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Milletler Cemiyeti'ne verdiğimiz nota 

Hatay komisyonu tesçili tatil etti 

Hatay'da •eçim komİ•yonlaınulan biri teıcil yaparken 

ULUS MUHABİRLERi HATAY'DA 
Hadiıeleri daima yerinde takib etmelr lrararınJa olan "Ulu•" 
Hatay'da çıkan .on vaziyetler üzerine Antakya'ya iki muharrir 
ve bir lotoğralçıdan mürekkeb bir ekip gönJermiıtir. ArkadQ.f
larımız orada Ulu•'un ''Antakya •ervilini,, tanzim edecekler ve 
gazetemize günü gününe mektub, röportaj, telgral ve relim 
göndereceklerdir. 
Huaai mrette gönderdiğimiz muharririmiz Sallet Gürol'un ilk 
mektubu O§ağıdadır. Foto muhabirimizin gönderdiği diğer re
•imleri de 1 nci .aylamızda bulacak11nız: 

İstiklalini bek/iyen 
Hatay_' da ilk saatler 

11 Husu si su rette 

muharrirlerimizden 
Hatay'a gönderdi§imiz 

Saffet Gürol yazıyor: ,, 
Antakya, 23 (Hususi Muhabirimiz

den} - Dün, saat 16.40 danberi Ha
tay toprağındayım: Payaa'tan hare -
ket eden dört yük ve bir yolcu vago
nundan mürekkeb ufak katar, lsken
derun'a doğru yol alıyor. Gözlerimi, 
bir tek nokta üzerinde tutamıyorum. 
Sol tarafım, ta Ululnşla'danberi uza
yıp giden dağların daha yeşilleşen ve 
canhlaşan manzarala~iyle d~lu.. Sağ 
tarafta bizim Akdenız, aakın ve va • 
kur, göz alabildiğine uzanıyor. 

Pavas • İskenderun 19 kilometrelik 
bir yol. .. Vagonların üzerinde (Bağ
dad hattı) yazılı .. 

Ulus f oloiraf,ısının 
gönderdiği resimler: 

Yukanda Orgeneral Asmı 
Gündüz Antakya'da zabit
lcrimizlc beraber. 

A ş ağı d a muhabirimiz 
Saffet Gürol Harbiye' de o
tomobUf tatlanan toförle 
konuşuyor. ................ .. ............. . 

Fakat ne olursa olsun, bu tabiat, A-,-

nadolunun bir devamı halinde türklü- B k l k l 
ğünü haykırmaktadır. Karayılan, Sa- u••tu••n Q*9a,W_CQ l ann 
rıseki isimleri Anad?.lunu~ her. ~~şe- 1 O MV 
sinde rastladığımız turk koylerı ısım-

leridir. Bütün hat boyunca, Anadolu • • bb •b • b l •ı l 
isimleri ve adetleri kısaca, hayatına muse l l eyne mı e 
rastlıyorsunuz. 

Yarım saat sonra lskenderun'a U· komı·syonun a"'zalandır' taştık: Bir tek vapurun gö~ün~ediği • 
limanda büyük, fakat boş gumruk_an
trepoları iktısadi vaziyetin fenahgını 
gösteriyor. Hinterlandı olmıyan 1~ -
kenderun güzel manzarasiyle .k.ış gun 
leri için bir turizm şehri olabılır. Ha
reketsiz olan şehrin ekonomik cepb~
si bakımından ilk intibaı budur. Bır 

Antakya, 22- (Huıuıi surette giden arkadqımız Saffet Gürol 
yazıyor:) 

Hatay' da seçim kaydı baılıyalı iki ay olmasına rağmen, seçim, 
gene günün meıeleıidir. Hatay türkliiğü, kendi üstünlüğü kabul 
edilinciye kadar, hayatını bağladığı bu meseleyi günün mevzuu 

Mühim bir karar 

Dairelerde 
saat 8 den 
14 e kadar 
çalışılacak 

Bu karar 15 haıirından 15 
eylüle kadar tatbik edilecek 
l>ün lcra Vekilleri Heyetı, liaşvekil 

Celil Bayar'ın reisliği altında toplan -
mı" muhtelif itler üzerinde görütme
lerde bulunmuf ve bu hususlara ait 
kararlar venniıtir. (a.a.) 

Dairelerde devanı. saati 
İcra Vekilleri heyeti, dunku toplan

tıaında yaz ve kıf devam saatleri hak
kındaki teklifi müzakere ve bir karara 
bağlamıttır. 

Bu karara göre 15 haziran tarihin
den 15 eylul tarihi.ne kadar An.karada 
vekilet memurları sabah saat 8 den 14 
e kadar fasılasız çah,acaklar ve 15 ey
lUlden ıonra sabahları 9 dan 12; öğle
den ıonra 13,5 dan 17 ,5 a kadar mesai
ye devam edeceklerdir. 

l 
Bu devlet tedbiriyle, Celal Bayarm 

programında yer almıı olan memurla-

(Sonu 8. inci sayfada) 

turizm şehri, o kadar ... 

Şehre girerken, şark petrol şirke
tinin büyük depoları karşınıza çıkı : 
yor. Bu depoların hemen arkasındakı 
saha bomboştur.Şu hakikat, derhal 
dimağınızda canlanıyor: Burada te
sisler yapan zihniyet, bu toprakla~ı~ 
asıl istediklerine değil, kendi geçıcı 

yapmaktan geri dumuyacaktır. 

Eğer seçim, normal şartlar altında 1 H • d • p I • d • 
~~~:~~:~:~~!9:~:~:1~9::pa:::i~ma~~n~: a m 1 ıye ayas a g 1 ıyor 

menfaatlerine hizmet etmiştir. 

lstasyonda ve rıhtımda kolonyal 
şapkalı beş altı yabancı görüyoruz. 
Fakat bu saat, güzel yurdun hakiki 
sahihlerinin, bu harikulade nefis ta
biat dekoru içinde neşeli yığınlar ha
linde gezecekleri, eğlenecekleri va -
kit değil midir? İskenderun istasyo· 
nu size ikinci bir hakikati daha fısıl
dıyor: Yabancıların kendi bekası i-

çin dayandığı en büyük kuvvet ya -
bancılaşt1rma'dır. Bu yabancılaştır -
ma, maddi manevi, bütün hayat teza-

hürleri üzerindedir. Yeni bir yapı gö
rüyorsunuz: Taşı, toprağı, harcı, hat· 
ti onu kuran para ve harcanan emek 
sizin malınız, fakat stili yabancıdır. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

seçım kaydı işi olacaktı. Fakat, bugün- Hamidiye mek-
kü dekoru ile bu seçim kaydı, Hatay teb gemisi 20 hazi
işinin bilhassa türk kanının dökülme- randa Kıbrıs'ta Ma
sine sebeb olan bir facia halini alını§" gosa limanına gcJ
tır. miş ve burada ekse-

Buna sebep kimdir bilir misiniz? riyetini K ı b r ı ı 
Milletlı:r cemiyetinın, bu seçim işinin türkleri teşkil e
tarafsız, yanlışsız, düzgün olmasına den büyük bir kala. 
memur edilen komisyonu .. Bu tezadın balığın tezahürle · 
sebebi nedir diye sorulabilir. Mesele- rile karşılanmıştır. 
nin bu tarafı, çok uzun ve karışıktır. Geminin kuman · 
Herkesın bildiğı bir şey vardır. o da, dan, subayları ve 
Antakyanın en temiz ve rahat otelinin talebeleri şerefine 
bütün odalarını kapatmakla işe ba§la- muhtelif ziyafetler 
mış olan bu komisyon azalarının, bi- verilmittir. Dün 
rer yeminli türk düşmanı olarak itle- Hamidiye mekteb 
rine batlamış olmalarıdır. gemisi saat 6 da 

Komisyonun reisi Reimers ve umu
mi katibi Anker belçikahdır. Gene bel
çikah Lagronj, romanyalı Budesko, 
felemenkli Vander Monder komisyo
nun geri kalan üç azalığını dolduru
yorlar. 

(Soau 8. inci say! ada) 

Payas'a doğru Kıb
rıı'tan hareket et • 
mittir Hamidiye • 
nin Kıbrıs'ı ziya -
retine aid tafsilatı 
bugün 5. inci sayfa
mızda bulacaksı -
nrz. 

O•maniye mahallaincle hal.k tacil olmalı i,in ara bekliyor 

Fransız gazeteleri diyorlar ki: 

Paris ile Ankara'nın 
anlaşması elzemdir 
Antakya, 23 a.a. - Havas muhabiri bildiriyor: 
Türkiye'nin Milletler Cemiyetine verdiği nota üzerine Millet

ler Cemiyeti komisyonu, Cenevre ile temas etmek ü~, teacil 
muamelitıru tatil eylemiıtir. 

Porü U. ..4nkıara anumda 
anJa,ma e&emdir 

Parla, 23 a.a. - Ha,.. bildiriyor : 
Türkiye hükümeti ile Sancaktaki Mi
letler Cemiyeti komisyonu arasında 
vukua gelen 90n ha.diaclerden ve Tür
kiyenin Milletler Cemiyeti genel sek
reterliğine tevdi eylediği notadan bah
seden Marsel Rayı, Ebel6iyor gazete· 
sinde diyor ki: 

Paris ile Ankara arasında anlatma 
elzemdir. Milletler Cemiyeti komisyo
nu ile ve yahud bu komisyonsuz, bu 
anlaşmanın vukuu mümkündür ve bu 
anlaıma vukubulmalıdır. Zira, Türki
yeyi Milletler Cemiyetinckn çek:ilmi
ye icbar etmemekte birinci alikadar, 
bizzat Cenevredir. 

Repüblik diyor ki: 
İyi ki Franaa bili oradadır ve mu

hakkak Türkler ile Suriyelileri uzlaıtı
racaktır. Bu elzemdir, zira, bir Fran
sız - Türk ibtilifı ihtimalini nazarı dik-

(Sonu 8. inci sayfada) 

ispanyadaki İngiliz 

gemilerinin 

bombardıman edilmesi 

dolayısiyle : 

Çemberlayn' e 
şiddetle 

hücum edildi 
Londra, 23 a.a. - İki İngiliz gemi

sine dün yapılan bombardıman hakkın
da bir beyanatta bulunmaık üzere mu -
halefet menıubları tarafından tazyik 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Zenci boksör Joe Lüis 
Şmelingi nasıl yere serdi? 

Zeaci bokaör Joe Lui'nin, evelki gece aabaha kartı alman bok.ürü 
Şmelinl''İ iki dakikadan biraz fazla bir müddet zarfmda nakavt ettiği
ni ya:muftrk. Bütün dünyada heyecanla takib edilen bu maç etrafmda 
Nevyork radyOMmdan aldıiımız tafailatı bugün 5. inci aayfamızda bula
c•kMDm. 



-2-

r···· ................................................................................................................................. _~ 
l GÜNÜN İÇiNDEN 
\.. .................... ........ ................................................................. _ ........... . 

Pazarlığı yasak eden kanun 
Pazarlığı yasak eden kanun, Kamutay ruznamesine alınmıştır. 
Bu kanun çıkınca yalnız ekonomik hayatımızı alaturka düzensiz

likten kurtarmakla kalnuyacağız; bu, aynı zamanda ahlaki bir kusuı:u
muzu da düzeltecektir. 

Pazarlarda, dükkanlarda alış veriş eden vatandaşların en çok duy
duldarı şey aynıdır. İki kilo sebze, dört metre kumaş alıncıya kadar, sa
tı~dan. ~llah, peygamber, din, iman isimlerini sıralıyan beş on yemin 
dınlersınız. Bu yeminler, hem çok defa yalanın ta kendisine delalet e
der; hem de eski günlerden kalma bir ahlaksızlık itiyadınm bu güne ka
dar kafası ezilmemiş bir alameti gibi kulağınızı hırpalar. 

Yıllarca ve yıllarca "pazarlık,, denilen hastalık, satıcıda alıcıyı aldat
n:ı:ak. ve aldatırken d~ y~minlerle kendisine inandımak, alıcıda ise doğru 
soylıyen satıcılara bıle ınanmamak itiyadını hasıl etmiştir. Yeni kanu
nun ahlaki değerini burada aramalıyız. 

Gerekli bütün tedbirleri alarak memleketimizi bir turizm ülkesi ha· 
line koymıya uğraştığımız şu sırada, yabancı seyyahların çarşı pazarla
rımızda aldatılmaya muhakkak gözü ile baktıklarını bilirsiniz. 

. Memleketteki ticaret ahlakı aleyhinde dünyanın her tarafına kötü 
hır ~~opaganda gibi yayılan bu telakki, pazarlık denilen kötü ve sırna
şık ıtıyadın bir neticesinden başka bir şey miydi? 

. Yeni kanun, bu ahlaki değerinin yam başında, hayatı ucuzlatmak i
ç~n her türlü tedbiri almaktan geri durmryan hükümet makinesinin 
tıcaret hayatını, eşya fiatlarını kontroluna da kolaylık getiriyor. 

Bundan hem yalancı şahidler gibi durmadan yemin etmek itiyadın
dan kurtulacak olan satıcı, hem satıcının sözüne inanmamaktan ıstırap 
d~y~? ~hcı: hem de çarşı ve pazarı kontrol edecek memur vatcmdaş, ya
nı, bu tun hır kamoy sevinç duyacaktır. - N. ART AM 

Kliring vaziyetimiz 
-

Kliring bakiyeleri ve kredili 
mübayaalara aid taahhüdler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez banka- r

tundan alman hesap hulasalarına göre 1 U. 
18.6.1938 tarihindeki kliring hesapları Ka 
bakiyeleri ve kredili ithalat için Cüm

ut ay 
huriyet Merkez bankasına verilmiş te
ahhütler yekunları: 

Cetvel: 1 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka
sındaki kliring hesapları borçlu 

bakiyeleri 

Memleket Miktar 'l'.L. 

Almanya 1.206.300 

Avusturya 681.800 

Çekoslovakya 3.75ü.100 
Fenlandiya 640.400 
Fransa 3.148.200 
Holanda 1.025.600 
lngiltere 9.31'\.000 

İspanya 318.500 

İsveç 2.380.400 

İsviçre 904.900 
Letonya 57.500 
Macaristan 1.268.700 

Norveç 890.300 

Romanya 834.700 
s.s.c.t. 1.247.600 

Yugoslavya 361.600 

:Yunanistan 76.100 

Cetvel: 2 
Kredili ithal§t için Cümhuriyet Mer

kez bankasına verilmış olan 
teaahhütler yekunları 

Memleket 

Resmi 
daireler 

T.L. 

Almanya 15.912.725 
Avusturya 43.695 

453.783 

Hususi 
şahıslar 

T.L. 

10.380.027 
165.972 

20.711 
592.953 
25.460 

6.085 
267.470 

64.683 
578.787 

'i eltfuı 

T.L. 

encümenlerinde 
Adliye enciinıeninde : 
Yabancıların Türkiye'de ikamet ve 

seyahatleri hakkındaki kanun layiha -
sı müzakere edilmektedir. 

JUilli ı'Uüdıafaa. encümeninde : 
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri 

memurları kanununun dördüncü mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun layihası müzakere edilmiştir. 

iktisat enciimeninde : 
İngiltere hükümetile imza edilen 

müzeyyel kliring anlaşması ve teslihat 
kredi anlaşmalarile eksp<:>rt kredi ga
ranti departman ile imza olunan an
laşmanın tasdiki hakkındaki kanun 
layihası müzakere ve kabul edilmiştir. 

ÇAGI RI 
* Maliye encümeni bugün saat 10 da 

toplanacaktır. 

Şanj gişeleri açılıyor 
Yurdumuza gelen ecnebilerin bera

berlerinde getirecekleri paralarım 
türk parasiyle kolayhkla değiştirme
lerini temin etmek üzere Cumhuriyet 
Merkez bankası yurdun muhtelif mın
takalarında şanj gişeleri açmaya karar 
vermiştir. Şanj gişeleri şimdilik ecne
bi yolcuların daha çok gelip gittikleri 
Galata, Sirkeci ve lzmirde açılacaktır. 
Gişelerin yerleri bugünlerde tesbit o
lunacaktır. Cumhuriyet merkez ban
kası her şanj gişesine ikişer memur ta
yin edecektir. Bu memurların tayinin
de birkaç ecnebi lisanı bilenler tercih 
edilecektir, 

ULUS 

Bugünkü Kamutay 
Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz

name şudur: 

Bir defa müzakereye tabi olan 
maddeler 

1 - Gümrük tarifesi kanununun 
513 üncü pozisyonuna bir ihtar ilave
si hakkında kanun layihası ve lktı
sad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve 
Büdce encümenleri mazbataları, 
lkinci müzakeresi yapılacak maddeler 

1 - Türkiye - Sovyet ticaret ve te
diye anlaşmasına bağlx (1) numaralı 
listede 754 tarife pozisyonu karşısın
da gösterilen harfler arasında yapıla
cak değişikliğe aid notanın tasdiki 
hakkında kanun layihası ve Hariciye 
ve İktrsad encümenleri mazbataları, 

Birinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

1 - Adliye harç tarifesi kanununa 
ek noter harç tarifesi kanunu Hiyihası 
ve Adliye ve Bildce encümenleri maz
bataları, 

2 - Avukatlık kanunu layihası ve 
Adliye encümeni mazbatası, 

3 - 1513 ve 459 sayılı kanunlara 
göre tahakkuk etmiş borçlarla 1931 
mali sensi nihayetine kadar olan tah
sisatsız borçların sureti tediyesi hak
kında kanun layihası ve büdce encü
meni mazbatası, 

4 - Birinci, üçüncü ve dördüncü 
umumi müfettişliklerle müşavirlikle
rinin teşkilat kadroları hakkındaki 
2865 sayılı kanuna ek kanun layihası 
ve Dahiliye ve Büdce encümenleri 
mazbataları. 

5 - Hava sınıfı mensublarma veri
lecek zamlar ve tazminler hakkında 

kanun layihası ve Mim Müdafaa ve 
Büdce encümenleri mazbataları, 

6 - Denizaltı sınıfı mensublarma 
verilecek zamlar ve tazminler hak -
kında kanun layihası ve Milli Müda
faa ve Büdce encümenleri mazbata
ları, 

7 - Devlet demiryollarr ve liman
ları işletme idaresinden ayrıl~rak 
Nafıa vekaletine bağlanan inşaat dai
resinin bu ayrılmadan doğan vaziye
tinin tesbiti hakkında kanun layiha
sı ve Nafıa ve Büdce encümenleri 
mazbataları, 

8 - Ecnebi memleketlerden idhal 
edilecek yirmi bin ton kok kömürü
nün gümrük resminin tenzili hakkın
da 1/948 ve bazı pamuklu mensucat 
gümrük resminden yapılan tenzilatın 
tasdiki hakkında 1/972 sayılı kanun 
Jayihalariyle Etibank tarafından id
hal edilecek olan 3 bin ton kükürtle 
münhasır olmak üzere gümrük resmi 
2294 sayılı kanunun verdiği salahiye
te istinaden indirildiğinden keyfiye
tin tasdiki hakkında 3/499 sayılı Baş
vekalet tezkeresi ve 1ktısad, Gümrük 
ve inhisarlar, Maliye ve Büdce en -
cümenleri mazbataları, 

9 - Genel idhalat rejimi kararna
mesine bağlı listelerde yazılı bir kı
snn eşyanın gümrük resminde 2294 
sayılı kanuna istinaden zam ve tenzil 
yapıldığından keyfiyetin tasdiki hak
kında Başvekalet tezkeresi ve lktı -
sad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye 
ve Büdce encümenleri mazbataları, 

10 - lzmir telefon tesisatının te
sellüm ve işletme muamelelerine dair 
kanun layihası ve Nafıa ve Büdce 
encümenleri mazbataları, 

11 - Maktu fiat üzerine satış mec
buriyetine dair kanun layihası ve lk
tısad, Dahiliye ve Adliye encümen
leri mazbataları, 

12 - Muhasebei umumiye kanunu
nun bazı hükümlerinin değiştirilme
sine dair kanun layihası ve Maliye ve 
Büdce encümenleri mazbataları, 

13 - Orman koruma teşkilat kanu
nunun 14 neti maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun layihası ve Zi
raat, Milli Müdafaa ve Büdce encü
menleri mazbataları, 

14 - Toprak mahsulleri ofisi kanu
nu layihası ve lktısad, Ziraat, Mali-

Ankara halkevinde 

5 ay içinde 
71 konferans 

verildi 
Yaz mevsiminin gelmesi üzerine 

Ankara Halkevinde bu yıl tertib edil
miş olan konferanslar sona ermiştir. 
Ankara halkevinde ikinci kanundan 
mayıs sonuna kadar muhtelif mevzular 
üzerinde verilmiş olan konferansların 
sayısı "71'' dir ve bu "7 l" konferansa 
28,000 yurddaş gelmiştir. 

Parti Genel Sekreterliğinin Ankara 
Halkevinde verilmek üzere tertib etti
ği konferanslar bilhassa alaka uyan -
dırmıştır. Bu konferansları vermek 
hususunda gerek İstanbul, gerek An
kara üniversitesindeki genç doçentle
rin gösterdikleri dikkat ve muvaffaki
yet halkı yakından ilgilendirmiştir. 
Ankara Halkevinde verilen konfe
ranslar sırasile Parti tarafından birer 
birer bastırılmaktadır. 

Çocuklar i(in okuma odası 
Ankara Halkevinin geçen yıl ço

cuklar için hazırlamış olduğu okuma 
odası mekteblerin tatil edilmesi üze -
rine tekrar açılmıştır. Yüzlerce ilk 
mekteb talebesinin seve seve devam et
tiği bu okuma salonuna bu yıl çocuklar 
için çıkan yeni kitab ve mecmualar da 
ilave edilmiştir. 

Halk şarkılannı 

derliyecek heyetler 
Maarif vekaleti tarafından iki heyet 

memleketin muhtelif yerlerinden halk 
şarkıları toplamak üzere bu ayın 2S ın· 
de seyahate çıkacaklardır. 

Gruplardan biri İzmir, Manisa, Ay
dın, Kütahya, Balıkesir ve Canakka
le'yi diğeri Adana, Anteb, Urfa, Di
yarbakırı ziyaret edecektir. 

Garba gidecek heyet BB. Hasan Fe
rid, Halil Bedi, Cevad Al tar ve Tahsin 
Bankoğlundan, cenuba gidecek heyet 
BB. Ulvi Cemal, Nuran Şevket, Fizik
çi Arif, Sıvas lisesinden Muzaffer'den 
ibarettir. 

Heyetler beraberlerinde bazı cihaz
ları da göt.ürecelclerdir. ~eyo.hatc, bir 

buçuk ay kadar devam edecektir. 

İlk tedrisattaki nakiller 

Bir vilayetten diğer bir vilayete na
killerini istiyen ilk tedrisat muallim
leri Kültür bakanlığına müracaate 
başlamışlardır. Her sene ol::luğu gibi 
bu sene de muallimlerin bir vilayetten 
diğer bir vilayet kadrosuna verilme
sinde, hastalık ve mümasili sebebler 
göz önünde bulundurulacaktır. Nakil
ler de ağustos ayı içinde yapılacaktır. 

İran hudut heyeti geliyor 

Erzurum, 23 a.a. - İran hudud he
yeti mihmandarlığına tayin edilen vila
yet emniyet müdürü hareket etmiştir. 
Misafirler ayın 24 ünde Trabzon'da 
bulunacaklardır. Heyet şerefine her 
konak yeı-inde ve bu arada Erzurum' -
da büyük bir ziyafet verilecektir. 

ye ve Büdce encümenleri mazbatala-
rı, 

15 - Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası hakkındaki 1715 sayılı ka -
nun ile 2062 sayılı kan1:1-nun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun layihası ve İktısad, Maliye ve 
Büdce encümenleri mazbataları. 
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İzmir turistik yolları 
nasıl yaptırılacak? 

Muhtelit encümenin tadillerile 
kanun yeni bir şekil aldı 

. İzmir turistik yollarmın inşası hakkındaki kanun projesi, ye
niden tetkik edilmek üzere muhtelit encümene iade edilmişti. 
Kamutayın kabul etmİ§ olduğu kanun birçok yeni hükümleri ih
tiva etmektedir. 

Erzurum' un 
• • • 
ımôrı ıçın 

yeni kararlar 
Erzurum, 23 a.a . .- Vali Haşim İş· 

can'm başkanlığında vilayet ve bele
diye umumi meclislerinden sceçilmiş 
azalarla vilayet nafıa ve sıhat müdür
leri ve belediye reisinden mürekkep 
imar birliği meclisi toplantısından son
ra Erzurum şehrinin iman bakımından 
en önemli üç iş halledilmiştir. 

Buna nazaran şehir elektriğinin son 
imar planına uygun olarak şehir dahi
li tesisatının hemen yaptmlması ve 
fenni olnuyan şartlar altında getirilen 
içme sularının fenni ve sıhhi şartlara 
uygun olaralt çelik borularla nakli ka
rarlaştırılmıştır. Bundan başka bin ki
şilik elektrikli sahne tertibatını ve her 
türlü konforu ihtiva edecek bir sinema 
binası inşa edilecektir. Bu üç büyük 
işin bu inşaat mevsiminde tamamen ya
pılması temin edilmiş ve hemen eksilt· 
meye konulmuştur . 

Aynca şehrin muhtelif yerlerinde 
elektrikle işler saatler bulundurula
cak ve beş muhtelif yere büyük mey
dan hoparlörleriyle radyo tertibatı ko
nacaktır. Saatler ve diğer malzeme si
pariş edilmiştir. 

Erzurumda tohum ilaçlama 
makineleri 

Erzurum, 23 a.a. - Ziraat vekaleti
nin şehrimize tahsis ettiği motörlü to
hum iHiçlayıp temizliyen üç makine 
curaya gelmıştır. ueçen yııKı tecrube-
lerde çok müsbet faydaları görülen bu 
cins makinelerin çoğalması çiftçileri 
sevindirmiştir. 

Dün hava açık geçti 
Dün Ankarada hava açık geçmiş, 

rüzgar şimal 9arkmdan beş metre ka
dra hızla esmiştir. En düşük ısı 12, en 
yüksek ısı gölgede 27, güneşte 58 dere
cedir. 

Yurdda hava, cenubun doğu kısmı i
le doğu Anadolusunda ve Karadenizin 
şark kısıınlarında bulutlu, diğer böl
gelerde uınumiyetle açık geçmiştir. 24 
saat içindeki yağışların kaı·P.metreye 
bıraktıkları su mikdarı Hrnısta ıı , Gi
resunda 2, Erzurumda 1 kilcgramdır. 
Rize ve Termede cüzi miktardadır. 

En düşük ısılar Bolu, Kütahyada 7, 
Kastamonuda 6 derecedir. En yüksek 
ısılar da İzmir, Bodrum, Antalya ve 
Adanada 33, Diyarbakırda 34 dereı.:e
dir. 

Muhtelit encümen, projenin 
birinci ve ikinci maddelerini ol. 
duğu gibi kabul etmiştir. Geri 
kalan maddelerin yeni tekli şu· 
dur: 

"MADDE 3 - Bu yolların inşası, 
mütemadi tamir, ağaçlama, bakım ve 
muhafaza masraflarına tahsis edile
cek fevkalade gelirler şunlardır: 

A) Vilayet dahilindeki yol mükel
leflerinin yol vergisi mükellefiyetine 
zam edilecek ikişer lira; 

B) Vilayetin, bedeni ve nakdi, asli 
yol vergileri tutarının% 25 inden dun 
olmamak üzere vilayet umumi mecli
since ayrılacak tahsisat, 

C) Vilayet merkezinde ve banliyö
de işleyen - devlet demiryollarından 
gayri - muayyen tarifeli kara ve de
niz nakil vasıtalarının yolcu biletleri
ne ve abonman defterlerine ve tenzi
latlı pasolara beher sefer için zammo
lunacak yirmi para ile elde edilecek 
varidat, 

MADDE 4 - Bu kanunun 3 üncü 
macıdesinin "C" fıkrasındaki vergiler 
aşağıda yazılı olduğu veçhile taJ:ısil 

olunur: 
A) Vesaiti nakliye ücretleri zamla

rı, vesaiti nakliye idare ve şirketlerin
ce yolculardan bilet veya abonman 
defterleri ve tenzilatlı paso esmaniyle 
birlikte tahsil edilip her ay tahsilatı
nın ertesi ay i!iinde vilyetçe gösteri
lecek milli bankalardan birıne vılayet 
emrine tevdi edilmesi mecburidir. 

Vesaiti nakliye idare ve şirketleri 
tarafından tahsil edilen bu zamlar, 
tahsili takib eden ay içinde vilayetçe 
gösterilen bankaya yatırılmadığı tak· 
dirde bu paralar bu müesseselerin mu
hasib, müdür ve ita amirlerinden müş
tereken% 10 zam ile tahsil olunur. 

B) Eşhas uhdesinde bulunan nakil 
vasıtalarında kullanılacak biletler hu
susi idare tarafından tertib ve tabolu
narak bilet üzerınden tahsili lazım ge-
len zam alındıktan sonra nakil vasıta
larını işletenlere tevdi ve tevzi olu
nur. Tab masrafı vilayete aiddir, 

C) Askerler ve zabıta memurları ile 
meccanen seyrüsefer cxienler ve mek
teblilere mahsus tnzilattan müstefid 
calebe ve nakil vasıtaları şirketlerinin 
muayyen şartlarla tenzilatlı tarifeye 
.ahi tuttukları işçiler yukarıki A ve 
.d fıkralarında yazılı vesaiti nakliye 
ucretleri zammına tabi tutulmazlar. 

D) Yukarıki "A" fıkrasında yazılı 
vesaiti nakliye biletlerine yapılan 
zamların tamamı cibayetini temin için 
nakil vasıtaları idare ve müessesele
rinin hesabatı maliye ve hususi idare 
memurları tarafından tetkik ve mura
kabe olunur. 

MADDE 5 - Yol mükelleflerine 
yapılacak ikişer lira zam, asli yol pa
rasiyle birlikte tahsil olunur. Her a
yın tahsilatının turistik yollar hissesi 
ertesi ay içinde turistik yollar hesa
bına bankaya yatırılır. 

MADDE 6 - Yol vergisi mükellef
lerinden bedenen ifayı mükellefiyet 
edenler verecekleri iki lira fazla ver
gi mukabilinde vilayet yollarında ça
lışarak hizmet ile öderler. Bunların 
hizmetleri değeri vilayet iradından 
nakde tahvil edilerek turistik yollar 
hesabına ödenir. 

Belçika 
Çckos. 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İne il tere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Letonya 
Macarjstan 
Norveç 
Lehistan 
Yueoılavya 
Yunanistan 
s.s.c.t. 

175 
4.323 

57.252 
780.925 

27.764 
1.767.060 

57.175 
33.676 

10.802 
276.224 
2'30.635 
176.004 

26.292.752 
209.667 

20.711 
1.046.736 

25.460 
6.260 

271.793 
121.935 

l.359.712 
38.566 

2.043.284 
287.810 
209.680 

19.998 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 MADDE 7 - Bu kanunda yazılı 
vergiler ile vilayet btidçesinden ayrı• 
lacak turistik yollar hissesi vilayet 
fevkalade büdçesinde açılacak husus1 
fasla kaydolunur. Bu husus fasıldan 
vilyet büdçesinin diğer fasıllarına mU
nak~le yapıla.mıyacağı gibi bu paralar 
tahsıs maksadı haricinde hiç bir yere 
sarfolunamaz. 

414.204 
7.614 

262.682 
12.776 

1.054 

19.998 
108.810 

6.839 
18.506 

4.520 
44.091 
69.278 

523.014 
14.453 

281.188 
17.296 
45.145 
69.278 

Yukarıdaki 2 numaralı cetvelde yazrlı 
kredili ithalatın vadelerine göre 

vaziyetleri 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

6 aya kadar vadeli 

Resmi daireler Hususi şahıslar 

T.L. 

1.235.941 
944.294 

T.L. 

6.305.398 
1.859.291 

Daha ıızun veya başka vadeli 

Resmi daireler Hususi şahıslar 

T.L. 

14.676.784 
2.979.864 

Cetvel: 3 

T.L. 

4.074.629 
828.537 

Muhtelif rnemleketlerin Merkez ban
kalarında tutulan kliring hesapların-

daki alacaklarımız 
Memleket 

Belçika 
Estonya 
İtalya 
Lehistan 

Miktar T.L. 

38.500 
41.900 

2.758.200 
270.200 

Harb ilônı ! 
Japonya'da iki defa krlıcına da

yanarak hükümeti <l#virmiye ve ik
tidarı eline almıya kalkışmı§ olan 
general U gaki'nin imparatora, Çi
n'e harb ilan edilmesini salık verdi-
ğini öğreniyoruz. 

llan edilmiyen harbın ateşi, bom
bası, barutu. topu, güllesi, hatta 
- bendler yıkıldığı için - suyu ve 
çamuru zavallı Çin'in başına ne fe
laketler getirmişti, bilirsiniz. 

Şimdi, bir de resmen harb ilan e
dildikten sonra, bugüne kadar ci
hanın duyduğu ve duymadığı facia 
listesinin üzerine kılıç ve süngü i
le bir hattı butlan çekilir de yenile-
rine başlanırsa ne olacak? 
.Şimdiye kadar olup bitenler şa

ka mı idi? 
Eğer mukaddes imparator, gene

ral Ugaki'nin teklifini kabul ede -
cek olursa o zaman, Uzak Şark'ta
ki müdhiş çocuğun adı konulacak, 
demektir. 

H arb ilan edildikten sonra bütün 
fabrikaları durup dinlenmeksizin 
ordusuna harb malzemesi hazırlı
yan Japonya, Çin'e yabancıların si-

Jah vermesini yasak edecekmiş! 

O halde Japonya, Uzak Şark'ta 
eli kolu bağlı komşusuna dayak at
mak suretiyle destan yapan bir 
kahramana benziyecektir. Bu man
zara karşısında iki tarafa da aynı 
sil§hları vererek döğilştüren orta -
çağ düellolarını ne kadar insani 
bulacağız/ • T. 1. 

Güneşteki lekeler ! 

Yerden giİnefe bakan bir takım 
fen adamları : 

- Amanm, gÜnqte lekeler ar· 
lryor; bunlar büyük tehlikeler ge
tirirler! diye bağırıp duruyorlar. 

Fakat 8'Ü1l9!len bir müneccim 
de dürbününü arz111L&Za çevirff 
ve ı 

- i\i-zda kan lekeleri artıyor; 
tehlike buradadır 1 deşe ~aha hak-

lı olmaz mı ? 

Ne demeli ? 

Yıldız arayıp gökte nice turfa 
müneccim, 

Gaflet ile görmez kuyuyu 
rehgüzcrinde 1 

Estetik suç! 

Ahmet'le Mehmet, iki ıerhoı,· hem 
de kendi ifadelerine bakılırsa ilk de
fa olarak içki içen iki sarhoıturlar. 
Bunlu bir pazar gÜJ•Ü Perıembe pa
zarmda bir meyhaneye girip kafa
larmı tütsülüyor ve ellerine aldıkla-

rı birer demet karanfili İstiklal cad
desinden geçen kadınlara ikrama 
kalkıııyorlar. 

Halk rahatsız oluyor; polis de 
kendini bilmiyecek derecede - argo 
tabirleri~ i kullanmak modasına uya

lım mı? - zom olan bu iki delik an-

hyı yakalayıp mahkemeye veriyor. 

Bu iki acemi sarhoş beşer gün ha
fif hapis cezası yemişlerdir. Fakat 

bulut haline geldikleri halde bıçağa, 

kamaya, aaldırmaya, yatağana, sus· 

talı çakıya, tabancaya davranmıyan, 
onun yerine gelip geçeni karantıl 
demetleriyle rahatsız eden bu sar
hoşları, azbuçuk, sempatik ve - e -
ğer tabir caizse - suçlarını da yarı 

estetik bulmuyor musunuı:? 

Romeo ve }ülyet! 

Şu satırları bir Istanbul gazete
sinden alıyorum: "Şekspir'in meı
hur Romeo ve Jülyet romanı hayal 
mahsulü addedilir. Halbuki ro
manda tasvir edilen sevgililerin 
ya§adıkları tahakkuk etmlı§tir.'' 

Bu satırları neye kopya ettiğimi 
merak ettiniz mi? Bu eserin kah
ramanlarının hakiki kimseler ol
duğu belki yeni keşfedilmiştir. 
Fakat on yedinci asırdanberi ma
lum olan bir taraf var ki o da Şeks
pir'in Romeo ve J ülyet'inin bir ro
man değil, bir temaşa eseri oldu
ğudur. 

Bu kanunla temin edilen yeni vari· 
dat, hususi kanunlarla vilayet varida· 
tx üzerinden ayrılan hisselere tabi de
ğildir. 

MADDE 8 - Vilayet; umumt mec
lis veya encümen karariyle bu kanun
da yazılı tahsisata müsteniden ve na
fıa vekaletinin muvafakatiyle gelecek 
senelere sari taahhüde girebilir. 

MADDE 9 - Bu kanunun hüküm
leri, neşri tarihinden iki ay sonra yü
rümeğe başlar. 

MADDE 10 - Bu kanunun hüküm
lerini yerine getirmeğe icra vekilleri 
heyeti memurdur . ., 

Terfi edecek muallimler 

Kültür bakanlığı, her yıl olduğu gi
bi bu yıl da terfi müddetlerini doldur
muş muallimler arasında terfiler yapa
eaktır. Bakanhk terfi edecek muallim· 
leri kıdemlerine göre tesbit ve sicille
rini tetkika başlamıştır. 
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Cin' in bir ''müttefiki,, 
~ 

... 

• • Çin on bir aydan beri Japonya'ya 
kar§ı yalnız baıma harbetmektedir. 
Milletler Cemiyeti' nden ümid ettiği 
yardım gelmedi. Uzak tarktaki 
istatükonun korunma•ile alakadar o
lan lngiltere, Ruya ve Amerika bir
birine itimad edem.edikleri cihetle 
Çin'e maddi yardımda bulunamıyor
lar. Binaenaleyh yalnız kalan zavallı 
Çin, bir seneye ya.km bir zamandan
beri Japon ukeri tazyikine muka -

ispanyayı ziyaret lngiliz kırallıesinin • 
annesı öldü 

etmek isliyen 
ingilizler i~in kayıdlar 

Londra, 23 a.a. - General Franko'· 
nun Londra'daki ajanının Burgos hü
kUmet memurları tarafından tertib e
dilen ve İspanya'yı toplu olarak gezib 
görmeğe matuf bulunan ziyarete işti- , 
rik arzusunda olan İngiliz tebaasına 

İngiliz k1rahnm Paris 
seyahati tehir edildi 

vemet etmekte idi. 
Fakat son hafta içinde Sarınebir 

Çin'in imdadına yetipniıtir. Çin için 
aaırlardanberi bir felaket un•W'U o
lan bu nehrin bu defa tatma••, Çi
n'in yeni paytahtı olan Hankov şeh
rinin japonlar tarafmdan itgaline 
mini olmu§otur. MalWndur ki San
nehir Tibet dağlarından çıkar ve •U· 
lan bu dağlardan Çin'in genif ovala
rına yayılır. Nehrin mecr .. ı bazı 
yerlerde ovalardan sekiz, on metre 
yükaektedir. Binaenaley yaza dopu 
karlar erimeğe bqladığı zaman, 
Sarmehir taıara.k yiizlerle ve hatta 
binlerle köy au altında k.alU'. Bazan 
bu sel, Çin için, binlerle i;nsanm_ bo
ğulmaaiyle neticelenen bır felaket 
mahiyetini alır. Bunun içindir ki Sa
rmehir yüksek ve şağlam bendlerle 
zapt ve rapt altına almmıfbr. Ja
ponlar Suçov'u aldıktan sonra nehre 
muvazi olarak irqa edilmiı olan 
Lungbag timendifer hattı boyunca 
ilerliyerek Çang-Kay-Şek'in karar -
gahı olan Hankov üzerine yüriim~
tc iken bcndler yıkılarak Sarmebir 
ta§Jllışt.ır. Bendlerin kimin ta;_rafm • 
dan yıkıldığı kati olarak ~al~ de
ğildir. Japonlar, bunlar~n çı~l~ ta
rafından kasten yıkıldıgını ıddıa et
mektedirler. Çinliler ise bendlerin, 
japon tayyareleri tarafmclan atılan 
bombalarla yıkıldığmı aöylüyorlar. 
Hangi iddianın dl)ğru olduiu ıyıce 
bilinemiyor. Belki de bendler ~a
kımsızlık dolayıaile yıkılmı§tJT. Çun-

Sarayda resmi matem tutulmıyor! 

kolaylıklar gösterilmesine müteallik 
talebe cevaben İngiltere hükümeti bu . . . , 
zıyarete ıJtırak etmek isti yen kimsele-

Londra, 23 a.a. - Kıraliçe Elizabet'in annesi Kontes dö Starat
mor, bu sabah Londra'da Portman Skuar'da.ki ikametgahında 
bir kalb sektesinden vefat etmittir. Kendisi, birkaç gündenberi 
bu hutalıktan muztarib bulunmakta idi, Kontes, 76 yqmda idi. 

rin, bir beyanname imza etmeleri lü
zumuna karar vermiJtir. 

Bu beyannameyi imza edecek olan 
kimseler, müdahale hareketi addedile
bilecek hiç bir şey yapmamağı teahhüt 
edecekler ve bu ziyareti zarar ve ziya
nı kendilerine aid olmak üzere yap· 

makta olduklarını tanıyacaklardır. 
~u usul, İspanyol ihtilafı çıkahdan

b~r!. İs~an.y~'yı ziyaret etmek istiyen 
butun ıngılız tebaası hakkında tatbik 
edilmişı olan usuldür. 

• 
1 ngiltere'nin 
hava filoları 

Londra, 23 a.a. - Hava işleri nazırı, 
İngiltere'nin harb tayyare filolarının 
şu suretle terekküb etmekte olduğunu 
tasrih eylemiJtir: 

Anavatan tayyarelerii 123 filo 
Müstemlekat tayyareelri 29 filo 
Deniz tayyareleri -takriben- 20 filo 

Franko'nun vaziyetini tehlikeye koymadan 

İtalya İspanya'dan 
10,000 asker çekecek 

Musolini bu suretle lngiliz - İtalyan 

kü bendlerin yıkılmuı, japon aakeri itilôfının yürüyebileceg"' ine konidir 
tabiyesini altüst etmekle beraber, 
binden fazla çin köyünü de tahrib Londra, 23 a.a. - Gazetelerin Roma' dan iıtihbarına göre, 
etmit ve birçok çinli. boğulm~ıtw-: B. Musolini, ukeri mütehaHısların lıpanya'daki vaziyet hakkın
Binaenaleyh çinlilerın bu feli.ketı daki raporlannı tedkik ettikten sonra general Franko'nun vazi
kendi baılarma davet etmek iati- yetine tehlikeli bir darbe indirmeksizin lapanya'dan derhal 10.000 
yecekleri ıüphelidir. ~iğer tara~~n askeri ıeri çekebileceği kanaatini haııl etmiftir. 
japonlarm da hazb planlarmı altut -----·----------.. 
etmek gibi bir netice verecek hare- ı Filvaki, mütehaNııların ver-
ketten kaçmmaları beklenir. Amili ~ mit oldukları rapor, geçen mart 
ki .... nim·- nlsun. her halde Sanne· • ayında mühim bir rol oynamış o-

hir, bugün Uzaık Şark boppneama 1 psa nya'da lan İtalyanların hali hazırda har-
ehenıiyetli bir unaur olarak müda- bm aeYk •• idaresi hu.u.unda 
hale etmiı bulunuyor. Bu müdaha - kati bir uneur teJkil etmemekte 
lenin neticeai ıudur ki, birçok Çin h b • t• olduklannı göstermektedir. 
köyü sular altında kalnuı ve birçok a r Va Z 1 ye 1 Franko, İtalyanların yerine kaim ~ 
çinli boğulmuttur. Fakat ja -
ponlarm Hankov üzerine ileri hare- Madrid, 23 a.a. - Estramadura cep· labilecek talim görmüş askerlere malik 
ketleri de durmuıtur. Bundan böy - besinde cumhuriyetçiler Penayora bulunmaktadır. 

lıalya, Franıa ile lngilıerenin 
arasınımı açnuık iııemi§? 

le Lungbag §inıendiferi. . boyunca mıntakasında asilerin mükerrer taar- Bu sebebden dolayı B. Mussolini, B. 
ilerleyip de Hankov ıehrmı almak ruz teJebbüslerini tardetmitlerdir, Çembcrlayn'ı İngiliz - İtalyan itilafını 
bahis mevzuu olamaz. Japonlar bu Düıman Kordoba vilayeti hududla - meriyet mevkiine koymak kararını 
tabiyeyi inki§af ettirmek için aylar- rmdan 30 kilometre uzakta Badacoz vermeğe sevkedebilecek bir hareket ic
ca uğraımıılar ve hayli telefat ver- vilayetinde Kasteura'nın cenubunda rasına muktedir bulunmaktadır. 
mi§lerdi. Suçov'u alarak §İmal ve durmak mecburiyetinde kalmıştır. 
cenub orduları arasında muvasala Kaıtellon cebheıinde 
temin etmek sonra da Lungbag yo-
1 u ile Çin paytahtını almak pl&nm. 
dan vaz geçilerek daha ~z~, daha 

fi daha külfetlı bır yoldan maara ı ve w 

.. .. k · b ediyor Soguk kanlı-yurume ıca · 
1 ki .1 e hur olan japon devlet 
ı arı e m § .• d b' 
adamlarının, aon hafta ıçı~ e asa ı· 

ı k Ç. ,. &ankı filen ya-
yete kapı ara ın ı, .. . . . . 

Salamanka, 23 a.a. - Büyük umumi 
karargah tebliğ ediyor: 

Kastellon cephesinde Onda kasa • 
basına kadar Sonella nehrine vardık 
ve Onda kasabasını iJgal ederek ile
risine geçti)c. 

.Teruel cephesinde Valbona nehri -
~in sağ sahilinde birçok kasabaları 
ııgal ettik. pılan harbden daha mudhıt ı~ıı gı-

bi, harb ilanile tehdid etmelerı bun- ...._,,a•a """ OOiJllJllJliP S:Oı:rııanJ 
dan ileri gelse gerektir. ESMER 

A.Ş. 

İngiltere Negüs'ün 

ıahsi hukukunu 
müdafaa ediyor 

Londra, 23 a.a. - İşçi lideri H~~
derson, Haile Selasiye'nin ingılız 
nıahkemeleri önünde şahsi hukukunu 
nıahfuz tutan bir kanun teklifini A· 
Yam kamarasına tevdi etmiştir. 

Henderson proje hakkında verdiği 
izahatta, Vreles şirketiyle Haile Se· 
!asiye arasında tediye hususunda çı· 
kan bir ihtilaftan İtalyanın iıtif ade 
ederek şirketin Habeşiıtan poıta ve 
telgraf nezaretiyle imzaladığı anlat~ 
rna mucibince borçlu olduğu parayı 

almasına mani olmak için mezkur 
teklifin kabulü lbım geldiğini söy· 
lemiştir. 

Avam Kamarası bu kanun teklifini 
kabul etmiştir. 

Romanyada 

Trenden koçan demir 

muhafızlar! 
Bükreş, 23 a.a. - Eski demir mu· 

hafızlar rüesasından prens Aleksan
dr Kantaküzen ile B. Kristesku ken
dilerini Bütaares'e götürmekte olan 
t~en~e~ athyarak kaçmışlardır. Ken
dılerını bulmak için yapılan aragtır
malar bota gitmiştir. 

• 20 ila_ 30 demir muhafızlar şefleri
nın davası cumartesi günil divanı • 
harbda bafhyacaktır. 

Demir muha/ı:.kırın ıeıiri 
altında bulunan talebe ve 

profesörler 
~ükreı, 23 a.a. - Maarif nazırlığı

nı ıfaya bathyan Dahiliye nuırı B. 
Kalineıko, fU beyanatta bulunmuı -
tur: 

Londra, 23 a.a. - Avam kamarasın
da işçi lideri Hendenon İtalyanların 
Frans.ızlarla bqlamış oldukları müza
kereleri niçin kestiklerini ve İtalyan
ların Fransızlarla İngilizlerin arasını 
açmalarına İngilterenin müsaade etmi
yeceğine dair Avam kamarasında te
minat verilip verilrmiyeceğini başve

kilden sorması üzerine ba~vekil Çem
berlayn İtalyanın Fransa ile İngilter
nin arasını açmak istediğini zannet
me1i için ortada hiç bir sebep bulun
madığı cevabını vermiıtir. 

Bir yunan vapuru ballı 
Breat, 23 a.a. - 3.000 ton dl!mir yük

lü olduğu halde Belçikaya gitmekte 
olan Agya Varvara adındakı yunan 
vapuru Ue11an kayalıklarında batmıı· 
tır. 

30 kifiden ibaret olan mürettebatı 
kurtarılmıf ve Brendizi'ye ıevkedil· 
miftir. 

Franıızlarla Almanlar arasın
daki borçlar meseesi 

Pariı, 23 a.ı. - Umumiyetle iyi ma
ICımat almakta olan mahafll, bu aabah 
beyan edildifine göre franaızlarla al-
ınanlar ar•ında cereyan eden müzake
reler eanumda Daviı ve Yung istik· 
rulırı faizlerinin tenkiıi hakkında 
franaız heyeti tarafından hiç bir tek
lif yapılmam19tır. 

Bir eski Roma mabedinin 
enkazı 

1 
Kıral ve kıraliçe, Kontes'in 

son dakikalarında hazır bulun -
muılardrr. Kıra) ve kıraliçe, aaat 
ikiyi biraz geçe Bukingham sa
rayına dönınütlerdir. 

Bu matemin kıra} ve kıraliçenin 
Paris'e yapacakları ziyareı Uzerinde 
ne gibi bir tesiri olacağı hakkında 

henüz resmi bir tebliğ netredilme • 
miştir. 

I ki ilııimal var 
İngiltere kıra) ve kıraliçesinin Pa· 

ris'i ziyaretleri hakkında halihazırda 
iki ihtimal derpif edilmektedir: 

Kırat, ya yalnız olarak Paris'i ziya
ret edecek ve yahud refakatinde vali
de kıraliçe Mari bulunacaktır. 

Sabahleyin valide kıraliçe, kıraliçe 
Elizabet'i ziyaret etmiftir. 

Royter ajansının salahiyettar bir 
menbadan öğrendiğine göre önümüz
deki hafta içinde icraaı mukarrer reı
mi ziyaretin tamamiyle ifa edilmesi 
katiyen mümkün değildir. 

Bugün sarayda seyahat planlarının 
ne dereceye kadar tadil edilebileceği 
hususu öğrenilmiştir. Çemberlayn, 
Lord Halifaks ve Lord Kromer, bu 
mesele hakkında kıra! ile bu sabah 
uzun uzadıya görüşmüşlerdir. 

Kıralın seyahatine dair 
görüımeler 

Londra, 23 a.a. - Krralm Fransa 
seyahatine dair olarak bu sabah ni
hai hiç bir karar ittihaz edilmit de
ğildir. 

Umumi intiba, meselenin Buking -
ham sarayında tedkik edilmekte oldu
iu. aynı samand• Pu.ia ile Loııdra 
araamda noktai Da%ar teatilerinde bu-
1 un ulduğu merkezindedir. 

Paris ziyareti yapılacak mıP 

Paris, 23 a.a. - Lö Jurnal, Londra 
muhabirinden almış olduğu bir tel -
grafı neşretmektedir. Muhabir, bu 
telgrafında Bukingham sarayı ile te
masta bulunan yarı resmi mahafil 
nezdinde yapmış olduğu bir anketin 
ve kendisinde kıraliçenin annesinin 
ölümünün İngiliz kırat ve kıraliçesi-
nin Paris ziyaretleri şartlarında bir 
guna değişiklik husule getirmiyeceği 
kanaatini tevlid etmiş olduğunu yaz
maktadır. 

Seyahat 19 temmuza kaldı 
Paris, 23 a.a. - Resmen bildirildiği

ne göre İngiliz kıral ve kıraliçesinin 
Parlsi ziyareti 19 temmuza tehir edil
miş. fakat ziyaret programında hiç bir 
tadilat yapılmamıştır. Avustralyalı 

harb ölüleri için dikilen abidenin kü
şad resmi de 22 temmuzda vukua gele
cektir. 

Sarayda resmi matem 
ıuıulnııyaoak 

Londra, 23 a.a. - Kontes dö Strah
mor'un öliımü dolayısiyle sarayda res
men matem tutulmıyacaktır. 
Yalnız kıral ile kıraliçe sadece bir 

aile matemi tutacaklardır. 

Paris seyahatı ihtimal 
dahilinde 

Londra, 23 a.a. - Saat 13 te kıral 
ve kıraliçenin Franaaya gitmelerinin 
muhtemel olduğundan bah&edilmekte 
idi. Yalnız yapılacak merasimin kıral 

hanedanınm matemi ile telif edilebilme
ıi için programda bazı tadilat yapıla
caktır. 

Franıız Cumhurreiainin 
taziyeleri 

Parla, 23 a.a. - Riyaseticumhur da
iresi teşrifat müdürü, sabahleyin İngil
te~ aefarethanesine gitmiıtir. Muma
ileyh, kontes dö Strahmor'un vefatı do
layısiyle reisicumhurun ve Fransa hU
kümetinin taziyetlerini bildirmittir. 

Alman libiiyelinden 
llkanlan eski na11r 

"- Marif büdcesi, Romanya dev
letinin murafları yek\lnunun be§te 
biri mikdarmda olduğundan bu ıerait 
dahilinde müesseselerimizin istikra
rına muhalif hattı hareket takib eden 
ve bu kabil temayüllere sahih olan 
memurların vazife batında bulundu • 
rulması bir gaflet olur. 

B. Kalinesko, evelce yapmıı oldu
ğu ihtarlardan mütenebbih olmamıı 
olan profesörlerle talebeyi teyakku -
za davet etD\ek istemektedir. 

Roma, 23 a.a. - &ki Roma'nın en lran heyeti Mıaır'dan 'dönüyor 

Berlin, 23 a.a. - Bir kararname, 
llrüning kabinesinde nazırlıkta bulun· 
tnuş olan B. Treviranuı ile kansının, 
iki kızının ve bir oğlunun artık alman 
tabiiyetinde olmadıklarını ilin etmek· 
tedir. 

Profesörlerle talebenin demir mu -
hafızlar teıkilitı tarafından yapılan 

propagandanın tesiri altında kalmıf 
oldukları zannedilmektedir. 

muazzam mabetlerinden birinin enka· 
zı meydana çıkmıştır. Bilhassa bu ... 

bedin üç sütunu olduğu gibi durmak

tadır. Salihiyettar mahafilin ı:annına 

göre İudan 300 sene evel yapılmıt o
lan Bellone mabedi enkazı olması 

muhtemeldir. 

Kahire, 23 a.a. - İran Veliahdı•run 
Mısır prensesi Fevziye ile nişanlanma
sı üzerine Mısıra gelmig olan İran he
yeti, Tahran'a dönmek üzere bugün 
Kahireyi terketmiştir. Kırat Faruk, t
ran başvekiline İran Şahinşahına hi
taben huaıusi bir name veonittir. 

Ati na' da 

İstanbıll valisi 
Üjlündağ'ın ihtisasları 

Atina, 23 a.a. - İstanbul valisi Mu
hiddin Ustündağ, Katimerini gazete
sine aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"- Sizin va11tanızla atinahlara hi
tab etmekten çok mesudum. Her gün 
bana kartı g(;.terilen bu derece sami
mi kardetlik tezahürleri kartısmda 

heyecanımdan hissiyatımı bildirmek 
için kelime bulamıyorum. Atinayı na
sıl ıwvmem? Atina, yükaek ve haşmet· 
li mazisi ile bu gUnün zamanını biribi
rine çok iyi adapte etmiftir. Bu keyfi· 

yet, daimi mü,ahedelerimin ve tetkik· 
terimin mevzuunu teıkil eylemekte
dir. Her ıörüttüğlim insanda atinalı 

lıların asileti ve güzel etvarı göze çar
pıyor. İatanbula döndüğüm zaman, 

f&hsıma k&rfı göeterilen bu nezaketin 
İstanbul halkmı istihdaf eylediiinden 
İ.atanbul halkını haberdar edeceğim.,, 

Vali Uatündai, Delfi ve Miıtrayı 
gezdikten 10nra, puarte.i günü İstan

bula dönmek üzere Atinadan hareket 
edecektir. 

Toprak mahsulleri 
ofisi projesi 

ruznameye alındı 
Toprak mahaullerl ofiai tqkili hak

kındaki kanun projesi, tktisad, Ziraat, 
Maliye ve Büdce encümenlerinden ge
çerek Kamutay ruznameaine alınmış
tır. 

Ofis, en esaslı it mevzuu olarak buğ
day iti ile uğratacaktır. Buğdaydan 

bqka diğer hububat da İcra Vekilleri 
heyetince verilecek kararlarla buğday 
gibi, ofia'ln lttigal mevzularına alına
bilecektir. Ofiı İlrtiaad Vekaletinin 
muvafakatiyle, lmum göreceği yerler

de un ve ekmek fabrikası kurabilecek, 

hCT türlü un mahsulleri sanayii ile itti
gal edebilecektir. 
PıoJenln )'flrllrfflfe gkmewiuden iti

baren, U}'UftUrUCU maddeler inhiaan, 
bütiln hak ve vecibeleriyle birlikte o
fise intikal etmektedir. 

Kanun nqri tarihinden muteber o
lacaktır. 

Fransada feci bir 
kaza oldu 

Bir tayyare 
yandı 7 kiıi 
kömür oldu! 
Tur, 23 LL - Bir aıkeri tayyare, 

dün gece Tur yakınında yere düterek 
parçalanmıttır. Yedi kiti ölmüttür. 

İçinde Hava nezareti erkanı harbi
yeaınden 5 .zabit, bir zabit vekili, bir 
telıiz memuru ve bir de makini5t zabit 
vekili bulunuyordu. 

Kaza, Tur'un 30 kilometre kadar şi
malinde ve saat ikiye doğru vukua gel
miştir. 

1'ayyare, Villakublay'dan geliyor ve 
Tur'da benzin aldıktan aonra hareket 
üa1iine dönmek iıtiyorou. 

Jandarmalar şimdiye kadar kömür 

haline gelmiı olan tayyare enkazı ara
sından 4 ceıed çık~rmıtlardır. 

Kazanın esbabı, henüz malUın değil

dir. Fakat bazı köylülerin ıöyledikle
r~ne bakılır1a tayyarede, tam uçma ha
lınde bulunduğu ıırada infilik vukua 
gelmiftir. 

Hava rnuırı Tur'da 

~~· nazırı, tayyare ile Tur'a gel
mıştır. Mumaileyh, beraberinde gene-
ral Buska olduğu halde uat 9.40 da ye

re inmiıtir. Nazır ve general, tayyare 

kazası hakkında fahidlerin ifadelerini 
dinliyeceklerdir. 

Edirne'nin pl6nı 
Edirne, 23 a.a. - Edime tehir pliru

ru hazırlamakta iWı profeaör Egli E

dimeye gelerek, umum! mUfettiı, vali, 
belediye reisi ve nafıa mU,aviriyle 

temu et.mit ve arazi merinde yeniden 
tetkikata ba1Jam1Jtır. Bu arada vilaye
tin yaptıracafı bCiyük otelin yeri de 
tetbit oılunmqtur. 

-3-

r--"··· ........ :::::::: ::::: :: ::::J f TÜRKİYE BASINI 
L ....................... .... 

Beyhude bir çırpınış 
TAN'da, Ahmed Emin Yalman, 

Milletl• Cemiyeti kıomisyonunu ta
mmaclıiımızı söz gelqi ederek diyor 
ki: 

- Fransa açıkça anlamalıdır ki, bi
ze kartı yapılan taahhüdlerin ve Ha
tay Türkleri hesabına kurtarclığı1111z 
hakların bir zerresinden bile fedakar
lık edemeyiz ve ebniyeceğiz. Bu taalı
hüdJeri ve haklan boğmak için çevri
len oyunlann bizim gözümüzde hük
mü yoktur. Bütün bu :zahmetler bey
hudedir. Bunlan yayanlar, bizi ve dün
yayı değil, kendi kendilerini aldab
yorlar. Hakkın yerine gelmesini se
ciktinnekle cihan bantı bakınund11n, 
Yakın Şarkın istikrar bakımından en 
airr mesuliyetlere giriyorlar. Fakat 
bize hedefimizi unutturmak ve haksız 
bir giditi elçabukluğu ile kitaba 117-

durmak baknnrndan hiç bir teY kazan. 
nnyorlar. 

Muharrir sözlerini f(iyle bitiriyor: 

Hatay davası Kamutay kapanınca

ya kadar anlll§mll yoliyle halledilmez1e 
hükümet bu 7.8rUrİ yolda yürümek için 
Kamutaydan ıelihiyet alacak ve Bü
yük Şefin ilham ve direktifleri dahi
linde İcab eden tedbirleri yerine geti
recektir. Tutulacak yolun, vaziyetin 
icablarma en uygun yol olacağına 
Tüıiı milletinin iptidadan hududaaz 
bir imam vardır. 

MiLLETLER CEMiYETiNE VE
RiLMESi L.J.ZIM ŞEKiL ! 

CUMHURIYET'te Peyami Safa di
yor iri: 

Milletler Cemiyetine inanan bir tek 
millet kahmt mıdır, Almanyayı, İtal
yayı, Japonyayı bir tarafa brralontz. 
Onlar Cenevre paktını çoktan topa 

tuttular; faıist gazetecilerin Cemi,.et 
kürsüsüne dönerek "nanik" yaptıktan 

günü de unutunuz. Geri kalan devlet
ler ve bilhassa demokraailer aruında, 
Cenevreyi sulhun kıblesi farzeden bir 
tanesi var mıdır? 

Milletler Cemiyetine inanır görün. 
melde menfaati olan devletler bile ~ 
nun bugünkü ıeldiyle yqryamryaca
ğnu açık söylüyorlar. Kuvvetliye 
kartı acizi müdafaa etmekten aciz bir 
tqekkülün varlığına ve lüzumuna kim
le inanmıyor: Fransa bile! Cenevre a
leyhindeki en yıkıcı espriye ve tenkide 
gene Fnmaız gazetelerinde rutlıy~ 

ruz. Bagün türlü milettlerin hariciye 
evrak mahzenlerinde fareleri doyuran 

çeıid çeıid notalariyle, protestolariyle 
icra edilmeyen kararlariyle, bir aineti 

bile ürkütnıiyen zecri tedbirleriyle Ce
nevre müessesesi, çoktan iflas üstüne 
iflis etti. 

Artık Milletler Cemiyeti muhtetem 
bir oteldir. Büyük holleri, genİf aalon
lan, enMDİ2ıe kadar içine rahatça g~ 
mülebileceğiniz derin koltuklan var
dır. Diplomatlar burada kolayca bulu
ıur, konuıur ve zengin barında milli 
içkilerini yuvarlarlar. Artık bu Cemi
yetin paktım değiıtinneli ve bir otel 
tarifesi haline getirmeli; odalanna bi
rer yatak ve elbise dolabı ilave ebneli. 

Mevsim yazdır, lsviçreye turist ala
m batladı, Cenevrecle oteller dolup ta
tar, lüks müıterilere Milletler Cemiye
tinin kapıları açılırsa bir odası bot kal
mayacaktır. Batta tüccar Fransa ol
mak Üzere, demokruiler Cenevre sara
yını otel olarak iılebneğe batlarlarsa 
daha karlı çıkarlar: Şimdi üste veri
yorlar, o zaman biraz para da kazam .... 
lar. 

HA TAY' A TORK ASKERi NE 
V AKIT GiRECEK? 

KURUN'da, Bay Aınn Us, bu '-f
bkla yazdıiı makalede eliyor ki: 

- Bizim gerek Milletler Cemiyeti 
nezdinde yapılan teıebbüsten, gerek 
Meclis Grupunda söylenen sözlerden 
çlkarclıiımız mana ıudur: Hatay me
selesi arbk aavaaldamalar ile geçitti .... 

mek ve vakit kazanmak devrini bitir
miıtir ve Hatay'daki beynelmilel ko
misyonu tanımadığımız hakkında Ce

nevre müeuesesine verilen nota bir 
nevi ültimatom demektir. Hükümet 

bir hafta IPbi kısa bir müddet zarfın
da bu meselenin kati bir tekilde hal 
yoluna ginneaini istemektedir. 

Acaba böyle kısa bir zaman zarfında 
ıene mesele halledilmiyecek oluraa hü
kümet Meclisten alacaiı aelabiyeti ne 
tekilde kullanacaktır? Meselenin bun
dan evvel geçirdiği safhalar, öyle uıu
yoruz ki, bu hususta §Öyle veya böyle 
bir tahmin yürütmeğe müsait bir ay
clmbkbr. 

Malumdur ki bugün Hatay'da bir 
T~k askeri heyeti bulunuyor. Bu he
yetin vazifesi Türkiye ile Fransa ara
sın~a Hatay mmtakasının emniyetini 
temın edecek tedbirlerin planlarmı ha
zırlam:-1'tır. Zira Cenevre anlqmeları 
mucibince Hatay ülkesinin harici an
niyetini temin etmek vazifesi müttere
ken Türkiye ile Franaa'nm garantisi 
altına •erilmittir. 
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"Kocaçimen mmtakasmdaki kıta
larla Anafartalar'da toplanan on al
tmcı kolordu kumandanlığına tayin 
edildiniz. Hemen hareket ederek 9 
temmuz aabahı icra edilecek taarru
zu idare edeceksiniz.,, 

Artık görülüyordu ki, Çanakkale 
muharebesi bizzat Llman'ı da hayli 
pİ§irmiıti. Mühim itler ba§ma "al
man hem~hriler,, değil bu iti ba§a
racak kumandanlar aramasını bili
yordu. ''lJk askeri muvaffakiyatmı 
Trablusgarb'da idrak etmiı olan 
Mustafa Kemal Bey mesuliyet ve 
vazifeye hahiıger bir kumandan 
tabiatine malikti. Kendisi 25 ni&an 
aabahı 19 uncu fırka ile müstakillen 
muharebeye müdahale ederek düı -
manı sahile kadar sürmÜ§ ve bun -
dan sonra üç ay mütemadiyen kırıl
maz bir mukavemetle ıedid taarruz
lara muvaffakiyetle karıı koymuı -
tu. Azim ve faaliyetine tamamen 
itimad edebilirdim,, ( *) diyebili
yordu. Geç de olsa nihayet iıe lazım 
olan adamı bulmuıtu. Bu da bir me· 
ziyettir. Ve yukarda da söylediğim 
gibi Liman'ın bütün kabahatlerini 
affettirecek bir meziyet. 

Ana/arttılar grupu kumandanı 
!rlusu.ıfa Kemal büyük za.Jerinı 

nasıl kazanmıştı? 
Beıinci ordu kumandanlığının em

ri yalnız on dokuzuncu tümen komu· 
tanının Anafartalar grupu kuman -
danlığına tayinini bildiriyor, ondan 
aynı zamanda 9 ağustos sabahı er -
kenden yapılması emredilen taarru
zun da idaresini de istiyordu. Kendi 
tümenini en kıdemli alay komutanı
na teslim eden Mustafa Kemal yanı
na yalnız Rasim efendi adında bir 
aüvari zabitiyle fırka sertabibi Hü -
seyin beyi aldı. 

Rasim efendiyi alıtı yaverinin o 
gün §ehid olmasmdan ileri geliyor • 
du. Sertabibe gelince onu da hasta 
olduğu için beraberine alnuttı. Dört 
aydır dÜ§mandan ancak 300 metre 
mesafede ''cesedler taaffününden 
bozulmuş bir hava,. teneffüs ederek, 
ardıarası keailmiyen hücumların 
:verdiği Uab gerginliği, gecelerce 
uykusuzluk, buli..sa binbir me§a.kkat 
ve tasavvur edilmez güçlükler kar -
tısında insan otuz dört yatında bir 
genç de olsa çok zor dayanabilir. 
Bütün kıtaların muayyen bir zaman 
aiperde beklemesinden sonra değif
me vakti gelir. Nitekim hem ıimal 
ye hem de cenub grupunda bütün 
tümenler bu eınada değiımişti. 

Harbın batlamasmdan itibaren fası
lasız olarak ate§ hattında kalan tek 
bir tümen vardı, o da Mustafa Ke -
mal'in 19 uncu tümeni. Bizzat tümen 
komutanı da alaylarma ilk hatla ge
ri arasında münaveheler yaptırdığı 
halde kendisi hiç bir zaman cephe -
den ayrılmamı§h. Bundan ordu ku -
mandanı memnundu, çünkü ene
min bir kıtayı en mühim bir yerde 
tutuyordu. Bizzat tümen komutanı 
da memnundu. Çünkü çok ehemi -
yetli bildiği yerinin batka bir ele ge
çip felaketli vaziyetlere sokulma -
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Çanakkale iatihkamında 250 kilo ağırlığındaki mermıyı sırtında 
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Fena kitapların çocuklar 
üzerindeki tesirleri 

Çocuklara anlatılacak masalların ve 
ellerine verilecek kitabların çok dik
katli olarak seçilmesi bir zarurettir. 
Çünkü henüz hissi itiyatları kökleş

memiş, fikri cihazları tamamlanmamış 
olan bu körpe varlıklar ahlaki hissin 
ve tenkid hissinin neye dayanarak 
kurulduguna aid tecrübeler edinme
mişlerdir. O.nlar kendilerine verilen
lerin hepsini, iyi veya fenayı kabul e
derler ve kendilerinde çok kuvvetli o
lan taklit hassası dolayısiyle de bu ve
rilmiş olanlara benzer hareketler yap
maya çahşırlar. Bu itiıbarla çocukların 
temyiz kabiliyetlerini, iyi veya fenayı 
ayırmak kudretlerini küçük yaştan in
kişaf ettirerek çocukların fikren kuv
vetli olmalanna çahşmak lazımdır . .Hu 
hizmete yarıyacak vasıtaların en mü
himlerinden birisi çocuğun karşılaştı
gı edebiyattır. Bunun ıçındir kı çocu
gun ogrendıgi masalları ve okudugu 
kıtabları esa:Hı bır tahlilden geçırmı:K 
her murebbmın e.n <:mde gelen vazıte
lerinden bırısıdir. 
Çocukların nayali mevzulardan hoş

lanoık1arı yaşıaroa kendilerine anlatı
lan masallarda bazı terbiyevi: vasıUar 

aramak ve sonra onları çocugumuza tat 
tırmak gerektir. Bunıar ıçerisınde 
.ıı:or.ıı:un~ oıanlarına yer verumemeıı

uır. \sUHh.U bu yaşıaroa henüz haıcııcat 
ue nayau bır bırınden ayıramıyan ço
cuk, uerıde kendisıne anlatılmış oıan 
şeylerın hakıkat olmadıgmı farıcetse 

oue, bu gıbi korkuların çocuğun ruhı 
nayatmaa iz bırakması ve çocukta bir 
taKım asabi tezahürleri mucip olması 
ıntımaıı vardır. Gene masallar içınde 
zumıun, HaKsızlıgm, ıenaııgın gaıebe-

Tezer T tl§kıran 
varların temellerinin evde atılmış ol
ması gerektir. Muallimler ve terbiye i
le alakadar diğer müesseseler evin 
mücadelesine iştirak edebilirler. Fa
kat bunlar asla ailenin yerini tutamaz
lar. Çünkü aile, akrabalık bağları, de
vamlı örnek olabilmek kuvvetiyle ço
cuğun ahlaki, zihni büyümesi üzerinde 
bütün diğer müesseselerden daha kud
retli, dogrudan doğruya ve her günlük 
tesirler yapabilir. Bunun içindir ki fe
na kitaplarla mücadele etmenin en bü
yük vazifesi aıleye dlişmektedir. Her 
aile çocugunun eline çok kolaylıkla 

geçebilecek fena kitapların mahiyeti -
ni bilmek ve çocuğunu bunlardan ko
rumakla mükellettır. Bunların içinde 
hak.ıkaten çok fena olanları, yaygaracı 
bir lisanla bazan sansasyonel aşk nika
yesi şeklinde tecelii ederler. Bazan 
ı:ı;atıllerin, serserilerin veya bu nevi
den dıger kabramariların ( t) macerala 
rını anıatırlar. tiu kitablar hayat ve 
ahlak hakkında gençlige çok yanlış 
telkinler yapmaktadırlar. .Bu tarzda
ki kitaplaroan çocukları ve lıılhassa 
şehır çocuklarını uzak tutmak pek 
zorlukla mümkündür. Çünkü bu nevi 
kitabları her yerde ve ucuz olarak bul
mak kabildir. Kızların ve o~lanların 
o.kuma.ıı: ihtiyaçJarı iyi kitapliil' vasıta
sıyıe tatmin 01unamazsa o~ıan çocuk 
açuı:tan degılse gizlıden g1"ı.ıye en ıe
na macera kitaplarına, .nırsız, katıl, 

serseri edebıyatına sarxlacaktır. Kız
lar ise daha ziyade en fena, en aşag1 
aşk kitaplarını okuyacaklardır. hatta 
o~ıan çocugun iyi kıtaplar verilse bile 
ou nevı menu .ıt.ı.tapların bır kısmını 

oısun oJtumuş bulunacaktır, dıyebıii
rız. J:Sereıtet Kı bu nevi nıkayeıerı ol.Cu
manın haıuıu tenhıcesi bunıardan ba
zuarını okumakla oegıı, oevamlı ola
rak okumakla kendısıni gösterır. b.geı 
çocuk aılesi tarafından iyi ve kötüyü 
ctyıracak bır kudrette terbiye ediliyor
sa çocuıdarın ellerine bu neviden men
fi kıtaplar geçse bile az zamanda bun
ları bırakır ve bunların okunmaya la
yik olmadıklarını anlar. Fakat aile 
böyle tesirler yapamamış ise, aile baş
ka esaslarda yazıımış kitapları çocuk-
larına tattırmamış ve bunların güzel
liğini duydurmamıt ise erkek çocuk 
hayat hakkındaki bozuk fikirler, aca
yıp kahramanlar ve cinai tesirler ile 
dolu olan bu kitablarla baş başa kalır, 
kız da bu adi aşk hikayelerinden kur
tulamaz. 

Fena kitabların bu menfi tesirlerine 
aid muşahhas misalleri gelecek yazı· 
mxza bırakıyoruz. 

Oğle Neşriyatı: 
12.30 Karışık plak 

neşriyatı - 12.50 Plak: Türk musikisi ve 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici ha
berler 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla danı 
musikisi -19.15 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Handan ve arkadaşları) - 20 Saat a-; 
yan ve arapça neşriyat - 20.15 Türk musi
kisi ve halk :ıarkıları (Semahat ve arkadaş
ları) - 21 Çocuk Esirgeme kurumu namı
na konuşma: - 21.15 Stüdyo salon orkes
kestrası: 1- Grieg: Peer Gynt, Suite II 
Morgenstimmung. 2- Grieg: Peer Gynt, 
Suite I Anitras Tanz. 3- Grieg: Peer Cynt, 
Suite II İngrids Klage. 4- Grieg: Peert 
Gynt, Suite II Heimkehr. 2'2 - Ajans ha
berleri - 22.15 Yarınki program ve istiklal 
marı;ı. 

İstanbul: 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Plakla türk 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakla 
türk musikisi - 13.30 Muhtelif plak neşri
yatı - 14 Son. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla dans 
musikisi - 19.15 Konferans: Ali Karni Ak
yiiz (Çocuk terbiyesi) - 19.55 Borsa haber
leri - 20 Saat ayarı: Grenviç rasathanesin
den naklen - 20.02 Müzeyyen ve arkadaşla
rı tarafından türk musikisi ve halk şarkıla
rı - 20.45 Hava raporu - 20.48 Ömer Rıza 
Doğrul tarafından arabca söylev - 21 Mu
zaffer İlkar 'l>e arkadaşları tarafından türk 
musikisi ve halk şarkıları - 21.45 ORKES
TRA: 1- Morena: Strausfedern. 2- Çay
kovsky: Vals de flör. 3- Manfred: Le pöti 
gamen - 22.15 Ajans haberleri - 22.30 
Plakla sololar; opera ve operet parçalan -
22.50 Son haberler ve ertesi günün progra.-
mı. 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: 19.50 Bu
dapeşte - 20 Könlgsberg - 20.30 Brün. 
Nis - Zl Roma - 21.10 Hambutg. 
SENFONİ VE ORKESTRA KONSER

LER!: 10 Stokholm- 14 Laypsig - 17.05 
Stokholm - 18 Ştutgart - 20 Ştutgart -
20.30 Berlin, Paris - 21 Brüksel, Prag -
21.20 Kaşav - 21.30 Milano - 22 Varşova 
- 2'Z.OS Lüksemburg - 22.45 Kopenhag -
23 Paris. 

ODA MO'ZİÖİ:: 15 Frankfurt - Hi Mü
nib - 17.10 Paris - 17 .ıs Ştrazburg- 18.10 
Hamburg - 18.30 Paris - 1.30 Prag -
22.30 Doyçlandzender - 23 Tuluz 

SOLO KONSERLERİ: 15.25 Hamburg 
- 17 Bertin - 17.15 Roma - 18.10 Varşo
va - 18.20 Laypsig - 19.40 Hilversum -
20 Monte Seneri. 
NEFESLİ SAZLAR: 6.30 Königsberg -

6.40 Frankfurt - 12 Hamburg - 12.45 Prag 
- 13 Stokholm - 13.15 Frankfurt - 19.10 
Hamburg - 20 Tuluz - 20.30 Liyon. 

ORG KONSERLERİ: 14.10 Frankfurt 
14.30 Stokholm - 18.05 Königsbcrg- 19.10 
Laypsig - 21.15 Beromünster. 
HAFİF MÜZİK: 5 Königsberg - 6.10 

Hamburg - 8.30 Frankfurt, Kolonya, Mü
nih - 9.30 Berlin - 10.30 Viyana - 10.45 
Hamburg - 12 Breslav, Kolonya - 14 
Breslav - 14.10 Viyana - 14.15 Münib -
15.30 Berlin -16 ,;Brr'"l"v li'r;onl.fort Ram
burg - Hı.ı:ı Konıgsberg - 17 Frankfurt -
17.10 Münib - 18 Bertin - 18.20 Dansig -
19.10 Berlin, Doyçlandzender - 19.55 Hil
versam - 20 Doyçl.ındzender - 21 Sarbrük 
- 22.30 Ştutgart - 23 Königsberg - 2-4 
Ştutgart. 

HALK MO'Ztöt: 11.30 Ştutgart - 18 
Sarbrük - 19.10 Breı;lav 

DANS MÜZİGİ: 19.10 Viyana - 22.30 
Laypsig - 22.30 Mıinih. 

İzmitte keten ve kenevir 
ziraati 

İzmit, 23 a.a. - Ziraat Vekfileti ke
ten ve kenevir mütehassısı Fuat Eren 
vilayetimizdeki keten ziraati vaziyeti
ni tetkik etmek üzere bugün şehrimi
ze gelmiştir. Fuat Eren, vilayetimiz
deki keten ziraati sahası olan Kan:iıra 
Gebze ve merkez kazaları mmtak3la· 
undaki keten ziraati vaziyetini tetkık 
ettikten soma vilayetin Jr.eten ve kene· 
\•ir ziraatine dverişli olan klsıı:-ılarmı 
da tesbit etmek üzere diğer kazalarda
ki müsait mıntakaları da gözden geçi· 
recektir. Mütehassısın vereceği rapora 
göre vilayetteki keten ve kene,.rir zira· 
atinin inkişafına esaslı surette çalışı· 
lacaktır. 

-3-

Yağmur dindi, rüzgar bulutları da· 
ğıttı. Sıcak bir akşamdı, hava da ot ve 
gübre kokuyordu. Yabancı mahallesi 
tarafından hafif ve uzak bir ses geli
yordu. Petro açık bir pencere önünde 
duruyordu. Odanın dip tarafında, ka· 
px yanında, yerinden hıç kımıldanma· 
mağa çalışan Tula'lı demirci Nikitl 
Demidof'un çıplak ve beyaz başı göru· 
le bilirdi. 

Petro ensesini kaşıdı. Rusya'nın be 
tarafından şikayetler, istırap sesle! 
geliyordu. Bir voyvoda değiştiriliyor• 
yenisi rezalette eskisini geride bırakı 
yordu. Bir hırsız diğerinin yerine ge· 
çiyordu. Petro, kaz tüyü kalemini çı• 
tırdatarak yazmağa başladı. 

- Nikita, dedi, seni bir tarafa voy• 
voda olarak gönderseler hırsızlık ede! 
misin? 

- Tabii Petro Aleksiyeviç; bir voY' 
voda başka türlü hareket edebilir mi? 

- Adam yok, değil mi? 
Nikita omuzlarını kaldırdı: Elbette• 

iyice düşünülürse asıl sebebin de bı.I 
olduğu anlaşılır ... 

(Sonu var) 
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Çadırda hava tebdili 
Ona, isterseniz, modern terimle, 

kamping deyiniz, fakat yaz mevsi
minde hava tebdili için en İyi usul 
bu olduğunda hiç ıüphe etmemelisi
niz. 

Bi.r kere, çadır altında teneffüs 
edilen hava, ne kadar açık yerde ku
rulmuı olursa olsun, hiç bir evin i
çinde bulunamaz. insan ter temiz 
havalı bir oda içinde yattıgı v<ı.kıt 
bile, odanın havasını, başka hiç bir 
kimse bulunmasa, kendisi kirJ~tir. 
Sonra o kirJenmı~ havayı tenuzle
mek için pencereleri, kapıları açma
ğa mecbur olur ve gene odanın na
va11nı ıyice temi.diyemez. 

Halbuki, hava tebdili için, bir ça
dırınız bulunursa her yıl değil, her 
hafta, kendinize güvenir&eniz her 
gun istediğiniz yere götürebılırsiniz. 
~ımdıJik, kamping usulü bizde de 
,..apıuncıya kaaar, çadır altına misa
tir git~ek adet olmadığından, çadır
la bırhkte taşıyacağınız eşyanız pek 
az otur. ~adır altında oturulunca el
oise için de pek çok külfete lüzwn 
Kalmaz. Bir iki kat elbiseyle, tuvalet 
ve makiyaj için bir küçük el çanta-

Smeling nasıl 
nakavt oldu? 

sı ... 

Dikkat etmişler: Bir çocuk ilk ba
harda hava tebdiline götürülürse 
yaJnız on beş gun yer aegi§tirmek 
çocugun sagugı içm ycti§ıyor. Yaz 
mevsınıinde ikı ay lazım. Halbuki 
yazın çadır altında hava tebdili ~çın 
yatırılırsa çocuk gene on beş gün i
çınde saglıg-ını kazanıyor. 

Maçın bütün tafsilôtını Nevyork 
radyosundan alarak veriyoruz 

Halbuki çadırların havasını kir
letmeğe ımkan yoli.tur. h.uçuk bır ça
dır altında kaç kişı yatarsa yatsın, 
daima açık olan havayı kirletmez. 

Evelki gece sabaha karşı, Nevyorkta yapılan maçta Zenci boksör Joc 
Şmeling'i nakavt ettiğini diin son dakika lıalıcri olarak vermi~tik. Bugün 
bütün tafsilatını neşrediyoruz. 

Lui'nin 
de maçın 

Onun ıçin çadır altında yatmaga, 
bir kaç gun içinde, alı§MI§ bulunan· 
lar artık evlerde, odalar içmde uyu
yamaz olurJar. Yatacakları oda ne 
kadar genış olsa gene çektnırıer. 

Sonra. çaaırın kotayıuua ıstecııgı 
niz yere goturuleoıtmek imkanı. L>1.l 

gun bir ovahkta çımen uzerınue, uu 
gun sonra bır dere kenat·ında, sonra 
bir dağın yamacında, daha sonra de
niz kenaı •• ıda. 

Hava t.,bdili için en fena tarz, 
bence, insanın kendısınin yazlıl;; evı 
bulunmasıdır. Pcynır yerme saoun 
aJan adamın ıster ısteınez yem<::!:~ 

mecbur olduğu gibi, her yıl aynı ye
re gitmek mec:..uriyeti nıhayet ôlk1· 

cı, bıktırıcı hır şey olur. Her yıl aynı 
mevsimde aynı manzaraları, çok de
fa aynı ad~mları görmek nihayet ın
şanı usandırır. 

Daima aynı ıklimde ya§amak, o ık
um ne kaaar ıyı, ıçınae yaş&yanın 

sagugma ne K.acıar uygun oısa gene 
H:ısc;1.n1 bozuyor . .t.n ıyı navaıı koyıer
.ıc: yaşıy<mıaruı bıle yuoa az ÇOK u
zun bır muddet hava değiştırmeJeri 
ıuzurnlu oluyor ... insan ne kadar sık 
na va değiştirirse o kadar saglam o
tur. ~ık sık seyahata çıkanların keyt
lerini, neşelerini, sağlıklarını elbette 
.uılırsJnız. 

Sık sık seyahata çıkamıyanlar i
çın de hıç ohnazsa, yaz nıevsJm•nde 
iki üç hatta çadır altında sık sık ha
va değiştirmek onun yerini, az çok, 
tutar. 

Geçen gün sevgili komşumun yaz
dığı gibi, bizde de bir kampıng ku

lübüne pek çok lüzum var. Öyle bir Her yıl yaz mevsiminde başka 
başka yere gitmek ıçin kira evi ara- kulüp bulunsa bize yaya olarak. bi-
mak da buyuk bir derd. Ha va teodıli. siklette, motosiklette, otomobilde, şi

menduferde ve kayıkta kamping 

tarzlarını Öğretir. Gençler için de, 
yaşlılar için de en iyi hava tebdili u-

yerlerindekı evlerin piyasaları her 
sene her yıl değişir, bu yıl bakalın1 
bizim büdcemize uygun gelir mi? 
Kimisinde döşeme bulunur, kimisın
de bulunmaz. Ev olunca eşyasız ol- sulü olan ve ba§ka memleketlerin o 
maz. Hele misafir geleceğini de he- kadar İyi tatbik ettikleri çadır altı 
ıablarsanız götüreceğiniz eşyanın hayatını bize de tanıtır. 
haddi heaabı bulunmaz. G.A. 

Ha ----Y 'ta 

Sabahın saat üç buçuğu. Bütün al
man radyoları, ingiliz radyoları işli

yorlar ve sabah saat 3.50 de başlaya
cak olan Şmeling - Joe Luis maçının 
tafsilatını vermeği bekliyorlar ve maç 
hazırlığına dair biraz malfunat veril
dikten sonra tekrar müzik çalıyor -
lar ... Belli ki bütün Amerika'da ol
duğu gibi Almanya da ayakta. 
Şmeling, beyaz alman boksörü. Se

vimli Anni Ondra'nın kocası .. 
J oe - Luis: alman boksörü Şmeling

den dayak yiyen meşhur ve genç zen
ci boksörü 1.. 

Fakat meseleyi sade iki boksör kar
şılaşması sanmayınız... Bu iki boksö
rün döğüşmesinde başka bir mana da
ha vardır: 

Beyaz ırkla, renkli ırkın çarpışma-
sı ... Beyaz ırkın renkli ırk üzerine 
behemehal galebe çalması lazımdır. -
Niçin? Onu ırk nazariyecileri sıze 

anlatırlar ... 
Kim galib gelecek? .. 
Elbette ki Şmeling ! Çünkü beyaz 

ırktandır. Ve alman radyoları müte -
madiyen Şmeling'den bahsediyorlar. 
Eğer Şmeling'in daha maçın ilk ra
vundunun ilk dakikalarında nakavt 
olacağı bilinseydi radyolar bu kadar 
tehalük bu kadar heyecan gösterirler 
miydi? .. 

Elbette ki Şmeling galib gelecek .. 
Bütün Amerika, bütün Almanya 

ve bütün boksla alakadarlar Şme

ling için bahse girişiyorlar. Ve bu 
maç üzerinde milyonlar dönüyor ... 
Şimdi radyomuzun düğmesini Nev

york üzerine ayar ederek dinliyelim: ~ 

Maçın olacağı sahada muazzam ve 
muhteşem bir kalabalık var: Bilet sa
tışlarına bakılırsa 80.000 kişi... En 

Denizcilerimiz büyük 
tezahürlerle karşılandı 

ön sıra, arabın terini yakından sey • 
retmek, burnundan akan kanı göre -
bilmek için bir ufacık yere 50 dolar 
bile verenlerle dolu ... 

Evelce yapılan Joe Lui :, Şmeling maçında Şmeling gözleri 
şişmiş vaziyette 

Hamidiye Payas'a gidiyor 
Magosa, 23 a.a. -. ~anıidiye mekteb gemisi 20 haziranda Ma

gosa limanına gelmıştır. Ekseriyetini Kıbrıs türkleri teşkil eden 
binlerce halk mekteb gemisinin bu ziyaretini kutlamak için ada
nın her tarafından Magosa'ya gelmiş bulunuyorlardı. 

Hamidiye rıhtım ve civarındaki ka-ı--
lelerin üzerinde biriken bu kesif kala- ı F 1 A k t 
balığın sürekli alkışları arasında lima: e a e e 
na girerek rıhtıma yanaşmıştır. Gemı 
komutanı kurmay yarbay Necati Öz- """ 1 
deniz tarafından res~ı. zi~aretler ya- ug raya n ara 
pıldıktan sonra Hamıdıyenın su?a;.: 1~e 
t 1 b 1 . saat 17 de Magosa ıngı ız d a e e erı . . . ak 
kulübünde bir çay ziyafetıne ıştır ya r 1 m 
ettiler. Akşam da Magosa kaymak~ 

· kaAnının ve turk 
tarafından gemı er ~ . . 
konsolosunun hazır bul),lndugu bır zı- Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumi Merkezinden : yafet verilmiştir. Aynı akş~ Magos~ 
türk ocağı tarafından da dıger ge~~ Yer sarsıntısından fellkete uğrayan va
zabitleri şerefine bir akşam yemegı ~and~ş~arımıza yardım yapılmak üzere ap-

gıda ısım ve adresleri yazılı zevat ve müea-
verildi. sesat t~rahndan hizalarında yazılı paralar 

S 1 .. .. d · bay ve talebele- veznemıze Yatmlmıııtır. Bu hayır ıever ze-
a ı gunu e gemı su k · vata ve mıiessesata gerek Cemiyetimiz ve 

ri hususi bir trenle adanın mer ezı o- gc:r~k felaketzedeler namına teıekkürleri
lan Lefkoşa'ya gitmişler ve aynı se- mızı sunarız. 

1 karşı- Lira Kr. vinç ve heyecanlx tezahürler e A . -- _ 
lanmışlardxr. Kıbrıs valii umurn.1

1
81 ge- 252 52 Drsden'de türk vatandaılarmdan 

mi komutanı Necati Ozdeniz 1 e za- tüccar ve fabrikatör B. Yosef Fi-
U öğle !ipten 500 R.M. mukabili 

bitlerimizi ve türk konsolosun 350 02 Beyrutta yurddaşlarımızdan B. 
yemeğine davet etmiştir. Rüııtü Kocatuna'dan 10000 fran. 

A sız frangı mukabili 
Saat 5,30 da konsolos Ekrem r~r 12 46 Kıbrıs Kufez köyü türklerinden 

tarafından misafirler şerefine 250 ~ı- 2 sterlin mukabili. 

Şl.lı'k çok parlak bir gardenparti verıl. - 97 89 Kıbrıs Ovkoroz köyü türklerin-
- den 15.14.3 sterlin mukabili 

miş ve gardenpartide Hamidiyenın 21 8° Kıbrıs Ayharida köyü türklerin-
. t den 3,10 sterlin mukabili. 

mutena cazı büyük bir muvaffakıye 136 13 Kıbrıs Ambeliku köyü türklerin-
kazanmıştır. AkQ!:lm misafir zabit ve den 2l,17 sterlin mukabili. 

:r--· 164 16 ~ıbrıa Limasol kasabası türkle-
talebeler Lefkoşa türkleri tarafından rınden 26,7 sterlin mukabili. 

h • 3 40 İzmit Kemalpa&a ilk<'kulundan 
izaz edildikten sonra gene ususı 2 oo İzmit Kemalpaıa ilk okulıından 
trenle Magosa'ya dönmüşlerdir. __ 12 ~ Maraş orta okulundan 

Hamid iye Payas' a gidiyor 

Magosa, 23 a.a. - Bugün Hamidiye
de bir öğle yemeği verilmiştir. Hanıi • 
diye bu akşam saat 6 da Payae'a mü
teveccihen buradan ayrılmıştır. Mek -
teb gemimizin bu kısa ziyareti bura
da fevkalade iyi intrbalar bırakmış ve 
adada çıkan her dilden gazeteler bu 
ziyaretten uzun yazılarla bahsetmekte 
ve bilhassa gemi komutan heyeti ile 
subay ve eratınm vakar ve ciddiyetini 
sitayişle kaydetmektedirler. 

1052 38 
281895 48 Evelki listelerden 

282947 86 

, .. ~~~:~;::~:~:~~~J 
• ı f nıizin ve bütiin muhtaç va- ı 

f tandaŞiarın yaralan sarıl- f 
f sın, ilıtiya~Jan karşılansın. j 
i ............... __ .. ,, ........... ..._. 

Tasavvur ediniz ki duhuliye hası -
latı bir milyon doları buluyor ... Ve 
bütün dünyada 147 radyo ist~yonu 

maçı naklediyor ... 

Maç başlıyor 
Boksörler sahaya çıkıyor. Müdhiş 

bir alkış ve müdhiş bir ıslık tufanı 

başlıyor.. Şmeling'i alkışlıyorlar. 

Şmeling'i ıshklıyorlar.. J oe Lui'yi 
alkışlıyorlar. J oe Lui'yi ıslıklıyorlar .. 

Herkes müdhiş heyecan içinde. A· 
deta nefes bile almıyor. Bütün elek
trikler sönmüş. Yalnız seksen bin ki
şilik kalabalığın içinde binlerce siga
ranın ışrğı görülüyor. 

Şmeling gülüyor. Joe Lui gülü
yor ... Hem de siyah suratının pembe 
yarığından beyaz dişlerini göstere -
rek: 

Maç ba§tıyor .... 
Bir iki saniye sonra, Lui almanın 

üzerine bir kaplan gibi atıldı. Kendi
ni toplamıya vakit bulamıyan Şme
ling'i şiddetli bir yumruk serisi altı
na aldı. 
Şmeling'in üstelik bir vuruıta ö • 

küzleri bile öldüren zencinin yum
ruklarındaki dehıeti takdir etınemiı 
olduğu görülüyordu. Zencinin bu sü
rekli ve korkunç yumruklarından sıy
rılmak isterken, çok müdhiş olan so
lunu böbrekleri hizasına yedi. 

Bu anda, Şmeling'in birdenbire 
ringin halatlarına yaslandığı, sende
liyerek mukabeleye çalıştığı görülü
yor. Fakat Şmeling galiba kendisini 
kaybetti. Şmeling'in dilşmüt olduğu 
feci vaziyeti hemen kavrıyan Lui 
var kuvvetiyle hamlelerine devam e
diyor. Kroşelerini gözle görülemiye
cek derecede süratle indirmiye devam 
ediyor. Joe Lui vurmuyor. idcta tim
şek çakıyor. 

Buna mukabil, Şmeling yarı bay· 
gın bir halde sadece mihaniki hare
ketlerle kartı koymıya çalıgıyor. 

Lui miidhi' solunu tekrar tam o
larak isabet ettiriyor. Şmeling yere 
~öküyor .. Seksen bin kiginin alkıg ve 
sevinç gürültüsü tarif edilemiyecek 
bir ölçüyii buluyor .. Alkış, alkıı ... 

Zenciye mağlii.b olan Şmeling 
alman şampiyonu yeniden yere yu -
varlanıyor. Fakat aradan çok geçmi
yor. Gene kendisini toparlamağa uğ
raşıyor. Ayağa kalkıyor .. Beyaz bok
sör hücuma geçiyor. Joe Lui tekrar 
saldırıyor. Yaşa Joel Yaşa Joel.. Joe 
de timdi hücuma geçiyor ve onun hü
cuma geçmesiyle Şmeling'in yere ka
panması bir oluyor. Bir, iki,... üç, ... 
dört... Fakat Şmeling'in hakemleri 
maça devam etmenin artık manasız 
olduğunu anladılar ve menaceri Maks 
Mahon ringin ortasına havlu atıyor. 
Hakem mağlClbiyeti kabul etmiştir. 

Başladıktan 2 dakika 4 saniye 
sonra bütün dünyayı alakalandırmxş 
olan bu maç nihayete eriyor .. Dünya 
şampiyonluğu kendilerinden alınama
dığı için amerikalılar çılgınca alkış
hyo.rlar, haykırıyorlar... Alkış, alkış, 
dakıkalarca devam ediyor. J oe Luis, 
zenci boksör gene dünya şampiyonu
dur. 

Neden oldu? 
Hakem altıyı sayarken Şmeling ye

rinde doğruluyor. Fakat hala kendi
ne gelmediği belli. Bakın zenci bok
sör tekrar hücuma geçti. 

Henüz bi bu!juk dakika geçmeden 

Ne oldu? .. Hiç olmazsa maçın bir 
kaç ravund devam etmesi lazım değil 
miydi? MalUm ya profesyonel maçlar
da derhal nakavt olmaz 1 Hiç olmazsa 
yerine 50 dolar veren seyirciyi biraz 

aV'Utmak lazım değil mi? .. 
Fakat zenci bu, dinler mi? 
Yazık oldu. Halbuki yalnız bu maçı 

seyretmek için Avrupa ve Amerika
nın birçok yerlerinden yığınla merak
lılar gelmişti. Hamburg transatlantiği 
250 alman, Küin Mari de bir~ok ingi
liz sporcusu getirmiştir. 

Nevyork bu maç münasebetile 30.000 
yabancı çekmişti? Bütün bunlar iki 
dakika süren bir yumruk döğüşü i~in 
mi gelmişlerdi? .... 

Onun için maçın devam etmesi la
zımdı. Fakat zenci bu, dinler mi? .. 
Dinler mi 30.000 yabancıyı ve 80.000 
seyircinin heyecanını? ... İşte yapış
tırdı yumruğu ve almanı yere seriver
di! 

Herkes hayrette; boks sporunun en 
ileri gelenleri bile hayrette: Tom 
Galento, Dempsey, Bradok, Tunney, 
Maks Bri hayrette ... Ahali hayrette! 
Joe Lui böyle mi yapmalıydı? ... 

Şimdi Şmeling hastaneye nakledili
yor .. Nesi var? .. Bir yumrukta öküzü 
öldüren Joe birkaç yumrukla alınan 
boksörüne bir şey yapamadı mı? .. 
Yaptı ... Bir yumrukta Şmeling'in sa -
dece kalçasında ufak bir kemik klrıl
mıştır. Belkemiğinden iki halka da 
çatlamıştır. 

Şimdi hastanede Şmeling'i ziyaret 
ediyoruz. Koca boksör uzanmış yatı -
yor; Ve diyor ki: 
"- Daha maç başlar başlamaz böb -

reklerimin hizasına müdhiş bir yum -
r~k yedim. Sancıdan saniyelerce ken
dıme gelemedim. Yalnız Lui'nin he-
men vaziyeti kavradığını ve çok şid
detli kroşelerle bana hücfun ettiğini 
hatırlıyorum. Maç neticesinin benim
le Lui arasındaki kuvvet nisbetinin 
bir ifadesi olduğunu sanmıyorum. 
Lui ile üçüncü bir karşılaşmada bulun 
maık için elimden geleni yapacağım. 
Bokstan çekilmeği asla aklımdan ge -
çirmi yorwn.,, 

Amerika sporunun matbuat erkanı, 
Şmelingin maçı aırf yanlı' tabiye yü
zünden kaybetmit olduğu kanaatin
dedir. 

Joe Lui ne diyor? 
Lui, maçtan sonra kendisiyle goru

şen gazetecilere, Şmeling'in yumruk
larından müteessir olmadığını söyle
mi§ ve demiştir ki; 
"- Almanı ben bu kadaı: çabuk 
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Transit yolunda oteller 
llk üç senelik turizm planını ha-

21rlamakta olan turizm bürosu, 
- latanbul, Bursa, Kocaeli, Trakya; 
-lanir ve hinterlandı; 
- Karadeniz aalıili ; 
- Ankara ; 

bölgelerini bahsettiğimiz progra
mın ilk önce üzerinde çalışılacak 

noktalan olarak teabit etmiştir. 
Memleket ölçüsünde bir işe giriıerek 
bu işin birçok kısımlarıru nihayet ih
male mecbur olmaktansa tedriç ka
idesine a-öre, faaliyet ileride genişle
tilmek Üzeret şimdilik bu dört saha 
ile iktifa etmek eJbette doğrudur, 

Bu haberi veren Ulus, ikinci say
faıında da, Naf1a Vekaleti'nin, Trab
zon transit yolu üzerinde, her biri 
iç.in 25 bin lira sarfederek, temiz altı 

misafirhane inşasına karar vermiş 
olduğunu bildirdi. Filvaki, Karade
niz sahili turizm bölgeleri arasına 
girdikten sonra yazın, vapurla, b
tanbul'dan Hopa'ya kadar gidip gel
meyi dinlendirici, avutucu, eğlendi

rici bir seyahat olmasına rağme~ 
tam manasiyle turizm addetmek ka
bil olamaz. Karadeniz kıyılarmm 
haşmetli güzelliği yolcuyu limanla
ra çıkıp ye~I ormanlara dalmrya 
davet eder. Fakat kendilerinde bu 
cesareti bulanlar azdır: Jyi yol ve 
temiz otel bulabilecek misiniz? Bu 
r1>iiphe turistin zihninde hemen bur
kul ur. içerilere doğru giden iyi yol
lar az, misafiri olmak arzu edilen 
temiz oteller nadirdir. Fakat manza
ra da bu noksanları unutturacak ka
dar güzeldir. Mesela Zigana'dan 
Güınüşane'ye kadar olan güzerga -
hm cazibesini nerede bulabilirsiniz? 
Buralardan geçerken sık çam orman
ları arasında, serin çağlıyan su baş
larında, karşıki yeşil yamaçlarda 
birkaç sıcak yaz gününü geçirmek 
istememenize imkan var mıdır? Fa
kat bu, şimdilik, bir hulyadır. Bütün 
o güzellikleri görüp geçeceksiniz. 
T ehassür, ruhunuzun tek iizüntüsi 
olacaktır. 

Transit yolunda kurulacaklarmı 
öğrendiğimiz misafirhaneler yapılıp 
bittikten sonra yalnız Zigana onnan
larını değil, lran hududuna kadar u
zanıp giden ve her bakımdan al&ka
lanınıya layık olan geniş bir bölgeyi 
zahmetsizce gezip görmek ka.bi.l o -
Jacaktır. 

Bu te§ebbüsün bütün o civarda u
yandıracağı gıhtayı, vereceği iyi ör
neği de düşünürsek Karadeniz kıyı
ları turizm bölgeainin, birkaç sene 
sonra, yalnız sekiz on günlük bir 
vapur yolcu]uğuna inhisar etmiyece
ğini tahmin edebiliriz. 

Geç.en sene, Karadeniz §ehirleri. 
nin en büyiiklerinden birinin en te. 
miz otelinde, bir sabah yastığıma 

deh§etle baktığımı, ve ondan daha 
büyük diğer bir Jehrin en tanınmış 
otelinde de fareler yorulup çdgmca 
ko§u§malarına nihayet verinciye 
kadar gözlerimi kapıyamamıt oldu· 
ğumu hatırlıyorum. 

Bu otellerin sahibleri muhakkak 
ki iyi niyet sahibi adamlardı. Devle
tin göstereceği iyi örnekler on.lana. 
bilgilerini de artbracaktır. 

N. Baydar 

mağlub edeceğimi hiç sanmamıştım!" 

Mcı!,;·ttırı sonra 
Şimdi bir de maçtan sonra halkın 

manzarasına bakalım; 

Maç hiç şüphesiz ki ümid edilmiyen 
bir netice verdi. Yanke stadındaki e
hali böyle ani bir vaziyet beklemiyor
du. Fakat oldu. 

Joe Lui muzaffer! •. 

Herkes Joe Luis'ye doğru ilerliyor .• 
Sinema yıldızları bıle j oeye bir resim 
imzalatmak istiyorlar .. 

Nevjersey, Nevyork, Pensilvanya 
valileri degil intizamı temin etmek, 
keneli yerlerini bile temin edemiyor
lar. 

Nihayet Joe çıkıyor ve zencilerin 
elleri üstünde kaldırılıyor • 
Şimdi Harlem .zenci mahallesi bay

ram yapıyor .. Muazzam nümayişler o
luyor. Zenci aleyhdarı amerikalılarbi
le amerikalr zenciyi alkışlıyor. Sokak· 
lar adam almıyor .. 

Harlem gene beyaza galip! 

1 l·dsinirı de sildcıi 
Maçtan evel yapılan tartıda, Şmelin

gin 87,4 kilo, Lui'nin 90,l kilo ağırlı
ğında olduğu te~l>it edilmiştir. Buna 
nazaran her iki boksörün de antren
manlarda bir kaç kilo kaybettikleri an
laşılmıştır. 

D'" ıger maçlar 
Büyük maç bittikten iki dakika son

ra, programdaki diğer maçlar başlan
mıştır. Ağ.ır siklette J orj Bercia altı 
ravund üzerinden tertib edilen bir 
maçta yirmi yaşındaki Aleks Ketler'i 
sayı hesabile, gene altı ravundluk bir 
maçta Los Anjelos olimpiyad şampi
yonu orta siklet Karmen Bar Koskoga
yı keza sayı hesabiyle mağlüb etmiştir. 
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ÇukuroıJa,da Jüpiter mabedinin genel görünÜ§Ü 

T arsus'un arkeolojik ehemiyeti 
ve ta rihi 
durumu 

Tarsus zengin bir 

tarih yığını halindedir 
Tarsus (Hususi) - Her yerinde es

ki eserler bulunan Tarsus, çok entere
san bir tarih yığını halindedir. 

Bu topraklar üzerinde yirmi yıldan
berı çalışan mütehassıs Yalman Yal
ğın diyor ıu: "Topraklarında bir met
re derinliğincen, hatta toprak sathın-

' dan on beş metre yer altına kadar bu
lunan taş, toprak ve modelaj eserler 
baş döndür.!cek kadar çoktur." 
Kancıkkapı denilen büyük tarihi e

serin bugün hala altından geçilmekte
dir. 

Stüylen ve Sotrazis gibi eserler ha
la eski devirlerin abidesi halinde Tar
•usta mevcuddur. 

Yukarıda bir Eti kabartmcuı, altta tarihim yolları 

Geçen yıl belediyenin bulduğu ve 
ortaya koyduğu iki biçim şehir kana
lizasyonu şaşılacak eserlerdendir. Bu 
eserler kasabanın çok eskiliğine örnek 
&ayılmasa bile Sardanapal ve Eshabü· 
kehf ve Danyal peygamber adiyle anı, 
lan yerlerin bu adları eskiliğinden al
m~ o~uk~n şüph~izdi~ rl~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tarsusa şimdi güzel bir manzara M 1 k il 1 
veren büyük şelale, Roroo medeniyeti- em e e en manzara ar Bir memur odacıyı yaraladı 
nin son günlerde Tarsus çayının a
kıntısı şarktan garbe çevrildikten son
ra eski mağara mezarlıklarından aşı
rılara.k meydana getirilmiştir. 

Bir göçmen köyü 
Kozan, (Hususi) - Yurdumuzun 

her tarafına yerleştirilen göçmenler 
çalışıyorlar mı? ,, 

Buna her türk itiru kabul etmez 

Balıkesir, (Hususi) - Dursunbey 

inhisarlar memuru ile odacı arasında 

çıkan bir kavgada, memur odacıyı bı

çakla göğsünden ağır surette yarala

mıştır. Odacı hastahaneye kaldırılmış

tır. 

Tirede iki 
cinayet 

İzmir, (Hususi) - Tirey~ iki kilo
metre mesafede ve Odemiş yolu üze
rinde milaslı Mustafa oğlu Ahmed Ca
ba namında birinin cesedi bulunmus
tur. Cesedde iki kurşun yarası vardı~. 

Tahkikat neticesinde, Tirenin lhsa
niye mahallesinden Nuri Pulat namın
da biri suçlu olarak yakalanmış ve tp· 
bancası ile beraber adliyeye verilmiş
tir. Nuri, kendisine isnad olunan suçu 
reddetmektedir. Maktul, emniyeti u
mumiye nezareti altına alınmış eti

ki bir hırsu ve yankesici imiş. 
Gene Tirede Alacalı köyünde Kadir 

oğlu Alinin hizmetçisi Çankırılı Meh
med oğlu Yaşar namında biri, öteden
beri beraber yaşadığı Ayşe Taylan na
mındaki kadını sopa ve bıçak darbele
rile öldürmü,tür. 

Hadiseye sebep, kıskançlıktır. Katil 
yakalanmıştır. 

Konya' da eski eserler 

tomar ecı i llyor 

Konya, ~.ı..ı.u:.usıJ - ~onyanm netis 
ve tarıni eserlerinden .Karatay, lnce
minare ve lpıikçı cami ve meareseıerı
nın tamirlerine devam edılmekteC1!r. 

.tlu tamirler sırasında Karatay ve Ince
minarenin kubbe sıvaları ve saglam
hkları tetkik edilmek üzere temeUeri 
açtırılmış, ıç kısımlarda bulunan çini
ıerin onarılması için de tertıbat ahn
mıştr. 

.ıplikçi camiinin beyzi kubbesi çi

mento kalıplarla askıya alınmıştır . .Es

kiden kalan bu duvardan başka diğer 

duvarların sonradan vücuda ~etirildi

ği görüldüğünden bunlar es.ıslı suı ı:t

te yeniden yapılacaktır. Üzerindeki 

toprak atılarak yerine simon arme ya
pılacaktır. Bu işte kullanılacak mahe

me hazırlanmııtır. Yeni yıl büdcesm

den kafi miktarda tahsisat alınacaktır. 

Her üç eser yakında güzel bir hale gel

mif olacaktır. 

Muğla köylerinde 
çalı~malar 

Muğla, (Hususi) - Köy kalkınma 
davasına hararetle devam ediliyor. Hu
ııuai muhasebe tarafından getirtilen 

seyyar sinemanın köylerde gösterilme
sine başlanmıştır. llimiz:deki köylüler, 

her yeniliğe arzu ile intibak eden borç

suz, paralı ve çalıtkan adamlardır, 
köylü arıcılık ve tavukçuluk ıslahı 

işinde sıtma mücadelesinde, modern 
ziraat makineleri kullanmakta adeta 
birbiriyle müsabaka.ya girmiş vaziyet
tedir. 
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Gaziantebde deli tütün 
kooperetifi teşekkül etti 

Mekteb sergileri alôka uyandırd ı 

Gazianteb (Hususi) - Tütünleri -
mizin ekicilerine azami gelir getire
cek şekilde kıymetlendirme:C, kalite
sini düzeltmek maksadiyle tütün eki
cileri arasında kurulduğunu bildirdi
ğim (Hasankeyf tütünleri tarım ve sa
tış kooperatifi) idare meclisi seçile
rek bu hafta işe başlamıştır. Koopera
tifin ilk işi ekicilere kredi dağıtmak 
olmuştur. 

Deli tütün, Türkiyede yalnız şehri
mizde yetişir, yegane mahreci de Mı
sırdır. Her sene şehrimize yüz binler-
ce lira bırakır. Bu tütün şimdiye ka
dar mısırlı bir iki şirketle şehrimizde 

bunların komüsyonculuğunu yapan 

bir kaç tücarın inhisarında idi. Piya

sa bunların keyf ve arzularına göre 

değişiyordu. Ekicilerin zararına olan 
bu vaziyetin önlenmesi için girişilen 

teşebbüsler şimdiye kadar yürütüle
memiş ve nihayet İktısad Vekaletinin 
bir kooperatif ve bir ihracat birliği 

b.urulması yolunda aldığı tedbirle me
sele kökünden haJledilmiştir. Koope
ratif bugün i şe başlamış bulunuyor. 50 
oin lira sermaye ı lc teşekkül edecek o
lan birliğin de hisse senetleri satılmış, 
fo rmalitesi i'<mal edilmiştir. Birlik 
ı..ugimlerde işe başl;!yacaktır. 

Mektep aergileri 
Ders senesi sonu münasebetıyıe 

şehrimiz ilk okullarında birer resim 
ve elişi sergisi açılmıştır. Çr,k ragbet 
gören sergiler binlerce vatandaş tara-

fından ziyaret edilmiştir . 
Yeni neslin ne kadar iyi yetiştiğini 

vr güzel sanğatlarla olan :ılışkanlıkla
rının yüksekliğ ini belirten bu srrgi
lere aid bir resmi g önderiyorum. 

Burdur ilk oku lları sergısı 

Bur dur, (Hususi) - Bu sene ilimizdeki ilk okullar birleşerek 
müşterek bir sergi vücude getirmişlerdir. Sergiden b ir kö~eyi 
gönderiyorum. 

!sanın doğumundan taluninen 100 -
200 yıl önce Toroslardan Ta~usa ge· 
len içme suyu için yapılan teraziler
den bugün anc:ak bir kaç küçük parça 
kalmıştır. 

bir ıekilde evet denecektir. Size buna 
misal olmak üzere Kozanın Gazi kö- -------------~~~-----~~~~~~~~~~----~~----~---~~---------------~~~----~~~~~-------------------~~---~------~----~~~~~~------~--.... ·· ıııw •• Tarsusda yapılan son kazılar eski 

şehrin cenup dıvarlarını ve sur baki
yelerini meydana koymuştur. Şimdi 
şehrin varoşu tayin edilmiş ve eski 
Tarsus meydana çıkmıştır. 

Son gözlü kult: kazısı Kızvatna (Ki
likya) ve Tarsusun tarihini tamamla
mağa ve bir ilim hakikatini ortaya at
mağa kafidir. 

En eski Tarsusdan modern Tarsusa 
kadar geçen günleri belirten gözlüku
le kazısı türk tarihine de büyük bir 
aydınlık vermektedir. Tarsus altı ve 
üstü ile bir tarih hazinesidir. 

Toros dağlannın cenubunda, Gülek 
boğazının ağz:mda, şimali cenuba bağ
_ayan yolun üzerinde, yakın şark ta
rihini aydınlatan Göç yollarının kat
.nerleştiği bir yerde bulunan Tarsus, 
bunun içindir ki mukaddes kitablara 
.girmiş ve bunun için tarihi evleriyle 
~ ... ürk tarihinde yer bulmuştur. 

Arkeoloji çahı;>IJlalarının son mu
afakiyetiyle 4000 yaşına girdiiğ an
ışılan bu bölge hakkında kuş bakı~ı 

bir tarih etüdü yaparken, bugünkü 
medeniyetten başlayarak geriye doğru 
gitmek daha doğru olabilir. Fakat bu 
pek geniş bir not olur. - Ni - Ta. 

yündeki çalışmadan bahsetmeyi fay
dalı buluyorum. 125 evden ibaret o
lan göçmenler 1924 de Kozanın bir 
bataklıktan ibaret olan bu köşesine 
yerleştirilmişti: Göçmenler yurdları
nı imar etmeyi kendilerine bir vazife 
bilmif, türk köylilıüne has bir şekil
de çalışmış ve didinmişlerdir. 

Bataklık ve sazlıklar yerine şimdi 
mamlır şen ve sevimli güzel köy ev
leri kurulmuftur. 
Bataklıklar kurutulmuş pis suları

nın içilmesinden korkularak köyün 
muhtelif yerlerine 125 tulumba ku
rulmuştur. Göçmen köyünde beş sı

nıflı bir yatı mektebi yapılmış, kö
yün biidcesi 750 liraya çıkarılmıştır. 
Gaz:i köyü, ismine yakıfan modern 
bir türk köyü olmuıtur. Mektebe de
vam eden Atatürk çocukları fırsat 
buldukça müsamereler tertip ederek 
samimi toplantılar vücude getiriyor
lar. Ve köylüyü bu suretle aydınlat
mış ve eğlendirmiş oluyorlar. Köyde 
bulunan dükkanlar halkın ihtiyacına 
kafi gelecek mikdardadır. Bu arada 
bir berber, 2 demirci, 5 manifaturacı, 
2 fırın, 5 bakkal dükkanı vardır. Köy
de her türlü zeriyat yapılmaktadır. 

Karadeniz Ereğlisinde maç 

Zonguldak muhtelit takımı ile Ereğli halkevi takımı arasında bir 
.maç yapılmış ve ma~ı 2 - 1 Ereğlililer kazanmııtır. R eaim. heı- iki 
takımı bir arada göstermektedir. 

YURDDAN RESİMLER 

Çelikpalas'a 
~ 

bir bakış 
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Ulus fotoğrafçısı Hatay' da 

Orgeneral Asım Gündüz mihmandariyle konuşuyor Türk' ün kanı helal diyen yobaz hoca .. 
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Macar hikayesi L:''''''''A'''N'''D"A''Ç'''''''''l 
........ '' .................................... .. 

En büyük derd !. (HAVA SEFERLERi) 

Yazan : Magda Gabor Çeviren : F. Zahir Törümküney 

Ankara - lıtanbul arasında 

pazardan maada her gün : 

Yeşil köyden hareket 
Ankaradan hareket 
Ankaradan 

cumarteıi günleri 

9.30 
15.30 

14.30 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk ve Sakarya 
Salı : Eıe ve Çankaya ,. 
Çarıamba : Sebat ve Yenişehir ,. 
Perşembe : İstanbul eczanesi 
Cuma : Merkez 
Cumartesi : Ankara 

HALK ve YENl 

SİNEMALAR 
Seanı saatleri 

Y&Nl 

14.45 
16.45 
18.45 

YENİ 

13 
14.45 
16.45 
18,45 

YENİ 

11 
13 
14.45 
16.45 
18,45 

Her gUıı 

Cumartesi gilnleıi 

Pazar güıılerl 

Geceleri saat 21 de 

HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

- Canım beni seviyorsun değil 
mi? 

.Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
- Hiç baştan savar mıyım güze- caat tehir: (1023-1024). - Şehirlerara-

lirn 1 Söz veriyorum sana. Buluncaya 11: (2341-2342). - Elektrık ve Havagazı 
Anna, sabah kahvaltısını yapmak 

üzere yemek salonuna gelen kocasını 
bu sualle karşıladı. 

kadar dolaıucag~ım. Arıza Memurlutu: (1846). - Mesajeri 
:s- Şehir Anbarı: (3705). - Taksi Te-

Teiaşla çayını içti. Daireıine gitti. ıefon numaraları: Zincirli cami civarı: 

Erkek kaşlarını çattı. Mırıldanarak 
cevab verdi: 

Öğle yemeğinden sonra vadini yerine (2645, 1050. 1196). - Samanpazarı civa-
getirmek Üzere rar"ıya çıktı. rı: (2806. 3259). - Yenişehir, fiavuzba· 

:ı; :r şı, Bizim taksi: (2323) - Havuz başı: 
Hava çok güzeldi. Raffay ke!'ldi Güven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 

kendine karar verdi. Karısının istedi- - Çankırı caddesi. Uluı taksi: (1291 ), - Artık buna emin olduğunu zan
nediyordum. 

Raffay, karısını, hala nişanlıhkla
rının ilk günlerinde olduğu gibi çıl
gınca bir aşkla seviyordu. Karısının 
sualine daha güzel bir cevab verebi
lirdi. Fakat, beş senelik evlilik haya
tında, Anna'nın kendisinden mühim 
bir şey istiyeceği zamanlarda daima 
bu kabil sözlerle işe başladığını öğ
renmişti. 

Anna, kocasının çatık kaşlarına e
hemiyet vermedi. Kedi gibi sırnaşa
rak sözüne devam etti : 

- Senden büyük bir ricada bulu
nacağım. Her halde beni kırmazsın? 

- Hay, hay. Yalnız şunu evvelden 
haber vereyim. Şimdi param yok!.. 

Raffay'ın sözleri pek cesaret vere
cek mahiyette de ildi. Kadın kırılmış 
gibi yaptı: 

- Senden bir §ey ister istemez, he
men paradan bahsetmen doğrusu ba
na çok tuhaf geliyor. Bir kere iste
diğim şeyin ne olduğunu öğren, on
dan sonra isyan et. 

_ Çok iyi biliyorsun ki; senin ar
zularını yerine getirmek benim için 
en büyük bir zevktir. Ne yapayım, 
aldığım maaş san~ istediğim §eyleri 
almağa kafi gelmıyor. Yoksa ... 

Anna, bir kahkaha attı: 
_ Lüzumsuz yere dilşilncelerini 

meydana çıkardın. Hasisliğini belli 
ettiğine hakikaten y~zık ?ldu. Rica 
edeceğim şeyin para ıle hır alakası 
yoktu. Nihayet bir kaç kurufluk bir 
işti. 

Raffay, durup du~ur~en ~rıa~n!n 
canını sıktığına üzlildu:. _Fa .at, ışın 
ucunda para olmadığını ogrenınce ge
niş bir nefes aldı. Bir kaç kuruşun ne 
ehemiyeti vardı. O, gene otur, kırk 
liralık bir masraf kapısı açılıyor zan· 
nederek korkmuıtu. Hislerini karısı
na belli etmedi. Sakin bir ta vur la: 

- İki gözüm, ne istiyorsan açık 
söyle! Beni böyle bilmece hall~tmek 
için uğraştırma. Biliyorsun vaktım de 

ği kordeliyı çabuk bulursa, §Öyle bir 
saat kadar parka gidecek, biraz dola
şıp, hava alacaktı. 

••• 
Akşam saat yediye doğru kan, ter 

içinde eve döndü. Yorgunluktan ba
caklarında adım atacak hal kalmamış
tı. Öyle öfkelenmişti ki; yüzünden 
dü§en bin parça oluyordu, 

Anna, kocasını bu vaziyette görün
ce korktu. Merakla sordu: 

- Yavrum ne oldun? Yoksa hasta
landın mı? Pek bitkin görümtyoraun. 
İıtediğim kordellyı bulabildin mi? 

Raffay hırçın bir hareketle p.pka
sını bir sandalyenin Uzerine fırlattı. 
Tek bir kelime söylemeden yemek sa
lonuna elrdt Suausluktan yanmııtı. 
Bir bardak MI lçtL Paketini çıkarıp 
bir ıigara yaktı. Bir müddet dik, dik 
karısının yüzüne baktı. Sonra yorgun 
bir sesle söyledi: 

- İstediğin kordelayı bulamadım. 
- Adreslerini verdiğim mağazala-

rın hepsine baktın mı? 

- Yalnız o mağazalara değil, Bu
dapeıte'nin ne kadar moda eşya satan 
mağaza ve dUkkanı varsa hepsini gez
dim. Hiç bir yerde kırmızı üzerine 
krem renkli küçücük kutlar i9lenmiş 
kordela bulamadım 1 

- Şimdi anladım 1 Tabii bulamazsın 
ya. Ben sana kırmızı üzerine krem 
renkli demedim. Krem renkli kordeli 
üzerine kırmıziyle itlenmit küçücük 
kuı resimleri dedim. Sen renkleri ka
rıştırdın. 

Raffay'ın, artık sabrı tükenmişti. 
Birdenbire maıanın üstüne bir yum
ruk vurdu. Ba~ırmağa baıladı: 

- Renklerin ehemiyeti yok 1.. Han
gi mafazaya girip aradımaa, bana gül
düler. Boı yere dolaıtığımı söyledi
ler. Bütün Budape§te'de bu çeıid kor
deli bulmanın imkanı olmadığında is
rar ettiler. 

yok. . 
- Bugün öğleden sonra daıreye 

gidecek misin? 
- Hayır, gitmiyeceğim. . . b 
- Biraz rahatsız olduğum ıçın ~-

Anna, sevinçle g8zlerini açtı. Neşe 
ile gUlmeğe baıladı. Raffay hayretle 
karısının yüzüne bakıyordu. Deli mi 
olmuıtu bu kadın: 

Otobüılerin ilk ". aOD 
Seferleri 

Sabah Akşam 
t ık Son 
sefer sefer -

Uluı M. dan K. derc:'ye 6.45 23.00 
K. dcre'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Cankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

Ulua M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulua M. na 7.00 20.30 

Uluı M. dan Ke<llSren'e 15.00 21.00 
Kec;lörcn'den Uluı M. na 6.30 21.30 

UIUI M. dan Etlik'e 15.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'dcnUluı M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 -.-
Aa. fabL dan Cebeci'71 -- 17.00 

Yenlıehfr'den tTlaa M. na 7.00 2S.OO 
Uluı M. dan Yeniıeblr'ı 7.10 aa.oo 
S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'deıı S. pazarı'na 7.30 0.45 

~ U. Meydanı ile lstasyon arasında her 
bet dakikada bir ıefer olup tren za
manlan seferler daha sıktır. 

~ U. Meydanı ile Yenlıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Sarnanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vantr her bet dakika· 
da; saat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada; aaat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntuam aeferlr. nrdır. 

1 Akfamları Uluı Meydanından sut 23 
deki son ıeferlerle bunların Uluı Mey
danına dönüşleri sinemaların dalılııı 
saatlerine ttbldirler. 

Poata Saatleri 
Teahhütlü 18 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar ht ... nbtıl cihetine 
mektub kabul eder. 

Lüzum l u Telefon 
Numara l arı , 

Tren 
Haydarpap'ya 

Samsun hattına 

Diyarbakır hattı 

Saatleri 
Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.SO 
de (Pazartesi, per· 
tembe. cumartesi 
Toroı ılirat.) 

: Herıün 9,35 (Ka)'11e
rl, Sıvas, Amasya bu 
bat üzerindedir.) 

: HerıNn 9.35 

Zonııuldak hattı : 15.00 
Krnklı:ale'ye rayotobüı • 115.05 

gün sokağa çıkmıyacağım. Halbukı; 
alacağım mühim bir şey vardı. Bunu 
sen yaparsın, olmaz mı? 

- Çıldırdın mı kuzum? Bütün ~ü
nümü böyle saçma bir şey için ber
bad ~t!.in. Af diliyeceğin yerde, bir 
de gulu yorsun ha ı .. 

GON O EL IK 

Raffay, şimdi daha geniş bir n~fe~ 
aldı. Oğleden sonraya kendine ilize 
bir program yapmıştı. Arkadaşların· 
dan birinin evinde buluşup poker oy· 
nıyacaklardı. Öğle yemeğini yedikten 
sonra derhal çarşıya çıkıp karısının 
istediğini alacaktı. Bu işi yarım saat 
içinde bitirirdi. Akşama kadar epe~~~ 
vakti kalacaktı. Rahat, rahat istedıgı 
gibi eğlenecekti. .. 

Kadın, kocasının yumuşadığını go· 
riince sözüne devam etti: 

- Sevincimden gUlilyorum, koca
cığım. Bilmezsin, tasavvur edemezsin, 
ban~ ne .~•dar büyük bir miljde ge
tirdın. Dun sabah, kendime yazlık bir 
şapka- aldım. Şapkacı kadın, aldığım 
şapkanm Pariı'in en IOn modellerin
den olduğunu ve Urerindeki kordell
nın bütün Budapeıte'de bulunmadığı· 
nı temin etmiıti. Doğrusu ppkacının 
sözüne pek inanmadım. Onun için 
senden rica etmiıtim. Aman, timdi ne 
kadar mesudum bilsen 1.. Şapkamın 
bir eıini arkadatlarımdan hiç birinin 
batında görmiyeceflm. Aman allahım 
ne biiyUk saadet... Ne bUyük saadet 
bul... 

Yeni muallimlerimiz 

. 
Hicri - 1357 
Rebiül'lhir: 24 

S. D. 
Güneı: 4 28 

Rum' - 1354 
Hasiran: 11 

S. D. 
Akpm: 19 45 

KÜ(ÜK DIŞ HABE RlER 

X Belsrad - 1000 Yucoüav Skol'u 
Slavlar aruı Skol'lannın müaabakala-
nna ittirik etmek tbere bugün Prag'a 
gideceklerdir. Gueteler, bu münase
betle Prag'da yapılacak batlıca müsa
bakalar esnasında 6000 kadar Y ııgos
lav Sokol'unun bulunacafım yazmak
tadırlar. 

X Belgrad - B.Stoyaıdinoviç berabe
rinde hususi kalem müdürü B. Protiç 
oldufu halde dün İtaJya'dan d8nmüş
ttir. 

İtalya İspanyadaki 
gönüllüleri çekecek mi? 

Musolini İngiliz - İta lya itilôfını n 

meriyete girmesini Çemberlayn'dan çok istiyor 
............................... 111111111111111111111 1 11 ...... .. . . .... ..... .. 1ı11111 1 1 111 11 11 11 11111 111 11 1 1 111111 

J 
Tali karışmazlık komitesindeki 1 
anlal'ma etrafında fransız ve 

ı İngiliz gazetelerinin yazdıkları 
.................................................. . . .... ... . 1 1111111111 1 1111111 1 11 11 1 11111 11111 111111111 1 1111 11 

Paris gazeteleri, dün karışmazlık ko
mitesinde husule gelen itilaf ve Çem -
berlayn'in Avam Kamarasındaki bcya • 
natı hakkında tefsirlerde bulunmakta • 
dır. 

Repüblik gazetesinde Piyer Domi -
nik, şôyle yazıyor : 

" İspanya hakkında Çemberlayn'in 
bir düşüncesi vardı: Müdahale etme -
mek ... Bu, aynı zamanda bizim de dil -
şilncemiz idi. Şimdi ise, ecnebi kıtalan
nın İspanya'dan çekilmesini istiyor. İs
panyollar, diğer ecnebi devletlerinden 
kurtularak memleketin imarı için tabii 
bankerleri olan İngilizlere döndükleri 
zaman Çemberlayn, partiyi kazanılmı§ 
addedecektir." 

Jur • Eko dö Pari gazetesinde Leon 
Baibby şöyle yazıyor : 

" Dünkü itilaf ümid edilen neticele
ri verirse, İspanya' da İtalyan ve alman 
gönüJJüleri ateş hattından uzaklaştın -
lacaklardır. Bu itiHif, İtalyan - ingiliz 
itilafını tamamlaması lazımgelen fran
sız - İtalyan muahedesinin akdini gecik
tirmek için Roma'nın icad edeceği her 
türlü teahhur ve bahanelere 1ed çek -
mektedir. 

Fransız - italyan muahedesi akdedil

''Daladiye hükümeti, karıımazlık 
itilafı mucibince Pirene hududunun ka
panması ifini her türlU mUnakaıa mev
zuu olmaktan kurtarmak için kendili -
ğinden icab eden tedbirleri almıştır. Bu 
mükemmel bir harekettir. Londra ko-
mitesi ise ingiJiz planını kati surette ka
bul etmiştir. Bu da mükemmeldir. Bu 
suretle herkes teahhildlerini namuska-
rane ifa ederse ufuk aydınlanır." 

Övr gazetesinde Madam Tabuis ya-
zıyor : 

"Harici siyasetin milşktil yeni bir 
safhası bir kere daha Fransa ve İngil -
terenin daha sıkı bir ittihadına müncer 
oluyor." 

Ob gazetesinde Brido f(iyle yazıyor: 
" Mazi, cesaret vermiyor. Eskile

rinden farklı müıbct ve seri neticeler 
verebilecek yeni bir gayret sarf edilme -
si Ia:ı:ımdır." 

Popüler gazetesinde Leru yazıyor: 

" İngiltere hükümeti Eden'in yap -
mak istediği gibi, İtalya'dan karışmaz
hğa tamamile riayet etmesini istemiş 

olsaydı ve Roma milzskereleri İngilte
re, Franaa, İtalya ara111nda üç taraflı 

mezse İngiliz - İtalyan itilafının hiç bir müzakereler ıeklini alsaydı, İspanya 

kıymeti kalmaz." 

1 

meseleli sulha daha milaaid umumi bir 
Figaro gazetesinde Vladimir Dor- anlaşma çerçevesi içinde çoktan halle-

messon, §Öyle yazıyor : dilmiş olurdu." 

Tuna nakliyatı üzerinde 
yeni güçlükler mi ç ı kıyor? 

Anılus'fan sonra yeni vaziyet 
Son gelen r~~en gaze~eler.i, bilhas- , s~ı~ bil~ir~~ğine göre, Çekoslovakya 

sa çek meseleıı ıle Tuna uzerınde dur- bukwnetı muzakerelere eaaa olmak ü
makta ve vaziyeti uzun boylu tetkik zere Henlayn'in muhtırasını kabul et
etmektedirler. Bu arada Arguı gaze- miftir. Bu haberin Fransa membala
tesi, Tuna nakliyatında Avrupa~:~ rından çıkması çok manidardır. İ§bu 
~nfaatleri b~şhğı ~ltınd~ ne~rettıgı milzakerelerin iyi bir netice vermesi 
hır yazıda ezcumle fOyle dıyor • . de bir cihetten enternaıyonal havaya 

"Son zamanlarda en~er.nasyonal sı- bağlıdır. Alman matbuatının .on gün-
yaaette vukua gelen hadıaeler, Tuna . . . . ,, 
havası vaziyetine de tesirini göster- lerd~kı neşrıyatı ."garp cephesının 

kt · d d B ı.ı:dıa' eler her ıki tarafmdakı heyecanları teı-me en gerı urma ı. u uc& • • • 

den bilhassa iki taneıi bizi yakından kın etmek noktalarından çok manıdar
alakadar etmektedir. dır. Meaeli, Frankfurter Zeitung, ga-

Birincisi, 14 ikinci teşrin 1936 tarih- zetesinin Paria muhabiri yazdığı bır 
1i hadisedir. Bu tarihte alman hüku- mektubta 9öyle diyor: "Fransız mille· 
meti, enternasyonal nehirler komis- ti, terefli ve akıllı bir sulh istiyor. A
yonuna dahil bulunan devletlere birc:r vantür ve tahrikat istemiyor. Daladi
nota göndererek, sulh muahedeleri iıle ye ve Bone aerıüzeıtçi olmaktan çok 
enternasyonal nehirlere tatbik edilen uzaktırlar. Çekoslovak buhranının 

rejimi tanımadı~ını bildirmiıtir. daha ziyade fiddetlenmeme&i için her 
ikincisi Avusturyanın Almanyaya ikiai de ellerinden gelen bütün gayre-

İngiltere 
Taynıis gazetesine göre İtalya
nın anlaşma ında zaruret var 
Karışmazlık komitesinde dün husule 

gelen itilaf bütün partilere mensub ga
zeteler tarafından büyük bir memnu -
niyetle karşılanmaktadır. Bütün alaka 
bu itilafın muhtemel inkişaflarına ve 1-
talya'nın İspanyaya tavassut teklifleri
ne karşı hareket tarzı üzerinde temer
küz etmektedir. 

Umumi surette matbuattan anlaşıl
dığına göre, bu meselenin münakaşası 
için İngiltere İtalya'dan daha müsaid 
bir vaziyette bulunmaktadır. 

Taymis gazetesi muhasematın niha
yete ermesi için ltalyada :mevcud olan 
sebebler arasında hükümetin iktısadi 
ve mali hesablarını altüst eden buğday 
rekoltesinin fenalığını ve liretin kıy -
metten düşmesi üzerine halkta için, İ· 
çin kaynayan memnuniyetsizlik şayia
larını zikretmektedir. 

Bu gazete şunları ilave eylemekte . 
dir: 

"İtilafın tasdikı İngilterenin mali 
bir yardımına imkfin verebil · ·•ir. İ-
tilaf tasdik edilmediği takdird böy 
le bir yardım bahis mevzuu olamaz." 

Niuz Kronik! gazetesi şöyle yazı
yor: 

" Musolini, itilafın meriyete girme
sini Çemberlayn'dan çok istiyor. Haki 
katta İtalya için iktısadi ve siyasi bir 
zaruret mevcuddur." 

Süriç bir hafta bir sanator
yomda kalacak 

Moskova, 23 a.a. - Sovyetler birli
ğinin Parla büyük elçisi Süriç hakkın
da ecnebi memleketlerde dolaşan barı 
haberler hakkında şurası tasrih edile
bilir ki Süriç, amerikan büyük elçisi 
Davis şerefine Hariciye komiseri Lit· 
vinof tarafından yapılan kabul resmi
ne 1ıtir~k etmif ve bir hafta kadar kal
mak üzere Motkova civarmdald bir sa
natoryoma gitmi§tir. 

Sulann istilasına uğrayan 
bir mabcd 

Portland, 23 a.a. - 300 sekeneıi 
bulunan Pilotrok kasabası bir hortum 
istilisına uğramıştır. 

Suların irtifaı, birkaç dakika içinde 
bir metreyi bulmuıtur. Ahali, vaktin
de kaçmağa muvaffak olmuş ve yalnu 
maddi hasarat vukua gelmiştir. 

Bu hasarat 50 bin dolar tahmin e
dilmektedir. 

S P O R ...... ............... . 
Bu haftaki 

Bölge kupası 
maçları 

Bölge futbol ajanlığından: ilhakı tarihi olan 11 mart 1938 hidiae- t' .. t dı'ler Kendi•ı'ne h k 1 
·d· B. ' b' · - . . • ı gos er · - a sız o a-

sı ır. ırı ırıne baglı olan bu ıkı hi- k 'ddet planları atfedı.le Al 
d . 1' h _ . . ra şı n roanya-
ıse, una avzasında dogurdugu yenı "ku'netı'nı' muhafaza tme i t 

· 1 dol . . nın,su e s, ran-vazıyet er ayısıyle bızı çok yakın-

1 - Bu hafta yapılacak "Bölge ku
pası" maçları qağıya yazılmıştır. 

dan alakadar etmektedir. Filhakika sız ricalini çok memnun etti. Fransız
Almanya, enternasyonal nehirler re- !arın bu vuiyetine biz de çok kıymet 
jimini kaldırmakla ve Vıyanaya kadar _v_e_rm_e_k_te_y_i_z._" _________ _ 
uzanmakla, Tunada harpten evelki va
ziyeti ihdas ettni§ oluyor. 

Kliçük Romanyanın yakın bir mazi
de, Tunada "Demirkapı" teamiye edı
len mahalde tatbik edilen reJime kar
şı ne kadar mücadele ettiğini hatırlı
yacak olursak, hali hazırda nıiJtl men
faatlerımızi korumak için ne yapmak- 1 
lığımızın lizım geleceğıni anlarız. 2 

1856 tarihinden büyiık harbın çıkı
şına kadar Tuna a~ularında romen 
devletinin inkişafı, enternuyonal 
nakliyat menfaatleri ile bir ahenk ola
rak gıtmiştir. Romanya, Tunada enter- S 
nasyonal seyrüsefer ıerbestliğinin 

muhafızı vaziıesini gormilştlir. 
Tuna meselesı altmış senedenberı 

bu suretle cereyan ctmittir. Bundan 
böyle de meçhul aldbetlere doiru yan. 
lif adımlar atamayız." ~'.._...._ ...... _ 

Çek mesele•l ve Parla Soldan Hl• v• 7ultauda11 •ı•lı7•: 

25. 6. 938 cumartesi saat 17 Ankara 
Gücü - Gençler Birliği A takımları 
hakem: Sırrı 

Maçlar muhafız Gücü sahasında o -
lacaktır. 

2 - Bu maçlardan sonra A ta
kımlarının birincilerile, lise ve meslek 
okulları birincisi Gazi lisesine, şild ve 
lik birincisi Harb okulu idman yurdu
na kupa ve şildleri verilecektir. 

Takımların müsabaka kıyafetlerile 
sahada bulundurulmaları lazımdır. 

3 - Gençler Birliği ve Ankara Gü -
cü A takımlarının maçları bitince bi • 
rincilik kupa ve şiltlerini alacak takım 
larla bu meyanda madalyeleri verile -
cek güreıçiler sahada kendilerine gös
terilen yerleri alacaklardır. Bundan 
sonra : 

1 - Güre§çilerin madalyaları, 
2 - Harb okulu idman yurdunun 

şildleri, 

- Krem renkli bir ipek kordeli is· 
tiyorum. Kordel§, sekiz santim ge!'iş· 
liğinde olacak ve üzerinde kırmızıyle 
işlenmiş küçücük kuşlar bulunacak. 
kuzum bunu ihmal etme. Çok lazım. 
nir metre kadar.. Alırsın değil mi? 
nak, sana dört beş mağazanın adre
sini de veriyorum. Bu mağazalardan 
birinde olmazsa diğerinde muhakkak 
vardır. 

- Ben şimdiye kadar böyle korde· 
la hiç gönnedim. Acaba bulabilecek· 
miyim? 

Bu yıl muallim mekteblerinden me
zun olan gençlerimiz muhtelif vili
yetlerin ilk tedrisat kadrolarına tayin 
edileceklerdir. Tayinler ağustos için-

de yapılacaktır. Kültür bakanlığı, vi
layetlerden kadro vaziyetleri ile açık 
muallimliklei mikdarını sormuştur. 
Bakanlık muallim kadrosuna bu sene 
giren gençlerimizin tayini etrafında 

ilk huulıklanna b1flaınııtır. 

X Vlll'fOV.- Yan reemt t.kra ajanaı, 
Polonyalı halkın Danziı'deld nazi me
murlar taraf mdan itisafa uğratılmak
ta olduğunu haber vermektedir. 

X Londra--Bqvekil Çemberlayn A
vam kamaraaında Norman Davia'i ka
bul etmiı ve müteakiben gene Avam 
kamarasında Almanya büyük elçisi ile 
ıöriifmüıtür. 

Timpul gazetesi, garp cephesinde 
yeni bir şey bafhğı ile siyasi sütunun
da neşrettiği bir yazıda ezcümle fÖyle' 
diyor: 

1- Sabiha Gökçenin ilk ai74ret ettiii doat 
pblr - Miklb. 

3- Sabiha Gökçen'in ilriDci uiraiL 
4- Efrad 
5- En kuvvetli ba7Y&D • UJdD. 
6- Be7cir - Bic anda dotınuı Ud 'ocak 
7- D&lllU'lanmuda dolatan • Akmaktan 

3 - "Bölge kupası,, maçlarında bi • 
rincllifi alan A takımlarının kupaları, 

4 - Liee ve meslek okulları birinci
si Gazi lisesinin kupası ... verilecektir. 

5 - Bölge başkanlığının tensibile 
bu merasimi bölge güreı ajanile Mu -
hafız Gücü saha komiseri idare ede
celderdir. - Bulmamana imkan yoktur. Da

ıa geçenlerde bir arkadaşım almı§. 

.Baştan savmağa kalkarsan o başka 
nıesele. 

"Çekoalovakyada belediye intihab. 
ları bitti. Çek hükümetiyle alman 
partisi arasındaki müzakereler kati bir 
safhaya girmek ünredir. Havaa ajan-

milAri flOL 
8- Entll'llU70ftal fuann açılacaiı ıehri

mb. 
9- Babnaktaa emir - ADllıkt8a emir -

AbL 

6 - Kulilblere on beter davetiye ve
rilecektir. Kulüblerin bu davetiyeleri 
lik heyeti mutemedi Hikmet Akgöl
den aldırmaları lazımdır. 



Nafia memurlar1 arasında 

Nakil, tayin 
ve terfiler 

Bolu fen memurlarından BB. Hul-
ki Erkal Mardin fen memurluğuna, 

Manisa yapı işleri baş fen memurla
rından Sacıd Soylu lzmir yapı işleri 
fen memurluğuna, Trabzon - İran 
transit yolunda baş mühendis Fehmi 
Tokay terfian Ağn vilayeti nafıa mü
dürliığüne, Amasya baş fen memuru 
Hüsnu Kars baş lenmcmurluğuna, .Ma
latya yapı baş ıen memuru .t..eki Lıun
gör merkez bınalar len heyetı baş ten 
memurluguna, bakanlık malzeme mü
dürliıgü memurluguna açıktan Osman 
Zeki Yılmaz, lzmır miıhendislerinden 
Zihni Arısoy terfian lstanbul teknik 
okulu mualhm muavinliğıne, Deri.nc:e 
traves fabrıkasında fen memuru Salih 
Seyhan su ışlerı ten memurluguna, 
Erzurum baş ıen memurlarmaan ı'lus
ret Samsuna, Ankara su suı:gecı kim
yagerıı~ıne açı.Ktan füehmet Ah lJner, 
.aJıyarbakır · \..lzre hattı ınşaatı asıs· 

tanlıgına açıktan Mcnmet .:>aıım l:!.r
dağ, Aars ıen baş memuru ~aşar ~r
gin Amasya fen baş memurluguna, hr
zurum nana muneııaısJerıncıen '.1 evıık 

~anakka!e vuayetıne, Kocaeıı yapı ış· 

ıerinde baş ten memuru .Manmuu 1~e
dım ttatunogıu ıuarıısa v1 . .s1etıne, 
.ıvıanısa baş ıen memurıarınaan .ı<~cep 

BingoJ v11ayetıne, 'sorum bat; ıen mc
murıarmdan ::ıaaı .:>ıvasa, x ... pı ,,.ıerı 

bınalar ien heyetıncıe re5Sa1n Luth 
l:ankur Trabzon yapı ışıerı baş ten 

memurluguna, maızeıue mucıurıugun
cıe Aemaı Arıkan ter nan aynı cıaıre 

muame1cit memurıul;',Ulld, Yo.ıı• ı::1ı:u u· 
mum mucıurıu~u oıııiui:ı.r ıeu u.:,rctı ~e

l~~~~I 
Matbaacılara 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 

1 - Matbuat umum müdürlüğü A -
yın Tarihi adlı mecmualarla altı halk 
kitabını kapalı zarfla eksiltmeye koy
muıtur .• 

2 - Mecmuaların her biri bin yü
zer, kitablar ikişer bin tane basılacak
tır. 

3 - Kitab ve mecmuaların tahmini 
bedeli 12.804, vt muvakkat teminat 961 
liradır. 

4 - Şartname, Ankarada matbuat 
umum müdürlüğünde parasız olarak 
verilir. 

5 - Kapalı zarfla eksiltme 4. 7. 938 
günü saat 10.30 da Ankarada Dahiliye 
Vekaleti binasındaki matbuat umum 
müdürlüğünde yapılacaktır. (2000) 

2923 

1 

........ t ........................................... I 
Hava kurumu .................................................... 

Defler, Cedvel, talimatname 
yaphnlatak 

Türk Hava Kurumu Genel Mer
kezinden : 

Türk Hava Kurumuna aid 1200 def
terle 10600 cedvel ve 600 talimatna
me 28. 6. 938 tarihinde eksiltmeye kon-
muştur. 

Nümune ve şartnameyi görmek is
tiyenlerin Kurum satın alma komisyo· 
nuna müracaatları ilan olunur. 3992 

,. 

.al il llll 1111111111111111111111111111111 a.. 

fi .Nuri Teker yapı ış.lcri umum mu1.1ur 
muavınhgıne, naKcirı ten memuru ::ıa· 
lihaddin Van fen memurıuguna, mu
habere ve mursıle muşavırı i\rıt Ue· : 
mirer hava yolları devlet ıı;ıetmc u- : 

-UYAN VE YAŞA : 
Mevsimin en nefis eseri : 

uru~ 

T apo ve Kadastro U. Md. 

Ankara Merkez Tapu Sicil Mu
baEızlığmdan : 

Sincan köyünde Karakuyulu mev
kiinde Emir Hüseyin, kahveci tarla
ları ve Karakuyu yazısı ile çevrili 
130 ar tarla K. evvel 307 tarih 1 sıra 
No: Ju tapu kaydiyle Abdullahoğlu 
İbrahim namına kayıtlı olup muma
ileyhin vefatiyle İsmail ve lzzet ta
rafından intikali taleb edilmek üzere 
tanzim kılınan ilmühaberin köy ihti
yar heyeti tarafından bu arazinin u
zun zamanla terk ve tatil edilip beş 
kişi tarafından işgal edilmekte oldu
ğu ve ibraz edilen senedin hukuki 
kıymeti kalmadığını bildirir şerhi ve
rilmiştir. 

1515 No: lu kanun hükümlerine tev
fikan bu gayri menkulün tasarruf ve 
zilyetleri hakkında tahkik ve tetki
kat yapılmak üzere 13 temmuz 1938 
çarşamba günü mahalline tahkik me
muru gönderileceğinden bu gayri 
menkul üzerinde tasarruf ve herhan
gi bir ayni hak iddiasında bulunanla
rın resmi vesikalariyle birlikte bugü
ne kadar mu haf ızlığımıza veya tah -
kik günü mahallinde tahkik memuru
na müracaatla itirazlarını bildirmele
ri ve tahkik günü komşularının da 
mahallinde hazır bulunmaları ilan o-
lunur. 3985 

·' Ankara Belediyesi 

Paıai tesviyesi ve nakliyit 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Çocuk Esirgeme kurumu ile 
Bahriye caddesi arasındaki pasajın 
tesviyesi dolayısiyle hafri ve Akköp
rüye nakli on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (720) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (54) lira
dır. mum mudur muavınııgıne, .oursa baş ':iunllllllllllllllllllllll·111111111111 r 

fen memurlarından huseyi.n hwsnu 4 - Keşifnamesini görmek isteyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 5 temmuz 938 salı gü

" nü saat on buçukta Belediye encüme-

yapı ışlerı bh·-·-· .ı.en heyecınae yilpı 
baf ten memuru nayrı ıu.aıatya t..ıci)> 

fen memurluguna, Uumuşnane uaş h:n r 
memurlarınaan Seyti Antalya.ya, .t>ur- nine müracaatlar:. (2033) 3984 

aa baJ fen .ı:nemurıarmcıan .buıend .t..r
auruma, Van ba9 len memurlarından 
lımail Samsuna, Bolu yapı baş me
murlarından Ziya Kana, .tsuraa )>O&a· 

lar baJ fen memurlarından Huseyın 

Hüınü Muşa, Çorum f<>Ular ba9 fen 
memurlarından Mehmet Ali Gumuı
haneye, Gümüşhane bat fen memurla-
nndan Ali Seyhana, Erzurum yaptbaf 
memurlarından Saim Kırşehıre, Kars
tan Fuad Boluya, Hakinden Tahir 
Samıuna. Çoruhtan Nadir Afyona, la
partadan N eyir .Fikret Ağrıya, Ur.ta
aan Niyazi ~irneye, Antalyadan Ta
lat Muşa, Çankırıdan Galib Siirde, 
Diyarba.kırdan Hüseyin Çanakkaleye, 
Amasyadan Halid .bıngoıe, Aydınuan 
Halid Ziya Siirde, Erzurumdan T. Na
ci 'Giımüşhaneye, Ağrıdan .Hasan bur
aaya, Siırdden Hakkı lapartaya, Sey
handan Sali.haddın Hakariye, Sam
aundan Nadir J:.rzuruma, J::Singölden 
Cemil Manısaya, Hakariden lfıehmet 
lspartaya, Çanıurıdan Salih Erzuru· 
ma, Muştan J.smail Çanakkaleye, Sam
ıundan Fazıl Uyanık Urfaya, Samsun
dan İhsan .Erzuruma, Kütahyadan .1' u
ad Hakariye, Çanak kaleden Nurettin 
Diyarbakıra, .Eskişehirden Zeki Çoru
ha, Çanakkaleden Ratıp Bitlise, Nığ
deden Yümni Zonguldağa, Kırklare
liden Galip Eren Çoruha, Malatyadan 
Nuri Niğdeye, 1spartadan Sadık Ante
be, Afyondan Enver ve Edirııeden Zi
ya Çoruha, nafıa şirket ve müe11eseler 
umum müdürlüğü muamelat mü:lürü 

DIŞ fABIBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has· 
taJanru kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Halda Apartımanı No. 1 

Hilmi Bariç terfian komiserliğe E
dirne nafıa müdürü dördüncü sınıf baış 
mühendis Kemal Ölçer terfian üçün
cü sınıf baş mühendisliğe, lsparta na
fıa müdürü dönrdücil sınıf baş mü
hendis Muhtar Çakar terfian üçüncü 
sınıf baış mühendisliğe, demiryollar 
inşaat reisliğinde elektrik mütehassı
sı Cezmi Selce terfian şirket müesse
seler umum müdürlüğü elektrik mü
hendisliğine tayin ettirilmişler ve .. 
Bursa şosalar mi.ıhendislerinden Mid· 
hat Göze, Konya yapı işleri memurla· 
rından Naci Toluz, Ankara ŞOJ>Cler 
fen memurlarından Enver Yücel, Si
nop mühendislerinden Hamdi Uyal, 
Hukuk müşavir muavini Tahir .day
dur, tarife ve ticaret müşavirliği mü
teh:ssıslarından Rüçhan Akıncı, Trab· 
zon yapı işlerinde fen memuru Rüştü, 
İstanbul mühendislerinden Hakkı, 

Gümüthane mühendislerinden Fevzi 
Ataç, Trabzon yapı işlerinde fen me
muru Rüşdü, Anteb yapı işlerinde 
mühendis Cemil ve Ankara şosalar 
fen memuru Turgud Arıkoğlu terfi et
tirilmişlerdir. 

l~ll.UJMIBADA 
CAN KUQTACllO. 

Baskül alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Hayvan pazarına konulacak 
baskül on beş gün müddetle açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1500) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (112,5) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen· 
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 5 temmuz 938 salı gü
nü saat on buçukta Belediye Encil • 
menine müracaatları. (2031) 3982 

Muhtelif yol inıaah 
Ankara Belediye&inden : 

l - rıacıınusa, '.,-IKrl.1'çııar, Hacet• 
tepe, Çanaklar, Maıtepe'cıe fıarke bah
çeıı evler kooperatıfı şose, Yükselin 
temdidi, .Bclvu, ::>ıhıye sokağı, Adliye 
Sarayı - Saman pazarı, Atıua caddesi 
trotuvarları, Dikmen köpriıau, jandar
ma mektebı yolu mebdei, Menekşe, 
Gülüıtan asıalt olarak yaptırıımoıı 

on beş gün müddetle kapah zartla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - .Keşif bedeu { 104000) liradır. 
3 - Muvakkat temınatı (6450) lıra

dır. 
4 - Keşifname ve şartnamesini gör

mek istiyenlerin her gün fen işlerı di
rektörlüğüne müracaatları ve ihale 
5 tell'muz 38 salı saat on birde beledi
ye encümeninde yapılacağından iıte-k
lilerin o gün saat ona kadar teminat
larile birlikte teklif mektublarını be
lediye encümenine vermeleri. (2034) 

3986 

Asi alt yaphrdacak 
Ankara Belediyeainden: 

1 - Otobüs garajı avlusile IU
zumu olan mahallerinin geçen sene 
beton yaptırılan kısmın aafalt ile kap
lanması işi on beş gün müddetle ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (13320) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (999) lira

dır. 

4 - Şartname ve ketifnameaini 
görmek isteyenlerin her gün fen iş
leri direktörlüğüne müracaatları ve 
ihale 5 temmuz 938 salı günü saat 11 
de belediye encümeninde yapılacağın
dan isteklilerin o gün saat ona kadar 
teminatlariyle birlikte teklif mek -
tuplarını belediye encümenine verme-
lerL (2032} 3983 

Vilôyetler 
İlk okul binası yapl1rlla<ak 

yeniden ve kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Bayındırlık işleri genel şart

namesi, 
B - Yapı itleri umumi ve fenni şart 

namesi, 
C - Hususi şartname, 
D - Eksiltme şartnamesi, 
E - Mukavelename projesi, 
F - Keşif evrakı ve vahidi kıyasi 

fiatlar, 
G - Projeler. 
İstekliler, bu evrakı Elazığ Nafıa 

Müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 6-7-938 tarihine rast

layan çarşamba günü saat on beşde 
vilayet daimi encümen dairesinde ya
pılacaktır. 

4 - :.&ksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2850 liralık muvakkat temi
natı gösterir Ziraat Bankası makbuzu 
ve yahut Banka mektubu vermesi ve 
bundan başka aşağıda gösterilen ve
sikaları ibraz etmesi lazımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış la
akal 25.000 liralık müteahhitlik vesi
kası. 

B - 1938 yılına aid ticaret odası ve
sikası. 

C - İnşaat müddetince inşaatın fen
ni mesuliyetini deruhde edecek bir 
mühendis veya bir fen memuru istih
dam edeceğine dair noterden musad
dak teahhütname. 

5 - Teklif mektupları üçüncü mad
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar daimi encümen reisliğine ve
rilmiş olmalıdır. Posta ile gönderile.n 
mektupların mühür mumu ile kapan
mış olması ve mezkur saatte gelmiş 
bulunması lazımd:r. Posta teahhi.irle· 
ri nazarı itibare alınmaz. ·(1982} 3894 

Su tesisatı 
"Karadeniz'' Ereğli B . lediye Ri

yasetinden : 

Kimyevi ve bakteriyolojik tahlille
ri ikmal edilmiş olan kasabaya 7 ki
lometre mesafede Amaşlar, keza 17 ki
lometre mesafede neyren menbaında 
mevcud suların içme su projelerinin 
ne suretle hazırlanacağına dair olan 
talimatnamenin dördüncü maddesi 
mucibince tetkik ve rapor tanzimi 
işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. İşin bizzat su mütehas
ıusı tarafından yapılması meşruttur. 

lhale en az bedel teklif eden istek
liye yapılacaktır. Eksiltme temmu
zun 8 inci cuma günü aaat 14 de Be· 
lediye Enc:ümeni tarafından yapıla
caktır. İstekliler ihtisas vesikaları ve 
teklif edecekleri fiat üzerinden % 7 ,5 
teminatlariyle birlikte Ereğli Bele
diyesi riyasetine müracaatları ilan o-
lunur. (3718-2035) 3987 

Kaza merkezinin hali 

hazır haritası alınacak 
Dursunbey Belediyeıinden : 

1 - 7. 7. 938 tarihine rastlayan per
ıembe günü saat 16 da Dursunbey be
lediyesinde ihalesi yapılmak üzere 
tahminen 30 hektar meskun, 60 hektar 
gayri meakundan ibaret olan Dursun -
bey kaza merkezinin 1/1000 - 1/500-
1/2000 mikyasında haritasının alınma
sı 20 gün müddetle açık arttrmaya ko
nulmuftur. 

2 - Meskun kamın beher hektarı 25 
meskun olmıyan kıımın hektarı 15 li
radr. 

3 - Muhammen bedeli 1650 lira mu
vakkat teminat 123 lira 75 kuruştur. 

4 - Buna aid ıartname ve diğer ev
rak Dursunbey belediyesinde görüle
bilir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
bu işi yapabileceklerine dair Nafıa 
Vekaletinden alınmış ehliyetname ve 
diğer belge ve üçüncü maddede yazılı 
muvakkat teminatile birlikte Dursun
bey belediyesine müracaatları ilan olu-
nur. (1940) 3829 

Yol tamir ettirilecek 
Balıkesir Viliyeti Daimi Encüme

ninden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Balı
kesir - Edremit yolunun 86+ 700 • 
94+400 üncü kilometreleri arasında
ki kısmın tamiratı esasiyesi olup 27 
haziran 938 tarihine rastlayan pazar
tesi günü ıaat 10 da ihalesi yapılmak 
üzere 15 gün müddetle ve kapalı zarf
uıuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu tamiratın keşif bedeli 25534 
lira 38 kuru' ve muvakkat teminatı 
1915 lira 18 kuru,tur. 

3 - Bu ite aid evrak ıunlardır. 
A - Keşif huliaa, fiat bordrosu, 

metraj cetvelleri ve malzeme grafik
leri 

B - Huıuat ve fennt prtnamelerlo 
eksiltme prtnamesi 

Elazıi Vilayeti Daimi Encüme
ninden : 

C - Mukavelename örneği 
lateyenler bu evrakı her gün vili

yet daimi encümen kaleminde veya 
Nafıa dairesinde görebilirler. 

4 - İhale birinci maddede yazılı 
gUn ve autte Balıkesir hilkUmet dai· 
resinde vilayet daimi encUmeni tara
fından yapılacaktır. 

24 - 6 - 1938 

KÜÇÜK İLANLAR 
Satılık : 

Acele satılık araa - Maltepede 330 
M. arsa acele satılıktır. Ti: 2487 Vah
di Doğruer. 3980 

Kelepir aatılık çiftlik - 150 hektar
lık sulu, çayırlı çiftlik ucuz fiyatla ve
rilecektir. Ti: 2487 Vahdi Doğruer. 

3981 

Satılık arsa - Cebeci hastahanesi ci
varında çok ucuz fiyatla verilecektir. 
Tl: 2487 Vahdi Doğruer. 3904 

Acele aatıbk ana - Selanik caddesi 
490 - 688 - 67 M. blok başı uygun fiat-
la Hayri Alıcıolu Ti: 1538 3882 

Kelepir arıa - Maltepe'nin en ha
kim yerinde 694 M. ucuz fiatla verile· 
cek. Hayri Alıcıoğlu Tl: 1538 3881 

Satılık Apartman - Maltepe asfat. 
tında 856. M. arsa üzerinde bahçeli 4 
kat 2 daireli bahçesinde ayrıca iki oda 
konforu tam grajlı Tl: 2406 Neşet 

3579 

Satılık kalorifer - Az kullanılmış 3 
kazan radiyatör ve boruları ile satılık • 
tır. Telefon. No. 2988 3713 

Maktuan 1800 liraya - Ulucanlar
da Kaylan sokağında 8 .• .,, lu ev satı . 
hktır. Gezmek için Ulucanlarda 72 No. 
lu dükkanda sebzeci Ahmede, almak 
için Tl. 3366 ya müracaat. 3748 

Acele ıatılık ev - Yenişehirde 5 o
dalı ehven fiyatla verilecektir. Ti. 2487 
Vahdi Doğruer. 3796 

Satılık araa - İstasyon arkasında 
imarca parsellenmiş küçük çapta arsa -
tar Tl. 2487 Vahdi Doğruer. 3795 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton kargir ahşap ev ve 
apartımanlar. küçük çapta arsalar Tl. 
2487 Vahdi Doğruer. 3794 

Kiralık : 

Kiralık oda - Satılık salon takımı, 
tuvalet ve yemek masası, karyola, eta
jer, çocuk arabası v. a. Yardım Apt. 
No: 10 Işıklar Cad. 3967 

Kiralık - Atatürk bulvarında 4 oda, 

1 hol, müstakil 1 hizmetçi odası, kalori
fer ve her türlü konforu bulunan bir 
daireT1:3117 3878 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük il!nlardan : 

Bir defa için 30 Kuruş 1 
İki defa için SO Kuruş 
t.l'ç deta için 70 Kurus 
Dört defa için 80 Kurus 

Devamlı küçük ilinların her defası 11,;in 
10 kuruş alınu. Mcıielfi. 10 defa neşredi·ı 
lecek bir il!n içın 140 kuruş alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır. ke
lime aralarındaki boşluklar müstesna 
30 hart itibar edilmiı;tir. Bir küçük ili.o 
120 harften ibaret olmalıdır" 
Dort satırdan fazla her satır için ayrıca 
10 kurut alınır. 

Kiralık - Atatürk bulvarında bet 
odalı apartıman mobilyalı veya mobil
yasız 3 aylık veya senelik. Tele-
fon : 3648 3965 

Kiralık - Çocuk sarayı bahçesi kar
şısında 4 oda ve tam teferruatiyle apar
tıman katı. Kapıcıya müracaat edilme-
sL 3959 

Kurslar: 

Arar Liaan Okulu - Mekteblerin ta
tili münasebetiyle Fakülte, Lise ve Or
ta Okul talebeleri için 3 aylık kurlar 
açmıştır. Y enihamam apart. Tel :3 714 

3960 

Arar Lisan Okulu - 3 aylık bir tah 
sil devresi mukabilinde yalnız (10) lira 
almaktadır. Tedrisat 3. Temmuz. 938 
tarihinde başlıyacaktır. Yenihamam a-
part. 3961 

Arar Liıan Okulu - 3 aylık fevka -
iade kurlarına iştirak edecek talipler 
fevkalare tenzilatla ikinci 3 aylık dev -
reye girmek hakkını haiz olacaklardır. 

3962 

Arar Liaan Okulu - 3. Temmuz. 938 
tarihinde başlıyacağı bu kurlara vaktin 
den sonra müracaat edenleri o/0 70 ten
;ilata tabi tutamıyacağından vaktinde 
müracaat edilmesi. 3963 

Arar Lisan Okulu - Yenihal arka
sı Yenihamam apartımanı kat 2 de da
irei mahıı.usasındadır. Kayıt muamele
sine her gün devam edilmektedir. Tele-
fon: 3714 3964 

Daktilo Kursu - 48 inci devresine 
temmuz 938 ilk haftasında başlıyor. Z 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 

Yenihamam apartmanı Tel: 3714 3601 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsü 
mahallesinde müstakil bir oda Tl. 3991 Aranıyor : 
Mahmut Sür'e müracaat. 3879 

Kiralık - Y eniıehir Selanik cad. Mi 
mar Kemal mektebi Türe S. No. 6 da 3 
oda, 1 hol, 2 balkon. 40 lira çatı katı. 

3952 

Dadı aranıyor - Aile yanında 9 ay· 
lık bir bebeğe bakacak dadı aranıyor. 
Y cnişehir Özen pastahanesi yanında 
Uçar. S. 17 No.lu eve müracaat. 3979 

Kiralık oda - Kaloriferli sıcak autu 
mobilyalı ve güzeldir. Yenitehir Ata- iş arayanlar: 
türk bulvarı 57 Ali Nazmi Ap. daire ı 
No :11 3949 Tecrübeli muhaıip - Muhabir - Mü4 

Kiralık 2 oda - Mobilyalı banyolu. tercim - Almanca, fransızca, türkçeyi 
itfaiye meydanı Kurtuluı apartımanı iyi bilen bir zat günde bir iki aaat bu iş
No. 1 3950 leri görür. Ulus'ta JAB rumuzuna 

Kiralık - Mobilyalı, mobilyasız oda mektupla müracaat. 3906 
Yeniıehir Atatürk bu'-1arı Sevim Ap. 
3 No. lu daireye müracat. 3951 

Kiralık - Möble bir oda. Demirte
pe Necatibey caddesi (Aıfalt cadde üs
tünde) No. 27 3905 

Kiralık oda - Aile yanında büyük 
1 oda yalnız Bayanlar için kiralıktır. 
Başvekalet yanı Bozkurt mahallesi orta 
sokak No. 4 3924 

meye salahiyet veren müteahhitlik 
vesikasını ve muvakkat teminatını 

mal sandığına yatırdığına dair mak
buz veya şayanı kabul banka mektup
larım 2490 No. 1ı kanunun 32 inci 
maddesi ahkamına tevfikan zarfhya
rak ihale saatinden bir saat evvel vi
layet daimi encümeni reisliğine mak
buz mukabilinde vermesi lazımdır. 

6 - Postada vaki gecikmeler ka-
bul edilmez. (3384-1782) 3590 

Kapah zarf usuliyle eksiltme 
Muila Vilayetinden : 

ı - Eksiltmeye konulan it: Muğla 
vilayetinin Muğla - Milis yolunun 
57+180-64+700 kilometreleri ara
sında yaptırılacak 16750 lira 47 kuru' 
keşif bedelli esaslı tamir inşaatı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuı
tur. 

2 - Eksiltme 27.6.938 pazartesi gü
nU saat on befte Muğla vilayetinde da
imi encümende yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1256 lira 29 
kuruftur. 

~ Zayiler 
Zayi - Aktchir orta okulundan al• 

dığnn diploma ehliyetnamemi zayi ey• 
ledim. Yenisini alacağımdan eskisiniıı 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Bolvadin ilçesinin İshaklı kamunun· 
da Mehmed Oğuz. 3971 

kavele projesi, bayındırlık işleri ge • 
nel, fenni ve hususi şartnameler Muğ• 
la nafıa müdürlüğünden görülebilir. 

6 - İsteklilerin teklif mektublarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar daimi encümen başkan• 
lığına vermeleri lazımdır. Postada vu· 
ku bulacak gecikmeler kabul edilmeS• 

(3467 / l 827) 3655 

Gö(men evleri yaphnlacak 
lzmir lıkan Müdürlüğünden : 

1 - Menemen kazasının Maltepe 
köyünde müddeti zarfında müteahhi· 
di tarafından ikmal edilemiyen 91 te• 
köy tipi göçmen evi pazarlıkla yaptı• 
rılacaktır. 

2 - Mevcud keşif mucibince inşıı· 

atın mecmu bedeli 21264 lira 30 kuruf 
tur. 

3 - Pazarlığa gireceklerin 1594 Ji• 
ra 83 kuruı muvakkat teminat bede· 
linin maliye veznesine yatırıldığın' 
dair makbuz ibraz etmeleri. 

1 - Elazığ merkezinde yeniden ya
pılacak 38000 lira muhammen bedelli 
beş sınıflı ilk okul binası inpatı, ta
dil edilen proje ve prtnamcsine gö
re ve vahidi kıyasi fiatları üzerinden 

5 - isteklilerin Nafıa Veldletin
den 938 yılı için alınmıt ve bu ite gir-

4 - İsteklilerin nafıa vekiletinden 
almmıt 938 takvim yılına mabaua mU
teahhidlik vesikası ibraz etmeleri icab 
eder. 

S - Kefif, ebiltme prtnameei, mu-

4 - Pazarlık 1.7.938 tarihinde ve sa 
at 11 de iskan müdürlüğünde müte' 
ıekkil komisyonda yapılacaktır. Ti" 
liblerin ve fazla izahat almak isteyeıt' 
lerin her gün iskan müdürlüğil.,c mil' 
racaatları. {2087 /1893) 3789 

A 
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. ..ı•a• r.ıle4iıkar. 
4 ı Şartnameler AnkML te. ıılılll. 

BMftehir, Buna Ad•p1un ve loe .. 
alraat müdür n m.,.,..11*1anadıa _. 
rW.ebilir. 

5 - Ebiltmoye iftirak içia tal .... 
1D11Nmmen bedelin ~ 7,5 tatuı olllla 
meblağa aid baDı. mıı*ıutıu...,. .._,. 
.t mubalebe vemesine yamdan depo
dtıoüçMI mü:busu ile biıtlkw ..... 
terilatpdc aut 15 de vl1'yct enea
mcniııc gelmeleri ilin olunm. (ılMtt 

3969 

Demiryolları 

..... - bedel 
Lira 

ınıs.ss 
1Mı7~ 
181(10 4'1SS. 
3762,86 
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Lokanta ve Gazinocuların 

nazar1 dikkatine ! 
Fabrikan11zın BAŞKURT matbh 
yerli mamullhm111 görmeden : ÇA

TAL, KASIK ve BIÇAK takım· 
larınızı almayınız. 

~ Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
~ A\. vrupanmkinden daha yüksek ve hem 

~e fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 
\mı Ankara sahs merkezi : Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı 

........................ 
İLHAN TARUS' un 

Küçük hikayelerı 
DOKTOR MONRO'NUN MEKTUBU yakında çıkıyor 

3696 

,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -§ Egzama ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için § - -
I EKZAMİN 1 - -- = E kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczahanelerden isteyiniz. : - -.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ......................................... , .. ;: 

Satıhk hurda demir, ~inko ve saire 
Matbaamızda mevcud ve hurda halinde demir çinko ve 

sair eşya satılacaktır. Görmek isteyenlerin her gün pazarlık 
için de Cumartesi günü saat 14 den 15 te kadar müessese
mize müracaat edilmesi. 

~--REÇETELERİNİZİ---.. 
(Sakarya eczane) sinden yaptrnnız . Her ısterfi· 

ğiniz yerli ve Avrupa iHiçlan bulunur. Resmi hususi mües· 
sesata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur . 

Ulus. Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 

: . 

Daktilo aranıyor 
Seri ve yanlıtsız yazma kabili

yetini haiz bir daktilo aranıyor. 
Lisan bilenler tercih edilecektir. 
Ücret kabiliyetine göre tespit e
dilir. isteklilerin Bonservis suret
leriyle birlikte Referanslannı 
Ankara posta kutusu 196 P.A.K. 
ya yazmalan. . 3914 

Cebeci hastanesi 

GÖZ 
Hası ah klan ll'Ülehassısı 

Dr. MUZAFFER Sandet 

! 
........ , ....................... ~ 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
'111. 11111119111111111111111111. 

Süt alınacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezinden 

Süt damlası müessesemiz için alına· 
cak günde asgari 50, azami 100 kilo süt 
için 10.6.1938 tarihinde yapılan eksilt· 
mede verilen fiat yüksek görüldüğün· 
den yenid~n pazarlıkla eksiltmiyt çr
karılmııtır. İhale 1temmuz1938 cuma 
günü saat 10 da Genel merkez binasın· 
da yapılacaktır. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin kurum hesap işleri direk· 
törlüğüne müracaat etmeleri 3935 

,:!11111111111111111111111111111111111111~ 

~ KİREÇ § 
: En eyi cins damarsız halis mer-= 

Bir diti sivrisinek, müsaid bir yerde 4 ayda 20 milyar sivrisinek 
meydana getirir. (Jozef Tiyera, Paakal Zukkarelli) 

Vatandq, gıdası kan olan bu beli tufanından korun! 
Hiç kıymet verilmiyen bu mel'un düşman iğnesiyle kana 

Parazitlerini aşılar. Bu parazitler de anaları gibi mütemadiyen kanımız· 

da çiftleşerek hesap kaidelerinin tophyamıyacağı bir nisbette çoğalırlar. 
Bu korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacık
lar mahv ve harap olur ve sıtma meydan ahr. 

BiOGENİN 
Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için 

en birinci devadır. 

kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuv
vetlendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldü· 
rür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin eder. 
Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her ec-
zanede bulunur. 3968 

Ankara Barosu başkanlığından 
Baromuz umumi heyetinm senelik toplantısı 2 Temmuz 938 cumartesi 

günü saat 10 da Baro odasmda yapılacağından Baromuzda kayıtlı Avukat
ların o gün ve saatte Baro odasına gelmeleri ilan olunur. 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER : 
1 - İnzibat meclisi raporu. 
2 - 937 senesi hesaplarının tetkiki, hesap müfettişlerinin raporu ve in· 

zibat meclisinin ibrası. 
3 - 938 seneıi büdcesinin tasdiki. 
4 - Gelecek sene hesap müfettişlerinin seçilmesi. 3883 

,Sooıler birbirifti tolııp edryor ve h61ö sabahfeyttt 
laıe bir •vwelfe lollıobil-lı için biı• 16ıııw 
olOft 161cNı lıW uyluy~ tUrlü k~"lO"'ıyOfV~ 

tjte burocfo 

VALi DOL imdadimıı:o yeiiiirı 
ÔftV bır •et• tecrübe edınir. Zararıız ve ' 
""irlerı ıedııft edr.cı cılOft b11 il6c 11y•u,uzluOo 
•o•\• umvlınoı bır dcv6dır. 

VAllDOl: damlo, ıobleı ve hap 
holınde her e<ronede bulunur. 

iıverenlere İKİiere ve 
alikadarlara 

İş dairesi birinr.:i 
bölge amirliğinin 
20 haziran 1938 tarihinden itibaren 

Po.tahane caddesinde Tahsin Mer· 
mercioğlu apartımanmın (5) numara
lı daircaine naklettiği illn olunur. 

Telefon: 2944 
(2041) 3990 

İlan 
Santral tesiıi dolayısile müessese

miz telefon numara•ının 

3417 
ye tebdil edildiğini sayın müşterileri· 
mize arz ile rehberlerinde bu suretle 

3396 tashihat yapmalarını rica ederiz. 

Güven marangozu 

Osman Teğmen 

Bourla biraderler 
3991 Ankara şubesi 

Kiralık dükkan 

T. C. Z 1 R AA T BAMKASI 
~ -,. 
~~.:·· 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 
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DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan afağı düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde Cfo20 
lazla•iyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

, ' 
Türk Maarif Cemiyetinden : 

Ankaradaki Lisemizde l;Temmuz/ 1938 den itibaren 
İngilizce dersi tatil kursları açılacaktır. 

1 - Kuralar kız ve erkek, zayıf ve kuvvetli olmak üzere 
dört gurup olarak idare edilecek. 

2 - Ücret talebe mikdarına göre ayda 5 ili 7,5 lira ara
sındadır. 

3 - Fazla malumat edinmek isteyenlerin Okul Direk-
törlüğüne müracaat etmeleri. (2040) 3989 

Arpa, saman ahnacak 
İstanbul Belediyesinden : 

Bir kilosunun 
muhammen bedeli 

Temizlik işleri ve diğer müessesat 
hayvanatına 669140 kilo Arpa 4 KU. 75 SA. 
Temizlik işleri ve diğer müesscsat 
hayvanatına 738031 kilo saman 2 KU. 00 

İlk teminat 

2383,81 

1107,04 

Yukarda miktarilc bir kilosunun muhammen bedeli yazılı arpa ve sa· 
man ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 7-7-938 per
§embe günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. 

Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. h 
kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda yazı
lı günde saat 14 de kadar daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra 
verilecek zarflar kabul olunmaz. (3748-2037) 3988 

Harita Umum Md. 

A vrupadaki tetkiklerin
den avdet etmiştir. Muaye
nehanesi Adliye Sarayında 
Gençağa apartımanmdan bi. 
tişiğindeki Sarraf Hakkı a· 
partımanına nakletmittir. 
Hastalarmı 14 hazirandar 
itibaren, saat 15-19 arası ka-

: merden yapılmış Karaköy çalı ki-= 
E reçlcrini 2791, 2861, 1446 ve 3300: Tamirat ve yeni iş, döşeme, cila iş-
: telefonlardan arayınız. 

1

2093 : 

Orduevi altndaki 6 numaralı bakkal 
dükkanı kiraya verilecektir. Taliple· 
rin çarşamba günü saat 16.30 da Ordu
evi müdürlüğüne müracaatları 3978 

Bir tayyare ve bir telsiz 

mühendisi aranıyor 

Muhtelif cedveller alınacak 
- - teri yapılır. Atelye Yenişehir Meşru· 
..................................... , .. ;: 

bule baslamıstır. 3976 ......................................................... 
,:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllla.. - -- -

l ... ~~: .. ~:"'s":~;~ ..... ~~·~~~~ .. ı~ __ := Dr. Basit Ü rek ~ 
Cebeci Merkez Hastanesi : 
İç Haatalıklan mütehassısı : 

N ümune Hastahanesi Cerrahi Şefi = -
Her gün saat üçten sonra evindt : Her gün hastalarını Yenişehir : 
hastalarını kabul eder. Tel : 1499 E Meşrutiyet cadesi Urek apartı· E 
Adres : Kooperatif arkası Ali : manmda saat 15 den sonra kabul : 
Nazmi Apartımanı No. 9 D.5. 3382 E eder. Tel: l694 E - = , ı 11ıı11111111111111111111111111111111 ı,. ......................... , , ....................... . 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. --------
----- Hava Kurumu Türk ---------
----- BÜYÜK PİYANGOSU -- --------- 3 üncü ke,ide 11 Temmuz 1938 dedir. -- -- -
~ Büyük ikramiye 50.000 liradır § - -- -=: Bundan ba,ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- := - -=: lerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır... =: - -- -= Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin eden bu piyango- = = -:= ya ittirik etmek suretile siz de taliinizi deneyiniz... =: 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

tiyet caddesi No: 17 3975 

JOLİ FAN 
Losyonlan ve Parfümleri 

kokuculuk sanayiindc birer . 
tali eserdir 3390 

u L u S - 19. uncu yıl. - No.: 6070 

lmtiyu Sahibi 

Nurettin Kimil SUNER 

Umum! Neşriyatı İdare Eden 

YU1 İşleri Müdürü 
Mümtaz Fail& FENiK 

* ULUS Basımevi : ANKARA 

YENİ 

Harta Genel Direktörlüğünden .il 

1 - Harta Gn. Drk. ihtiyacı için 14 a
det İnvar cetveli 30 adet 'Gol yenin sür

Devlet Hava yollan Umum Mü- gülü hesap cetveli, 27 adet Deklinatu-
dürlüğünden : var açık eksiltme ile alınacaktır. 

ı 2 - Eksiltme Cebecide Harta Gn. 
daremiz için 80 lira asli maaşlı bir · Drk. bınasında satın alma komisyn-

tayyare mühendisi ile 70 lira asli ma - nunda 4 ternrnuz 1938 pazartesi günü 
aşlı bir telsiz mühendisi alınacaktır. saat 15 de yapılacaktır. 
İcabında bu maaşların emsali hasılı- 3 - Muhammen bedeli 980 lira. mu
nın bir misli fazlasına yani tayyare vakkat teminatı 73 lira 50 kuruş olup 
mühendisine 512, telsiz mühendisine makbuz veya banka mektubu kabul o-
420 liraya kadar ücret verilebilir. lunur. 

Talihlerin evrakı müsbitelerile bir· 4 - İsteklilerin şubesindeki nümune· 
·· leri görmek üzere hergün ve eksiltme· likte devlet bava yolları umum mu· 

dürlüğüne müracaatları ilan olunur. ye girmek için de yukarıda yazılı gün 
(
1908

) 3804 ve saatte teminatlarile beraber komis· 
yona gelmeleri. (1965) 3886 

. 

SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Zengin • neşeli ve eğlenceli büyük 
Fransızca sözlü komedisi 

METROPOL BAR 
Bat Rollerde: 

Loretta Young. Tyrone Pover 
Seanslar: 2,45 • 4,45 • 6,45 Gece 21 de 

Ankara Palasla Şehir Bahçesi 
arasında 

AÇIK HAVA SİNEMASINDA 
BETHOVEN 

Saat tam 21 de Duhuliye 25 kuruş 


