlatarak demiş
tir ki : 

" Dünya bir kargaşalık ve ıstırap 

devri yaşıyor. Fakat ümidsizlik göster
mek insanlığa yakışmaz. Her halde Ke
malist Türkiye kendi hesabına sulh ve 
içtimai terakki yolunda çalışmakta de
vam etmeye kati olarak azmetmiştir." 
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Macar hikayesi 
.. c::::::::~::~:::~::~::~::::::::::::ı 

Acı bir tesadüf 
(HAVA SEFERLERİ) 

Ankara • lıtanbul araamda 
pazardan maada her sün : 

'rozan: 'J. Heltai 

Hathazi aynanın karşısında durmuş, 
dudaklarında memnun bir tebessümle 
kendini seyrediyordu. Yeni yaptırdı
ğı frak, kusursuz, ve vücuduna çok ya
raşmıştı. 

Uşak haber verdi: 
- Bay 1van geldiler. 
Hathazi sabırsızlıkla kaşlarını çattı. 

İnsan, en sevdiği arkadaşı da olsa, tam 
llikab merasimine gitmek üzere hazır
landığı bir sırada gelen misafirden 
hoşlanmaz. Kırk beş dakika sonra Ba
ıilika kilisesinde bulunmak mecburi· 
}>etinde idi. 

Daha fazla dü9ünmeğe vakıt kalma
dı. Arkadaşı oda kapısının önünde gö
ıüktü. Her zamanki neşeli haliyle söy
leniyordu: 

- Bak! Yarım saat evel Amerika-

ışım sem arama o u n u 
Hathazi'nin bu vakitsiz ziyaretten 

canı çok sıkılmakla beraber hiç renk 
•ermedi. Arkadaşına doğru yürüdü. 
hararetle elini sıktı: 

- Gelir gelmez beni aramakhğına 
Cidden çok sevindim. Fakat §imdi se
ninle fazla meşgul olamıyacağım için 
heni af et. Hemen gitmekliğim lazım. 
l.tühim bir işim var. Beni bekliyorlar .. 

-Nerede? 
- Bazilika kilisesinde. Pek samimi 

bir arkadaşımın nikabı yapılacak. 
- Yoksa, bu pek samimi arkadaş 

kendin misin? 
- Bravo 1 lyi keşfettin. Ama se

ninle bir kadeh konyak içebilecek ka· 
dar vaktim var. 

Büfeden iki kadeh çıkararak dol
durdu. Bir yudumda konyakları yu
'larladılar. 

lvan gülerek söyledi: . 
- Geçen sene, P<ıristc sem o fett~ 

kızın elinden kurtardığım zaman, ~:• 
lene sonra her şeyi unutup cvlenecegı· 
l'li hiç de tahmin etmemiştim doğrusu. 

Hathazi hiç sesini çıkarmadı. Ka
dehlerine birer konyak daha doldur
du. 
İvan'ın gözleri masanın üstünde ıı.k 

bir çerçeve içinde duran sarışın bır 
lı:adın fotoğrafına takıldı. Çapkınccı 
tözünü kırparak: 

- Nişanlın bu mu? - Diye sordu 
- Çok güzel bir kız ... Tebrik ederim ... 
lı'otoğraftan anladığıma göre aarı§ın 
galiba değil mi? 

- Evet sarışındır. Yalnız ben artık 
•enin affını rica edeceğim. Vakit ka!· 
ltıadı ... 
İvan arkadaşının kolundan tuttu: 
- Rica ederim. - Dedi. - Benirn 

de işim var. Beraber çıkalım. Yalnız 
teçen seneki hadiseyi düşündükçe ba· 
hğı gurur duyuyorum. Öyle ya, ben 
teni o siyah saçlı, ~eytan gözlü kız11ı 
l>ençesinden kurtarmamıt olsaydım, 
Jiındi onunla evlenmit bulunacaktın 
"e mcsud olanuyacaktın. Bugünkü aa· 
~detini bana borçlu sayılırsın. Neydi 
O kızın hali. Bütün gün evinde pijama 
ile dolaşırdı. Erkek misafirlerini bile 
hu kılıkla kabul etmekten çekinmezdi. 
barııma ama, bayağı bir kokottu. Hat
ta bir zamanlar aleyhinde müthit dedi
lı:odular da çıkmıttı. Mısırlı zenein bir 
delikanlı ile gizli münasebetleri oldu
lu söyleniyordu. Ben ilk önce bunun 
bir iftira olduğunu zan etmiştim. Bir 
lkşam davetli bulunduğumuz bir aile 
balosunda kendi gözlerimle gördilfüm 
hir vaka, bana kız hakkında söylenen 
!eylerin doğru olduğunu anlatmıtt? ... 
liava almak için terasa çıkmı§tım. Bir 
~tede bir kadınla bir erkeğin lSpUf
ttiklerini gördüm. Biraz dikkat edi11-

auaırh delilwılıyı tanıdmı. Kolla-

Çeviren: F. Zahir Töriimküney Y eıilköyden hareket 9.30 
Ankaradan hareket 15.30 
An karadan 

cumartesi sinleri 14.30 

Nöbetçi E csanehr 

Pazar : Yeni n Cebeci ecaaneleri 
Pazarteai : Halk n Sab171l .. 

~ Salı : Bıe n Çankaya .. 
I Çarpmba : Sebat ve Y eniıehir • 
~ Perıembe : İıtanbul ecaaoeai 

rının arasındaki kadın da senin sabık 
sevgilinden başka bir kimse değildi. 
Belki; sen böyle şeylere fazla ehenıi
yct vermezsin. Ne de olsa bir aile ka
dınından beklenen hareketler değildi 
bunlar .... 

Hathazi arkadaşının sözünü hiç kes
meden fakat gittikçe asabileşerek din
liyordu. 

İvan, fotoğrafını gördüğü :ıarı,ın 
kızın, geçen seneki siyah saçlı kız ol
duğunun farkına varmamı,tı. Binaen
aleyh ağzına geleni söylemekten çe
ldnmiyordu. 
Hatlıui daha fazla kendini tutama

dı: 

- Pek ala, geçen sene bana niçin 
hakikati olduğu gibi söylemedin? 

İvan omuzlarını kaldırdı: 

, r ıo u r 
kadın hakkında böyle şeyleri ıöyliye
bilir mi? ... Şimdi söylemekte bir mah· 
zur görmüyorum. Çünkü; onunla ara
nızda artık hiç bir rabıta kalmamıştır. 
Bunu aana gene söyleyemezdim. Yal
niz seni nasıl bir kadının elinden kur
tardığımı anlayasın diye söylüyorum. 

Hathazi düşünüyordu. Eğer lvan orı 
beı dakika sonra gelmit olsaydı onu 
evde bulamıyauktı. Kendis; de bu feci 
hakikati öğrenemiyecekti. Kim bilir, 
belki de öğrenmemesi daha hayırlı o
lacaktı. Birden nişanl19ının nayali 
gözlerinin önüne geldi. Beyaz gelin 
elbisesi ne kadar da yakıtmııtır diye 
zihninden geçirdi. 

İstikbal hakkında kurduğu bütün o 
güzel projeler bir anda alt üst olmuş
tu. Şu anda kendisini dünyada o ka· 
dar yalnız his ediyordu ki; bo&azma 
bir ıeyler tıkanıyordu. 
Düşmemek için koltuğun kenarına 

tutundu. Gözleri kararıyor, kalbine iı.
ce, ince bir sancı saplanıyordu. 

Telefon çalıyordu. Salla'larak tele
fon maaaaının yanına kadar gitti. Bat· 
kin bir halde mikrofonu eline al.lı. 
Şen bir kadın sesi kulaklarında çınla
dı: 

- Sevgilim! ... Nerede kaldın~ .. Sa
bırsızlıkla seni bekliyoru7. ! ... 

Bir saniye ne cevab vereceğini şa
şırdı. Sonra boğuk bir seste: 

- Yarım saat sonra Amerikaya g;. 
diyorum ... Mühim ~ir i•im çıktı ... Bel
ki; hayatta bir daha görüşemiyeceğiz .. 
Allaha ısmarladık .. - Dedi 

Gözlerine hücum eden vaşla':'ı ırtı1' 
tutamıyordu. 

Aııklarla uğra11n bir cemiyet 
Aşağıdaki satırları okuyunca, lr

landanın bazı şehirlerinde hala orta 
çağ zihniyetiyle hükllmler verilmek
te olduğunu sizde anlayacaksınız. 
lrlandanın Londendcri ıehrinde ge

çenlerde bir ha~ise eeç~i~tir: Şehri~ 
ileri gelen ve nufuz aahıbı bazı f8hsı
yetleri bir araya gelerek, aık itabını 
şehirden defctmeğe ve pyed bunda 
muvaffak olamazlarsa, hiç değilse o
nu kötUrUm bir hale sokmaia karar 
vermiılerdir. 
"Ahlakı yükseltmek birliği" adını 

ta,ıyan bu cemiyet, evvela, !şıkların 
gizlice bulu,malarına engel olmakla 
işe başlamıştır. 

Bu cemiyet indinde sevişenlerin 
mehtabda dolapnaları, öpüşmeleri 
en b ü y u k ahlaksızlık sayılmak
tadır. Birliğin nizamlarına aykırı ha
reket edenler teztil edilmek veya ıe
hirden atılmak tehdidi altındadır. 
B i r 1 i k ualarını halkın muhte-

~ Cuma : lılerku ,. 
Cumartesi : Ankara .. 

HALK " YENi 
SiNEMALAR 

8eana saatleri 
Her sün 

HALK YENl 

14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Cumarteıi (Ünleri 
HALK YENİ 

ıs 
14.45 
16.45 
18,45 

YENl 

11 

Pazar cuuleri 

13 
14.30 
ıuo 
18.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
11.30 

ıs 
14.45 
115.45 
11.45 

Geceleri aaat 21 de 

Lüsumla Telefon 
Numaraları 

Yanıın ihbarı: (U21). - Telefon, müra
caat ,ehir: (1023-1024). - Şehirlerara-
11: (2341-2342). - Elektrik •e Havacaz~ 
Arıza Memurluiu: (1846). - MeaaJerı 
Şehir Anban: (3705). - Talı: ı i Te
lefon numaralan: Zincirli cami cinn: 
(2645, 1oso, 1Ul6). - Samanpuan cin
n: (2806, 3259). - Yeniıehir, Havmba· 
şı, Bizim taksi: (2323) - Ha TUZ batı: 
Güven tabi: (3848); Birlik tabi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Uluı tabi: (1291). 

Otobüılerin ilk T• aoD 
Seferleri 

Uluı M. dan K. derc:'ye 
K. dere'den Ulua lıl. na 

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

Ulaa Jıl. dan Dllanen•e 
Dilanea'dea Ulaa il. aa 

ma. M. claa JCecUSren'e 
KecUSren'den Ulu JııL m 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'tcn Uluı M. na 
Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'denUlua M. na 

Yeni tehir' den Ulu Jıl. na 
Ulua M. dan Yenitebir'e 

Sabah 
ı lk 
aefer 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
uo 

5.30 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 --
7.00 
7.10 

Aklanı 
Son 
aefer 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
ao.ao 
n.oo 
IUO 

2S.OO 
23.00 

-S. puarı'ndan Akk8prii'ye us 7.00 
Akköprü'den S. puan'na 7.30 9.45 

~ U. Meydanı ile lıtaayon arasında her 
b .. dakikada bir aefer olup tren za
manları Hferler daha ıuktu. 

l U. Meydanı ile Yenlıebfr, Bakanblı:lar 
Cebeci, lamanpuan araamda 1aat İ 
den 20 ye kadar vaaatl ber bet dakika
da; saat 20 den 21 e kadar ber on da
kikada; 1aat 7 den 1 e ve 21 de:ıı 23 e 
kadar her 15, 20 " 30 dakibcta bir 
muntazam aeferlrr nrdır. 

§ Aktamları Ulua lıle7danından saat 23 
deki aon seferlerle bunların Ulua Me7-
danına dönilıleri ainemalarm daiılıt 
uatlerine tlbidirler. 

Posta Saatleri 

Teahhütlü 18 e kadardır. 
P0tıta aaat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya Her aabab 8.20. Her 

aktam 19.15 •• 19.50 
de (Puartesi, per
ıembe, cumartesi 
Toroa ailrat.) 

Samsun hattını : Herliln 9.55 (Kayse
ri, Sıvat, Amaıya bu 
hat herindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hersiin t.35 

Zonpldalr battı : ,. 15.00 
Kırıkkale'7e ra7otobiia • 16.05 

GONDELIK. 

Hicri - 1S57 
Rebiül'ihir: 15 

S. D. 
Güneı: 4 26 

Rumi - 1S54 
Huiran: 1 

S. D. 
Akpm: 19 42 

lif sınıf ve tabakalarına menaub kim
selerden seçip almakta ve mensubla
rına, şehrin muhtelif mmtakalarını 
kontrol etmek için vuife vermekte
dir. Bunlar, sokak sokak dolaşmakta 
ve gece ıe.ıintilerini nazaretleri al
tında bulundurmaktadırlar. Hele cu
martesi eeceleri birlifin bütün men· 
aubları sokaklara dökülmektedir. 
Çünkü, sevıililer bilhusa cumarte.i 
akpmları buluıuyorlarmıı ve bulut
tukları yerde Karlid - Promend adın
da bir bulvar imiş. 

Birlik o kadar ıenif bir propagan
da tuttunnuı ki, sevişen çiftler müs
tesna, bUtUn tehir halkı, itıkların bu
luırnatarını ahlika aykırı bir hareket 
diye kabul etmeğe batlamı,tardır. 

20 inci asırda Londonderlde cere
yan etmekte olan bu htdlselerin aık 
itabını galebe çalıp çalamryacafr me
aeleai inunm aklına geliyor. Fakat 
tarihin her çağmda onun dalma Ua· 
tün çıktılı dütUnUlüne, lrlandadaki 
bu birliiin ne kadar büyük bir ıafltt 
isinde ,u.dtıp anlaphr ı 

ULUS 

Dünkü çapraz kelimelerin 
ha])edilmiş şekli 

\ 
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2 ..._-+--+--+---+-
~ 

At 
5 

6 

l 
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' 
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Soldan sağa ve yukarıdan a~ağıya: 

1- Sulak yerlerde yetişir uzun bir aiaç -
Kiliıelerde çalınır. 

2- Abdal 
3- Yurd - Uye 
4- Kilidi açar 
5- Bir tartı aleti - İllve 
6- Arta kalmıı. 
7- Sanğat - Bir nota 
8- Küre - Peynirle yenir 
9- Hendek - Birin iki misli 

İki anneli kız 
BudapC§tede yoksul bir ailenin kı· 

zı olan Karolin • Turçanyi, büyük 
harb günlerinde aç ve biliçtı. Millet
ler barıştıktan sonra da, altı yaşın

daki Karolinin taliinde bir değişik
lik olmadL Ailesinin ocağına çökmüt 
olan sefalet bir türlü kalkmıyordu. 

Gllnfln birinde kısm anne ve ı.ba
ama küçük Karolinln hayatma yeni 
bir çığır açacak bir teklif yapıldı. Ço-
cuğu İngilterede Yorktayer şehrinde 
yapyan Bayan Vilson adında bir dul 
kadının anına öndermeleri ileri &ü-

(il 11111il111111111111111111111111111111111111ilil11111111111111111111110 lllOIOIOll il il' il il 11 il il il il il\ 

1 Dans mukavemet yarışı 1 
Amerikada u:.un ~an aüren bir dans mukavemet müsaba

kcuı yapılmıftır. Bu mii.abakanın 1128 İnci •aatinde alınmıı bir 
takım renmleri bcuıJ"01'1U. BuraJa bir takun çiftlerin ne kadar 
bitkin bir halde buluıuluklan ırörülmektedir: Erkek ve kadın ye. 
re ;yıkılanlar, tek ba,rna dü,.nler çok olmUftur. Birbirlerinden ay
nlmamalan için çiltlerılen bir kı.mı, ainc:irle birbirlerine bağlan
mıılarclır •.• 

Bü•bütün hala• ue baygın 
caklanaralt mÜ•abaka haricine 
111111111111111111111111 

clü,.nlerin yerden kalclırılıp ku. 
çıkarıldığı görülmektedir. 

Dcun mii1abakaında uykunızluktan ve yorgunluktM 
bitab düıenler 

1 

~.~ .. -~ ....... , 
olarak bilyiltmek ~tlyordu. 

Zavallı anne, bağrı parçalanarak, 
yavrusunu lngiltereye göndermeğe 
muvafakat etti. Bu suretle kızcağız 

yabancı bir memlekete geldi ve başka 
bir alemde refah içinde bUyUyüb ye
tişti. Fakat, bütün bu geçen yıl
lar içinde resmini daima göğsünde bir 
madalyonda taşıdığı annesini bir an 
bile aklından çıkarmadı. Analığına 
karşı da büyük bir saygı ve sevgi bes
ledi. 

Yıllar geçiyordu; günün birinde 
Karolin, Jonston adinda bir tüccar
la evlendi. Bir yıl sonra da anne oldu. 
Genç anne, artık hasretine katlana
madığı Budapeıtedcki anasını gidip 
görmcğe karar verdi. Kendisine ana
lığı ile çocuğu refakat ediyorlardı. 
Yolculuk arızasız geçti; fakat yolcu
ları Budapeıtede acıklı bir haber 
bekliyordu. Harb içinde ve harbden 
sonra çektiği bin cefadan sıhati harab 
olan Karolinin annesi, sabırsızlıkla 
beklediği yolcularının Budapeşteye 
varıılarından bir gün evvel öldü. Se
vinç ve intizar heyecanına, zavallı a
nanın zayıf düıen yüreği tahammül 
edememişti. 

Bahıtsız Karolin... J ons ton, hasret 
yıllarından sonra bu uzun yolculuğu 
annesinin tabutu arkasında ve mezarı 
batmda bitirdi. 

Yer alh lramvıylarındaki 

hoparlör,er 
Nevyorkun yer altı trenlerindeki 

vagonların kapıları hareket anında o
tomatik olarak kapanırlar. Fakat, ek
teriya dikkatsizlik veya bu tertibatı 
bilmemek yüzünden bazı kimacler iki 
kapı arasında sıkışarak yaralanmakta
dırlar. 

Mühendisin biri "Rayvay 'Gazet" 
(Demiryolu gazetesi) adındaki gaze
tede bir teklifte bulunmuş ve yeraltı 
iataayonlarında hiç durmadan "Kapı
lara dikkat ediniz!" diye seslenecek o
lan hoparlör tertibatı yapılmasını ile· 
ri sürmü9tür. Mühendisin ileri 
.Urdüiü fikir tecrübe edilince, bu
nun hiç bir faydası dokunmadığı anla
tılmıftır. Çünkü, Nevyork gibi dün
yanın en kalabalık ve seyrüseferi de o 
ni9bette büyük olan bir şehrin yeraltı 
istasyonlarındaki gürültüsü hoparlör
leri ititmeğe engel olmaktadır. 

Memleketin yabancısı veya şehirli 
olmayan bir kimse, gürültü araeında i
yice anlqılmayan bu seslerden f8tkın
lıia uğramakta ve )"iblerine kapanan 
vqonun kap•ı önünde tereddüd için
de ulmaJrıadır. 

Sa?.t: _r;: _ :.mıtan sonra bir iki dakika uyktı 

YorgunlrlJ-Jarmı giclcrnıck i~in 
aycı '<larmı y kay:ı:ılar 

Bitab bir halde düıen bir kızı 
qiltmala ulrqzyorlu 

Hem dans edip hem de :ıyakta tır111 
olan bir dansör 

Yorgunlu.'ctan biribirleri üurine 
diifllp u~" .. an dans~T-leı 
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Paris sokakları güllerle süslenecek/ Milo Venüsünün kolu I KOCOK lLA 
Paris İngiltere kıralrnı 

karşılamak ve ağırla~ak 
için hazırlanıyor 

28 haziranda Parisi ziyaret edecek! f ngiltere Kıra!, ve Kıraliçesinin şe
olan İngiltere kıral ve kıraliçesini refine 29 haziranda bir gardenparti 
karşılayıp ağırlamak i~in yapılma~ta tertib edilecek olan şatonun bahçesin
olan hazırlıklardan kısaca bahsetmış- de işçiler gece gündüz çahşmaktadır
tik. tar. Bu şatc-nun yalnız cephesi çehre-

Avrupa son günlerde evvela Muso- sini değiştirmiş olmakla kalmıyacak, 
!ininin Bertin, arkasından Hitlerin içinde de baştan aşağı büyük değişik-
Roma ziyaretiyle büyük şenliklere likler yapılacaktır. 
sahne olmuştur. 

Bu iki ziyaretten sonra, fransızlar, 

İngiltere kıralı ailesinin Fransada 
geçirecekleri günleri fevkaladeliğin 
de üstüne çıkarmak için, her halde 
!!iç bir şeyi esirgemiyecekler ve belki 
?arisi bir cennete çevireceklerdir. 

Son gelen mallımata göre, 28 hazi
randa Operadan Luvr'a giden yoldan 
geçecek olan bir kimse kendini haki
katen cennette sanacaktır. 

Bu yolun iki tarafında bulunan bü
tün binaların cepheleri güllerle süs
lenecektir. 

Belki bu güllerin bir kısmı siıni o
lacaktır ama, her halde bağ ve bahçe, 
memleketi olan Fransa-da, fransızla
rın bol bol taze gül de kullanacakları
na şüphe yoktur. 

Paris, bu münasebetle neden sadece 
gülle süsleniyor da, başka çiçek kul
lanmıyor? Bunun sebebi şudur: Evve
la, gül İngiltere tarihinde ehemiyetli 
bir rol oynamıştır; İkincisi de Kırali
çe Elizabctin en çok sevdiği çiçek gül
dür. 

Sadece gülle değilse bile, Parisin 
diğer sokakları da çiçeklerle süslene
cek, vitrinler, İngiliz ve fransız renk
lerini çiçeklerle süslemek hususunda 
biribirleriyle yarış edeceklerdir. 

Daha şimdiden maliim olan progra
ma göre kırat ailesi hava kararırken 

Vandom meydanına varmış olacaktır. 

Şatonun divar ve tavanları temiz
lenmekte, mobilya ve tablo çerçevele
ri yeniden boyatxlmaktadır. 

Şato, genç kont Artuanın 1780 de 
yaptırdığı ilk günlerdeki görünüşte 
olacaktır. 

Bu şato bir iddia üzerine yapılmış
tır: Kont Artua, o tarihte Mari An
tuanet ile bahse tutuşarak iki ay için
de fevkalade mükemmel bir şato yap
tırabileceğini iddia etmiş ve bahsi ka
zanmıştır. 

Bu seyahatte Prenses Elizabet ile 
Prens Margaret _ Roz'un anne ve 
babasına refakat edeceklerine da
ir hiç bir şey işitilmemiştir. Bun. 
dan bir kaç gün evel, on üç yaşında 
Rişar Valabrek adında bir çocukla 
kız kardeşi Ani, Pari Suar gazetesine 
bir mektubla müracaat ederek iki İn
giliz prensesini görmek arzusunu gös
termişler ve mektublarında, bu iki 
prensesin, Fransayı çok beğenecekle
rini kaydetmişlerdir. Mektubu neşre
den Pari Suar, okuyucularından, iki 
prensesin de beraber gelmesini iste
yenlerin gazeteye mektubla müracaat. 
ta bulunmalarını rica etmiştir. Gazete, 
gelecek olan mektubları İngiltere bü
yük elçisine verecek ve parislilerin, 
iki prensesi de aralarında görmek ar
zularının yerine getirilmesini dileye
cektir. 

Korkunç bir sevgi 

ın Bir kadın sevdiği ·ada 
nişanlılarını öldürüyor 

Trinidad'dan Lö Jurnal gazetesine vallı Emili'nin kalbini delmiş olan 
yazllıyor : kurşundu. 

Küba adasında, Trinidad'da bir iki 
hafta evel cereyan eden müthiş facia
nın sebebi nihayet keşfolunmuştur. 

Maceraları ve güzelliği ile burada 
meşhur olan Kapel Kababassa adında 
bir genç, zengin bir tütün fabrikatö
rünün kızı ile nişanlı idi ve nikah da 
Sen Jorj kilisesinde yapılacaktı. Bu 
sebeble kiliseyi altı yüz kadar davetli 
doldurmuştu. Nikah alayı kiliseden 
çıkmak üzere iken bir tabanca patladı, 
nikahı henüz yapılmış olan genç kız 
bağırarak yere yuvarlandı. 

Biribirine giren davetlilerin, iki se
ne içinde Kapel Kababassa'nın iki ni
şanlısının da bu suretle öldürülmüş ol
duğunu düşünmemeleri imkansızdı. 
Zira, iki sene evel, bu delikanlı bir 
kere daha nişanlanmış, ve nişanlısı o
lan genç kız, şerefine verilen suvare
de, bahçenin bir köşesinde ölü bulun
muştu. 

Kilisenin kapıİarı derhal kapatılıp 
polise de haber verilmiş olduğundan 

gelen memurlar herkesin üstünü başı

nı yokladılar. Güzel Kapel ile vaktiyle 
münasebetleri olduğu bilinen bir kaç 
kadın polis merkezine gönderildiler ... 
Fakat bir direk arkasında yüzü gözü 
sap sarı, bir kelime bile telaffuz ede
miyecek kadar şaşkın halde bir adam 
saklanıyordu. Biraz evel tabanca kur
şununun hedefi olmuş olan nikahlı kı
zın babası bu adamın üzerine atıldı: 
"Katil budur Kızımızı seviyordu. V e 
benden onu istemişti. Hatta kızımın 
başka birinin karısı olmasına taham
mül edemiyeceğini de söylemişti 1" 

Katgal adını taşıyan bu adam, bütün 
itirazlarına, şiddetli protestolarına 
rağmen yakalanıp tevkifhaneye atıldı. 
Muhakemenin başlamasına bir kaç 
gün kala, bir akşam üstü, gözleri yaş -
lar içinde bir kız, Trinidad'daki işçi 
mahallesinin polis merkezine baş vur
du. Marsel Tasanda, bir dikişçi kızdı 
ki güzel Kapel'i ümidsiz ve vahşi bir 
aşkla seviyordu. Komisere: 

- }\ğer Kapel bir başka kızla evle
necek olursa üçüncü karısını da öldü
receğim. İlk nişanlısını bahçede ben 
öldürdüm. İkinci karısını kilisede vu
ran benim. Eğer beni tevkif etmezse
niz bu cinayetler devam edecektir, de
di. 

Bu çılgın kızın komisere teslim et
tiği revolverde eksik olan kurşun za-

Marsel Tasanda tevkif edilmiştir. 

Fakat iki genç kızın ölümüne sebeb o
lan zalim aşkı, sevdiği genci de, yani 
Kapel Kababassa'yı da çıldırtmış, ve i
ki nişanlısını kaybeden genç bir ti
marhaneye konulmuştur. 

Tayyare müzesi 
Tanınmış otomobil koşucularından 

R. G. J. Naş, muhtelif tipte altmış tay
yareden mürekkeb bir müze yapmış
tır. 

Bu tayyareler arasında, meşhur Ble
riyo'nun 1909 da yapmış olduğu tipte 
tek satıhlı ve 1911 de yapılmış bir tay
yare de vardır. 

Naş, ayni zamanda tayyare sporuna 
çok düşkün olan bir adam olduğundan, 
Bleriyo tipindeki tayyare ile bir tay • 
yare bayramı münasebetiyle bir göste
riş uçuşu yapmak istemiştir. Fakat bu 
gösterişten evel tayyareyi tecrübe et
meğe karar vermiştir. 

Tayyare, hiç güçlük göstermeden 
havalanmış, fakat, 15 metre yüksekli

ğe varır varmaz, yere düşmüştür. Bu 
sukut neticesinde, tayyare pek fazla 

harab olmamış olduğu gibi, pilota da 
çenesinden hafifçe yaralanmaktan 
başka bir şey olmamıştır. Naş'm müze
si gezil ince, 1911 den beri tayyarecili
ğin ne devirler geçirmiş ve ne kadar 
hızla ilerlemiş olduğunu insan muhte
lif tipteki tayyarelerden anlamakta
dır. 

Fransızların beş 

santimlikleri 
Fransız hükümeti, Fransada teda

vülde olan paraların en küçüğü sayı
lan beş santimlik!eri piyasadan çeke
rek yerine başka bir para çıkarmağa 
karar vermiştir. 

Bu kararın sebebi şudur: 
Piyasadaki beş santimliklerin ıçın

de değerinden fazla nikel vardır. 

Halbuki nikelin fiatı yükselmiştir. 
Bu suretle bu madeni paraların mali
yeti yedi santime baliğ olmaktadır. 
hükümet, imdi ou paraları toplamak· 
ta ve yerine, bir kısmı çin~o olan ye
ni madeni paralar vermektedir •• 

Geçenlerde Yunanistana gelen ame
rikah seyyahlardan biri, dönüşte Pat
ras limanına uğramış ve yanındaki bir 
çok bağajlariyle gümrük memurları

nın dikkatini üstüne çekmiştir. Seyya
hın bilhassa çok sinirli bir halde olu
şu memurları kuşkulandırdığından, 

bavulları birer birer muayene edilmiş
tir. 

Bir çok çanta ve bavullar açıldıktan 
sonra, gümrük memurları elbise ve ça
maşırlar arasından, insan kolunu an
dıran bir mermer parçasını çekip çı
karmışlar. Bunun üzerine, amerikalı 

sıkıştırılıp izahlarda bulunması iste
nilmiş, o da bu sanat eserini antikacı 
Georgopulos'dan on bin dolara satın 
almış olduğunu söyledikten sonra, bu 
kolun hleşhur Milo Venüsüne aid ol
duğunu ilive etmiştir. Antikacı bu sır
rı kimseye ifşa etmemesini, aksi tak
dircle, hiikiimet bu kolun memleket dı
şına çıkmasına müsaade etmiyeceğini 
ve şayet yakalanacak olursa, milli ser
veti kaçırmağa kalkrştığı için mahke
meye verilerek hapsedileceğini söyle
miş. Zavallı amerikalr da bundan do
layı Patras gümrüğiinde sinirli sinir
li dolaşıyormuş 1 

Gümrük idaresi Georgopolus hak -
kında tahkikata giıişmiş ve antikacı
nın, Milo Venüsünün kolunu, sanat ve 
antika meraklılarına üç defa satmış ol
duğunu tesbit etmiştir. Bu meşhur 
statiinün hiç bir kol\ı olmadığına gö
re bunun mükemmel bir dolandırıcılık 
olduğuna şüphe yoktur. 

Kahvenin kerametleri 
Meğer kahve yalnız içilnıt::zuıış; bin 

bir derde deva da olurmuş. 
Tanınmış alman hekimler:nden dok· 

tor A. lia} 'er, tıbbi mecmulardan 'Ji
rinde neşrettiği bir yazıda yak.! p kö
mür haline sokulan kahve ııı: te hvi e
dilmekte olan hastalı klan -; irer birer 
saymaktadır. 

Doktor Haysler, nir ~ok hasn~ıkla

rı, kafein, albumin. şeker ve yağı ihti
va eden kahve ile tedavi etmekte imi~ 
Bu hekim, kahveyi kömi.:r 1 aline so
kuncaya kadar kavuruyor ondan ,or:ıra 
öğütüp toz haline getiriyornıuş. 

Bağırsakların zehirleıır.ıesmden ile
ri gelen yarım baş ağrısmc, bu kcihve 
toziyle tedavi ettiği gibi kan deve:a -
nının hızlanmasını da gene bu kahve 
ile temin ediyormuş. 
Diş etlerine arız olan paradent11:<is 

hastalığını da, diş etlerini yanmış kah
ve toziylc ovmak suretiyle geçidycr
mu. 

Satıltk hurda eşya 
Harta Genel Direktörlüğünden : : 
1 - Harta Genel Direktörlüğünde 

Depoda ve Kıt'ada birikmiş 60 kalem 
kadar köhne ve hurda eşya açık artır
ma ve pazarlıkla satılacaktır. 

2 - lateklilerin 14-6-938 sah günü 
saat dokuz buçukta Cebecide Harta 
Sa. Al. Komisyonuna gelmeleri. 

(1745) 3537 

. ..:sıhat bakanhö.-.. .. .. ... 

Bir daktilo aranıyor 

FIRSAT 
Acele aabhk mobilye : 1 oda talumı, 

1 kontrplike maaa ve 6 sandalye, per
deler ve saire. 

Adres: U runç sokak Bay Ragıp a
partımanı. Mükerrer 5 numara. Yenişe-
hir - Demirtepe. 3437 

Satılık : 

Satılık - Ankaranın her tarafında 

imarca parsellenmiş küçük çapta inşa
ata elverişli arsalar Neşet Şeren Tel. 
2406 3036 

Satılık - Ankaranın her tarafm.ja 
irat getirir beton, kargir ve ahşap ucuz 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müeı- evler ve apartımanlar Neşet Şeren Tel. 
seıeıi Direktörlüğünden : 2406 3037 

Ankara merkez hıfzıssıhha müesse
sesinde (80) lira ücretli bir daktilo
luk münhaldir. Almanca, yahud frdn
sızcayı iyi bilmesi şarttır. Müsabaka 
imtihanı 25 haziran, cumartesi saat 10 
da müessesede icra edileceğinden ta
lib olanların vesikalariyJe birlikte sr
hat vekaleti sicil müdürlüğüne müra
caat etmeleri itan olunur. (1757) 3514 

•JtJ:t.ıt.Q16M 

150 adet pulluk ah nacak 
Ankara Vilayetinden : 

1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 
üzere satın alınacak olan (150) adet 
yerli mamCılatı tek tekerlekli pulluğun 
27.6.938 pazartesi günü saat 15 de açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - PuJlukların muhammen bedeli 
157 5 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ziraat mil· 
dürlüğünde meccanen verilir. 

4 - İstekliler puJlukların % 7,5 tu
tarı olan meblağa aid banka mektubu 
veya hususi muhasebe direktörlüğü 
veznesine yatırılmış makbuz ile birli1<· 
te eksiltme günü gösterilen saatte vila· 
yet encümenine gelmeleri ilan olunur. 

(1787) . 3642 

Getir al.nacak 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
imar dahil ve haricinde parça parça sa· 
tılabilecek toptn arazi, bağ ve bahçeler 
..... şet Şeren Tel: 2406 3038 

Acele ı.atılık ev - Y enişehirde Dev
let Şurası yanında Elgi.!n S. No. 5. 
2 kat 7 oda konforlu 745 M. bahçeli. 
Tl: 2406 Neşet Şeren. 3418 

Elveriıli acele satılık 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 hasebiyle satılık arsa - Ye
nişehir Karanfil cadde. 15 No. 550 M. 
cephe 18 M. en müsait fiatla. Müracaat 
Selanik Cad. No. 16 Tl. 2323 3530 

Kelepir arsa - Maltepenin en hakim 

yerinde 695 M. gayet ucuz verilecek. H. 
Alıcı oğlu Ti. 1538 3 532 

Acele satılık arsa ·- Yenişehir Oku

la sokak 348 M. blok başr uygun fiat-
la H. Alıcı oğlu TJ. 1538 3533 

Satılık ev - Ankara Demirli bah~e 

Güzeltepe sokağında 11 No. da 4 oda 

müştemilat 300 M. bahçesiyle satılık -

tır. Koyunpazan 78 No, lu dükkanda 

lastikçi Tevfiğe müracaat edilmesi.. 
3549 

.................................................... : 
i 

Küçük ilôn şartlG·rl İ 
Dort satırlık küçük ilanlardan : i 
Bir defa için 30 Kurus ı 
İki defa icin 50 Kurus l 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dort defa için 80 Kurus t 

! Devamlı küçük illinlann her defası için! 
10 kuruş alınır. Mesela 10 defa neşredi-! 
lecek bir ilin için 140 kuruş ahnacaktır.J 
Bir kolaylık olmak üzere, her saur, ke·i 
lime aralarındaki boşluklar . müstesnai 
30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük ilin: 
120 harften ibaret olmalıdır.. •

1 
Dört satırdan fada her saur için aynca 
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Kiralık : 

Kiralık oda - Her tarafa yakın kof\ 
for, Karaoğlan Çiftlik mağazası ya 
Merkez Ap. 1 inci kat apartıman önü 
deki gazeteciden sorulması 3541 I 

lstanbul'da - Möble ve konforlu ı 
odalı bir dairede 3 yahut 2 oda kirnlı 
tır. Taksimde Abdülhak Hamit Cad. 2 
Füruzan Palas No. 1 3548 

Kiralık 1 oda - Taşhan Müdafa 

Hukuk Cad. Sakarya eczanesi üstündt 

ki apartıman 3 üncü kat 5 inci daire}j 
müracaat. 3555 

Kiralık - Atatürk bulvarında beş 
dalı apartman mobilyalı veya mobilya' 

sız 3 aylık veya senelik. Telefon : 364' 
3551 

Bir Bay için - Moble ve konforl 
oda Yenişehir Tuna caddesi Yiğit kırl 
şun sokak No: 15 359 

Kiralık kat - 4 oda, 1 hol, ban) 
bütün konforu haiz, bahçeli. Havuz 

şı Çelikkale sokak No. 6 Mahmut Kıı, 
adalı Tl. 1976 3607 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet ca 

desi köşe başında ve işlek bir mevkid' 
kiralık daire ve dükkanlar kapıcı 

müracaat. 3665 

Kiralık - Kavaklıdere civarında git' 
ven evleri otobüs durağına yakın eıelr 
trik ve terkosu olan geniş ol üzerirıdt 
3 oda ve sair müştemilatı havi bağlı ~ 
kiralıktır. Dahiliye Vekfileti mutemel 
Ahmet Hamdi'ye ve yahut 1230 te' 

lefona müracaat. 3630 
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Bademcikler şişince, nezleye tut-U
lunca kahve tozu bire birmiş .... ! 

EmniyetU Müdürlüğünden : 

1 - Elde mevcud nümunesine ve 
şartnamede yazılı vasıfları dairesinde 
zabıta meımırları için azı 4500 çoğu 
4 7 50 çift getir kapalı zarf usuliyle 
21.6.938 salı günü saat 15 te münakasa
ya konulmuştur. 

Satılık - Koyunpazarmda, Ulucan
larda ve zahire pazarında ıyı ıcar geti-

rir kahvehane ve dükkan: Ticaret oda
sında Bahattin Pekel'e müracaat. 3552 

KiralılC - Ba çe i~ nıüstald1-,,_•,, ~--. 
evin üst katı devren kiralıktrr. 4 od 

Meğer kahve nelere kadirmiş de biz 
bilmiyormu~uz 1 ••• 

Sigaranm lehinde ve 
aleyhinde olanlar 

Londrada ayni günlerde açılan iki 
vasiyetname tütünün leh ve aleyhinde 
olan iki kanaati göstermektedir. 

Gal muhafız alayı teğmenlerinden 
Rişar Layburn yirmi üç yaşında iken 
geçen yıl nisanında ölmüştür. Bu zat, 
son arzularını tesbit ettiği vasiyetna
mesinde sigaranın beşeriyet için bir 
nimet olduğunu kaydetmektedir. 
Teğmen Layburn, bölüğüne 17.000 

ingiliz lirası bırakmış ve bu paranın 
faiziyle, her yıl, doğum günü olan 7 
mayısta taburunun efradın~ sigara ile 
bira ikram edilmesini vasiyet etmiş

tir. Ayrıca bıraktığı 3.000 ingiliz lira
sının faiziyle de, 1 ilk teşrin tarihiyle 
31 mart arasında cumartesi günleri 
nöbetçi olan subaya şampanya alınma
sını vasiyet etmişti"r. 

Bu yıl 7 mayısta teğmenin vasiyet
namede arzusu ilk defa olarak yerine 
getirilmiş ve beşyüz .askere sigara ve 
bira ikram edilmiştir. Tabur bu vasi
yeti her yıl yerine getirecektir. 

Ayni günlerde açılan diğer bir vasi
yetnamede, Anni :Fodler adında bir 
kadın, bıraktığı paranın yıllık faizini, 
hiç sigara içmemiş olan altı kadına 
ter ketmiştir. 

Noter, hiç sigara içmemiş beş kadın 
ile sigara içmediğini iddia eden bir ba
yanı hakime götürerek, ölenin arzusu
nun yerine getirilmesini ileri sürmüş
tür. Hakim teklifi kabul etmiş ve va
siyetnamenin bu kaydını çok yerinde 
bulmuş olduğunu söylemiştir. 

2 - Beher çiftine 225 kuru' fiat bi
çilen getirlere aid nümuneyi görmek 
ve şartnameyi almak isteyenlerin u
mum müdürlük satın alma komisyo
nuna müracaatları. 

3- Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
801 lira 56 kuruşluk teminat makbuz 
veya banka mektubunu muhtevi teklif 
mektublarını ve 2490 sayılı kanunun 
2-3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksilom günü saat on dörde 
kadar komisyona teiilim etmeleri. 

(1661) 3401 

Ankarp· Belediyesi 

Kiralık lokanta 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs garajında bulunan 10• 
kanta on beş gün müddetle açık ar
tırmaya konulmuştur. 

2 _ Senelik icar bedeli 60 liradır 
3 _ Muvakkat teminatı 4,5 liradır 
4 _ Şartnamesin~ gö~mek istiyen. 

lerin her gün yazı ışl~rı kalemine ve 
isteklilerin de 17 hazıran 1938 cuma 
günü saat on buçukda belediye encü
menine müracaatları. (1681) 3358 

Toptan salllan yaı 

sebzeler hakkmda 
Ankara Belediyesinden : 

.J 11111111111111111111111111111 lll lll lll ~ Toptan satılan yaş sebze ve meyve 
satışlarında ambalaj ve küfe sikletinin 

: düşürülmesi belediye tenbihleri ara· 
sına alınmıştır. Buna riayet etmiyen
ler cezalandırılacaklardır. (1833) 

---- MEŞ'UM GEMİ --':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Satılık enkaz 
Ankara Belediye Riyasetinden 

Ada Parsel Mahallesi Cinsi 

3660 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

51 54 H. Bayram 2 ah§ap hane 1200 
522 40 Cebeci Kargir bina 270 

Yukarda mevkileri yazılı hanelerin hedim ve tesviyet masraftan ala 
cak şahsa aid olmak üzere hizalarında gösterilen muhammen bedeJle enka 
zı açık müzayedeye konmuştur. İhale 23-6-938 perşembe günü saat 9 d. 
imar müdürlüğü binasında yapılacaktır. Taliplerin % 7,5 teminat akçele· 
riyle komisyonu mahsusuna müracaatları ilin olunur. ,(1744) 3536 

Satılık Apartman - Maltepe asfal. 
tında 856. M. arsa üzerinde bahçeli 4 
kat 2 daireli bahçesinde ayrıca iki oda 

konforu tam grajlı Tl: 2406 Neşet 
3579 

2 ufak oda, su, elektrik, hava gazı. ~ 
nişehir Erdoğan sokak No. 80 sP 
müracaat. 3688 

iş verenler : 

Aranryor - Tecrübe ve tercüme i 
Kelepir acele aa.tdık çiftlik - Gölba- !erinde çalı§ITlak üzere bir almanca b· 

Şı civarında 150 hektarlık çayırlı sulu ı lA Jr: 
Tl 2487 en azımdır. Ankara Posta K. 184~""" 

Çiftlik ehven fiatla verilecek- • 
müracaat. 3606 

V hd. D v 3582 a ı egruer. 

Acele satılık ana - Yeniş"ehir Ka- İş arayanlar: 
vaklıdere cadde üzerinde asfalta nazır 
ehven fiyatla ~tılrktır. ~lus İlan me
murluğuna mUracaat edılmesi. 3634 

Satılık arsa - Cebeci hastahanesi sı
rasında Balkehriz semtinde 2003 metre 
murabbaı arsa satılıktır. 1stiyenlerin 
Demirlibahçede Dölen sokağında 8 nu
maraya veya devlet demiryolları hası
lat dairesinde Bay Fazıl Annç'a müra-
.aatları 3666 

Devren satılık - Ani mazeret dola
yısiyle abonesi ile ve teferruatı ile dev
redilecek aş evi. Tediyatta her türlü 
kolaylık. Cebeci aşevi. Ti: 3 ı 99 3689 

Çabuk ve kuvvetli hesab 

için- Yeni bir metod sayesinde en • 
hesab bilenlere dahi en çok 45 günd 
bulunanlara muhabere ile ders veri 
mektedir. - Ulus'ta hesap rumuzııt: 

mektupla müracaat. "551 

Kurslar: 

Daktilo Kursu - 48 inci devresi,, 

temmuz 938 ilk haftasında başlıyor. 

ayda diploma verilir. Yeni hal arkll 
Yenihamam apartmanı Tel: 3 714 36C 

BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· S· KURUŞ 

YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 
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14 - 6 - 1938 ULUS 

RESMİ İLANLAR 
şembe günü saat 10 da açck eksiltme i
le ihale edilecektir. Şart:-ame parasız 
olarak komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan (225) lira ve 

2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkllr gün ve sa
atte komisyona müracaatl:ır:. (1803) 

Bayındırlık Bakanhğı 

Font boru ve tef errüah ah nacak 
Nafia Vekaletinden : : 

18. Temmuz 938 pazartesi günü sa
at 15 de Ankarada vekalet malzeme 
eksiltme komisyonunda 41500.- lira 
muhammen bedelli font boru ve tefer
rutı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
208 kuruş mukabilinde Ankarada ve
kalet malzeme müdürlüğünden alına
bilir. 

Muvakkat teminat 3112.- lira 50 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektublarmı, ta
limatnamesine göre vekaletten alın
mış malzeme müteahhidliği vesikası 
ile birlikte 18 temmuz 938 pazartesi 
günü saat 14 e kadar vekalet malzeme 
müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

(1615) 3337 

.. M. M. bakanblı 

4 kalem muhabere malzemesi 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : : 
50 adet arka tezkeresi 
50 ,. çevirecek kolu 

400 ., kablo dolabı 
50 çift talik tertibatı 
Yukarda cins ve mikdarları yazılı 

dört kalem muhabere malzemesi mü
teahhit nam ve hesabına açık eksilt
meye konmuştur. Hepsinin tutarı 
9185 lira olarak tahmin edilmiştir. 
llk teminat 988 lira 88 kuruştur. Şart 
name M. M. V. satın alma Ko. da gö
rülür. Eksiltmesi 16-6-938 perşembe 
günü saat 11 dedir. Eksiltmeye gire
ceklerin ilk teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2,3. maddelerde yazılı bel
gelerle birlikte muayyen gün ve va. 
kitte M. M. V. satın alma komisyo-
nunda bulunmaları. (1653) 3320 

Ankara Levazım Amirliği Sabn Al
ma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri ihtiyacı olan 92.000 kilo 
sade yağın pazarlığında talip çıkma
dığından 20 haziran 938 saat 14 de 
Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 90160 lira 
ilk teminat 5758 liradır. Şartnamesi 
451 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınır. Kanuni ticaret odaıı ve şart
namesinde yazılı vesikalarla komis
yonda bulunması. (1821) 3685 

Gaz bezi C!lınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan : 
1 - Yüz bin metre 30 santim enin

de ve 13 bin paket muhtelif ende id
rofil gaz bezi alınacaktır. Kapalı zarf 
eksiltmesi 30 haziran 938 pertembe 
günü saat 11/30 da Tophanede lat. 
Lv. A. satın alma Ko. da yapılacak
tır. Hepsiniq tahmin bedeli 16500 li
ra ilk teminat 1237 buçuk liradır. 
Şartname ve numunesi Ko. da görü
lebilir. İsteklilerin kanuni vesikalar
la beraber teklif mektublarını ihale 
saatmdan bir saat evvel Ko. na ver-
meleri. (1820) 3684 

ldrofil pamuk alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komiayonundan : 
1 - On bin kilo idrofil pamuğu 

30 haziran 938 perşembe günü aaat 
12 de Tophanede lstanbul Lv. A· 
satın alma Ko. da kapalı zarfla eksilt
ıneye konulmuştur. Tahmin bedeli 
16500 lira ilk teminatı 1237 buçuk li
radır. Şartnamı..si Ko. da görülebilir. 
lateklilcrin kanuni vesi::talarla bera
ber teklif mektuplarını ihale saatın
dan bir saat evvel Ko. na vermeleri. 

(1819) 3683 

Çamaın makineleri alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyanundan : 

1 - Maltepe ve Bursa askeri lise 
leri için alınacak ve beheri üç parça 
dan ibaret yıkama, sıkma ve Utü maki· 
neleri olmak üzere üç adet yıkama 
ınakinesi müteahhid nam ve hes:ıbına 
16 haziran 938 saat 15.30 da Topha
nede latanbul Lv. amirliği Sa. Al. Ko. 
da açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Bu makinaların tahmin bedeli, 
lıtanbul isin 4300, Bur• isin 4700 li· 

radır. llk teminatı 937 !ira 50 kı:ruş
tur. Şartname ve evsafı komısyonda 
görülür. İsteklilerin kanuni vesikala
riyle beraber belli saatta komisyona 
gelmeleri. (1250) 2502 

Sığır, koyon veya 

keçi eti alınacak 
Ankara Levazan Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : : 
Kor. merkez birlikleri için kapalı 

zarfla ckıiltmeye konmuş olan 90 ton 
sığır veya koyun veya keçi etine tek
lif edilen fiat pahalı görüldüğünden 
ihalesi pazarlıkla 25 haziran 1938 sa
at 10 da Balıkesir kor satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Hangisi u
cuz olursa o cins et ihale edilecek
tir. Muvakkat teminatı 1688 sığır için 
2700 koyun için 2025 lira keçi içindir. 
Şartname komisyonda görülebilir. 

Taliplerin muayyen gün ve saatte 
Balıkesir kor satınalma komisyonun-
da bulunmaları. (1748) 3559 

Patatis alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

için 40,000 kilo patatesin açık eksilt
mesi 22 haziran 938 saat 15 te Ankara 
levazım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2600 lira ilk 
teminatı 195 lira<lır. Şartnamesi ko
misyonda görlililr. Kanuni vesika ve 
teminatla belli vakitte komisyonda bu 
lunulması. (1695) 3421 

Yogurt ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 
1 - Ankar garnizon müesseseleri i

çin 50000 kilo yoğurdun kaplı zarfla 
eksiltmesi 21 haziran 938 saat 15 te 
Ankara levazım Amirliği satın alına 

komiıyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 10500 lira 

ilk teminatı 787 lira 50 Jıcuruıtur. Şart
namesi komiıyonda göriilür. Kanuni 
vesikalarda bulunan teklif mektupla
rının sata on dörde kadar komisyona 
verilmesi. {1696) 3422 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

ı - Ankara garnizon müesseseleri 
için 75000 kilo sütün kapalı zarfla ek
siltmesi 20 haziran 938 saat 15 te An
kara levazım amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12375 lira 
ilk teminatı 928 lira 12 kuruştur. Şart 
namesi komisyonda görülür. Kanuni 
vesikalarda bulunan teklif mektupla
rının saat 14 e kadar komisyona veril-
mesi. (1697) 3423 

Sade yağ ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 malf yılı ihtiyacı için 50,000 kilo 
sade yağ kapalı zarf usulile eksiltme
ye konmuştur. Kilosunun muhammen 
fiatı 115 kurut olup ilk teminatı 4125 
liradır. İhalesi 17 haziran 938 cuma 
günü saat 16 dadır. isteklilerin tart -
namesini 300 kuruı mukabilinde sa
tın alma komisyonundan satın alabi
lirler. Taliplerin kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki vesaik ile teminat 
mektuplarını havi zarflarını belli gün 
ve saatten en u bir saat evetine kadar 
tümen aatın alma komisyonuna ver-
meleri. (1641) 3279 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Eskişehirdeki birliklerin ihtiyacı 

için 150.000 kilo ıığır eti kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuıtur. 

İhalesi 20 huir~ 9.38 puarteıi gü
nü saat 16 da Eskıtehır Lv. &nıirliğin
de aatın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

Muhammen bedeli 43,500 liradır. 
Muvakkat teminatı 3262 lira 50 ku
ruştur. şartname Eskişehir, Ar.kara 
ve İstanbul levazım Amirlikleri aatın 
alma komisyonlarında görülebilh. İs
tekliler ticaret odasına kayıdh olduk· 
larına dair vesikalariyle birlikte tek
lif mektublarını ihale ıaatından bir 
saat evveline kadar komisyona verme-
leri. (1705) 3446 

.. Fabrikalor 
20 ton aleminyum ahna<ak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (22.000) lira 

olan 20 ton aleminyum Askeri Fabri
kalar Umum Küdürlüiü Ankara•-

tın alma komisyonunca 9. 8. 938 salı 
günü saat 11 de kapalı zarfla ihale 
edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (1650) lirayı havi teklif 
mektuplarını mczkQr günde saat 10 
a kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vcsaikle mez
kur gUn ve saatte komisyona müra-
caatları. (1799) 3682 

2000 kilo kibriti . 
antimon ahnacak 

Askeri Fabrikalar Ummn Mü
dürlüğü Satm Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (1500) lira o
lan 2000 kilo kibriti antimon a,;keri fa~ 
rikalar umum müdürlüğü Ankara sa -
tın alma komisyonunca 3.8.938 çarşam
ba günü saat 10 da açık eksiltme ile i
hale edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan (112) lira (S<l) 
kuruş ve 2490 num:ıralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona ır.ürcıcaatları. 

(1807) 3648 

2 ton kloral döpotas alınacak 
Askeri Fabrikalar Ummn Mü

dürlüğü Satm Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bed~li (2000) lira o
lan 2 ton klorat Döpotas Askeri fabri
kalar umum müdürlüğll Ankara satın 
alma komisyonunca 1.8.938 tarihinde 
pazartesi günü aaat 10 da açık eksilt· 
me ile ihale edilecektir. Şartname pa· 
ruız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan (150) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 

maddelerindeki vcaaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(1806) 3647 

Saldık •ı lenekeı. 

3645 

15 ton boh(ahk sa( ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satm Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira o· 
lan 15 ton bohçalık saç askeri fabrika
lar umum müdürlüğü Ankara satın al
ma komisyonunca 4.8.938 perşembe gü
nü saat 10 da açık eksiltme ile ihale C· 

dilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon· 

dan verilir. Talihlerin muvakkat te
minat olan (225) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ikle mezkQr gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1786) 3641 

50 ton yerli Linters 
pamuğu olanacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü. 
iü Satın Ahna Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( l 5.0CO) lira 
olan 50 ton yerli linters pamuğu aske
ri fabrikalar umum müdürlüğü Anka
ra satın alma komisyom:nca 28 nazi
ran 1938 salı günü saat 11 de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan (1125) 
lirayı havi teklif mektuolarmı nıcz-

kGr günde saat 10 na kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin :le 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vcsaiklc mezkür gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (1759) 3572 

Gijmrük ve inhisarlar B. 

Safi ipekli mensucat sahıı 
latanbul Gümrükleri Bqmüdürlü

fünclen: 

1294 aayılı artırma kiğıdmda yazılı 
kanuni safi aikleti 1365 kilo ağırh

fında 125597 lira değerinde REF (W) 
865/D marka 1/15 No. safi ipek men
sucat 20. 6. 938 günü saat 13 de Sir
kecide Reşadiye caddesindeki gümrük 
satış salonunda 2490 sayılı kanunun 

~J~rai.....,;;;.:::...,9~~,,,-..,..~+~ıloıiiıı-' .... , .. ,e •• ~;wr• .. •ö•·~•ı.·~.,.....Jdda .._ 
tarmaya satılacaktır. ı.teklilerden 
% 7 buçuk pey aNçcsi makbuziyle ti
caret odası vesikası aranır. Pey akçe
lerinin saat 12 ye kadar yatırılması 

Tahmin edilen bedeli (23) lira (80) 
kuruş olan yukarıda cins ve mikdarı 
yazılı 643 adcd bot teneke Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü Ankara 
satın alma komisyonunca 27. 6. 938 
pazartesi günü saat 10 da açık artır· 
ma ile ihale edilecektir. Şartname pa· 
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakat teminat olan (1) li
ra (79) kuruı ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vcsa
ikle mezk6r gün ve saatte komisyona 
müracaatları. 1724) 3509 

45 ton mükelles soda ahna<ak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satm Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (8100) lira o
lan 45 ton mükelles soda askeri fabri
kalar umum müdürlüğü Ankara satın 

mecburidir. (3455/1825) 3686 

iktisat bakanlığı 

Benzin ah nacak 
tktiaad Vekaletinden : 

1 - Makam otomobilinin 1938 se
neıi ihtiyacı için (8,000) hizmet oto
mobil ve motosikletleri için de 7 ,000 
litre ki ceman (15,000) litre benzin 
satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedel (2760) li
ra ve muvakkat teminatları (207) li
radır. 

3 - ihale 29-6-938 tarihine rastla
yan çar§anlba günü saat (10) da Le
vazım Müdürlüğünde toplanacak ko
miıyonda yapılacaktır. 

alma komisyonunca ~9."i 938 tarihinde 

çarşamba günü saat 11 le kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan venlir. Talih
lerin muvakkat teminat oJan (607) lira 
(50) kurufU havi teklif nıektublarmı 
mezkur günde aaat 10 na k:ıdar komis- ' 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin· 
deki vesaikle mezkur gUn ve saatte ko-

4 - lateklilerin şartnameyi görmek 
ve % (7,S) muvakkat teminat parala
rını yatırmak üzere Levazım Müdür
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

(1848) 3691 

Vilayetler 
Halkevi binası yaphnlacak 

misyona müracaatları. (1808) 3649 

1 ton kalay varakı ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüjü Satm Alma Komiayonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (3500) lira o· 
lan 1 ton kalay varakı aalter~ fabrika-
lar umum müdürlüğü Ankar• satın al
ma komisyonunca 30.7.938 cumartesi 
günü saat 10 da açık eksiltml' ile iha· 
le edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Talihlerin mu
vakkat teminat olan 262 lira (50) ku-

ruş ve 2490 numaralı :ununun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona milıacaatları. 

(1804) 3646 

15 ton sud kostik ıhnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satm Alma Komi.yonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira o
lan 15 ton sud koatik askeri fabrikalar 

umum müdürlüğü Ankara satın alma 
komiıronwıc:a 6.8.938 tarihinde ıer-

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli 
Batkanlığmdan : 

1 - lzmitte yapılacak Halkevi bi: 
na inşaatına ait 65 bin liralık bedelı 
keşiften 60 bin liralık kısmı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi ve muka

velename, fenni şartname, bayındır
lık işleri genel şartnamesi. 

B - Vahit fiyat listesi, tarifnamc
si, projesidir. 

3 - İhale 1-7-1938 cuma günü Ko
caeli parti başkanlığında saat on altı
da komiıyon tarafından yapılacaktır. 

4 - lsteklilerin bu ite ait doıya 
muhteviyatını Kocaeli nafıa müdürlü
ğünde tetkik edebilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 4500 lira muvakkat teminat 
vermesi lhımdrr. 

6 - Ticaret odası vesikası ve 1938 
senesi için muteber yetmiş beş bin li
ralık nafıa vekaletinden alınmış ya
pı işlerine ait müteahhitlik vesikasını 
hamil olması. 

7 - İateklilerin 2490 sayılı kanun 
mucibince ihzar edecekleri teklif 
mektuplarını eksiltme günü olan 1 
temmu cuma ~ uat onbeıe ka-

dar parti başkanlığına makbuz muka
bilinde vermeleri ilan olunur. 

3695 

İlk okul binası yapllnlacak 
Ağrı Valiliğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan it: Ağrı 
vilayeti merkezinde yapılacak beş 
dershaneli ilk okul binası. 

2 - Bu işin keşif bedeli 44512 kırk 
dört bin bej yüz on iki lira 28 kurut -
tur. 

3 - Bu işe aid tartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Bayındırlık işleri genel şartna 
mesi, 

B - Fenni şartname , 
C - Huıusi prtnamc, 
D - Hülasai kefif, mukavelename 

projesi, 
istekliler bu şartname ve evrakı vi

layet encümen kaleminde görebilir
ler. 
4- Eksiltme 1. 7. 938 de cuma günü 

saat 15 tc Ağrıda hükümet binası için
de vilayet encümeni odasında yapıla
cak. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usulile ya 
pılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için 
3338 üç bin üç yüz otuz sekiz lira 42 
kuruş muvakkat teminat verilmesi, 
bundan başka aşağıdaki evrakları ib
raz etmesi 1azımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış 

938 senesi için muteber yirmi bin lira
lık mütcahhid ehliyet varakası. 

B - 938 yılına aid ticaret odası ve -
si kası. 

7 - İşbu inşaatın 20 bin liralık kıs
mı 938 yılı büdcesindcn ve yirmi dört 
bin be§ yüz on iki lira 28 kuruıluk 
kısmı da 939 yılı büdceıinden verile -
cek tahsisatla iki seneye sari mukave
le ile yaptırılacaktır. Bu inşaat 938 
yılı cyli'ıl sonunda bitecektir. 

8 - Teklif mektupları yukarda 
dördüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evelinc kadar encümen riyasetine 
makbuz mukabilinde vcrilec;ck. Posta 
ile verilen mektupların nihayet dör
düncü maddede yazılı saate kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Postada vuku bulacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (1708) 3427 

Okul binası yıphrala<ak 
Van Nafia Müdürlüfünclen: 
1 - Vanda yapılacak beş sınıflık 

okula aid 49719 liralık keşif bedelin
den 15500 liralık kısmı münakasaya 
konmuştur. Mevcut malzeme fiat tah
li1i iiauiııden müteahhicijn istilıka
kmdan tenzil ecUlccektir. 

2 - Bu işe aid tartnameler ve ev-
rak şunlardır. 

A - Eksiltme tartnamal 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel ve yapı iş

leri şartnamesi 
D - İnşaata aid fennt ve hususi 

şartname 

E - Metraj, ketif hulasası, silsilci 
fiat cetvelleri. 

lateyenlcr bu tartnameyi ve evra
kı ücretsiz olarak Nafıa MüdürlUğUn
de görebilirler. 

3 - Eksiltme 7-6-938 tarihinden i
tibaren on bet gün müddetle 23-6-938 
perıembe günü saat on altıda vilayet 
makamında tetekklil edecek komis
yon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Münakasa kapalı zarf uıuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1162 lira 50 kuruıluk mu
vakkat teminat vermesi, bundan baş
ka Nafıa Vekaletinden alınmış fenni 
ehliyet veıikalan ibrazı §arttır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda ü
çüncü maddede yazılı ıaatten bir aa
at evveline kadar hususi muhasebe 
hesabına Ziraat Bankasına yatırılan 
1162 lira 50 kuruşluk muvakkat temi
nat makbuzunu vilayet makamına ek
siltme komisyom riyasetine verecek
lerdir. 

7 - ~osta ile gönderilecek mektup
ların nıhayet 3 üncü maddede yazılı 
saate ~a~ar gelmiş olması ve dıt zar
fın muhur mumu ile iyice kapanmıt 
o~ması lazımdır. Postada olacak ge
cıkmeler kabul edilmez. (1747) 3558 

İlk okul binası yapt1rllacak 
Muğla ili, Denizova Kamunu, Yer

keaik köyü Muhtarlıjından : 
1 - 8.5.938 pazar günü kapalı zarf 

usuliyle eksiltmeye konan yerkesik 
köyünde yaptırılacak on bir bin dört 
yüz doksan bir lira yetmiş dokuz ku
ruş kClif bedelli ilk okul binası ek
siltmesine istekli çıkmadığından buna 
aid müddet 26.6.938 pazar gUnil saat 
on beşte ihale edilmek Uzere uzatıl
mıştır. 

2 - Eksiltme 26.6.938 pazar günü 
saat on beıte Yerkesikte ihtiyar he
yeti taarfından köy odaaında yapıla
caktır. 

3 - İateklilerin eksiltmeye gire
bilmek için teminatı muvaldcate ver
mesi ve bu gibi işleri yapahileccklcri
ne dair ehliyet ve mütcahhidlik vesi
kası göstermesi ve ticaret odasına ka
yıdh olması lazımdır. 

4 - Keşif, proje ve fartnameleri 
köy odaaından temin edilebilir. 

(3240/.1685) '406 
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Kapah zarf usuliyle 
eksiltme ilônı 

GümütJıane Nafıa Müdürlüğün

den: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Gü

müşhane vilayetinin Pirahmet - Kel
kit, Pöske - Erzincan yolunun muhte
lif kilometrelerinde yaptırılacak 38 
adcd betonarme menfez inşaatı olup 
bedeli keşfi 17697 lira 23 kuruştur. 

2 - Bu işe aid ıartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyci turabiyc ve kargir in-

şaatına aid fenni şartname 
E - Hususi şartname, keşif cetveli, 

metraj cetveli 
İsteyenler bunları Gümüşhane Na

fıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 16 haziran 938 per

şembe günü saat 15 de. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 1328 lira muvakkat teminat 
vermesi bundan başka ticaret odası 

vesıkası ve nafıa yüksek bakanlığının 
müteahhitlik vesikasını göstermesi 
şarttır. 

6 - Teklif mektupları üçüncü mad
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Gümüşhane nafıa müdürlüğün
de teşekkül edecek komi&yona mak
buz mukabilinde verilmit olacaktır. 

Postada vuku bulacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (3243/1686) 3386 

Nakliyat münakasası 
Diyarbakır inhisarlar Baımüdiil'

lüğünd.en : 

Diyarbakır inhisarlar başmüdüriyc
ti ve içki fabrikası namına 31. 5. 939 
tarihine kadar gelecek ve gidecek in
hisarlar maddelcdinin vagondan alı
narak inhisarlar ve fabrika ambarları
na nakli ve buralardan Diyarbakır ka
zalariyle Mardin, Siirt, Bitlis ve Ur -
faya götürülmesi ve getirilmesi pazar. 
lıkla ihale edilecektir. Muhtelif yer -
ler olmumda taıınacak mikdar ziyade 
leştirilmek veya eksiltilmck şartiyle 
1823300 kilodur. Muhammen bcdcU 
25000 liradır. İlk teminat 1875 liradır. 
Eksiltme 14. 6. 938 aalı günü saat 11 
de Diyarbakır inhisarlar bagmüdüri
yetindeki komisyonda yapılacaktır. 

Şartnamesi Diyarbakır, Elazığ, Mar -
din, Siirt, Bitlis, Urfa, Gaziantep, An
kara Ye İ•tanbul inbiarlar idarelerin-
de mevcuddur. (1710) 3429 

1. ~ava~~ 
Şose yaptırılacak 

Türkkufu Geael Direktörlüğm
den: 

1. - Ankara - İstanbul yolunun 
14+500 ncü kilometresinden itibaren 
ayrılan Türkkuşu Motörlü Tayyare 
Hangarı iltisak yolunun eksik kalan 
700 metrelik kısmı eksiklerinin ikma
lile mütebaki varyant yapılan 1000 
metre tulündeki kısmın yeniden 0,60 
metre yükseklikte ve 7 metre geniş
likte imla üzerine şose intur kapalı 
zarf usulilc eksiltmeye konulmuştur. 

2. - İhalesi 27 haziran 1938 tarihi
ne rastlayan pazartcei günü saat 15 
de Türkkuşu ~nel Direktörlünde ya 
pılacaktır. 

3. - Nafıa Vekaletinin ıilsilei fiat 
cetvellerine göre bu itin ketif bedeli 
10.561 lira 99 kuru§, ilk teminatı '192 
lira 15 kuruştur. 

4. _ Bu işe ait fenni ve idari şart
name, keşifname, silsilei fiat cetvel
leri, mukavele projesi her gün Türk
kuıu Genel Direktörlüğünde görüle
bilir. 

5. - lateklilerin, bu işi yapabilecek 
ehliyette olduklarını Nafıa Bakanlı
ğından alacakları bir vesika ile iabat 
etmeleri tarttır. 

6. - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacağından, teklifler 2490 sayılı 
Artırma, Eksiltme ve İhale kanunu
nun kapalı zarf usulüne temas eden 
hükümlerine uygun bir tekilde yapıl
malıdır. 

7. - istekliler, usulü dairesinde 
kapatılmış zarflarını ihale saatinden 
bir saat evelinc kadar makbuz muka
bilinde Türkkuşu Genel Direktörlü
ğü Levazım M üdürlüğünc vermiş bu-
lunmalıdırlar. 3695 

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. 

imtihan 16 haziran 1938 perşembe 
günü saat 14 de Tüıic Hava Kurumu 
merkez binası içinde bulunan Türk
kuşu Genel Direktörlliğündc yapıla
caktır. 

lateklilerin, evvelce baıka bit yer
de çalıımı,laraa bonaervialeri ile bir-
Kkte miracuıtmı. 3595 
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HASAN MEYV A ÖZÜ 
iJ1a11s11hk Mide boıuklllğl 
Haums11hk Barsak ataleti 
~iJkinlik İnkıbaz 
Ekıilik Sanhk, safra 
Bulanh Sıkmh, sinir 
Gaz. sanu Karaciğer 

Dil pashğı Horlamak 

rağmen Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur. Hasan Meyva 

ve bütün mide ve barsak rahatsızlık
larında mutlaka Hasan Meyva Özü 
istimal ediniz. Mide için her yemek
ten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım bar
dak su içinde ve barsak hastalıkların
da her sabah veya gece yatarken aç 
karnına 1-2 çorba kaşığı yarım bar. 
dak su içinde köpürterek içmelidir. 
Hasan Meyva Özü meyvalardan ve 
meyvaların özlerinden yapılmış bir 
harikai san'attir. Avrupa ve bilhassa 
İngiliz meyva tuzlarından daha yük
sek olduğu katiyetle sabittir. Buna 
Özü yalnız bir türlü olup şekersizdir. 

Ye ~ok köpürür. 25 - 40 - 60 - 100 kuruştur. 

HASAN GAZOZ· ÖZÜ 
LİMON· PORTAKAL-MANDALİNA. CILEK-A~C Çtl.Eru-MUZ-
ANAN~-FRENK ÜZÜMÜ-SİNALKO-ŞEFI' ALİ-KA YISI-ARMUD 

nevilerinde olup şekerlidir. Ve meyvalarm özlerinden yapılmıştır. Hasan Meyva Özünün bütün evsafına malik 
olmakla beraber mide ve barsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir. 
Şampanya ve en nefis gazozlar gibigayet lezzetli olup evlerde ve Avrupada kazinolarda temizliği ve kolay. 

lığı ve ucuzluğu sebebiyle kullanılır. İngiliz ve italyan şerbetlerine tamamile benzer ve onlardan daha yüksek 
evsafa maliktir. 
Yazın sıcak günlerinde harareti engüzel teskin eder. En sıhhi bir mayidir. Mideyi bozan şerbetler yerine 

mutlaka Hasan Gazoz Özü içiniz. Şişesi kavanoz halinde 25 - 40 - 60 • 100 kuruştur. 3543 

Mahkemelerden 
Ankara Asliye Mahkemeai Tica -

ret Dairesi Reisliğinden .:ı 

Müddei Konyada ceviz altında 69 
No. hanede mukim Rifat vekilleri 
Mustafa Kemal Olgun ve Şükrü Ha
lil Beyhan tarafından 938-163 No. 
dosya ile müddeialeyh Denizlinin Er
meni mahallesinden ve tüccardan Ha
cı Gazar oğullarından Artin oğlu Ser
kiz ve Maliye Vekaleti aleyhine ika
me olunan Aksaray noterliğinden tas
dikli 29-.S-937 tarihli senet muhtevi
yatı olan 8355 liranın tahsili hakkın
daki alacak davasında müddeialeyh 
Serkiz Denizlideki ikametgahını terk 
edip halen nerede ikamet ettiği an
laşılamamıf ve duruşma günü olan 
3-6-938 cuma günü saat 14 de mahke
meye gelmesi ilanen tebliğ e~ildiği 
halde mahkemeye de gelmemiş oldu-
ğundan hakkında gıyaben duruşma 
yapılmasına karar verilmiş ve gıyap 
kararı da mahkeme divanhanesine ta
lik edilmiş bulunduğundan duruşma 
günü olan 29-6-1938 çarşamba günü 
saat 9,5 da Serkizin mahkemeye gel-
mesi ilanen tebliğ olunur. 3687 

Ankara BU-inci Sulh Hukuk Ha • 
kimliğinden : 

Ankara Şişko zade apartımanı İz
mir Lokantası müsteciri Nurettine. 

Ankara Umut Ticarethanesinden 
Halit Umut vekili avukat İrfan Er
dem tarafından aleyhine açılan 250 li
ra alacak davasının yapılmakta olan 
duruşmasında gösterilen adresinizde 
tebliğat yapılmış ve bilahare nereye 
gittiğiniz meçhul olduğundan ve ad
resinizi de bildirmediğinizden usu
lün 141 inci maddesi mucibince ve 20 
gün müddetle ilanen tebliğat yapıl
masına karar verilmiş ve duruşmada 
6-7-938 çarşamba günü saat 9/5 a bıra
kılmış olduğundan mezkur günde 
mahkemede bizzat hazır bulunmadı
ğınız veya bir vekil göndermediğiniz 
takdirde mahkemenize gıyaben bakı
lacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (1840) 3690 

. Zayiler .::. · 

Zayi mühür 
Kız Enstitüaü ve 56..Ağat Okulları 

I~ UJIM11~A1D2A 
CAN V<UQTAQ.lll 
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İLHAN TARUS' un 
Küçük hikayeleri 

DOKTOR MONRO'NUN MEKTUBU yakında çıkıyor 
3696 ........................................................................................................ 

Satıhk ev, arsa ve apartlman ---
Ankara'nın her semtinde irat getirir apartımanlar ve evler küçük 

çapta arsalar Tl: 2487 Vahdi Doğruer 3581 
1111111 ................................ 1111111111 •••••••••••••••••••••••••• 
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DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haı
talanm kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmanı No. l 

-
E Dr. Bôsıt Ürek § -- = = Cebeci Merkez Hastanesi : - -lç HastalıkJan mütehassısı : 
E Her gün hastalarını Y enite- E 

hir Metrutiyet caddesi Orek;: 
: apartmanında saat 13 den: 

Bir tren yolculuğu esnasında ser- \.._..., _____________ ./ - sonra kabul eder. Tel: 1694 E 
ginin resmi mühürü zayi olmuştur. ':iı1111111111111111lllllllllllllllllUllF 

DirektörlüğÜndon : 

=~ş :ı~:~~~~e;;~:i~:i~~ı?'m~d;~~: O M Ş "f 
111

K
11111111

k
111111111 l .JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 

tur. (1849) 3692 r. . erı or ut = • = 
~ KiREÇ ~ 

Zayi_ Kendimin ve e•imin 55, 56 Nümune Hastahanesi Cerrahi Şefi _ 
:r Her gu'' n saat Üt".ten sonra evinde _ En eyi cins damarsız halis mer-: 

sayılı uzman ikaınet tezkerelerimiz za- ::ı d ı K ak"" çalı ki -hastalanm kabul eder. Tel: 1499 E mer en yapı mış ar oy -: 
yı. olmuştur. Yenileri alınacağından ı · · 2791 2861 ı 3300-Adrea : Kooperatif arkası Ali - reç ennı , , 446 ve : 
hükümleri olmadığı ilan olunur. Cu- - 1 f nl d -Nazmi An,,,r+Tmaru No. 9 D.5. 3382 : te e o ar an arayınız. 2093 : 
mur bafkanlığt orkestrası uzmanlann- _. - - -.. _ w D- l6"':3 .................................................... ,11111111111111111111111111111111ııuıır ,..... ·~· ~. 

Erkek kafasındaki 
ideal kadın 

dişlerini s~bah, öğle ve 

akıam her 
yemekten sonra 

RADYOLİN 
ile fırçalayan kadınd1r 
Ditleri en fazla beyazlatan, 
mikroplara kartı en müessir 
terkib itibarile en mükem

mel dit macunu 
3681 

Heı .. .,. lıuyonız, hı~bir .. Y bızi 
-un etm<yor, folıoı en fena'" 
bOIOn eırufımııdokiler bu ~ok k610 

lalıicıMM&don doloyı bi&den uıoktoııyorlor. 

lıte burada 

VAUDOL ıoıdadımııo yetişirl 
Oııv lıir ıı.. llKnıbe edınız; ondon SOMO 

dllnyayı bir kat daha güzel göfocelıliniL 

VA LI DOLı clomlo, ıobleı ve 
"9p lıalııde Mr ec&cxıede bulunut. 

2168 

1111' 1il''"'"""'"'111111 ........ 'il'111111' '" ""i 
Cebeci hastanesi i 

GÖZ 
Hastahktarı mütehassısı 

Dr. MUZAFFER Sander 
A vrupadaki tetkiklerin

den avdet etmiştir. Muaye
nehanesi Adliye Sarayında 
Gençağa apartımanından bi
tiıiğindeki Sarraf Hakkı a· 
partımanına nakletmiştir. 
Haıtalarını 14 hazirandan 
itibaren, saat 15-19 arası ka-
bule ba,layacaktır. .. .... 
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ULUS -19. uncu yıl. - No,: 6060 

imtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

umumi Negriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Ba11tmevi : ANKARA 

~IMIMllllllHllllltHHtHHllttHtttttHllllllllltlffMlllfffflltMlllllHIMk,. -
~ - HASAN H. OCiüNÇ i 
---- BAYRAK YAPIM EVİ ------- SATIŞ YERl: - --Muırçarıısı, Erzakambarı No. 1/ 3 -------: T. C. 29/ 5/ 936 tarih 2994 sayılı TÜRK Bayrağı kanununa tama- : - -: men uygun sabit renkli al boyalı Merinos yerli yünlü kumaştatray : 
E yıldızı dikişsiz kendinden yapılan bayraklarımız teminath ve kat'- : 
: iyyen solmaz ve yağmurdan da bozulmaz. Şurası muhakkaktır ki : 
E ay yıldızı kırmızı yün üzerine gcli§i güzel dikilmiş bayraklardan E 
: kat kat güzel ve esaslı olarak yapılmıştır. : 
: Kırmızı zemin üzerine alametleri beyaz ve sabit modelli devlet- : 
: terin bayraklarını tetkik ederseniz bu imal ettiğim bayraklarımızın : 
: metaneti ve cidden zarafeti bariz bir şekilde anlaşılır. : 
: Bayrağa müteallik muhtelif siparişler kabul eder ve sür'atle : 
: yapılır. Telefon: 23723. E 
..,,,,,.,, ...................................................................... , .. ;: 
,~---REÇETELERİNİZİ---.. 

(Sakarya eczane) sinden yaptınmz. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi mües· 
sesata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur. 
Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 

HRSRRRT • 
5thhahnizi 
/p/Jditl ediyor 

r,f ~2\ 
'• 

OtlLB/ll 

3217 
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COLOMBİA'nın 
YENİ BİR 

MUVAFFAKIYETI 
Şimdiye kadar hiç bir artistin nail olamadığı kutsal bir şerefe 
eri•en sesinin gürlüğü ve güzelliği, kendisine mahsus okuyuş 
tavrı ile mazhar olduğu bu yüce iltifatın fi'li delili olarak 
Ankara'daki konserleri ve Ankara Radyosundaki seanslariyle 

halka kendini tanıtını§ ve sevdirmiş olan 

MELEK TOKGÖZ 
Memleketin tanınmı§ Bestekarı SADEDDİN KAYNAÖIN 

sureti hususiyetle bestelediği 

i 

17 455 Gördüm seni bir gün yeni açmış güle döndün. 
• Gecemiz kapkara sakı sun elin nur olsun. ı 

ile BESTEKAR TANBURI FAİZE ve NEFİSE'nin 

17 456 Badeyi vuslat içilsin kaseyi fagfurdan-. 
• Severim her güzeli senden eserdir diyerek. 

şarkılarını muhtevi plaklar satışa çıkarılmıştır. 
Bu şarkılara Bestekar T ANBURI SALAHADDİN ve 

NUBAR TEKY AY refakat etmişlerdir. 3610 
11011111111111111111111111uı11111111ı11 .................................................... 111111111111111 

En eyi ve Ucuz 

M o t o s i k 1 e t ve 

bisikletleri (Yıldız) dan 
taksitle alabilirsiniz. 

Ulus meydanı No: 6 
Tl: 1847 

r==============================================• 
YENİ SİNEMALAR HALK 

BUGÜN BU GEÇE 

Margarette Sullivan tarafından temsil 
edilen mevsimin en güzel şaheserle
rinden 
SEVtŞTtGlMtZ ZAMANLAR 

Fransızca sözlü 

Seanslar: 2,45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de 
Ayrıca - Süvari ekibimizin lstanbu
la avdeti coşkun tezahürat. Cevat 
Gürkan'm nutku. 

.JlllllL - -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- --- -- -- ---- -- ----:c - -- -.,, .... ,. 

BUGÜN BU GECE 

Meşhur rus artisti lNKljlNOF'un 
temsil ettiği esrar ve heyecanla dolu 
büyük film. 

ŞANGHA Y ESRAR! 
Seanslar: 2,30 . 4,30 - 6,30 gece 21 de 

Saat 2,30 da: tenzilat 40 - 30 - 20 
Ayrıca - Süvari ekibimizin lstanbu
la avdeti coşkun tezahürat. Cevat 
Gürkan'ın nutku. 
Halk Matinesi 12, 15 de: 

GiZLİ SEVDA 

-1 
Cl'ı 
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