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Doktor Arasdan sonra 

Irak hariciye nazırı da 
Tahrana gitti 

b ~ahran, 3 (A.A.) - Pars ajansı bildiriyor: Dr. Tevfik Rüştü Aras 
ugyn saat 10 da İran mahsulatı ae rgisini ziyaret etmiş-tir. 

arrn saat 10 da güzel sanatlar atelyelerini gezecektir. 

Irak Hadciye Nazırı Ekselans 
Naci Elasil 

Gündelik 

Vergilerimiz 
"1 . yı usul ve iyi tatbikin memnun 

~dici neticelerini vatandaş; biç bir 
ışte, vergi mevzuundaki kadar has
sasiyetle takdir edemez.'' 

K.ATATORK 
Büy~ şef; geçen teşrinde, politi

ka edebıyatının bir şah eseri olan nu
tuklariyle millet meclisini açarlarken 
direktifleri arasına, yukarıya aldrğı
~z cümle~i de koymusJardr. Yüce gö
ruş ve sezışlerınin bu cümelede teksif 
e.ttiği hakikat; bütün vuzuh ve şümu
hyle, her dimağda saygılı yerini al
mıştır. 

. Büyük millet meclisi; bu açış nut
kıyle başlayan içtima senesinde mali 
kanun arımızdan mu"'hı'ml . . lAh . . erını ıs a et· 
mı~tır. Vatandaşların bunlardan duya-
cagı memnuniyeti iyice ··ı k .. 
he b. . .. . o çme ıçın 

r ırı uzerınd k" ı-h .. e ı ıs a ameliyelerini 
sutunlarımı.zr .. . . n musaadesı nisbetinde 
tahhl edeceğiz: 

Kazanç vergisi ; bir teşebbüs sahibi 
olarak ve .. k . ya ucret ve maaşla çalışarak 
endın.~ kazanç temin eden her yurd

?~şın ~demekte olduğu bir vergidir. 
Bızzat ı~ti~sal yapan çiftçilerden başka 
herkes, ıktıs:ıdi faaliyetinin verımı ve 
hacmi nisbet"ınde b . · . u vergıyı vermekte-
dır. Şu halde verg· ·ı "k · · · ı ı e ı tısadı vazıyet 
arasında tam bir nisbet b 1 

1 
u unmasr, u-

~u ve tatbik bakımından da bu vergi 
ıl~ m~k~llef tutulan geniş vatandaş 
kutlesının me d" . · -. mnun e ılmesı lazımdır. 
Mıllet m ı· · · ec ısının bu içtima senesinde 
kazanç vergisinde yaptığı tadiller bu iki 
b:ılumdan da bir çok yeni hükümleri i· 
çıne ~lmıştır. Bunların başlıcalarını kı
saca ızah edeceğiz: 

.. - Kazancı asgari maişet haddi i
çınde olanların kazanç vergileri kal
dırılmıştır. Bütün memleket . . b 
h d .. d ıçın u 

a gun e 60 kur~tur. Günlük ücreti 
al.t~ış kuruş olanlar artık kazanç ver
~ısı vermiyeceklerdir. 120 kurşa kadar 
ucret alanların da 60 kuruşları vergi
den muaf olacaktır. 

~nd~stri ve imar işlerinde çalışan 
genı9 bır vatandaş kütlesi. bu muafi
yetten istifade edecklerdir.' Aruk alın
~ıyacak olan vergi, onlar için tamamen 
ıs olunan bir mikdardır. Az mikdarda 

da olsa kendilerini takyid eden b" .. 
kel 1· · ır mu
b e ıyetın hududu dışında kalmaları 

.k
u yur~daşlar için büyük bir tatbik 
olaylıgı olacaktır 

lük 
2 
k- Seyyar sat;cılar, hamallar, gün-
azanrlannın . l" . " on mıs ını seyyar 

sanatkarlar · . . . • 
. . ıse on ıkı mıslini kazanç 

vergısı olarak vereceklerdir. Şimdiye 
kadar bu mikdar g·· l"'k k . un u azancın yır-

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Kemal UNAL 

Irak hariciye nazm Naci Elasil 
ve yanındaki hariciye direktörleri 
perşembe günü saat 18 de hududa 
muvasalat etmişler ve bir İran he
yeti tarafından karşdanmışlardır. 

Irak heyeti, Tahrana muvasalatında. 
hariciye nazın B. Samiy, hariciye erkt
nı, Irak orta elçisi ve elçilik erkam ta
rafından selamlanmıştır. Heyet Saheb • 
Geraniy sarayına gitmiştir. 

B. Naci Elasil dün öğle yemeğini B. 
Samiy ile birlikte yemiştir. 

Bu sabah, nazır ve Irak'ın Tahran el
çisi, hariciye nazın B. Samiy'i ziyaret 
ettikten sonra Şehinşah tarafından ka
bul edilerek öğle yemeğine alıkonulmuş
lardır. 

B. Naci Elasil öğleden sonra Veliaht 
tarafından ve akşam üzeri de başvekil 

tarafından kabul edilecektir. 

Akdeniz' de 
İngiliz fiosu 
kuvetleniyor 

Londra, 3 (A.A.) - İngilterenin 
Akdeniz filosu modern bir hale konu.. 
lan ve yakında Malta.ya avdet edecek o
lan 31,100 tonluk Uarspit zırhlısı emni
yetli surette takviye edilecektir. 
Diğer torpitolar aynı suretle modem 

bir hale konulan aynı ti~ Malaya 
zırhlısı da Maltaya gitmek üzere yola 
çıkmıştır. Zırhlı Akdeniz filosunun a
miral gemisi olan Kuin Elizabettin ye. 
rine kaim olacaktır. 

Taç giyme töreni dolayısiyle İngil. 
tereye gitmiş olan Kuin Elizabet mo
dern bir hale konulmak üzere Portsmaut 
da kalacaktrr. 

Gat Memleketi limanlarınr ziyaret 
etmekte olan Royal Oak'ın icab ettiği 
zaman İspanyol sularına hareket etmek 
üzere Plymoth'da beklediği malilındur. 

Varspit ve Malaya zırhlıları gibi 
Royal Oak'ın da onbeşer posluk sekiz 
tane topu vardır. Gemi Tayyarelere kar
şı hususi bir zıhla mücehhezdir. Bu ge
mi yakında Akdenize gidecektir. 

Kadın ta.l/ yareci 
Amelia Erhart 

bir kaza geçirdi 

Bir İngiliz vapuru 
tayyareciyi kurtardı 

Honolulu, 3 (A.A.) = Atlas denizi· 
ni geçmekte olan kadın tayyareci Er
hartın denize intneğe mecbur olduğu 
tahmin ediliyor. Tayyarenin akibeti he
nüz belli değildir. Tayyareciden Honol
lu telsizine gelen bir telgrafta daha ya. 
rnn saat uçmağa yetecek benzin bulun· 
duğunu bildiriyordu. 

Araıtırmalar 
Honolulu, 3 (A.A.) - İçinde tlç 

tayyare olduğu halde buraya gelen c°" 
lorado zırhlısı kadın tayyareci Erhart'ı 
araştırmak emrini almıştır. Tayyareci
den hafif imdad işaretleri ahndrğ~ söy
leniyor. Bir tayyare Hovland'a uçmuş
tur. Deniz bakanlığına aid diğer 11 tay· 
yare de gene tayyareciyi aramak için 
yola çıkacaktır. 

T ayyo.reci kurtarıldı 
Honolulu, 3 (A.A.) - Kadın tay

yareci Erhart bir ingiliz gemisi tarafın
dan kurtarılmıştır. 

J B.ŞükrüKaya UZAK ŞARKTA 

Moskovaya Amur nehri üzerinde 
~~-~~~ e1~~~ çıkan h8dise kapandı 
Bakanı ve Parti Genel Sekreteri B. 
Şükrü Kaya bugün saat 13 de Roman
ya vapuriyle ve Köstence tarikiyle 
Moskovaya doğru ,ehrimizden ayrıL 
mrştır. 

İç İşler Bakam yarın akşama ka
dar Bükreş'te kalacak ve saat 19 da 
Prag ekspresi ile Varşova üz~rinden 
Moskovaya gidecektir. 

Dost Sovyet Rueyaya, Dış İşler Ba
kanımız Dr. Rüştü Arasın yapacağı zL 
yaretle aynı zamanda İç İşler Bakanı 
ve Parti Genel Sekreterinin de gitme· 
si şüphesiz.hususi bir ehemiyeti haizdir. 

İç İşler Bakanımız vapurda, Başba
kan İsmet İnönü, Adliye Bakanımız B. 
Şükrü Saraçoğlu, Dış İşler Bakanı ve~ 
kili Numan Menemencioğlu, Seryaver 
Celal, İstanbul vali vekili Şükrü, Par
ti erkanı, birçok mebuslar, büyük me
mur ve gazeteciler ta.rafından uğurlan.. 
mıştır. 

lstanbula giden 
Bakanlarımız 

Ekonomi bakanı B. Celal Bayar, Fi· 
nana bakanı B. Fuad Ağralı, Ziraat ba
kanı B. Şakir Kesebir dün akşamki A
nadolu ekspr.e1liyle İstanbula gitmişler
dir. 

Adliye Bakanımız lzmire gitti 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Adliye 

Bakanı B. Şükrü Saraçoğlu bugün lz
mire hareket etti. Oradan Ödemişe gL 
derele bir müddet istirahat edecektir. 

iki taraf nehir üzerindeki 
kuvveflerini çekecekler 

Moskova, 3 (A.A.) - Tass ajansı bildiriyor: Japonya büyük el
çisi B. Şigemitsa bugün 8. Litvinof'u ziyaret ederek japon - mançuri 
askeri motörlerinin Amur nehri üzerindeki adalardan çelCildiği hak
kında Tokyodan telgraf aldığını ve Sovyet motörleri ile adalarda bu
lunan askeri müfrezeleri·n de çekilmsini beklediğini bildirmittir. 

Moskovada japon elçisiyle bir görüşme 
yapan Sovyet Rusya Haridye komiserJ 

B. Litvinof 

B. Litvinof, bunun müzakere 
başlangıcında yaptığı ve dünkü 
görüşmelerinde de tekrar ettiği 
teklife uygun olduğunu bildirmit 
ve icab edenlere talimat verilece.. 
ğini vadetmiştir. 

Büyük elçi, bunun üzerine eski va 
ziyetin tekrar kurulacağına güvenip p 
venemiyeceğini sormuş ve B. Litvinof 
müsbet cevab vermiş, sükftnet kunıldulı::
tan sonra iki tarafın bu adalar üzerin
deki iddialarının karşılıklı tetkikine 
başlanabileceğini ilbe etmiştir. 

Büyük elçi, Amur üzerindeki sınır 
hattının istikbalde tesbitine başlanabi
leceğini teslim etmiş ve B. Limnof. 
bundan sonra adaların aidiyeti meselo
sinin halledilmiş olacağını tasrih eylo
miştir. 

Bua görüşmeden sonra, mlidafa 
komiserliği sovyet askeri motörleriyle 
silfilılı müfrezelerin amur üzerindeki 
adalardan çekilmesi iç.in icabedenlere 
emir vermiştir. 

BiSiKLET YARIŞLARI 
Ankaradan Ta18tTürkiye1 

sürat şampiyonu old~ 

B. Şuşnik 
ita/gaga gidiyor 

Viyana, 3 (A.A.) - İtalyaya git -
mekte olan başvekil Şuşnig'in İtalya • 
daki ikameti bir hafta kadar sürecektir. 
Başvekilin İtalyada nereye gideceği he
nüz gizli tutulmaktadır. 

• 

Dün yapılan yarışlar den heyecanlı bir an 

Dün sabali saat 7 de Ak.köprü suvari karakolu önünde ve 1 kilo
metre uıesaf e~~ 11 bölgenin 26 ko şucusunun iştirakiyle Türkiye bi
siklet sürat bırıncilikleri yapılmıştı r. 

MüsabakC1olarm erken başlama
sına rağmen, başlangıç noktası 
kalabalık bir meraklı kitlesi ile 
dolmuflu. Dört aaat devam eden 
ve birçok şeçmelerin yapılması ile 
nihayet bulan bu müsabaka, me
raklılan her an için heyecan içeri
sinde bırakmıttır. 

Çekilen kura neticesinde sekiz üçer-
lik ve bir ikilik olmak üzere dokuz 
grup arasında yapılan ilk seçmeleri, 
Ankaradan TaUit, Eyüp, Nuri Kuş, 
Bursadan Faruk, Bekir, İzmirden Ka· 
zım, Bayram, Kocaeliden Orhan ve 1s
tanbuldan Abdullah kazandılar. Mağ
lOblar, yani ikinciler arasında yapılan 
ikinci seçmeleri de İzmirden Cihat, Ba
hkesirden Sabri, Konyadan Bekir ka
zandı. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Bugünkü maçlar 
Milli küme maçları sona yaklaımıı

br. Gelecek hafta bu maçlarm birincili
ği ve ikindliği taayyün etmiı olacakbr. 
Bugün milli küıne maçlan için Ankara
da Gençlerbirliği Ankaragücü ile, An
karagücü sahasında k<u-ırlaıacakbr. la
tanbul'da da Güneı Galataıarayla, Fe
nerbahçe de Beıikt'\şla l!ir maç yapa
caktır. 

Milli küıne maçlarının ru)tİceleri bak. 
kmda spor muharririmizin yapbiı talı • 
minler ve diğer spor haberlerimiz tJe ,. 
ıinci sayıfamızdadır. 

An karada 
sıcaklar 

İki gündenberi Ankat'Ada tiddeL 
li sıcaklar hüküm sürmektedir. EYel
ki gün günette 64 derece aıcak Yal"o 

dı. Fakat dün bu aıcaklrk biraz uaL 
mrtaa da havanın bulutlu olmuı .. 
kmbyı arttrrmııtır. Yukarda.ki re.a.. 
de sıcak yüzünden Ankara ıiokalda.. 
rında sık ıırk tesadüf Pdi\en manzara
lardan birini görüyOl'6Unuz. 

Dün akşaın«ı doğru hava biraz ... 
rinlemiş, civara ve bilhassa Dikme09 
tiddetli yağmurlar yağmııtır. Fakat 
buna rağmen şehirde gölgede ısı 30 
dereceden aşağı düşmemiştir. Dünkii 
havaya dair tafsilat ikinci sayfamız. 

dadU' 
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Pnlitika bahisleri: 

Vuzuha doğru 
Kontrol\Dl yalnız ingiliz ve fransız donanmaları tarafından yapıl

ması teklifine, ltalya ile Almaınya cevab verdiler. Teklifi kabul etmi
yorlar ve kontroldan vazgeçilerek yalmz "ademi müdahale,, prensipi
nin muhafazasını istiyorlar. 1laveten, gerek Valence, gerek Burgos i
çin "muhariblik hakkı,, mn tanınmasını tavsiye ediyorlar. 

Bu hak tanındığı takdirde, her iki taraf, kontrolu kendi namına ya
pacak ve Valence'ın elinde donanma olmadığına göre General Franko
nun filosu, Valence'ı tam bir abluka altına almıt olacaktır. General 
F rankonun zaferini hem garanti altına almak hem de tacil ebnek ne· 
tices.ini verecek olan alman - İtalyan mukabil teklifini, lngiltere, Fran
sa ve Sovyet Rusya protesto ile karşılamışlar ve "Ademi müdahale,, 
komitesinin "kati,, toplanbsı sah gününe ablmıtbr. Vaziyet, bugün
lük budur. 

Yalnız, İngiliz ve franaız matbuatına bakılırsa, bu iki devlet, 
"kontrolsuz ademi müdahale,, ye taraftar olmadıkları gibi ''muharib
lik haıkkı,, nı tanunağa yanaşmak fikrinde değillerdir. Bunlara göre, 
"ademi müdahale'' yi bir dereceye kadar temin etmekte olan "kon
trol,, kalktrkta:n sonra, "ademi müdahale,, nin hiçbir manası kalını
yacaktır. "Ademi müdahale,, ye kimse riayet etmediği içindir ki, son
radan, "kontrol" üzerinde mutabık kalrnmıtbr. Mademki Almanya 
ile İtalya, teklif edilen kontrol şeklini kabul etmiyorlar, şu halde, şe
kilden ibaret bir "ademi müdahale,, üzerinde ısrar etmekte mana yok
tur. En iyisi, müdahalenin serbest ilin edilmesi olacaktır. Ama bu, 
bütün Avrupayı tehlikeye ıürükliyebilirmiJ. Bunun mesuliyeti, İngilte
re ile Franıaya değil Almanya ile ltalyaya aid olacaktır. 

Görülüyor ki, uzlaşma yollarında değiliz. Bilakis, İspanyol faciası, 
tesirlerini bütün Avrupa üzerinde gösterecek bir safhaya girmiştir. 
Sah'ya üç gün kalmıtbr. Bu üç gfrnün her iki tarafa da iyi niyet ve 
sıbatli görüt getirmesini teminni edelim. 

Burhan BELGE 

Muhacirlere 
verilen 

muafiyetler 
Finans Bakanlığı muhacirlere ve mill

tecilere bahşolunan muafiyetin tatbik 
şekli baklanda yeni bir karar vermiştir. 
Serbest muhacir olarak kabul edilip is
tedikleri yerlerde yerleşenlerle, gerek 
serbest, gerek iskan kanunu mucibince 
hUkümet tarafından yerleştirilmiş muha
cir olarak memleket kabul edilenlerden 
tr1emur ve müstahdem vaziyetinde ola
rak maaş ve ücretle çahşan muhacirle· 
rin ele istifade edip etmiyecekleri tered· 
düdü mucib olmuştur. 

Bakanlığın verdiği karara göre iskan 
kanununun neşrinden sonra herhangi bir 
suretle Türkiyeye gelerek serbest mu· 
hacir olarak kabul ve kendilerine muba· 
cir kağıdı verilmiş olanlar, istekleriyle 
yerleştikleri mahallin bir ve iki numa
ralı iskan mıntakası olduğuna göre beş 
veya üç senelik vergi muafiyetinden is
tifade edeceklerdir. 

Kanun, muhacir sıfatım haiz olanla
rın vergi muafiyetini mutlak surette ka
bul etmiş olduğundan bunlar ister me
mur ve müstahdem olarak umumi, mül
hak ve hususi büdcelerden veya hakiki 
ve hükmi şahıslardan maaş veya ücret 
alsınlar, isterse bir meslek, ticaret veya 
sanatla ittigal etmek ıuretiyle kazanç 
temin etmekte bulunsunlar mutlak au -
rette vergi muafiyetinden istifade ede· 
ceklerdir. Yalnız muafiyet; kazanç, top
rak, yapı ve yol vergilerine münhasır 

kalacak, buhran, muvazene ve hava kuv
vetlerine yardım vergileri laınacaktır. 

Hlikümetçe yerleştirilmediği, yurd
laştmlmadığı mülahazaaiyle vergi alın
ması cihetine gidilmiyecektir. 

Serbest surette yerleşen muhacirlere 
aid muafiyet başlangıcı yukardaki hü
kümlere mütenazır olarak 1 numaralı 
iskan mıntakasında serbest surette yer· 
leşen muhacirlerin aldıkları muhacir ka· 
ğidi tarihinin tesadüf ettiği yıl sonun
dan itibaren beş sene, iki numaralı is
kin mıntakasında serbest surette yer
leşenler için de üç sene olacaktır. 

21 haziran 1934 tarihinden evvel 
Türkiyeye gelmiş muhacirler bu mua -
fiyetlerden istifade ettirilmiyeceklerdir. 

İstanbul' da iplik kıtlığı 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Şehrimizde 

tekrar iplik buhranı baş göstermiştir. 

Piyasada tire ecnebi maJı iplik buluna
ırı.amakta ve bazı yerlerde narhtan faz_ 
lasına satış yapılmaktadır. 

Afyon lisesi genişletiliyor 
Afyon lisesinin genişletilmesi ve 

bugünkü binanın arkasına ilave olarak 
yeni bir bina yapılması için kültür ba
kanlığından Afycn vilayetine 40 bin 
lira tahsisat verilmiştir. 

Boks Kulübünün 
eğlencesi geri kaldı 

Ankara Boks kulübünün dün ak§alll 
Yenişehir Bomonti bahçesinde verece
ği eğlence, havanın bozukluğu dolayı_ 
siyle gele<:ek hafta cumartesi ak~ma 
bırakılmıştır. 

Kırkağataç mahsul vaziyeti 
Kırkağaçta bu yıl mahsul çok be. 

reketlidir. Epi zamandanbcri yağmur 
dilşmediği halde tütün, müstahsilin yü
zünü güldürecek vaziyettedir. Ameri

kan kompanya direktörleri şimdiden gel 

mişler ve mahsulün tetkikine başlamış

lardır. Kuraklığa rağmen pamuklar da 

gelişmektedir. 

lzmirde bir kız boğuldu 
İzmirde, bayraklı deniz banyoların

da 25 yaşrnda Raşeel adında bir musevi 

kızı, denizde sarası tutrak boğulmuş

tur. 

Medeniyetin iyilikleri 
Yeni fransız kabinesinde maliye 

vekili olan Bay Georges Bonnet, 
bu vazifeye davet «lildiği srrada 
Fransanın Amerika - Birleşik - Dev
letleri nezdinde büyük elçisi ve ta
bii Vaşingtonda idi. 

Partisinin teklifini telli ve tel
siz telgraflar vasıtasiyle tebellüğ eden 
büyük elçi, hemen Queen - Mary 
transatlantiğine binerek yola çıktı. 

Bunlar daima olup biten işler
dendir. Fakat Bay Bonnet'nin yeni 
vekiliğinde de, seyahatinde de her 
zaman tesdiU edilmiyen bazı husus
siyetler görüldü: Bilindiği gibi, es· 
ki kabine, istediği fevkalade sala
hiyetler dolayısiyle senatoda muha
lefete uğradığı için çekilmişti, ve 
bu salahiyetler, daha çok, finans iş
lerine aid olduğundan maliye veki
linin derhal işe başlaması bic za· 
ruret halini almıştı. 

Bay Bonnet, diyebiliriz ki, bir 
tarafdan Fransaya doğru yıoluna de
vam ederken, diğer tarafdan da 
memleket maliyesini ele almıştır. 
''Bu mümkün mü?" sualini akla bile 
getirmeyiniz; zira Bay Bonnet, bin
diği transatlantikte kısa dalgalr tel
siz makineleri sayesinde, telefon ve 
telgrafla, kabine reisi ile, maliye ve 
ka.Jetindeki arkadaşlariyle görüş

müş, onlardan vaziyet hakkında ma
Jtımat almış, tetkiklerde bulunmuş, 
mütalealarını bildirmiş, onlarla bir
likte imişcesine, konuşa görüşe, işi
ni görmüştür. Bir memleketin gün
lük vaziyetine uygun bir finans pla· 
nı hazırlayıp kabineye kabul ettir· 
mek, bu plan dairesinde emirler ver
mek, tebliğler yapmak ve vatan top-

ULUS 

Ziraat Bankasının 
• • 

vergı ve resım 
muaf igetleri 

Finans bakanlığı kendi teşkilatın.. 
da Türkiye Cumhuriyeti ziraat banka
sı kanunun vergi ve resim muafiyetleri~ 
ne aid bir izahname göndermektedir. 
Bakanlık izahnamesinin başında şim

diye kadar bu bankanın kazanç ve bina 
vergilerine tabi olup olmadığı hakkın
daki ihtilafların bu kanunla bertaraf 
edilmekte olduğunu ve bankanın vergi 
mükellifiyeti, muafiyeti vaziyetinin bu 
kanunla tayin edilmiş bulunduğunu an.. 
latmaktadır. İzahnameye göre banka 
13 hazrandan itibaren, yeniden işe baş
lamış mükellefler gibi muameleye tabi 
tutlacaktır. İzahnamede bankadan alı
nacak kazanç vergisi ve ruhsat tezkeresi 
harcr, bankanın asgari mükellifiyeti, 
bina ve arazi vergileri, muamele vergisi, 
damga ve tayyare resimleriyle harçları 
mustahdemlere aid vergiler hakıkmda 

etraflı izahat vardır. 

1 KÜÇÜK iÇ HABERLER 

X İ&tanbul, (Telefonla) - Şehirde 
büyük bir meyva bolluğu başlamıştır. 

Piyasaya bol karpuz gelmişti!. 

X İstanbul (Telefonla) - Olgunluk 
imtihanları bugün bitti Liseler 5 tem
muzda kampa çıkacaklardır. 

X İstanbul, (Telefonla) - İlk elma 
mahsulümüzden bir mikdarı Mısıra ih
raç olunmuştur. Temmuz ortalarında 

ihracatın artacağı tahmin ediliyor. 

X İstanbul, (Telefonla) - Çapada
ki kuduz tedavi müessesesi Galata'da 
Kule dibinde ingiliz hastanesi binasına 
taşınacaktır. Çapa'daki bina da tıb fa
kültesine devredilecektir. 

X Jandarmaların alon ve sabmı -
Jandarma seyyar piyade komutanlannın 

1500 ve jandarma mektebleri ile seyyar 
tabur komutanlarının da 1000 liraya ka
dar pazarlıkla alım ve satım yapabilme
lerine Bakanlar Heyetince salfilıiyet ve
rilmiştir. 

X Hava kuvvetlerine yardım vergi

si - Ordunun muhtelif sınıflarında ve 

jandarmada askeri mekteb ve müessese

lerde kazandan iaşelerine imkan görül
miyen ahvalde, erat, erbaş, ve çavuşlara 

ve gedikli küçük zabitlerin aynen veya 
bedel suretiyle aldıkları taymlardan 

hava kuvvetlerine yardım vergisi kesil
memesi kararlaşnuştır. 

cagma aılmı atar atmaz beyanattd 
bulunmak ancak bize medeniyetin 
temin ettiği teknik terakki/er saye
sinde kabil olabilmiştir. 

Zamanımızın erişmiş olduğu me
deniyetin kadir ve kıymetim anla
mak için alıştığınız posta gibi, tel
graf gibi, telefon gibi, radyo, elek
trik, hava gazz gibi vasıta ve imk§n. 
/ardan mahrum bir yere gidiniz: 
.Kollarınızı ve gözlerini kayootmi§ 
kadar sıkıntı çekeceğinize emin ola
bilirsiniz. - N. B. 

Şarab ağacı 

Şarabın naııl yapılc:lığmı kim bil
mez? Fakat bunu kendi kendine tabiat 
da ima) ediyormuf: Afrikada Zululand
da bir ağaç vardrr ki kabuğu yanlınca. 
tıpkı kauçuk ağacında olduğu gibi. bir 
su akıtır. Taze iken limonata tadında 
olan bu su, yirmi dört saat havaya ma
ruz bırakılınca lezzetli bir şarab, kırk se
kiz ıaat bırakılırsa konyak taamında 
kuvvetli bir alkol olur. 

Bu ağaç, acaba, bizim memleketin 
ne taraflarında ekilirse tutar? 

Kiliıe damındaki balo kortümlü. 

ölü kız. 

Bu cümle, bir polis romanının adı o
labileceği gibi şimal edebiyatından alın
mış bir imaj da olabilir. Halbuki &ade
ce bir hadiseyi izah etmektedir: 

İngiltere'de Durbam büyük kilisesi
nin damında, üniversiteli bir genç kızın 
cesedi bulunmuştur. Kızm üzerinde balo 
elbisesi vardır. 

Buraya kendi mi çıkmıştı, çıkanlnuş 
mı idi. oraya çıktıktan sonra mJ öhnüş

tü, ölü o,arak mı çıkarılmıştı? Ne dersi· 
niz? 
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Yeni Noter Kanunu Projesi 
Proje halka kolaylık bakımından 
çok mühim hükümler ihtiva ediyor 

Adliye bakanlığının uzun zaman çalışarak ve her maddesi üzerinde 
incelemelerde bulundukta!n sonra hazırladığı noter kanunu ikinci defa 
olarak diğer bakanlıklara dağıtılmış bulunmaktadır. Bakanlıklar mü
talealarını bildirdikten sonra noter kanunu avan projesi Ba~bakanlığa 
sunulacak ve Kamutayrn önümüzdeki devresinde görüşülerek kanuni
yet kazanacaktır. 

Noter kanununun tarihçesi 
Bizde noterlik teşkilitı ilk defa 1295 

yılında mukavelat muharrirliği nizam -
namesiyle bir kanun sistemine bağlan
mıştır. O tarihten itibaren muhtelif 
memleketlerin bu yoldaki mevzuatından 
istifade etmek suretiyle kanunlar ve ni
zamnameler vücude getirilmiştir . 

Bugünkü avan projenin esaslı su
rette tadil ettiği 329 tarihli noter kanu
nu. zaten daha evvel, birçok eklerle bir
çok hükümlerini değiştirmiş bulunuyor
du. Yeni proje bütün bunları toplamış 
ve modern bir devlete yakışır bir kanun 
halini almıştır. 

Proje hazırlanırken birçok Avrupa 
devletlerinin noter kanunları gözden 
geçirilmiş fakat bilhassa Nevşatel ve 
Avusturya kanunlarından istifade o. 
lunmuştur. Ancak. memleketimizin hu
susi ihtiyaçları ve eski kanunun tat
bikatında göze çarpan eksiklikler daL 
ma ön planda tutulmuştur. 

Bu itibarla eldeki projeye mükem· 
mel bir hukuki eser denebilir. 

Projeye göre her asliye mahkemesi 
yarımda ve bunların kaza çerçevesinde 
noter işlerini gönneğe mezun olmak 
üzere bir veya birkaç noter bulunacak

tır. 

Geliri bir noterliği idare ede:miye
cek yerlerde noter işlerini ora adliye 
memurlarından biri yapacaktır. 

Yabancı memleketlerde noterlik iş
leri oradaki türk konsoloslukları tara
fından görülecektir. 

Noterlerin, bu proje ile, vazifeleri
ni hakkiyle ifa edebilmeleri ve bütün 
vakitlerini bu işe hasredebilmeleri için 
başka bir işle iştigal etmemeleri hük
me bağlanmıştır. Ancak hayır ve ilim 
müesseselerinin reisliği veya profesör
lük bundan istisna edilmiştir. 

Kimler noter olabilecek? 
Medeni haklarına sahih 

bir yaşını dolduran türkler, 
hizmetini yaptıktan sonra 
gösterilen şartları da haiz 

lngüiz boşanma kanunu 

ve yirmi 
askerlik 
kanunda 
oldukları 

İngiltere'de gerek kanun ve gerek 
kamoy boşanmaya şimdiye kadar şid • 
detle muhalifti ve kanunun kabul ettiği 
tek boşanma sebebi de zina idi. Bunun 
içindir ki boşaıunı§ kadınlara evli kadın· 
lar hemen daiına kötü nazarla bakarlar
dı. İngiliz kanun vazu bu &ebebe birkaç 
tanesini daha ilave etmiştir: şiddet gös
termek, terketmek ve deli olmak .•. 

Hemen her memleket kanununda 

boıanma için - hele iki taraf da aym ve
sileyi ileri sürerse - başlıca sebeb sayı
lan anlaşmazlığı İngilizler kanunlarına 
ıokmamışlardır. lngilterede anlaşmazlı
ğın belki İ•mkanıız görüldüğü için ... 

Heykeltraıı lrvin'in cinayeti_ 

Bu sütunlarda okuyanların hatırın

dadır: geçen kış, Nevyork ressam ve 

heykeltraşlarının en güzel modellerin

den Veronika Jedeon, anası ve bir aile 

doıtu, evlerinde öldürülmüş olarak bu· 

lunmuş, Güzel kızın yüzünde alçı par

çalan ve banyo dairesinde ise sabundan 

oyulmuş heykelcikler bulunduğu ve bir 

de lrvin adında genç bir heykeltraş or

tadan kaybolduğu için bu üç başlı cina

yetin faili olarak bu gençten §Üphelenil

mİ§tİ. 

Bu adam, bir tesadüf eseri olarak 

bulunmuş ve cinayetini itiraf etmiştir. 

lrvin, Veronika'nın kız kardeşini sevi

yor ve iltifat görmediği için on uöldür • 

mek istiyol"muş. Yolunun üzerine kızın 
anası, kardeşi ve bunların ölümlerine 
şahid olan dost çıkmış. 

lrvin şimdi delidir; o vakit değil mi 
idi? 

takdirde noter olabileceklerdir. Bu 
şartlar arasında, Türkiye hukuk fakül. 
telerinden birinden mezun bulunmak, 
şeref ve haysiyeti muhil bir suç işle

miş olmamak, en aşağı beş sene hakim
lik, müddeiumumilik veya avukatlık 

etmiş olmak kayıdları mevcuddur. 
Bu şartlan haiz olanlar yazılı ve 

sözlü imtihanlardan geçirileceklerdir. 
Sözlü imtihan medeni kanun, ticaret 
hukuku, hukuk muhakeme usulleri, ce. 
za kanunu ve ceza muhakeme usulleri 
ile idare ve amme hukuku ve mali mev-
zuat üzerinde yapıJacaktır. 

Yazılı imtihanda da, noter akid ve 
işlerine dair sualler sorulacak ve bil
.hassa tatbikatta muvaffak olunabilme. 
si için gereken vasrflar aranacaktır. 

Hukuk fakültesi mezunu noterler, 
vazifelerinde muvaffak oldukları tak· 
d.irde geliri daha yüksek noterlildere 
tayin edilebileceklerdir. 

Tamamı 97 madde olan projede no
terliğin nazari ve teknik bütün vazife. 
leri en ince teferruatrna kadar sayıl· 
mış ve tatbikatta hiç bir güçltiğe rast
lanmaması içiın icab eden hükümler 
konmuştur. 

Halkın kendi aralarındaki akidleri. 
ne kanuni bir itibar kazandıran noter
lik gibi mühim bir müessese, eldeki 
noter kanunu projesi ile en kuvvetli 
zımana kavuşmuş ve cumhuriyet adli 
mevzuatı da yeni ve kuvvetli bir eser 
daha kazanmıştır. 

lstanbul' da ti/ o 
mücadelesi 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Vali ve
kili bu akşam Ankaraya hareket etti. 
Pazartesi akşamı Ankaradan hareket e• 
derek salı sabahı gene İstanbulda ola
caktır. Vali vekili ailesini almak ve 
işlerini devretmek üzere Ankaraya git. 
miştir. B. Şükrü bütün gayretini tifo 
mücadelesine vermek niyetindedir. 

Kanalizasyon gibi büyük masraf ve 
hazırlıklaTa lüzum gösteren esaslı ihti
yaçlar dışında neler yapmak imkanı 

varsa hepsi yapılacaktır. Yüksek bir 
komisyon mücadelenin esaslarını göz. 
den geçirmektedir. 

Su ve gıda maddeleri saıtanların hep
si aşıya tabi tutulacaklardır. Lağım O• 

lan yerlere levhalar asılacak, buralarda 
denize girmek şiddetle menedilecektir, 

Tarsus ırmağrnda bir çocuk 
boğuldu 

Tarsus tüccarlarından İbrahim Fev• 
zi Sulunun oğlu orta mekteb sonsmıfın
dan 16 yaşında Hacı, yıkanmak üzere 
girdiği Tarsus ırmağında boğulmu§tur . 

·····--······· .............. -.................... . . . . . 
: H A V A : . . ··························-······················ 

Dün şiddetli rüzgar vardr 
Dün şehrimizde hava öğleye kadar 

kısmen bulutlu geçmiş, ögleden sonra 
tedricen kapanmağa başlıyarak Ankara· 
ya çisenti halinde, civar dağlara ise yağ 
mur ~eklinde yağış yapmıştır. Dün sa
bahtan itibaren başlıyan rüzgar kittik
ce şiddetini arttırmış ve saat 16,15 de 
hızını daha fazla arttırarak saniyede 18 
metre hızla esmiştir. Dün ısı 30 dere. 
ceye kadar yükselmiştir. Meteoroloji 
işleri genel direktörlüğünden verilen 
malfimata göre dün hava Trakya veKo· 
caeli mıntakalarında yağışlı, orta Ana
dolu da kapalı, şarki ve cenub şarki 
Anadoluda açık geçmiştir. Dün en çok 
yağış Çanakkalede olmuş ve karemetre
ye 40 kilogram su bırakmıştır. Dün en 
düşük ısı Kayseride 9, en yükseek ısr 

da Malatyada 34 derecedir. 

lstanbulda yağmurla• 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Şiddetli 

sıcaklardan sonra dün sabaha karşı İs· 
tanbul ve civarına bereketli yağmur

lar yağdı. Yağmur h<J.Zı yerlerde öğle. 
ye kadar sürdü. Sıcaklar nisbeten kuv• 
vetini kaybetti. 
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Uza'c Şark'ta tehlike nıi? 

vrupa'da isp anya harbı yüzün
den enternasyonal münasebet

l~rin ziyadesiyle gergin >-ıulunduğu 
hır sırada Uzak Şark ufuklarında da 
bit· tehlike beHrdi: Mançurya'yr Sov
yet Rusya'dan ayıran Amur :ıehri 
içinde kain birkaç adanın aidiyeti 
meselesi, Japonya ile Sovyetler ara
aında ansızın ehemiyetli. bir ihtilaf 
teklinde meydana çıkıverdi. Moskova 
ve Tokyo'dan gelen telgraflarda ik: 
taraf askerleri arasında müsademeler 
vuku bulduğunu ve her iki taı·afm da 
:zayiat verdiğini bildirmektedir. Pa
ris'ten gelen müheyyiç fakat teyide 
muhtaç bir haber ise, Sovyet askerle
rinin Mançurya'yı istilaya başladığını 
bildiriyor. 

Yeni sovyet _ japon ihtilafının ma
hiyeti ~udur: ruslar, on altıncı asırda 
Sibirya yolu Strogonof tarafından 
keşfedildiği zamandan başlıyarak yir. 
minci asrın başlangıçlarına kadar 
Uzak Şarka doğru ilerlediler. Çarlık 
Rusyası, bu Uzak Şark siyasetine bil
hassa Kırım muharebesindeki mağ
lubiyetten sonra ehemiyet vermişti. 
Bu mağlubiyetten birkaç sene sonra 
Aygün muahedesini ve 1860 senesin
de de Pekin muahedesini imzalıyarak 
Amur nehrine dayandılar. Rusyanın 
bu nehre dayanmasiyle japon inkılabı 
aynı zamana tesadüf ediyor. Filhaki
ka bu tarihe kadar kapalı bir kutu 
olan bu Uzak Şark devleti, Amerika 
ve Avrupa devletleriyle temasa geçi
yor. Çinin akıbetine uğramamak için 
garbın tekniğini alıyor. Ve teşkilat
lanarak garbla, garbın anlıyabilece
ği bir lisanla konuşmaya başlıyor. 

Japon inkılabı Uzak Şark muva
zenesine yeni bir unsur ilave etti. Fa
kat japonların kuvveti asnn sonları
na doğru Çine karşı açtıkları harbta 
muzaffer oluncaya kadar anlaşılama
mıştı. Bu harbta galib gelen Japon.. 
ya, Amur nehrinin cenubunu, yani 
M;ı.nçurva'yı almak Üzere iken Rus
ya yeti~iyor. Ve 1860 senesinden be
ri iştihalı nazarla baktığı bu kıtayı 
j ;ıponların elinden kurtarıyor. Fakat 
Rusyanın bunu Çin hesabına kurtar
madıi!ı çok geçmeden anlaşılıyor. 
Çarlık RusyRnm Mançuryayı yutmak 
için h\kib ettiği siyaset de rus _ japon 
muharPbesini doğuruyor. 1905 sene. 
sinde R11syanın Japonva tarafından 
m;ı.ğlilbivcti artık Carlık Rusvasmm 
Amur nehri cenub~ndaki emellerine 
kati b:r SPd çekiyor. Fakat Rusya 
186{) Pekin muahedesiyle tesbit edi
len Amur nehri hududunu muhafaza 
ediyor. 

1905 senesinde ruslarm elinden 
kurtarılA.n MAnçurya 1931 senesinıle 
Japonyanın dine geçtikten sonra u_ 
zak Şark'ta Rusya ile Japonya komşu 
oluyorlar. Bundan sonra Japonya U
zak Şarlttıtki Sovyet nüfuzuna karşı 
vazivet almaya ba~lıvor. Ve Amur 
nehrinin hoyları sulh ve müsalemet 
icin tehlike mmtakl\sı halini alıyor. 
iste bugünkü tehlike de oradan be. 
lirmiqtir. Anlaşıldığına göre, 1860 
Pekin mu,. hedesi, Amur nehrini Man
çurya ile Rusya arasında hudud ola
rak tavin Pderk•n, bu nelırin içindeki 
kii"ük adaları da şu yolda taksim et
miş: 

Adaların Rusya sahillerine yakın 
olanlarmı, Rusyaya, Çin sahillerine 
yakm olanlarını da Çine bırakınış. A
dall\r iAimleriyle taksim edilmemekle 
beraber, harita Üzerinde kırmızı bir 
çizgi ile ayrılmış. Geçen gÜn. Rusya
ya aid olan bu adalardan ikisine sov. 
yet hükümeti asker yollamıı. Japon
ya, adRların Mançurya'ya aid oldu~ı
nu iddia ederek bu askerlerin geri 
çekilmelerini istemiş. Fakat siyasi 
mÜzRkere yapılırken, hudud kara. 
kolları arasında müaademeler vuku 
bulmuş ve kan akmıştır. 

Sovyet hükümetinin sulh ve müsa
lemet siyaseti, izaha lüzum göstemıiye· 
cek ~erecede açıktır. Sovyetler, Japonya
~~ bır saldırmazlık paktı teklif etmişler-

~· ~aponva kabul etmedi. Sovyetler, 
b~~ hudud komisyonu tayin ederek bu
gun Uzak Şarkta be!iren tehlikeye ben
zer hadiselerin çıkmasına mani olacak 

UL U S 

İtalya ve Almanyanın karışmazlık 

tfili komitesine yaptıkları teklif 

Fransa iki tarafa muharib hakkı 
verilmesini istemiyor 

İSPANYA'DA 

General Franko 
Santander'i 

abluka ettirdi 
Londra, 3 (A.A.) - Royter ajansı 

Franko'nun bir tebliğini neşretmekte -
dir. Bu tebliğde Santander bölgesinin fi
li abloka altında bulunduğu ve üç kru • 
vazörle müsellah gemilerden mürekkeb 
bir filotillanın Asturya kıyılanmn ve 
Santander civarını kontrol ettiği bildi -
rilmektedir. 

Asilerin tebliğleri 
Sevil, 3 (A.A.) - Asi kuvvetler Gre-

/ 

nade cephesinde ve Kogolo bölgesinde 
mühim askeri hareketlerde bulunmuş -

lspanyadaki son hadiselerin kahramanı olan Laypzig kruvazörü 

Paris, 3 (A.A.) - İspanyada iki tarafa muharib haklarının tanın
masına dair İtalya ve Almanya taraf mdan karışmazlık komitesine ya
pılan teklif salahiyetli fransız mahfillerinde reddolunmaktadır. Mez
kilr mahfillerde söylendiğine göre, böyle bir tedbir münhasıran gene
ral Frankonun işine yarıyacaktır. Keza İspanyanın kara hududlarm
da enternasyonal bir kontrolun muhafazası da reddedilmektedir. 

SOVYETLER BlRLlGINDE 

Dahili istikraza kayıd 
işi devam ediyor 

Moskova, 3 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: Sovyetler Birliği müdafaası

nın takviyesi için istikraz yapılması hak· 

kında hükümet tarafından verilen karar 

Sovyet işçileri tarafından fevkaliide bir 

şevk ve heyecanla karşılaşmıştır. 

Evvelki akşam başhyan kayıt mua

melesi dün her tarafta hararetle devam 

etmiştir. 

Bu münasebetle yapılan mitinglerde, 

işçiler, hükümetin bu istikraz tahville -

rini neşrederken, bütün milletin arzusu

nu yerine getirdiğini kaydetmişlerdir. 

Demiryolu işçileri kabul ettikleri ka

rar suretinde, bu yeni istikrazın faşist 
harbcılara, Troçkist. Buharinist casus -

lara, nifakçılara ve Sabotörlere Sovyet 

milletinin müthiş bir cevabı olduğunu 

bildirmektedirler. 

Memleketin her tarafından buna ben· 

zer kara rsuretleri gelmektedir. 

tedbirlerin alınmasım Japonyaya teklif 
etmişlerdi. Japonya kabul etmedi. Bay 
Litvinof, bu defa çdcan hadise üzerinde
ki Sovyet noktai nazannı japon büyük 
elçisine izah ederken Sovyetlerin siyasi 
müzakere ile bu meseleyi halletmeğe ha· 
zn- olduklarını da bildirmek suretiyle 
Sovyet hükümetinin esasen herkesçe bi
linen sulh siyasetini bir defa daha teyid 
etmiş bulunuyor. Binaenaleyh Sovyet 
Rusya sulhu muhafaza etmek için din
den geleni yapmış oluyor. Fakat acaba 
Japonya ne yapacak? Japonyanm Uzak 
Şarkta hegemonya kurmak için öteden
beri fırsat kolladığı malumdur. Acaba 
Sovyet Rusya hakkında son haftalar 
içinde çıkardan şayialardan ve ispanya 
meselesi yüzünden garb devletleri ara
sında çıkan derin ihtilaftan cesaret mi 
almı~br? 

Sovyet Rusya'nın mesul zimamdar
ları, Mançuryanın japonlar tarafından 
İstilası sırasında Uzak Şark siyasetleri
ni şöyle İzah etmişlerdi: 

- Sovyet toprağı istilaya uğrama
ddcça parmak kaldırmamak; fakat bu 
topraklara te<:avüz edilirse, Sovyetlerin 
bütün kuvvetiyle mukabele etmek. 

Sovyetlerin bugün de bu siyasetten 
aynldıklarma delalet edecek emare yok
tur. Binaenaleyh sulh da harb da Japon• 
yanın elinde görünüyor. 

A. Ş. ESMER 

Fransız makamları bu hareket 
tarzını haklı gösten,~ek için Fran
sanm şimali Afrika ile olan müna
kalatının tehdid edilmekte oldu
ğunu ileri sürüyorlar. 

/tal.yada memnuniyet 
Roma, 3 (A.A.) - Havas ajansının 

nıuhabiri bildiriyor: 
Henüz son sözün söylenmediğini 

bildiren karışmazlık komitesinin tebli
ği bir ferahlık sanılmaktadır. 

Romanın komitenin dağrJmasmı is· 
temediği zannedilmektedir. 

lngüiz gazetelerinin yazdıkları 
Londra. 3 (A.A.) - Gazeteler Fran 

} sa, İngiltere, Almanya ve İtalya arasın
da bir anlaşma hasıl olması lüzumunu 
kaydetmekte müttdiktirler. 

Times yazıyor: 
" - Kapı açık bırakılmıştır. lngıJ

tere diğer devletler kendisiyle iş birli
ği etmiye devam etikleri müddetçe karış 
mazlık lehinde gayret sarfetmekten 
geri durmıyacaktır . ., 

Deyli Telegraf yazıyor: 
"- Bir çıkmaza girilmiştir. Fakat 

henüz çıkmak için bir kapı bulunabilir.,. 
Morning post yazıyor: 

"-Henüz bir hal şekli bulunması ü
midi vardır. Avrupanın neticeleeri tah
min edilmiyecek bir karar vermeden ev
vel ademi müdahale komitesinin gele
cek toplantrsına kadar düşünmeğe vakti 

vardır.,, 

Nevs Kronikle yazıyor: 

"- lngiliz miUeti, İngilterenin ni
hayet katiyetle hareket ettiğini görmek 
le memnun olacaktır.,, 

Daily Herald yazryor: 
"Komite toplantısının geriye bıra

kılması, düşünmek fırsatını vermiştir. 

Almanya ve İtalya hükümetleri ingiliz 
milJetinin yavaş veya çabuk, nihayet 
bir karar verebileceğini notetınelidir

ler.,, 

Fransız basınına göre 
Paris, 3 <A.A.) - İtalya ve Alm~n

ya'mn mukabil teklifleri hakkında Eko 
dö Pari gazetesinde Pertinaks, Roma ile 
Berlin'in fransız ev İngilizlerin safdillik 
ve korkaklıklarının sınırsız olduğunu 
sanmakta oldı .. \l~rını yazmaktadır. 

Pertinaks, Bilbao muharebesinin ge
çenlerde Hitler'e müracaat eden Fran
ko'ya 22.000 kişiye malolduğunu ilave 
eylemektedir. 

Pöti Par iz yen yazıyor: 
''Kontrolün yalnız İspanyol - fran • 

sız sınırında bırakılması hakkında Al
man ya ve İtalya tarafından vukubulan 
teklif, serkeşlik derecesini bulmaktadır,, 

Epok, Övr ve Ami dü Pöpl gazetele
ri Fransa ile İngilterenin İtalya ile Al -

lardır. 

Hava kuvvetlerinin müessir müdaha
leleri sayesinde bütün bu harekat mu· 
vaffakiyetle neticelenmiş ve düşman 

mevzilerini birçok silah ve mühimmat 
bırakarak terketmiştir. 

Saragossa, 3 (A.A.) - Hueska cep· 
besinde Katalonya kuvvetleri asi mev -
zilerinc karşı mühim taarruzlarda bulun· 
muşlarsa da bu taarruzlar mukabil hü
cumlarla püskürtülmüş ve nasyonalist -
ler Katalonya hatlarına yedi kilometre 
derinliğinde girmişlerdir. Düşman 17 
mitralyöz 114 esir ve külliyetli mikdar
da mühimmat bırakmıştır. 

iki İngiliz torpidosuna 
bomba atıldı 

Londra, 3 (A.A.) - Bildirildiğine 

göre, İspanyanın şimal sahillerinde kont
rol yapan iki İngiliz tarpidosunun bir mil 
yakınına milliyeti meçhul bir tayyare 

iki bomba atmıştır. 

J arama cephesinde sükunet 
Madrid, 3 (A.A.) - General Miaja 

gazetecilere beyanatında Jarama cephe· 
sinde hemen hemen tam bir sükfinet hü
küm sürdüğünü asi hücumlarının dur· 
durulduğunu ve bütün harekatın bu 
cephede mevzi ileri karakol müsademe· 
!erine inhisar ettiğini söylemiştir. 

Bir ingiliz 
Madeninde 
Patlama 

Londra, 3 (A.A.) - Çesterton'da 
Brimbo'da ''Stok on trent" yakınındaki 
kömür madenlerinde bir patlamadan son· 
ra yangın çıkmıştır. Yangını söndürmek 
üzere kurtarma heyetleri çalışmaya baş· 
1arken ikinci bir patlama olmuştur. 

Kazanın bilançosu 
Londra, 3 (A.A.) - Çesterton'da 

olan patlama ve yangın hakkında en son 
alınan haberlere göre, 27 kişi ölmüş ve 
39 kişi de ağır surette yaralanmıştır. Ö
lülerden 16 sı hala enkaz altında bulun
maktadır. 

Bir alman fabrikasında yangın 
Frankfort, 3 (A.A.) - Maden yağı 

fabrikasında bir iştial neticesinde yangın 
çıkmış ve iştial esnasında çalışmakta 

olan 25 işçiden 17 si yaralanmıştır. Ateş 
henüz söndürülememiştir. Fabrikada 
başka benzin depolan da bulunduğun
dan yeni patlamalar olmasından kor· 
kulmaktadır . 

manya'mn Akdenize hükmetmelerine 
müsaade edemiyeceklerini kaydetmekte
dirler. 

Popüler gazetesi yazıyor: 
"Bitaraflık, eğer müessir bir kontrol 

ile teyid edilmez ve yabancı gönüllüleri 
hemen geri çağırılmazsa karışmazlık

tan fazla bir kıymet teşkil etmez.,. 

Lö Jur gazetesi, Franko'nun yabancı 
gönüllülerinin geri çağınlmasını kabul 
ettiğini yazmaktadır. Bu gazeteye göre 
Franko, Salamanka hükümetinin mu · 
harib sıfatını tanıdığı takdirde bütün ya
bancı gönüllülerini geri göndereceğini 

Paris ve Londra'ya biıdfrmiştir. 
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Sulh için kurdu
0

urnuz 
temel 

TAN'da Ahmed Emin Yaaınan, em
p erya lizm in daima kolayca mac lUb 
edilecek zayıf devletler ve cepheler 
aradığını tebarüz ettirerek, yurdlar1-
nı hariçteki üınid ve iştihalara kap.1-
yacak ıekilde ıslah ve tensik elmİf 
olan Türkiye, Afganistan, Iran •e L 
rak gibi devletler arasmda ulu b.ir 
ittifak ve i§birliğinin sulh cepboaimıi 

ne derece kuvvetlendireceğini anla
tıyor ve diyor ki: 

"Dört memleket arasında İm.zaa 

beklenen misak, aradaki yakmlığı ye 

it beraberliğini bir kat daha artb:l'

makla kalnuyacaktır. Aynı yolan yol. 
cusu olmak ve biribirimize candaa 
emniyet duymak sayesinde terakkiye 
doğru müşterek gidişimizin hızı 'ftl 

şevki artacaktır. Emperyalist devlet
lerin tabii müttefiki olan cehalet Ye 

taassub bir daha bu memleketleria 
kapısından bakanııyacaktır. 

Dört memleketin boıluk balindea 
kurtulmasının ve sulh yolunda miD

bet bir iı beraberliği kurmaamın çok 
mühim bir neticesi de Aayada lngiL 

tere ile Rusya arasında nesillerdee

beri devam eden emniyet.sizliği her 

vakit için ortadan kaldırmak olacak

tır. iki memleketin biribirlerindea 

kıskandıkları yerlerin kendi mukacL 

deratlarına aahib, istikrarb bir bale 
gelmesi, şu manaya gelir: lngiliz • 
rus münasebetlerindeki bafhca em

niyetsizlik ve ahenksizlik amili oırtL 
dan kalkacak ve dünyanın aulh cep

hesinde bu yüzden de çok faydalı bir 
yakınlık hasıl olacaktır. 

Bizim dünya ıçm temennimiz; 

Türkiye, lraıı. Irak ve Afganiatama 

beraberce takib ettikleri temİ2 ft 

dürüst sulh siyasetinin herkese ör
nek olmasıda. Suriye içinde bir te

mennimiz vardır ki o da kOIDfU ..._.. 

leketin bir an evel ifrat yolund

kurtulması ve dört kardef sulh 7ol. 
cwsunun arasına bir an evel beıinci 

olarak kan§masıdır.,. 

SAHiL INSANLARI VE DENiZ 

CUMHURIYET'te Yunus Nadi de

niz kenarında asırlarca oturup da bir 
türlü denize girmek itiyadmı alma
mıı olan insanların memleketimizde 
ne kadar büyük bir ekseriyet teşkil 
ettiğini hatırlatarak, bir yandan da 
deniz sporlarının ve denizciliğin bir 
milletin hayatiyeti bakımından olaa 
eheıniyetini tebarüz ettirdikten IOL 

ra şunlan yazıyor: 
Bir kere sahillerimizde denizde9 

alabildiğine istifade olunması layık 

ve lazım olduğu kadar inkiıaf ede
bilse dahillerimiz için de söyliyeuk
lerimize sıra gelecektir. Sahitlerimia
de d enizin gördüğü vazifenin aynıDI 
dahillerde her şehir ve kasabamızda 
ve giderek her köyümüzde nehirler
den, çaylardan ve nihayet &UDİ ola.. 
rak vücuda getireceğimiz büyücek ha· 
vuz _ göllerden istifade suretiyle ya.. 
par ve böylelikle hiç olmazsa ,. .. 
mevsimleri için bütün memlekette 
kuvvetli bir su ala.kası tesis etmit o
luruz. 

Hayale düşmüı sayılmamak İçİll 
hele şu deniz alakasını ta.mimle işe 
başlamağı tercih etmek lüzumunu 
takdir ediyoruz. Bu İ§, kendisine bü.. 
rjk ehemiyet verilerek kolaylıkla 
tatbik olunacak bir program mevzu• 
dur. Bugün için bütün sahil şehirleri
mizin ona dört elle sarılmalarını te.. 

menni ederiz.,, 

Filadelfiya' da 
kamyoncuların grevi 
Nevyork, 3 (A.A.) - Filadetfiyada 

kamyoncular grev ilan etmişlerdir. Şo
förler sepetkrin dağ·tılmasına ve ha· 
zı mühim gazetelerin basılmasına mani 
olmuşlardır. 

Şehirde ticaret faaliy,.ti hemen dur-

muş gibidir. 

ANK ARA BiRAS I Be sleyici bir içkidir 
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Sulh zamanında da gazla 
zehirlenme tehlikesi var 

Umumiyetle, gaz felaketi, harb 
zamanlarına aid sanıl'IT. Ha1-

l>uki sulh zamanlarmda otomobilinizi 
sürer, pipo veyahud ciganmzı içer ve. 
ya kalabalık bir şehrin sokağından ~
çerken karbon monoksidi gazı ile te
masa gelirsiniz. 'Bu gazın Birleşik A
mcrihda bir senede öldürdüğü msan
:ıa.rm saym ZS,000 kişiyi bulmakta"drr. 

--ıiava ticareti bürosu,, nun geçen 
1Jafta çikard:ığt "Hava ticanti bülteni,, 
nde 'tayyare pilotlarına btı karbon mo
noksidindcn sakmma\an tavsiye edil
mekte idi. 

Kendi makinesinden ini tşa:r eden 
bu gazla pilotun uyuşuk bir hale gel
mesi veyahud kendini kaybetmesi yü. 
.zünden, .kimbilir, kaç t.ımc tayyan ka.. 
:usı olmuştur. T.ayyare motorlannm 
ekz.oıst borusundan çıkan gazlar içinde 
yüzde 2 ile 7 arasında bu karbon mo
noksicl gazı vardır ki bunaan bir kısmı 
pilotun kamarasına nüfuz edebilir. 

Bu bültende yauldtğma gö~ bil. 
hassa yükseJc irtifa.lari!a. vücud, nn
diii.ne lazım olan oksijeni güçlükle a
labileceği için o zaman bu zehirli ga
zın tesiri daha fazla kendini göster
mektedir. Onun icrin bu "CO" gazının 
mikdarmr gösterecek bir enstaılasyon 
yap1lması teklif edilmektedir. 

Bir senede Birl~ik A.merikada as
fcbi yüzünden ölenlerin mikdan, oto
mobil kazasından ölenlerden yüzde elli 
fa..zlad.ır. Amerikada boğul.ma.k, elek
triğe çarpılmak gibi hadiseler de da!ıil 
olmak üzere, asfeksiden ölenler haf_ 
tada 1000, senede 50,000 kişiyi bulmak. 
t'l!ldtT. Takriben bu ölümlerin yarısma 
karbon monomdi scbeb olmaktadır. 

Bu gum en tChJ ikcli tarafı ren..lr:sll:, 
.kokusuz ve tatsız olmasıdır. 

Fazla tekasüf ettiği uman sarım

sak kokusuna bemer bir koku verir. 
10,000 kısım havanın içinde bulunan 

6 kısım karb:>n monoksid gazı iki saat 
için.de .koma hali yapar. 

İnsasla.rın havassı bunu anlamağa, 
iarkctmeğe muktedir değildir. Bu gaz. 
la zehirlenmenin başlıca arazı baş ağ
rısı ve alında bir gerginlik hissetmek 
tir. 

B inlerce adam. yemi~ oldukları 
herhangi bir yemekten ahat

sız landık arını zannederek bu gazm 
lrnrbani olurlar. Bununla zehirlenme
nin kronik şekli, zan ve tahmin edildi
ğinden çok fazladır. 

Pitseburgda dört apartmanda otu_ 
ran dört kadın, bonik ba'Ş ağrısmd<m 

-Ye keyifsizlikten rahatsız bulunuyor
lardı. Dördü de sıhatt-e olan dört kadı. 
nın aynı zamanda aym arau gösteren 
bir hastalığa tutulmaları nanrı dikka
ti celbetmiştir. Onll!rdan birisi, yakm
ua bulunan bir bacadan çıkan duman.
larm kendilerin; rahatsız ettiği tahmi
ninde bulundu. 

Bu, bacadan gelen dumandan olmu
yordu. Dört apartmanın mutfakları or.
]an rahatsız etmeğe kafi ~lecek de
recede karbon monoksidi çıkarıyordu. 

Tefrilca 10. 66 

Otomobil kullananlar, sigara veya 
içki içenler farkında 

· olmaksızın nasıl ze'/ıirlenirler? 
Bıı gaz yürin~ hiç farkına vaTIJ. 

maksızm bir takım zehirlnemeler, bo
ğulmalar. vukua geldiği tesbit olun. 
muştur. 

Alkolikler, bu gaman daha z-iyade 
nrat g&ürler. Yaşhlardan daha fada 
derin nefes alan çoculc:larla gençler de 
bundan fazla zarar görürler. Baıı yağ·· 
h adamlarda bu gaz, iç yağları tarafın
dan tahlil olunu'f ve bundan çıkan ze
hir vücudun bir tarafında kalır. Bu su
Tet~ hasta, tehl~ mahallinden uzak
laştırıldığı hal~ bile bu zehirin bir 
'%aman sonra t~irini icra ettiği görül
müştür. 

K arbon monoksidi ôldürlir; çün-
kü bunda hemoglobine karşı 

tatmin edilmez bir iştiha vardır. He
moglobin dediğimiz madde, kana lor .. 
mızılık veren maddedir ki bunun da 
vazifesi bütün vücuda hayat vedci ok
sijeni götürür. Halbuki bu söylediği. 
miz gaz hemoglobin ile birleşince kan, 
en esaslı hayat maddesi olan oksijen
den mahrum kalu. 

Birkaç saat zarfında teneffüs edil
mi~ olan ehemiyetsiz mikdarda CO 
gazı, cereyan eden kanın içine karışır. 

Bu gaz neden hasıl olur? Karbon
lu maddelerin natamam ihtirakmdan. 
Eski adamlar, bunu bir idam vasıtası 
ol.arak kullanırlardı. Mahkiimları, kö
mür bu.hariyle hamamlarda boğarlardı. 

Bu guı, en Ia~la otomobil motörle
ri istihsal eder. Kapalı bir garajda beş 
dakikada böyle bic ınotöıiio. ha.s.ıl ede
ceği karbon monoksidi, teneffüs edeni 
koma haline getinneğe kafi gelir. 

Birçok otomobil kazalarında bu ga
zın tesiri olduğu muhakkaktır. 1500 şo, 
för üzerinde yapılan tetkiklerden şu 
netice alınmıştır: bunlardan yüzde 57 
sinin otomobil lrullarurlı:en uykusu gel
mekte, yüzde 38 inin başı ağrımakta, 

yüzde 28 inin zihin melekelerine bir 
nevi durgunluk arız olmaktadır ki bil. 
tün bunlar CO gazının tesirleri olduğu 
şüphesizdir. 

Bunun önüne geçmek için vantH5-
tör kullanmak, ihtirakt tanzim etmek 
ve ekzost borusunda görülen ufak bir 
kusuru bile tamir etmek IS.zımdır. 'Pis
tondaki halkların gevşemesi de bu ga
zın kaçmasına sebeb olur. 

Kala.balık sokaklarda bulunan kar
bcm monoksidi orada dolaşanların sı
hatine zarar verecek kadar fazla de
ğildir. Fakat buradaki seyrüsefer me
murlarının çok defa çektikleri baş '.iğ. 

rısı bu yüzdendir. 

p azar günleri de kalabalık şose-
lerde otomobil gezintisıne 

çıkmak, zannedildiği gibi, sıha~ uy
gun bir şey değildir. Önünüzden giden 
arabnın ekzost borusundan çrkan ve 

10,000 kısım havanm. içine bir ftJa iki 
kısmı Olaiak giren karbon raonobid 
ıuı y&dc 30 niSbctinde lı:mı iıbi e
der. Onun için akıllı şoförler. önlerin
den giden otomobillere fula yakla§
m.a.ztar. 
TlRYAKlLER: 

Madenler bürosunun yaptığı araş· 

tınna1ara göre tütün de karbon monok
aidi basıl etmektedir. Kapalı bir odada 
yapılan bi.r tecriibede iki sa.at denmlı 
surette cigara içilmif. on beşinci da
kikada rahatsızlık başgöstermiş, kırk
beşinci dakikada gö.r:ler irritc olmu~. 
tur. 

Bu tecrübenin sonunda vantilatör
lü, havası değişen odalara nis'betle kar. 
bon monoksidi gazınm altı defa daha 
fazla kana yerleştiği tesbit edilmiş1:ir. 

Evlerde bu gaz yüzünden vukua ge
lan zehirlenmeleri önliyebilmek için 
hava gazı ocaklarına ve sobalarma ve 
bunların borularına diknt etmek Ji. 
.zımdır. Kömür yakan soba ve furun
larda kömürün çıkardığı mavi duman
lar bitmeden kapakları kapatmaymu. 
kızmış kömürler üzerine su diikmeyiniz. H avagazı alevi madeni bir cisme 

temas ettiği zaman karbon mo
noksidi hasıl olur. İçinde insanların 
yattığı bir odada bacasız herhangi lıir 
ocağın bulundurulmasına müsaade ~ 
dilmemelidir. 

Karbon monoksidi ile zehirlenen 
kimse bu zehirlenmeyi çok geç anlar. 
Çok defa önceden anlaşdmas- •e hasta 
rahat ed~.ken rahatsalık duymağa baş
Jıu. 

Bu .zehirlenme kurbanlvmx otur
dukları yerde ve}'Mud masa başında 

rahat bir uykuya daİm1l gfüününüz. 
Dala kunetll vablarla keskin baş

ağrtlan, kulalı: uğuldamalan, cildde 
auılar, bacaklarda kesiklik ve sayıkla
malar 'Olur. 

Teşhis şöyledir: deri pembeleşir; 
dudaklar kızanr. Kan kira'Z renginde
dir. Hastadan bir damla kan alıp mu
ayeM edince karbon monoksidi ile ze
hirlenmiş o1duğu anlaşılabilir. 

İlk yapılacak tedbir, hastayı aç1k 
havaya çıkarmaktır. Bereket versin ki 
hemoglobinde bu gaz devamlı suret:te 
kalmaı:. Temiz hava teneffüs veya mu
ayyen bir mikdarda ciğerlere oksi;t'n 
verilmesi sayesinde hastanın ciğerleri 
aldığı zehiri çıkarır. 

.Buen hasta nefes alamaz; o zaman 
sunl teneffüs yaptırmak tazım gdir. 

- Doktorlar, bu CO gazının en teb-
likeli tesirlerinden birisi olan dimağda 
şişkinlik üzerinde tetkiklerde bulun,. 
maktadırlar. Dimağda tazyiki artıraca
ğı i~in kan nakli tav...iyeye ~yan de-
ğildir. 

1 Ye;.gilerimiz 
(Başz 1. inci sayfada ) 

mi misli idi. Bu tadil gene az kazanç
lı büyük bir kısım vatandaş için his olu_ 
nacak bir muafiyettir. 

3 - Yabancı melmeketlerden gelen 
artistler ve temsil heyetleı-i, şimdiye 

kadar sattıkları bilet parasının yansı 

kadarmı kazanç vergfai olarak ödemek
le mükelieftiler. Bilet bedellerinin 
halkın rağbetini kırmayacak bir hadde 
yani oldukça u olması nruridir. Bu 
az mikdarm yarısı -ise unatkln tatmin 
etmekten çok uzaktır. Bu halin deva
mı ecnebi saııatlliları sahneleri.milden 
büsbütün uzaklaştttacaktı.. Halbuki mil
li kültür, geniş sanat temasları içinde 
yükselecektir. Bütün tedbirlerimize 
bakim olan bu esas, son tadile 'fUgi 
mevzuunda da temin edilmiş Oldu.. 

4 - Anonim ve eshamlı jit"ntlerin 
kaunç vergisiyle liınittd, komandit ve 
kuanç dağıtan. kooperatif şirkıetlerinin 
kaanç vergileri ayrı ölçnlerle alın
makta idi. Ayni ınikdar kuanç için 
sonuncular. anoninı ve eshamlı şirket
lere nuaran iki bta yakın vagi -..e
riyorlardı. Gerçi anonim şirketlerin 
kurulması teşvike değer bir mevzu ise 
de diğer nevi şirketlerin de faydaları 
küçük görülemez. Bunlar da iktisadi 
%Clt'1ll'etlcr le kurulmuş mile ss eselerdir. 
ve ferdi mesainin yetişemediği işleri 
topluca ba.ş.anna.ktadırla.r. 

Son tadil de bu şirketlerin vergileri 
yüzde otu~ nisbetinde inditi1miştir. 
Böyle<:e eshemlt ve anonim şirketlerle 
bunlar arasındaki mükellefiyet ıı.ddi 
bir hirıaya getirilmiştir • 

5 - U muıni, millhak ve husasf büd
celi idarelerle bankalara, sermayesinin 
en az yarıst devlete a.id olan müessese
lere, menafii umum.iyeye hadim. cemi
yetlere ve imtiyazlı şirketlere kar~ te
ahüd<le bulananlar; buralardan alaca.k
lan bedelin yüzde bir buçuğunu ka
nnç vergisi olarak \"erirler. 

193'4 martında 2395 numualı 'kanun
la mali hayatnnın. yeni gi:ren bu mil
keUefiyet şeklinde "teahhüd'' ve ''mü
teahhid" vaziyetini tayin, tabikatta 
bir çok güçlükler doğuruyordu. Yeni 
tadilde "teabhüd" en vazih ifadesini 
bu.lmu-ştur. 

500 liraya ka<lu mübayealarla icar 
işlerinin teahhüd sayılamryacağı da 
tasrih edilmi~tir. Bu had konulmakla, 
rnükelefiytein doğurduğu bir çok idari 
ve kırtasi merasim ufak alış verişlerde 
kalkmış oluyor. Teahhüd tabirinin tav
zih edilmesiyle de devlet veya devlete 
mensub müesseselerle iş yapanlar için 
6nceden hesablarım sıhhatle yapmak 
imkanı elde edilmiş ve bir ~ok ihtilif
larm önü alınmıştır. 

6 - İthalat ve ihracat ticaretiyle 
i~tigal edenlel' yeni tadil ile beyanna· 
me vermeğe mecbuı: tutuhnuşlacdtr. İ•
tigal ettikleri bürolara göre ~rgi ver
mekte olan bu smıf mükelleflerin iş 

hacimlerindeki genişlik ortadadır. Ka
unç vergisi ilrtisadt faaliyetin "«ri
miyle mütenasib olac:ağrna göre bun
lardan alınacak vergi de, bundan sonra 
beyannameleriyle tahakkuk edecek b.
zançları nisbetinde olacaktır. 

Mükelleflerin vergilere itiraz ~e
kileri, icranın tehiri yollan~ ve vergi
nin tahakkuk ve tahsil milrur ~amanı 
üzerinde de bir çok tadiller yapılmtŞ· 
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lrlanda'da 
Parlamento 
Seçimleri 

B. <lö Valera yeniden ~idi 
Dtı.b'lin, 3 (A....A.) -Bll.Ş~kil ae Va:• 

lera ve muhalefet iideri Cosgn.v tekn.r 
seçilmişlerdir. Eski İrlanda ordusu b<l§ 
kum.and:anı Gtner&l l\lulkahi - ki Kos-
gra\''an Ulraftandll' ? seçimlerde by • 
bttmiştit .. 

Dahlin, a (A.A.} - İrlanda seçimi· 
nin sut 11 de alman aetiçeJeri şunlar• 
dD:: 

de Valer.a ı 7, Xosgre-. 8, müstakiJ.. 
ler S, işçi •prtisi ı mebusluk almış~ 
dır~ 

Koı;gr~v'in ~n sadık doıstlanndan bi• 
ri olan General Mulkany'nin kaybetme
si. &eçimin tek heyecanlı ~~esiai teş
kil <Ctmişti.t'. 

Seçiınin şimdiye katlar bilinen neti.• 
ederine g&e de Valera, diğer partile%."' 
den «ocak a ~y fazla alabilmiştir. 

Bu ekseriyetin. mahsuı;; derecede faı.:• 
lalaştılt ümid edilmektedir. 

Son ttetic~-er 
Du.hlin, ~ (A.A.) - Meclis in.tiha

batmıt\ muvakkat neticelerine göre, de 
Valen putlsi sı, K<>sgt-ev partisi l'r., 
işçiler 6 ~ müstakiller de 5 ariltk ka-. 
nnmrşlardrr. 

Yeni anayasa için yapıtan plebisit-
de de ~mdi:re kadar 163.~6 kişi lehte 
ve 131.388 ki~i ~aleyhte t"ey '1'eımiştir. 

Bisiklet yarışları 
(Başı ı. irıeı ~yf.a.da) 

Bu saretle ilk -seçmenin d<>ku:ı bi
rin'CisiM mağlüblar arasmdaki i\inci 
SCGJneniıı üç birincisinin de iltihakiyle 
12 ye çıkan birinciler acasmda ayrı ay
r1. yapılan ü~erlik dört seçmede. Bmsa
darı Faruk. .Bekir. Ankaradan Tal.at ve 
Kocaeliden Ochan birinc.i.1ifi alarak 
döm.ifinale kalımflardır. 

Dömifiııale kalan koşucular acasm
d.a ycq.>Jleıı. müahakal.ar meraklılara gü· 
niln ea heyecanh Uaki.kalar.ıru ~ttık.. 
teıı aonı1l neticede, IimU.e Aukacadan 
T.U.t, Kıooaelide4 Oriı.an ve Bur&adan 
IH:kic kalmqlardır. 

'l'ütkiye bisikld sürat ~piy<Mılu
ğunu tayin -edecek \7e fin•lo kalmlş ~ 
b.n Tal,t, Orhan ve Be~ atum.düıi 
eon müsabakada: 

1 - Talit A.n.b.ta 
2 - Orhan Kocadi 
S -Beekit Bursa 

sıra ile dere~e almışlardır. 

Bundan evvelki 1935 yılı Türkiye 
bisiklet sürat birinciliklerinde Koca
eliden Yunus Türkiye şampiyonu olm
mu,, lkin.d1iği tzıııitden Mustafa ve 
Uçüncülüğü 1stanbuldan. Abd~lla.h al. 
nuştt. 

Hususi. bir yarı§ 
Dün yapılan Türkiye bisiklet süart 

şampiyonasından sonra tzmirden eski 
sürat ile.incisi Mustafa, Ankaradan lt
yüb, Eski~hirden Faruk, Bursadan Fa· 
ruk arasında hususi olarak yapılan sü
rat yarışında, An.karadan E:1üb biri~ 
ci ve İzmirden Mustafa ikinci ge'Iınij

lerdir. 

tır. Hec okuyucuyu yakından ilgilen
dirmiyen bu mevzuları işaretle iktifa 
etmek zaruridir. 

Kemaf UNAt 

MAKBET 
i ' Q~QHtcU; 
: ua.ı~afl j 

Marr ve ... :.4ınrl.es Ları. 
Nur ettin ARTA~ 

Kıra) Lir 
Regan'm kocası olaıı Konval dükü, tam 

bu sıralarda ölünce Regan Gloncester dükü 
ile evlenmek arzusunda bulunduğunu ilan 
ediyordu. Bunun üzerine Goneril, fena hal
de kıskanmış, hırçınlaşmıştır. Çünkü Ed
mond "mavi boncuk kimde ise benim gön
lüm onda" kabilinden her iki kıza da aşkını 
ilan etmişti. Goneril, bu işin içinden çıkmak 
için kız kardeşini zehirlemekten başka çare 
bulunmadığını düşünmüş, ve bu kararını ye
rine getirmişti. 

neril, burada kıskançlık, sevgi ve iptita buh
ranları içinde kendi kendine kıymış, bu su
~ctıe büyük adalet yerini bulmuştu 

Bir taraf dan gözler, adaletin böylece ye
rine gelmiş olduğuna ve bu iki nankör kızın 
kendilerine yaraşan birer ölümle öldükleri
ne bakarken, bir tarafdan da şefkatli ve iyi 
kalbli Kordelia'nın hareketlerine dönmüs 
bulunuyordu. · 

Onun bu güzel hareketlerinin daha gü. 
zel neticelere varması beklenirdi. Fakat bu 
dünyada masumiyet ve nezahatin her za
man muvaffak olamadığı korkunç bir haki
kattir. Goneril ile Regan'm Gloncester lor·· 
dunun kumandasında gönderdikleri kuvvet 
Kordelia'yı mağlub etmiş ve bu köt~ ruh
lu adam, taht ile kendisi arasında hiç bir 
kimsenin bulunmasına tehammül edemedi
ği için kızcağızı hapishanede öldürtmüştü. 
Böylece gök yüzü, bu masum Bayam, kendi
sine babaya şefkat ve sevginin en büyük mi
salini diinyaya göstermek için fırsat verdik
ten sonra, pek genç yıllarında yanına almıs 
oluyordu. Lir, bu şefkatli çocuğun ölümün
den sonra uzun müddet yaşayamadı. 

la.ket günlerinde bırakmayan ve ölünceye 
kadar da yanından ayrılmayan Kend lordu, 
kırala, kendisinin Kaius kılığına girdiğini, 
fakat hakikatte Kend lordu loduğunu anlat
mıstı. Fakat ihtiyar Lir, o kadar şaşkın ve 
kafası o kadar perişandı ki bunu nasıl olabi
leceğine nasıl olup da Kent ile Kaius'un ay
ni adam olacaklarına akıl erdirememiş, 
Kent de böyle bir zamanda daha uzW1 boy
lu izahlarda bulunup ihtiyar hastayı üzmek 
istememişti. Lir, öldü ve ona daima içten bir 
bağla bağlı olan Kent lordu da efendisini 
mezara da takibte gecikmedi. 

Kıral utangaç Dunkan, İskoçyada hü
küm sürdüğü sıralarda orada Makbct ismin· 
de büyük bir asıl.zade, bir lord yaşıyordu. 
Kır alın yakın akrabalannde.n olan Makbet' • 
e, harblerde gösterdiği yararhldar dola,yısiy· 
le sarayda büyük bir itibar gösterilirdi. Me
sela, bu yararlıklarm s<ınun<;l.\SWlU o, saye· 
tarı dolgun Norveç askeclerindcn yardım 
gören asi Ql"duyu tepelemek hususunda gös
termişti. 

Bu büyük harbten ınuzaif er olarak dö
nen iki iskoç generali Makbct ile Ba.nko'nun 
yolu uğursuz bir çaWıktan geçiyordu. Ora
da üç kişi bunların önüne çıktı. Bunlar~ hal
lerinden, tavırlarından kadını andırıyorlar
dı. Fakat sakallan da vardı. Kılıkları, kıya~ 
fetleri de yer yüzünd eyaşayan mahluklara 
benzemiyordu. Fakat kansının bütün hareketlerini giz

liden gizliye tetkik ettiren kocası Albani 
dükü, hem bu tasavvurundan dolayı, hem de 
Gloncester lorduna karşı duyduğu şiddetli 
aşk ve alaka kendi kulağına kadar geldiği i
çin C :m 0 ril 'i tutturup bir odaya kapattı. Go- Daha ölmeden önce, efendi sini bütün fe. 

İlahi adalet, nerede olsa yerini bulur. 
Kötü Gloncester lordunun hayli dalaverele
ri de meydana çıkmış ve babasmm meşru 
oğlu tarafından bir muharebede kılıçtan ge
çirilmişti. Bunun üzerine Kordelia'nin ölü
münden hiç bir dahli bulunmayan, karısını 
babasına karşı reva gördüğü hareketlerde 
asla teşvik etmiyen Albani dükünün, Lir'in 
ve üç kızının ölümünden sonra Britanya 
tahtına geçtiğini burada anlatmağa lüzur
yok. Bizim bu hikayemiz, krral Lir ile üç kı
zının başlarından geçen maceralara dairdi. 

Bunlara ilk önce Makbet hitabetti. Bun
lar da buna karşılık cılız parmaklarını deri~ 
leri porsumuş dudaklarına götürerek süknt 
işareti yaptılar. Bunlardan biricisi Makbet'i 

Devamı var 
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llııglizJ W§t laşacak olan Gençler birliği ve Ankara gücü takımları 

Milli' Küme maçlan sona yaklaştı 

Bugün Ankara'da G. Birliği Ankara 
Güciyle, Güneş Galatasarayla Fener 

.. Beşiktaş'la karşılaşıyor 
Bugun aaat 17 de Ankara Gücü alanında Ankaradan milli küme

~~~~~·~ .ol .n. Gençler birliği ve Ankara gücü kulübleri birinci ta-
M"ll~~~ılık ve altıncılık için karşıla§acaklardır. 

1 
. 1

1 
1 Fküme kartılaşmalan neticesinde lıtauiliulun dört kulübü 

rrasıy e enerbe.1..- G ı ta n~·kt ··nıru . ·~e, a a saray, ~· ~ ve Güneş takımları bu-f: ta ~.a~.ıyete göre, ön safı almış bulurunaktadırlar. Bu kulüblerden 
ş n uçun bunde:n 80 ı._d f d ne A k . nra ne •ııut. ar ena erece alırlarsa alsınlar ge-

ıon n ara ve lz!11ır .kulüblerinden ileri bulunacaklardır. lstanbuldan 
ra puvan vazıyetme gö e A k kul"bl . kara G .. ·· t · r n ara u erı Gençler birliği ve An-

ucu znure nazaran ileri vaziyettedirler. 

Bu iki kulübümüzün bugün ya- birisinde berabere kalırsa GenrlerbirU-
pacakları maçta netice ne olur•a - . . " 1 1 · • &1 ılc yirmi seklıter puvanda beraber 
o &Un zmır kulüblerinin vaziyeti. olacaldacdır. Fakat bu takdirde de Gü-
ne tesiri yoktur. Yahıız 12 maç ya- :neşin gol vaziyeti iyi olduğwıdan dör. 
parak 20 puvan kazanmıc. olan d\l ü 
lstanbulun Cüne' kulübu~~ ı'le 13 n<: sayılma.st ihtimali vardır. Genç-

,. lerbirliğl tnağlQb olursa bu ümidler lçta gene 25 puvanı olan Ge'llç- kaybolacak_ aynı nmanda da kendi böl• 
er bidiğinin bundan aonra -pa- ~s· d •11- ·~ı~ 1 '•ti L. ki -1- D- ın en mı ı .. lalJl'Ç maç arına ..., ra .. 

ca w .arı ~açlarla vaziyetlerinin eden Anbragücil ile puvan puvana bir 
degışm.esı ıhtimali mevcuttw. y G vaziyet hasıl olmu_q olacaktır. Yalnız 

.... a.n. ı ençlerbirliği bugu··n Ankara· ..., Doğansporun Gençlerbirliğine ~ 
gucunu mağlCıb eder ve Günef kulübü hükmen mağlUblyeti mevzııubahistir. 
9a1.at.asaray ve Fenerbahçe ile yapaca-- k Eğer bu haber tahakkuk ederse Genç-
g.ı ı ı maçı kaybederse Gençle-'-ı·rıı· aı· •u '" lcrbirliğinin dördüncülüğü ihtimali 
bır puvan farkla Güneşten iyi vaziyete lı:u~tlenmektedir. 
ge~e<:ek ve milli küme dördüncüsü ola-
caktır. Şayet Güneş yapacağı maçlardan Şimdiye kadar bu iki kulübümüz Is. 

tanbul ve İzmir kulübleri ile yaptıkla· 

Ankara gücü kaptanı Nazmi 

rı maçlarda aynı puvanı kazamnıı '" 
kaybetmiş bulunmaktadırlar. Gençler. 
birliği İstanbul ve İzmir taknnlariyle 
Ankarada yapılan maçlarda iyi puvan 
alımıf, AnkaragUcil de İstanbul ve İz· 
mirde yaptığı maçlarda iyi puvan al· 
mıştır. Gençlerbirliği Ankarıda yapılan 

altı maçtan üçünU, Beşiktaş, Üçok, Do
fanspor maçlarını kazanmış, Fenerbah. 
~e. Güne§ ve Galatasaraya mağlub ol
ırıuş. AnkaragUcU ise Ankarada yapı. 
lan bu maçlardan yalnız Doğanspor 

maçını kazanmış. Üçokla berabere kal
mış ve diğerlerine mağlllb olmuştur. 

Buna mukabil Gençlerbirliği İstanbul 
ve İzmirde yaptığı maçlarda yalnız Üç· 

oku mağlCıb edebilmiş ve Beşiktaşla be

rabere kalmıştır. Halbuki Ankaragücü 

Güneft Galatasaray, Doğanspor takım
larını kendi bölgelerinde mağliıb ede
rek Uçokla da berabere kalmıştır. Genç. 

Gençler Birliği 'lcaptant Rasim 

lerbirliği ile Ankaragücü arasındaki 
iki punn fark bu iki kulübümüsün bl .. 
rinci karşılaşmasında Ankaragücüniln 
4-2, Gençlerbirliğine mağlUb okrudm-
dan ileri gelmiştir. Bu bakımdan bU
ıün yapılacak maç aynı zamanda bi
rinci kartılqmanın da bir revan§ı ma. 
hiyetinde olacaktır. 

Bugünhii maç 
İşittiğimize göre bugün Gençlerbir

liği tam kadrosu ile oymyacaktır. Gü
neş ~ında hakem tarafından çıkarıl
mıt bulunan Kadri ve Halidin mütea.. 
kib maçta oynıyanuyacağı hakkında ka
rarın hakemlerin ancak idue ettikte. 
ri maçlara müeı>Slr kararlar verebilece
ği ileri sürülerek umumi merkez tarafın 
dan kaldırıldığı haber alınmı,tır. Bu 
takdirde Gençlerbirliği takımı kadro
sunun şöyle olması kuvvetle muhte. 
meldir: 

Rahim, Halid - İhsan, Kadri • Ha-
san - Keffi, Selim • Sala.haddin - Ra. 
sim _ Niyazi - İhsan. 

Buna mukabil her ınaçta değişen 
AnkuagUcUnün ~ıkaracağı takımın ka.. 

5 

Slavya Ankaraya geliyor 
Dün, GalataMUayın 32 inci yıldönümii münasebetiyle Slav

yanın lstanbala getirtileceğini yazmı§ ve Ankaraya gelmesi ih
timalinden bahsetmiıtik. 

Memnuniyetle haber aldığımıza göre, bu haber tahakkuk et
mi§tir. Slavya 23 temmu% tarihinde lstanbulda bulunacaktır. 
Bu tarihten evel veya sonraki hafta Ankaraya gelmesi ve An
kara Gücü ile Gençler Birliği ve bunlcuın muhteliti ile kar§ılaı
maıı muhtemeldir. 

1 
Bu müsabakaların ıehir ıtadyomunda yapılmaıı tekarrür 

etmi§tir. , _____ _. 
tt şeklini bilmiyoruz. Yalnız takımda 

ŞUkrU ve AbdülUn yer almıyacağ ı ta· 
hakkuk etmi;ı bulunmaktadır. Ankara
gücüniln çıkaracağı takımı da elde mev
cud oyuncular ve antl'enmanlardaki ça
lışma yerleri nazarı dikkate alınarak 

şu suretle tesbit etmek mümkündür. 
Ateş, Ali Rıza, Enver. Nusret, Semih, 

İsmail, Rıza, Nazmi, Yaşar, Fahri, 
Hamdi. 

Fahrinin yolda yürlirken aksadı~ını 
eörüyorur:. Fakat bu aksaklığın bueün. 
kü ma~a tesiri olup olmadığını ancak 
sahada görebileceğiz. Kendisi oynamı. 
yaeağtnı söylemektedir. 

İki taraEın da çıkaracağı takımları 
aşatı yukarı tahmin ettikten sonra 
hangi tarafın da.ha ziyade kazanmak 
ihtimali olduğunu araştıralım: Maçın 

AnkaragUcü alanında yapılması hem 
güçlülerin orada antrerunan yapma1a· 
nndan hem de halkın vuiyeti itibariy· 
güçliilerin lehine görülmektedir. Yal· 
ruz çime~ sahanın müsaid olmaması 
yil%ünden antrenmanlarını kömilr saha 
namiyle maruf i'tasyon yolundaki ar
sada yapan Gençleri>irllii de toprak 
aahaya alı~kın bulunmaktadır. Saha ko
miecrliğini de Gençlerbirliii batkanı 
Yusuf Bahri üzerine alınış olduğun· 
dan maça fazla miktarda Ankaragücü 
tara.ftArlarm.ın serbest gi~lerine i~ 
kan bırakılmamışttl'. Bu bakımdan sa'ha 
avantajının Ankaragücü lehine pek az 
tolU olacaktır. Gerek Gençlerbirliği ge
rene Ankaragütü her ikisi de nefes 
itibariyle iyi variyette olduklarından 
nefea kabiliyetinin de oyun üezrindc 
büyük bir rol C>ynaması beklenemez. 
Bu sebcblerden iki milaavi kuvvette ol~ 
duğu şimdiye kadar ~ptlan maçludan 
anlaşılmış olan bu iki takımunızın bu
gilnltU meçta alacakları netice kullana.. 
cakları taktiğe bağlı bulunmaktadır. 

Rakibine nazaran daha enerjik oynı
yan Gcnçlerbirliği baskın bir oyun tut· 
tururu kararsız ve acemice hareketlerde 
bulunan Ankaragücü müdafauını bozar 
ve gol yapmak imkanını daha kolay elde 
etmiş olur. Fakat bu takdirde de ağır 
olan kendi müdafaaaının vaziyetini de 
düşünmek icab eder. Ankaragücil mü
dafaasının kapalı vuiyetteki fena oyu-. 
nu açık oyunda daha düzelmektedir. 
Esasen kapalı bir oyunla içlerinde Ni· 
yazi gibi şl.itör bir oyuncuyu kale yakı· 
nında bulundurmak tehlikesi her müda· 
faa için kabul edilmiyecek bir hareket· 
tir. Teknik kıymeti az olan fakat kuvvet· 
li şütleriyle her zaman Gençlcrbirliğine 
galibiyetini kazandınıll} olan Niyar:iyi 
kaleden mümkün olduiu kadar unk 
bulundurmak daha akıllıca bir hareket 
olacaktır. Buna mukabil Gençltrbirliti 
müdafaası da açık oynadığı zamanlarda 
geçilmesi kolay olmaktadır. Fakat çok 

güzel olan Gençlcrbirliği haf hattı gene 
muvaf fakiyetli oyunlarından birini oy -
nar ve müdafaanın açık vaziyetine ica
bında yardım etmek imkanını elde ede
bilirse oyunu kazanmak ihtimali daha 
fazla ümid edliebilir. 

Ankaragücü akmcılın Gençlere na· 
uran daha ıütör ve teknik olduğundan 
oldukça tehlikeli vaıiyetler ihdas et
mekle beraber enerjilerinin az olması ve 
ağır bir oyun tarziyle oynamalarından 

netice alamamaktadırlar. Bu hattın en 
tehlikeli oyuncuları Hamdi, Fahri, Ya· 
§ar bulunmaktadırlar. Yaşarın ek&erisi 
yüksek gitmekle beraber ani şiltleri ka
leci için bir tehlikedir. Gençlcrbirliği 
kalecisinin gafil avlanmaması lazımdır. 
Hamdi gözüken bir oyun oynamakla an
karalı müdafiler tarafından tutulması 

daha kolaydır. Halbuki Fahrinin kıvrak 
oyunuyla bir şeyler yapması ve Genç· 
lerbirliği müdafaasını ıaşırtması bekle· 
nebilir. Yalnıı eağ uırafta tehlike olma
dığından solda yanyana oynıyan yani 
toplu bulunan bu Uç oyuncuyu tutmak 
biraz daha kolaylaşacaktır. 

Bütün bunlardan ııonra sükunetin 
ve soğuk kanlılığın da netice üzerinde 
büyük bir rol oynıyacaiı ıüphesiıdir. 

İlk golii yiyen takımın sinirlenmemesi ve 
hatta iki üç sayı fark dahi olsa netice
den Umldi ktsmemesl laumdır. Çilnkü 
futbol çok zaman ümid edilmiyen neti
celer vermiştir. Bugün bu iki güzide ta
kımımızdan iyi ve ı:üzel bir oyun oyna• 
ma51nı bekler ve rnuvaffakiyetler dileriz. 

Van gölünde işliyecek 
gemiler 

Van &ölünde işletilmek üzere yap
tırılmakta olan iki gemiden birinin 
montajı bu ay içinde bitecek ve kıuk· 
tan indirile<:ektir. İkinci geminin de 
suya indirme töreni ağustos i_çiQ41e ola
caktır. 

Bir değirmende iki kiti yandı 
Bunanın Gürsu nahi~aine bağlı 

eUmah kızık k!SyUnde, karapmar değir
meni birden bire ateş almış içinde bulu
nan iki kişi ve canlı hayvanlar tamamen 

yanmıftır. 

Arifiye tohum istasyonu 
Ariflye tohum ııleh iıtaayonu bütün 

Aadapazarı ve civar b~lgelet için çok 
faydalı i~ler görmektedir. İstasyon, ye
ni Türkiyenin modern ziraat müessese
lerinden biridir. 

İstasyon, yalnız buğday uılahı üze. 
rinde de!il, bölgenin bUtUn toprak Ü· 

rünlerinin ıslahı üzerinde çalışmakta 
ve faydalı neticeler almaktadır. 

Tefrika No. 83 

Eugenie 
Grandet 

- Yoksa Grandet, anasından ölümün
de Eugenie'den istiyeceğiniz müsaadekar
lıklara, böyle ehemiyetsiz bir sebeblc, engel 

ediniz ki bütün bu anlattıklarını~ hukukidir. 
Bana kanunu gösteriniz. Kanunu görmek 
isterim ben! 

melcler değil mi? ... 
- Bakalım. Şimdi bunlardan bahsetmi

yelim Cruchot, hep sinirlerimi bozuyorsu
nuz. Size hiç altın geldi mi? 

Ya.zan· Honorti de Balzac 
Türkçeye çeviren l'Va•uhi Baydar 

f!dıı:n tesiri yaptı. O höyle bir anlaşmaz
ıgı hıç akla getirmemişti. 

Cruchot sözlerini: 
. - Bu sebeble sizi ona karşı daha müla· 

yım davranmağa davet ederim, diye bitirdi. 

ı . - Fakat Cruchot, onun ne yaptığını bi
ıyor musunuz? 

~aba Grandet'den bir sırrı öğreneceğini 
ve avganın sebebini de anlamış olacağını 
merak eden Cruchot sordu: 

- Ne yaptı? 
- Al~nlarmı verdi. K Pekı, altınlar kendinin değil mi idi? 
ollannı, bir facia tavriyle, birden bire 

yanına bırakıveren Grandet: 
- İşte hepsinin söylediği bu! 

Bira Parkı 

mi çıkarmak istiyorsunuz? . 
- Altı bin franklık altını siz ehemıyct

siz mi buluyorsunuz? 
- Fakat dostum, Eugenie istiyece~ .o

lursa, kanruzın verasetinin envanterı ıle 
taksimi, size biliyor musunuz ki, kaça mal 
olacaktır? 

-Kaça~ . 
- Belki üç veya dört defa dört yüz bın 

~r~ ! malların hakiki kıymetini anlamak 
ıç~n müzayedeye çıkarıp satmak lazım gel
mıyecek mi? Halbuki kızını.zla uyuşmak du
rurken .... 

Sarararak yerine oturan Grandet: 
- Babamın bağ bıçağı hakkı için! diye 

bağırdı. Bakalım Cruchot. 
Bir an susup baygınlıklar geçirdikten 

sonra notere bakıp: 
- Hayat çok merhametsiz! ne istirablar 

çekiliyor! 
Sonra, gayet resmi: 
- Cruchot, siz beni aldatmak istemiyor

sunuz, değil mi? Namusunuz üzerine yemin 

An karanın 

Noter cevab verdi: 
-Zavallı dostum, ben zanaatımı bilmez 

miyim? 
- Demek ki bu dedikleriniz doğru? Kı

zım beni soyacak, bana ihanet edecek, beni 
öldürecek, yiyecek. 

- O anasından miras yiyor. 
- Öyle ise çocuklar neye yararlar? Ah 

karıcığım, ben onu sevreim. İyi ki o sağlam 
kadındır; la Bertellier'lerdendir o. 

- Bir aylık ömrü yok. 
Eski fıçıcı alnına wrdu, yürüdü, geri 

geldi ve Cruchot'ye korkunç bakışlı göi:le
rini dikti: ;. 

- Ne yapmalı? 
- Eugenie sadece anasının verasetin-

den vaz geçebilir. Siz onu verasetinizden 
mharwn bırakmak niyetinde değilsiniz. de-
ğil mi? Fakat bu vaziyette mütavaat gör
mek için ona sert muamele etmemek ltl.7tn. · 
dır. Dostum, bütiln bu dediklerim menf aa:ti· 
me muhaliftir. Benim yatığım işler nedir? .•• 
Tasfiye, envanter, satış, taksim gibi mua· 

- Hayır, bende bir kaç tane eski Lui al
tını var; size vereyim, dostum, Eugenie ile 
barı ınız. Görüyorsunuz ki bütün Saumür si
zi rean ediyor. 

- Sersemler! 
- Canım aldınş etmeyin: Devlet sehim· 

leri doksan dokuza çıktı. Ömrünüzde bir 
kerre olsun memnun olun. 

- Doksan dokuza mı çıktı, dediniz, Cruc-
hot? 

- Evet. 
Grandet, ihiyar noteri sokak kapısına 

kadar uğurlarken mırıldandı. 
- Eh, mükemmel, doksan dokuz ha! 
Sonra, evde oturamıyacak kadar heye

canlanmış olduğu için karısının yanına çı

karak: 
- Haydi nine gününü kızı11la. birlikte 

geçir, ben Froidfond'a gidiyorum. ikiniz de 
güler yüzlerinizi takmınıı. Bugün evlendi
ğimiz gündür. İşte sana mayıs bayramı için 

Devamı var 

Biricik Eğlence Veridir. 
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Tavukçuluk enstitüsünde hergün çıkacak olan günlük yumur

talar 7.7.1937 tarihinden 30 eyHll 1937 tarihine kadar pazarlıkla ar
tırmaya konmustur. Pazarlık ve artırmaya aid şartnameler Çan
kırı caddesi üz~rinde bulunan tavukçuluk enstitüsü direktörlüğü 
tarafından isteklilere parasız olarak verilir. Pazarlık ve artırma 5 
temmuz 1937 pazartesi günü saat onda tavukçuluk enstitüsü bina
sında toplanacak komisyonda açık olarak yapılacaktır. Mu~akkat 
teminat 34 lira 13 kuruştur. Banka mektubundan başka venlecek 
teminatın pazarlık ve artırma gününden en az bir gün evet. usum 
dairesinde mal sandığına yatırılması ve makbuzunun komısyona 
veriJmesi lazımdır. İsteklilerin şartname aln~k üzere hergün ens
titü direktörlüğüne ve artırmaya gireceklerin de yukarıda yazılı 
günde tavukçuluk enstitüsünde toplanacak komisyona baş vurma-
ları. (1896) 2-3131 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU 
REİSLİÔİNDEN: 

Beher kilosunun 
tahmini fiatı 

Cinsi Mikdarı ve ölçüsü Kuruş Santim 
Koyun eti 38281 kilo 41 82 
Sığır eti 21639 kilo 32 25 

1 - 23 haziran 1937 gününde yapılan münakasada teklif olunan 
fiatlar yüksek görülen yukarıda cins ve mikdarları yazılı iki ka
lem yiyecek 19 temmuz 1937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
14 de pazarlıkla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsbu iki kalem etin muvakkat teminatı 1724 Ura 25 kuruş 
olup şart~amesi komisyondan hergün paras[z alına~ilir. . . 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesıkalada bırlıkte 
ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaat-
ları. (3801) 2-3128 

Manisa vilayeti daiıni 
encümeninden: 

1 - Manisa memleket hastahanesi için açrk eksiltme suretiyle 
3863 lira 75 kuruş muhammen kıymetinde muhtelif ilaç ve tıbbi 
malzeme satın alınacaktır. 

2 - İlaç ve tıbbi malzemenin mikdar ve nevilerini mübeyyin 
listeler Ankara, İstanbul, ve İzmir vilayetleri srhat müdürlükle
rinde bulunduklarından bu husuta malilmat edinmek istiyenler 
Manisa sıhat müdürlüğünden parasız olarak istiyebilirler. 

3 - Eksiltme 15.7.937 perşembe günü saat on birde Manisa vi
layeti daimi encümeninde açık surette yapılacaktır. 

4 - Muvakat teminat mikdan 289 lira 79 kuruştur. İtan olunur. 
(1799) 2-3120 

BUYUK PiYANGOSU 
J iıncü keşide 11 temmuz 1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 45.000 liradır. 
Bundan l.ıaşka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 temmuz 1937 gUnü akşamına kadar bi

letini değiştirmi~ bulunmalıdır. Bu tarihten sonra b!iet üze· 

Siverek sulh hul{U}{ 

hfiltlmliğin1den: 
Sivereğin Ulucami M. den hadenli Mustafa ile aynı M. den 

Ömer kızı 'Güllü ve mütekaid Mustafa çavuş oğlu Behçet ve Ha
san karısı Zekiye aralarındaki bir hah hane izalei şuyu davasın
dan dolayı Siverek Sulh hukuk mahkemesinde verilip katileşen 6. 
10.1937 tarihli karar mucibince Ulu cami M. de vaki hadenli çık
maz sokağında sağı mukaddema bazıları bilifraz uhdelerinden ka
lan mahal bugün hadenli oğlu Abdülgafur ve solu Emin ve arkası 
Muhittin haneleri önü hususi yol ile mahdud bir bab hanenin ta
mamı satışa konmuş olduğundan taliplerin yüzde on dipozito akçe
sini peşinen tediye veyahut mutemet bir kefil irae etmek ve bede
li ihaleyi akıbı ihalede derhal tediye edilmek ve rusumu delaliyesi 
müşteriye aid bulunmak şartiyle tarihi ilandan itibaren kırk beş 
gün müddetle ilk satış ve üzerinde bırakılma ve on beşte son artır
ma ve kati üzerinde bırakma günü olarak olveçhile taliplerin be
lediye del albaşısına veya Siverek sulh hukuk hakimliğine müra-
caat etmeleri lüzumu iI.an olunur. (1906) 2-3134 

fl'lalatya nafia müdürlüğünden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş Malatyada yapılacak hükümet bina

sı temel inşaatından keşif bedeli 22794 lira 59 kuruştur. Eksiltme 
kapalı zarf usuliyle yapı!acaktır. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Fenni şartname. 
S - Mukavelename projesi, 
E - Resim projesi, 
F • Nafıa işleri genel şartnamesi. 

' 3 - İstiyenler eksiltme şartnamesiyle buna müteferri diğer 
evrakı Malatya nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltme 19.7.1937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
on dörtte Malayta nafıa müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek için taliplerin 1709 lira 55 kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa vekaletinden musaddak eh
liyet vesikasını ve 937 yılına aid ticaret odası kayıt vesikalarını 
göstermeleri şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda dördüncü maddede yazılı sa
atten yarım saat evetine kadar nafıa müdürlüğüne getirerek ko
misyona makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile mektupların muayyen saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühürle iyice kapat'ılmış. oiması lazımdır. Postadaki gecik-
meden dolayı mesuliyet kabul edilmez. (1905) 2-3133 

Alım satım, icar isticar, tahdid, ifraz, tapu ve ipotek 
işlerini Hacıbayram llheyi cad. No. 22/ 2 de 

GENEL İŞ BÜROSU süratla yapar Tel: 1475 

Gerede hall{Jevi başkanlığın,dan: 
Kamal Atatürk günü şerefine Gerede halkevi tarafından 18. 

temmuz 937 pazar günü yağlı bir pehlivan güreşi tertib edilmiştir. 
Verilecek ikramiyeler başa 100 baş altına 60 ortaya 50 ayağa 25 lira 
olup arzu eden tanınmış pehlivanlarımız güreşe i§ıtirak edebilirler. 

(1899) 2-3132 

....... 
Sivri sinekler, şüpheli ve 
tesirsiz mavilerle alay ederler ' • 
FLiT, bütün haşarat öldürücü mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır... Bu 
sabit olmuştur Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil- ~~~~ 
memiştir. FLiT, kendisinden beklenen iki şartt mükem· 
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldürOr. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku· 
saklı ve asker resimli sarı tenekeye .dikkat ediniz . • 

Sıhhat . . " 
ıçtimaı ve 

muavenet vekaletind.en: 
Çorum leyli ve İstanbul nehari Küçük Sıhhat Memurları Mek

teblerine alınma şartları şunlardır: 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve yaşı 18 d.en 

aşağı 26 dan yukarı olmamak (yirmiden yukarı olanların askerlık. 
le ilişiği kalmamış olacaktır.), 

2 - Orta mektebten pekiyi ve iyi derecede mezun olmak (Orta 
mektebi bitirdikten sonra lise sınıflarında bir veya iki sene fazla 
okumuş olanlar tercih edilecektir.), . . 

3 - İstekliler dilekçelerini aşağıdaki vesikaları ile bırl.ıkt«: 
1 eyHH 1937 tarihine kadar Çorum mektebi için Sıhhat ve İçtımaı 
Muavenet Vekaletine, İstanbul mektebi için İstanbul Sıhhat ve İç
timai Muavenet müdürlüğü vasıtasile mekteb müdürlüğüne gön
dereceklerdir. 

A) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 
B) Orta Mekteb şehadetnamesi aslı, (daha fazla okumuş olan. 

ların şehadetname ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden res-
mi vesika), .. ~· 

C) Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış ornegı
ne uygun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. 
(Bu raporu hastane baştabiblikleri zarflıyarak üstünü mühürleye
cek ve istekli tarafından mühürlü zarf halinde olarak gönderile
cektir.), 

İşbu muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbekir, ~aydar
paşa Nümune hastaneleri, İstanbul Çocuk hastanesi; İzmır, Bur_ 
sa, Konya, Adana, Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve 
istekliler bu hastanelerin bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve İçti
mai Muavenet müdürlüklerine bizzat müracaat edeceklerdir. 

D) Çıktıkları mektebten veya maham polisinden alınmış hüs
nühal kağıdı, 

E) 4.5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf. . 
4 - Çorumdaki leyli mektebe girmek istiyenler bu ve~ık.aların

dan başka bir de aşağıda örneği yazılı Noterlikten tasdıklı teah· 
hüt senedi vereceklerdir. 

Taahhüd Senedi Örneği 
Çorumdaki Leyli Küçük Sıhhat Memurlar Mektebine alınarak 

tahsil edip mezun olduğumda, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka. 
Jetinin tayin edeceği vazifede beş yıl hizmet etmeği ve bu hizmeti 
kabul etmediğim veya kabul edipte muayyen müddeti bitirmeden 
bıraktığım ve sıhhl sebebler dışında mektebten daimi olarak çıka
rıldığım takdirde benim için sarfedilmiş olan parayı tamamen öde· 
meği ve bu teahhüt senedi mucibince benden istenilecek para için 
ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürü
tülmesini kabul ve teahhüt eylerhn. 

Sarih İkametgah adresi 
Yukarda adres ve hüviyeti yazılı olan .................... ın bu teah-

hütname mucibince faizile birlikte ödemek mecburiyetinde bulun
duğu her ders yılı için iki yüz lira olmak üzere bütün tahsil müd-
deti için ce.man 400 liraya kadar parayı borçlu ...................... . 
ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatile 
ödiyeceğim. Kefilin adresi 

(1786) ~~2974 

. ...<~ 

Orman Çiftliği 
Sütü ile beslenen Çiftlik 

çocuklar böyle olur. 
Orman Çlftlljl Mağazalar!_ 

Yarıklara ve köselere biraz FLiT TOZU 
serpi11iz. Ha1ar~t derhal telef olur. 

Babalara tavsive .••••• 
Çocuklarınız tatil günlerinde boş 

kalmamaları isterseniz onları 
BERLITZ MEKTEBİNE ·kayıt ettiriniz 

Ecnebi bir lisan pğrenirler 
Mekteb bütün yaz açıkbr 

Ankara : İstanbul : 
Saylavlar Caddesi 373, İstiklfil Caddesi 

2-2969 

Gümrük Muhafaza Genel Ko. İstanbul 
Satmalma komisyonundan: 
1 - Gümrük muhafaza eratı için 832 takını siivar.1, ve 1131 ta.

kım piyade kışlık elbisenin 26.7.937 pazartesi günü saat 16 da ka-. 
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 19.237 lira 40 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin 1443 liralık vezne makbuzu veya banka mektub

ları ve kanuni vesikalariyle birlikte teklif mektublarrnı o gün sa
at 15 şe kadar 'Galatada eski gümrük binasındaki komutanlık satın-
alma komisyonuna vermeleri. (3790) 2-3127 

SEF ALIN 
Baş 
ve 
Diş 

Ağrıları 

Niçin ısbrab çekiyorsunuz? 
Baıınız ağrıyorsa derhal bir Sefaliu 

alınız 

Eczanelerde 1 lik ve 12 lik 
ambalajları isteyiniz. 

2-2408 

Ankara Valiliğinden: 
755 lira bedeli muhammenli Hatuniye mahallesinin Pürüzlü ı;.o. 

kağında 41 umum 12 husus 185 ada 14 parsel No. lu 151 m2 arsa 
7-7-937 çarşamba günü saat 15-30 da ihale edilmek üzere açık artır
maya konulmuştur. 

.İhale bedeli nakten ve peşinen tediye edilecektir. Taliplerın 
56 lira 63 kuruşluk dipozito makbuziyle defterdarlık satış komıs· 
yonuna müracaatları. (1700) 2-2846 

Halle sinemasında hu gece 

ALTIN HIRSI 

Devlet Demiryolları işletme umum 
müdürlüğünden: 

İdareır.iz maliye ve muhasebe iş1 eri dairesiyle işletme müdür: 
tükleri muhasebelerine müsabaka imtihanı ile memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 20. temmuz 937 salı günü saat 14 de icra 
olunacaktır. 

İmtihana girmek istiyenler ne gibi şartları haiz olmaları ve ne 
gibi vesikaları vermeleri lazım geldiğini Ankarada, ma~i~e ~e. mu
hasebe işleri dairesinden İstanbulda, Haydarpaşada bırıncı ışlet
me, İzmirde, sekizinci işletme mesul muhasibliklerinden öğrene· 
bilirler. (1835) 2-3047 

Aııli.ara Valiliğinden: 
Karapurçak köyünün Tatlar deresi mevkiinde ve köylü oğlu 

Kirkordan metrO.k şarkan İmam oğlu Ahmet, garben kayalık ve 
Mustafa, şimalen kayalık, ve cenuben yol ile mahdud 5300 metre 
murabbaı bağın muhammen bedeli 159 lira olup 8.7.937 perş:mbe 
günü saat 15.30 da mülkiyeti ihale e~ilmek il.zere l~ gün ~emdıd ~ 
dilmiştir. İhale bedeli nakden ve peşınen tedıye ~dılecek~ır. 

İsteklilerin 11 lira 93 kuruşluk muvakkat temınatları ıle defter· 
darlıkta kurlan komisyona müracaatları. {1892) 2-3122 
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Dip!omali radyo mütehassısımız 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo tamirat.! Halil Naci No: 111 

Anaf artalar Mıhcıoğlu 
~-------~~~~~~~~~~----~~~-----~~~~~~~----~----------~-

Emniyet Umum Müdürlüğünden 1 
.. 1 :-__ Şartnamesinde yazılı vasıflar dairesinde emniyet umum mü

:urlugunce dört defada ve her defasında azı 5 çoğu 15 formadan i
baret ~-~00 - 7.000 nüsha polis mecmuasının açık eksiltme usuliyle 
asım ışı 6.7.937 salı günü saat 15 de münakasaya konulmuştur. 

2 - 2190 lira kıymet biçilen polis mecmuasına aid şartnameler 
parasız olar~k umum müdürlük satın alma komisyonundan alınır. 
~ - Eksıltrneye girmek istiyenler 164 lira 25 kuruşluk teminat 

mad buz ".:eya banka mektub!";le 2490 sayılı kanunun 2 inci 3 üncü 
ma deler.ınde yazılı belgeleriyle birlikte yukarıda yazılı gün ve sa.. 
atte komısyona gelmeleri. (1668) 2-2784 

Tunceli naf ia müdürlüğünden~ 
Pazarlık Usuliyle Eksiltme İlanı : 

celi 1 viıa Ek~i~t~eye konulan iş umumi müfettişlik bölgesinde Tun• 
r . . ye~ı ıç~n.de Ovacık kazasında yapılacak 10 çift subay dai· 
esı2 ınşaatı ?u ış~n keşif bedeli 44.000 liradır. 

A
- Bu ış.e aıd şartnameler evrak şunlardır: 
- Eksı'tme şartnamesi. 

B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Tesviyei turabiye şosa ve kargir inşaata dair fenni şart· 

name. 
E - Hususi şartname. 
F - Ke~if cetveli. Silsilei fiat ve metraj cetveli. 
G- Pro1e. 
H :- Devlet demiryolları fenni şartnamesi. 
~ t~tıyenler bu şartnameleri ve evrakı 2 lira bedel mukabilinde 

Elazızde Tunceli nafıa müdürlüğünden alabilirler. 
k 3d - Pa~z":rlık 28.6.937 tarihinden 8.7.937 perşembe günü saat 15 

e ~ ar E~~ızde Tunceli nafıa dairesinde yapılacaktır. 
- E .s~ltme pazarlık usuliyle yapılacaktır. 

t ~ - Eksıltmeye girebilmek için isteklinin 3.300 lira muvakkat 
~~:nat v~rı:ıesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 

gos crmesı la!-ımdır. Naha vekaletinden alınmış ehliyet vesikası. 

1~ - kTeklıfler yukraıda 3 üncü maddede yazdı saatten bir saat 
eve ıne adar Tuncel" f .. d .. l'' - .. k . r ·. . . ı na ıa mu ı•r ugu e sıltme komisyonu reis-
.~gı~e vcrılecı-ktır. Postayla gönderilecek mektubların nihayet 3 
~~cu m.ndd.e~e yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 

f1u ~leb ıyıce kapatılmış olması lazxmdtr. Postada o1acak gecik-
me er -a ul edilmez. (1831) 2 3046 

Ankaı·a Valiliğinden: 
Aylık 

Kapı Metruke icarı D" 't 
Mahallesi Sokağı Cinsi N N L ıpozı 
t o. o. . K. L. K. 
stasyon Arka Ambar 50 41 20 oo 18 oo 

İstasyon İmre Bir oda 2 10 oo 9 00 
İstasyon Depolar Ambar 181 50 20 00 18 oo 
Yukarıda evsaf 1 · k d . . ı ~azı ı gayrı menkullerin mayıs 1938 gayesine 

a a~. ıcarının ıhalesı 7.7.1937 çarşamba günü saat 15.30 da apıL 
mak uzere açık artırmaya konulmuştur. y 
d :~liplcrin hizalarmcla gösterilen dipozito makbuzlarile de'ter-

ar 1 ta kurulan komisyona müracaatları. (1701) 2 284i 

Cumhuriyet Halli Partisi 
Bursa İlyönkurul Başkanlığından: 

k 
Bursadıı yapılacak halkevi binası projesi için paralı bir müsaba

a açılmıştır. 

k Müsab~a müddeti ( 30 ağustos; 1937 pazartesi saat 13) de bite
ce v.~ projeler Bursada tetkik edilecektir. 
k Tur.k ve Y.abancr diplomalı mimar ve mühendislerden müsaba
f aya gırmek ıstiyenler projeye esas sartname vaziyet planı ve te
~[;ut~mı b A1nkar~da cumhuriyet halk. partisi genel sekreterlik İz
lar. (;8:~) u ve ursa parti ilyöukurul bürolarından parasız alır-

2 3050 

Günırül{ muhafaza 

Açık Ü ... genel liomutanlığından: 
lan a l g mruk muhafaza memurluğu yeri yoktur. İkinci bir i-

y pı ıncaya kadar müracaat edilmemesi. (1856) 2 3062 

Jandarma Genel l{omutanlıITT 
Ankara satınalma komisyonund:n: 

1 - Vasıf ve örneği ku .... 
masrafı müteahh"d' ?e uygun ~aş, astarı ve butun harç ve 
pantalon, kasket ~ ıne aıd olma~ şartı~le ( 40.533) takım ( caket. 
usuli ile 16 7 937 e tozı~.kt.~n muteşekkıl yazlık elbise kapalı zarf 

2 K .. 
1 

cuma gunu saat onda satın alınacaktır 
- omp e olrak yapılıp te 1· . t 1 b . 

larma (192.531) lir s ımı meşru . ~ an. u elbise takım-
( 10.876) lira (59) ka (75) ~uruş kıymet bıçılmış ilk teminatı 

Manisada yapılacak Atatürl{ anıt 
projesi müsabaka şartları 

1\1anisa vilayeti daimi encümenreisliğinden 
1 - Manisada bir ATA TÜRK anıtı yapılacaktır. 
2 - Bu anıt için 50.000 lira sarfolunacaktır. 
3 - Amt projesinin ihzarı müsabakaya konulmuştur. Müddeti 

1 haziran 937 - 1 Teşrinisani 1937 ye kadardır. 
4 - Müsabakya iştirak edceklerin en az güzel sanatlar akade

misini bitirmiş türk sanatkarı olmaları şarttır. 
5 - Müsabakaya iştirak edeceklerin hazırlıyacakları proje ve 

maketleri 1 teşrinisani 1937 pazartesi günü saat on altıya kadar 
İstanbul güzel sanatlar akademisi direktörlüğüne teslim etmeleri 
şarttır. Projeler akademiye kapalı zarfda rumuz usulü ile teslim e-
dilecektir. • 

6 - Maketler en az 1/ 50 büyüklüğünde olacaktır. 
7 - Anıt kaidesinde kullanılacak taş nevinin tayini heykeltra

şın takdirine bırakılmıştır. 
8 - Müsabakaya iştirak edecek ol "nlar abidenin dikileceği ye

re aid plan ve fotografları İstanbul güzel sanatlar akademisi direk
törlüğünde görülebilir ve diğer malfımat aiınabilir. 

9 - Proje ve makatlar İstanbul güzel sanatlar akademisinde 
müteşekkil ve isimleri mahfuz olan jüri azaları tarafından tetkik edi
lerek en muvafık beğenilecek ve iürinin buna dair verdiği karar 
dahiliye vekaletinde müteşekkil abideler komisyonunun tasdikin
den sonra katiyet kesbeylecektir. Bu suretle beğenilen ve tasdik 
edilen eser realize edilecektir. 

10 - Müsabakada birinciliği kazanan eser için 1000 lira ikinci
liği kazanan eser için 500 lira mükafat verilecektir. (1407) 

2-2502 

Zonguldak valiliğinden: 
Zonguldak vilayeti içinde Ereğli-Devrek yolunun 1+616-27+000 

kilometreleri arasında yapılacak yirmi üç bin dokuz yüz elli altı 
lira kırk sekiz kuruş keşif bedelli şosa esaslı tamiratı işi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 14.6.937 çarşamba gü
nü saat on beşte Zonguldak vilayeti daimi encümeninde yapıla
caktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak yüz 
yirmi kuruş mukabilinde Zonguldak nafia· müdürlüğünden alına
caktır. Muvakkat teminat bin yedi yüz doksan yedi liradır. Eksilt
meye gir~ek istiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasmda 
çıkan tahmatnameye tevfikan nafia vekaletinden alınmış müteah
bidlik ehliyet vesikası ile ticaret odasından 937 yılında alınmış ve
sika ve muvakkat teminatları ile birlikte teklif mektublarını yu. 
karıda yazılı günde ihale saatmdan bir saat eveline kadar daimi 
encümen reisliğine vermeleri ilan olunur. (1803) 2-3025 . 

Tavuliçuluk • •• •• 
enstitiısu 

direlitörlüğünden: 
Tavukçuluk enstitüsü için açık eksiltme usulü ile 6000 kilo 

buğday 5000 kilo arpa 4000 kilo yulaf 3000 kilo mısır, 15.000 kilo 
kepek ayrıca 10.000 kilo iri yataklık sap saman ayrı ayn isteklisine 
ihale edilecektir. Muhammen fiat yemler için 1235 saman için 200 
liradır. Şartnameler her gün saat ondan altıya kadar Çankxrı yolu 
üzerindeki tavukçuluk enstitüsü direktörlüğü tarafından parasız 
olarak verilir. İsteklilerin 5 temmuz pazartesi günü saat onda ti. 
caret odası vesikası ile yemler için 102 lira 63 kuruşluk saman için 
15 liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka mektublariyle 
birlikte tavukçuluk enstitüsünde toplanacak komisyona baş vurma-
ları. (1681) 2-2817 

İnsaat Usta· Olculu Direktörlü-
' 

ğiinden: 
1 - Aşağrda cinsi, mahiyeti, mikdarı ve muvakkat teminat ak

çeleri yazılı üç kalem malzeme a~ık eksiltme usuliyle ve ayrı ayrı 
olarak taliplerine ihale edilecektır. 

2 - İhale 5 temmuz 937 pazartesi günü saat on altıda Ankarada 
Okullar sağışmanlığında toplanacak olan artırma ve eksiltme komis
yonu trafından yapılacaktır, 

3 - Taliplerin ihale gününden evel teminat akçelerini okullar 
sağışmanlığı veznesine yatırmaları lazrmdır. 

4 - İhale edile~ek olan ü~. k_~lem malzemeye a.id şartname O

kuldadır. Arzu edenler direktorlukten parasız olarak alabilirler. 

İhale edilecek 
malzemenin adı 

Kereste 
(Kadron kalas ve 
tahtadan mürekkeb) 

Demir 
(5 mm. ile 24 mm. 
arasında 

Çimento 

Muhammen Muvakkat 
fiatı Tutarı teminatı 

Mikdarı lira lira lira kuruş 

Z5 m3 

20 Ton 
1400 torba 

(1604) 

45 

160 
1,66 

1125 84 38 

3200 240 
2324 174 30 

2-2736 

3 
B . uruştan ıbaret bulunmuştur. 

- una aıd şartname (963) k k 1 ~ 
yondan alınabilir. uruş arşl rgında yalnız komis.. Tayyare hangarı İn!-ın:ıtı: 

4 - Eksiltmesine g· k · · . ~---
ğu gibi ilk t . . • ırme ıstıyenlenn şartnamede yazılı oldu- d 
liralık teahh~md~;ı~~a hıı.~ve~e!' bu gibi dikim işlerinden en az (60 ooo) Seyhan Nafıa Mü ilrlüğünden: 
d unu usnu ıfa etmiş t · 'ha • 
uğuna dair vesikaları h · .ve erzı ve yazı ne sahibi ol- ı _ Eksiltmeye konan iş: Adanada yapılacak tayyare hangarı 

den en az bir saat eveli m~ tdevı teklı.f mektubunu eksiltme vaktin. 
( 17 53) ne a ar komısyona vermiş Olmaları. inşaatı. . 

2 2967 
Keşif bedeli (15312) on beş hın üç yüz on iki lira (81) kuruş. 

. . " Sıhhat ıçtımaı ve 
muavenet vekaletinden: 

Bu yıl Leyli Tıb Talebe Yurduna alınacak talebenin kabul şart. 
lan şunlardır : 

1 - a) P. C. N. sınıf için: Tam devreli liselerden veya lise de
recesinde olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiş mektebler _ 
den pekiyi ve iyi derecede mezun olmuş., olgunluk veya bakalorya 
imtihanını vermiş olmak. 

b) Diğer sınıflar için: Bulunduğu sınıfr iyi derece ile geçmiş 
olmak. 

2 - İsteklilerin 30 eyllıl 1937 tarihine kadar doğrudan doğru
ya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine müracaat eylemeleri ve 
dilekçelerile birlikte aşağtdaki evrakı tamamen göndermeleri la
zımdır: 

A) Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nüfus 
hüviyet cüzdanı aslı, 

B) Mekteb şehadetnamesinin aslı (imtihanlarını tamamen bi. 
tirdikleri halde şehadetnamelerinin tasdik muamelesi gecikmiş o
lanlar mekteb müdürlüğünün aynı zamanda mezuniyet derecesini 
de gösteren - fotoğraflı ve resmi mühürlü bir vesikasını göndere· 
ceklerdir.), 

C) Okudukları mekteblerden alınmış hüsnühal varakası, 
D) Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örne

ğine uygun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat ra
poru. (Bu raporu hastane baştabibtikleri zarflıyarak üstünü mühür. 
leyecek ve istekli tarafından mühürlü zarf halinde olarak gönderi· 
lecektir.), 

İşbu muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbekir, Haydar ... 
paşa, Nümune hastaneleri, İstanbul Çocuk hastanesi; İzmir, Bursa, 
Konya, Adana, Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve bu
ralarda muayene olunmak için bu hastanelerin bulunduğu vilayet
lerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüklerine istekliler bizzat 
müracaat edeceklerdir. 

E) Örneği aşağıda gösterilen Noterlikçe tasdikli bir teahhüt 
senedi (Bu senet istekli tarafından aynen tanzim ve imza edilecek 
ve altı, örneğinde görüldüğü veçhile, kefili tarafından keza aynen 
ve tamamen yazılarak imzalanacaktır.), 

F) 4.5 X 6 boyunda dört tane fotoğraf. 
3 - Yaşları yirmi ikiyi geçkin bulunanlar ve yurdda okumağa 

ve ileride mecburi hizmetlerini yapmağa engel olacak bir hastalığı 
ve arızası olanlar kabul edilmezler. 

4 - İsteklilerin gönderdiği dilekçe ve vesikaların, Vekaletçe, 
alındrğı adreslerine bildirileceği gibi bunlara göre kabul edilip 
edilmedikleri de yine adreslerine ayrıca bildirilecektir. 

Taahhüd Senedi Örneği 
Leyli Tıb Talebe Yurduna kabul edilerek herhangi bir Tıb Fa. 

kültesinden tabib olarak çıktığımda, 2000 sayılı kanun mucibince, 
yurdda geçirdiğim zamanın (tatiller de dahil) üçte ikisi kadar bir 
müddetle Sxhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin lüzum göreceği 
mahallerde hizmet ifasını kabul etmediğim veya kabul edipte mu· 
ayyen müddeti bitirmeden hizmeti terkcylediğim takdirde yurdda 
benim için sarfolunan paranın iki katını ödemeği ve tıb tahsilini 
terkettiğim veya sıhhi sebebler dışında Fakülteden daimi olarak 
çıkarıldığım ve yahut yurdda bir seneden az bir müddet kalarak 
terkeylediğim takdirde benim için sarfedilmiş olan parayı tama· 
men ödemeğ i ve bu teahhüt senedi mucibince benden istenilecek 
paralar iiçn ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 
9 faiz yürütülmesini ve 2000 sayılı kanunun diğer cezai hükümle
rinin de hakkımda tatbikini kabul ve teahhüt eylerim. 

Sarih İkametgah adresi 
Yukarda adres ve hüviyeti yazıh olan .................... ın bu teah-

hütname mucibince faizile birlikte ödemek mecburiyetinde bulun
duğu her ders yılı için üç yüz lira olmak üzere bütün tahsil müd. 
deti için ceman 1800 liraya, ve iki katını ödemek mecburiyeti hasıl 
olduğu takdirde 3,600 liraya kadar parayı borçlu .... ~ .......... ....... .... .. 
ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil tıbrçlu sıfatile 
ödiyeceğim. Kefilin adresi 

(1787) 2~2975 

Sıhhat . . " 
ıçtımaı ve 

muavenet vekaletinden: 
Bu yıt, İstanbul leyli ebe talebe yurduna girmek istiyenlerin 

kabul şartları şunlardır: 
1 - Yaşı 20 den aşağı 30 dan yukarı olmryacak, orta mektelr 

ten pek iyi ve iyi derecede mezun olacak, gerek tahsilini, gerek ile
ride mecburi hizmetini yapmağa engel bir hastalığı ve arızası bulun· 
ıru:yacaktır. 

2 - İsteklilerin dilekçelerini aşağıdaki vesikaları ile birlikte 
15 eylül 1937 tarihine kadar, srhhat ve içtimai muavenet vekaletine, 
göndermeleri lazımdlr. 

3 - Dilekçe ile birlikte gönderilecek vesikalar: 
a) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 

b) Mezun bulunduğu mekteb şahadetnamesi aslıJ 
c) Hüsnühal sahibi ve hiç evlenmemiş olduğunu gösteren ma. 

halll hükümetçe tasdik edilmiş ilmühaber, 
d) 4.5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf, 

e) Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine 
uygun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu 
rapor hastahane baştabiblikleri tarafından zarflanarak üstünü mü
hürlenecektir.) 

Muayene yapılacak hastahaneler Ankara, Sivas, Erzurum, Di
yarbekir, Haydarpaşa, numune hastahaneleri, İstanbul ~ocuk has
tahanesi; İzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun memleket hasta. 
haneleridir. 

İsteklilerin hastahanenin bulunduğu yerlerdeki sıhhat ve iç
timai muavenet müdürlüklerine bizzat müracaat etmeleri lazımdır. 

f) Örneği aşağıda gösterilen noterlikçe tasdik edilmiş bir ta
ahhüt senedi l(ırl<lareli İskan M·· d.. 1...... .. d tur.2 - Bu ise aid keşif evrakı şunlardır: 

. u ur ugun en: A • EksÜtme şartnamesi. Taahhüd Senedi Örneg"' i 
1 - Babaeskı kazasında 80 adet şehir ti . k . .. B - Mukavelename projesi 

16805 lira 60 kuruş ve 108 adet kö t" . k P1• erpıç geçmen evi C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi Leyli Ebe Talebe yurduna kabul edilerek İstanbul ebe mekte· 
ruş ki k~ Y ıpı erpıç l9411 lira 92 ku D F • tnam.e b' d k kt b k k hh · · • 
ru tu 

teman ye un 188 evın muhammen bedeli 
36217 11

• 
52 

- - ennı şar . m e o uyup me e ten çr tı tan sonra sı at ve ıçtımaı muave· 
ş r. ra ku- E - Keşif hulasa cetvelı net vekaletinin göstereceği yerde, üç yıl müddetle hizmet edece· 

Veya2hııdKae1reste_der: .m.aada bilumum n!İzemei inşaiyesı'yle beraber F • Proje . ğimi ve bu hizmeti tamamen yapmadığım veya tahsil sırasında sıh-
y nız ışçılığ 

15 
·· .. dd 

1 
İsti yenler bu evrakı (-> lıra (77) kuruş bedel ile Nafıa mü- hi sebebler dışında yurttan çıkarıldığım, yahut yurdu terkeylediğiıı 

meye konulmuştur. 1 
gun mu et e kapalı zarf usuliyle eksilt- dürlüğünden alabilirler. . . takdirde kendim için hükümetçe yapılan masrafları ödemeği ve bu 

3 - 13 temuz 937 salı ünü 
1 

d "h 
1 

. . 3 - Eksiltme 10.7.1937 tarıhındc cumartesi günü saat on birde taahhüt senedi mucibince benden istenecek paralar için ödemek 
lacaktır Talihle · 1 ~ g saat 4 e 1 a eı evvelıyeleri yapx- Seyhan Nafıa dairesinde ~apılac~~tır: mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütülmesıni 
lerini öğren k r!n. p an ve .. şa:tnameleri görmek ve inşaat mahal- 4 - Eksiltmeye girebılmek ıçın ıstekHlerin (1148) lira (46) kabul ve taahhüt eylerim. 
kan memurl~Ja ıçın h~r gun ıskan müdürlüğüne ve kazalarda is- kuruşluk teminat vermesi ve r~smi gazetenin (3397) saydı nüsha- Sarih ikametgah adresi 

4 - İhale .:
1
'?.a ml;lracaatları. smda çıkan talimamameye tevfıkan müteahhitlik vesikası ibraz et- Yukarda adres ve hüviyeti yazılı olan ... ......... ........ m bu tcah .. 

lundurulması. gunu talıblerin ehliyet vesikalarının yanlarında bu- mesi lazımdır. hütname mucibince faizi ile birlikte ödemek mecburiyetinde bulun• 
5 - 2490 sayılı kan b'"küml" . .. k . lstiyenler teklif mektup~~r~·nı·~-~ncü maddede yazılı saatten bir duğu her ders yılı için iki yüz lira olmak üzere bütün tahsil mild· 

dccek talibi · un u erme gore e sıltmeye iştirak e- saat eveline kadar Nafıa mudurlugune makbuz mukabilinde veril. deti iç' eman 400 l" kad bo rın kom"ısy erın yu_karıda yazılı saatten laakal ür saat eve) zarfla d . . ı.n c .. . ıraya. ar parayı rçlu ........ ............ .. 
A ona verılmes· ot. 

7 5 
. 

1 
:ır - mesi muktazidir. Posta ile gön erilecek tekliflerin dış zarfı mü- ~!e. bırlı~.te muteselsıl kefıl ve müşterek müteselsil bo:-'ilu sıfatile 
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_____ A_n_k_a_r~· Belediye Reisliği _ll_a_n_ı_ar_ı ___ _.I ı 
İLAN 

1 - Yollar için alınacak 300,000 aded Mamak ve civarı parke 
taşı onbeş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (16500) liradır. 
3 - Mu•akkat teminatı (1237,5) liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenlerin her gün. y~

zı işleri kalemine müracaatla.n ve ihale 16 w temmu~ 1937. c~a gü~u 
saat ıı de belediye encümenınde yapılacagından ısteklı!erın o ~ 
saat 10 na kadar teminatlarile birlikte teklif mektuplarını beledıye 
encümenine vermeleri. (1818) 2-2998 

İLAN 
ı - Yenişehirde 1067 inci adada 8 parselde 48 metre murabbaı 

belediye malı arsa onbeş gün müddetle açık artınnaya konulmuş-
tur. 

2 - Muhammen bedeli 144 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (10,80) liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her~ü~ yazı işleri ka1e
mine ve isteklilerin de 13 temmuz 1937 salı gunu saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1815) 2-2995 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1050 inci adada 5 parselde 180 metre murabbaı 

Belediye malı arsa onbeş gün müddetle açık artırmaya konulmuş-
tur. 

2 - Muhammen bedeli (540) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (40,5) liradır. . 
4 - Şartnamesini görmek ~s\.iyenlerin her~ü~ yazı işlerı kale

mine ve isteklilerin de 13 temmuz 1937 salı gunu saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1823) 2-3003 

İLAN 
1 - Temizlik çöp arabaları için alınacak t~kerlek paf'?,1ağı .~o

but başlık, araba oku, demirci ocağı ve çeşmesı onbeş gun mud
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (400) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. . 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hcr~ü~ yazı işlen kale

mine ve isteklilerin de 13 temmuz 1937 salı gunu saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1821) 2-3001 

İLAN 
1 - Müdafaai hukuk caddesinde 764 adada 8 parselde 110 met

re murabbaı belediye malı arsa onheş gün müddetle açık artırmaya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (550) liradır. 
3 - Muvakakt teminatı (41,25) faadır. 
4 _ Şartnamesini görmek istiyenlerin ber~ü~ yazı işleri kale

mine ve istek ilerin de 13 temmuz 1937 salı gunu saat on buçukta 
Belediye encümenine müracaatları. (1826) 2-3006 

İLAN 
1 - Ayvalık ve Etlikte yaptırılacak su kontrol memurları ku-

lübe onbeş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli (328,30) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (24,62) liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenlerin hergün .Yıl;: 

zı işleri kalemine ve isteklilerin de 16 temmuz 1937 cuma gunu 
saat on buçukta beledyie encümenine müracaat arı. (1819) 2-2999 

İLAN 
1 - Otobüs idaresinde mevcut 8-10 ton mikdarında yanık yağ 

ile 50 aded yağ varili on beş gün müddetle açık artırmaya konul-
~~ -

2 - Muhammen bedeli (275) liradır. 
3 - Muvakakt teminatı (20,62) liradır. 
4 - Yağ ve varilleri görmek istiyenlerin hergUn otobüs idare

sine ve isteklilerin de 13 temmuz 1937 salı l!V,.;; saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1828) 2-3008 

İLAN 
1 - Me:rbaha müstahdemini için liizumu olan 4 çift lastik çiz. 

me, 4 beyaz iş gömleği , 8 lach·ert gömlek, 30 ön.~ük, ~O pantalon, 
37 ç ift vaketa çizme, 60 gömlek, 60 başlık onbeş gun muddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (650) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (48,75) liradır. 
4 - Şartnames ini görmek istiyenlerin heq~ü~. yazı işleri kale

mine ve is t ek ilerin de 13 temmuz 1937 salı gunu saat 10 buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1816) 2-2996 

lLAN 
1 - temizlik işleri için lüzumu olan siyah saç, köşebend ~elme 

:lcmir, uzun borya, demir boru onbeş gün müddetle açık eksıltme
ve konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (400) liradır. 
3 - Muvakkat t eminatı (30) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve istek ilerin de 13 temmuz 1937 sah günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1814) 2-2994 

İLAN 
1 - Yapılacak yollar için alınacak 100,000 aded Yahşihan par-

ke taşı on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 9000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 765 liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenlerin he:.g~.n ya

zı isleri kalemine ve isteklilerin de 16 temmuz 1937 cuma gunu saat 
on buçukta belediye encümenine müracaatları. (1820) 2-3000 

İLAN 
1 - Otobüs idarsinde mevcut 295 dış ve 258 iç eski lastik satıl-

mak üzere onbeş gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (3300) liradır. · 
3 - Muvakakt teminatı (247,5) liradır. 
4 - Lastikleri görmek istivenlcrin hergün otobüs işleri direk

törlüğüne ve isteklilerin de 13 temmuz 1937 salı günü saat on bu-
çukta belediye encümenine müracaatları (1817) 2-2997 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1150 inci adada 2 parselinde 40 metre murab

baı beled~ye malı arsa onbeş gün müddetle açık artırmaya konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 120 liradır. 
3 - Muvakakt teminatı (9) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale. 

mine ve isteklilerin de 13 temmuz 1937 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1836) 2-3010 

İLAN 
ı - Otobüs işleri tamirhanesine alınacak muhtelif ebadda ke. 

reste onbeş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli ( 472,5) liradır. 
3 - Muvakakt teminatı (36) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 16 temmuz 1937 cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaattan. (1825) 2-3005 

1LAN 
ı - Belediye malı dükkanlardan halde 26, 32, 52 ve 10, mezbaha 

civarında kahve ve ahçı dükkanları on beş gün müddetle açık art
tırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedelleri 660, 816, 1600, 80, 611 liradır. 
3 - Muvakat teminatları 49, 50, 61, 10, 120, 60, 45, 83 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklierin de 20 temmuz 937 salı günü saat on buçukta be-
lediye necümenine müracatları. (1897) 2-3136 

ULUS 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 
Komisyonu llin.Iarı .__________________ __ ______________ .... 

1 - Vekalet ihtiyacı için 16 ton Kırıple maden kömürü, 8 tane 
bızır yangın söndürme aleti ve 50 metre kauçuk hortum, sekiz kilo 
kösele, bir tane ayna, 6 tane hezeran sandalya, 1 tane masa camı, 
1 tane masa örtüsü, 2 tane paspas, 1 tane demir paspas, bir tane vantL 
latör, 2 tane tütün tablası, bir tane sürahi, bardak ve tabak, 8 met
re mikabı çam ve gürgen tahtası, 13 kalem muhtelif malzeme ve 
çatal, kaşık, biçak ve yemek tabağı ayrı ayrı pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığa gireceklerin 5.7.937 çarşamba günü saat 14 te mil• 
li müdafaa vekaleti satın alma komisyonuna gelmeleri. (1875) 

2-3087 
İLAN 

1 - Bir tanesine tahmin edilen fiyatı 1169 kuruş olan ve mü
teahhid nam ve hesabına açık eksiltme ile alınacağı ilan edilen 1340 
tane nöbetçi muşamba.sına istekli çıkmadığından pazarlığa bırakıl
mıştır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenle-
rin hergün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 1164 lira 80 kuruştur. 
4 - İhaleşi 21.7.937 çarşamba günü saat 15 tedir. 
5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad· 

delerinde yazılı vesika'arı ilk teminatları ile birlikte tam ihale sa
atında Mim müdafaa vekaleti satrn alma komisyonuna vermeleri. 

(1885) 2-3126 

Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürli"ğünden: 

Yüksek, lise ve orta mekteb mezunlarından memur alınacaktır. 
Talihlerin yazı makinesi ile yazı yazabilmeleri şarttır. Şeraiti an
lamak üzere devlet demiryolları zat işleri müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ilan olunur. (1900) 2-3135 

Jandarma genel l{omutanlığı 
satınalma komisyonundan: 

1 - Bir tanesine altı lira kıymet biçilen vasıf ve örneğine uy
gun bin tane altı kütüklü balaska takım 20.7.937 salı günü saat on
da kapalı zarf usuli ile satın alınacaktır. 

2 - Buna aid şartname parasız olarak komisyondan alınabilir. 
İlk teminat ( 450) liradır. . 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin şartnamede yazılı vesıka 
ve ilk teminat makbuz ve mektub!u teklif mektubunu en geç belli 
gün saat dokuzdan evel komisyona vermiş olmaları. (1849) 

\ Kiralık Oda 
Yenişehirde aile yanında bir 

oda kiralıktır. Havuzbaşında 
Himayei Etfal apartmanının ka
pıcısına müracaat. 2-3137 

Kira hl{ l{at 
Yenişehir Adakale caddesi 

No. 18 de 3 oda, bir hol ve kon· 
forlu telefon: 2655 2-3091 

NAS\'Q 1tAC1 
KANZUK 

En eski nasırları bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kokün
den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kar.
zuk eczanesi,. her t'czane:\e t.tılu
nur, ciddi ve müessir l>iı nasır 
11acıdn. 

2-3121 

ZAYİ 
339 senesi muallim mekte

binden aldığım diplomayı kay
bettim. Yenisini çıkartacağım· 
dan eskisinin hükmü yoktur. 
Kocaeli muallim mektebi mezunu 

3. No. kayıdlı Osman oğlu 
Ahmed Hilmi 

2-3118 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldı

ğım şöför ehliyeti ile evimin 
tapu senedini kaybettim. Yeni
sini alacğımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

İtfaiye meydanında Konya 
durak otelinde şöför Maktur 

2-3114 

ZEISS 
Gözlük. dürbün, çerçeve. An

kara acentası: Rıza Gözlükçü • 
Bankalar caddesi telefon: 3025 

Mobilyalı apartıman 
Üç ay için 

Atatürk bulvarı üzerinde 
4 oda, telefon, confor 

3548 telefon ediniz 

Kiralık daire 
İhsan bey apartımanında 3 

ve 4 odalı banyolu iki daire ki
ralıktır. İtfaiye meydamnda hu
kuk fakültesi arkasında. Her 
saat görülebilir. 2-3117 

4 - 7 - 1937 = 

Askeri fabrikalar umurn dürlüğiı Satıualma 
Komi~vonu tlanları ._________________ ----------------~ 

47 TON MEŞE KÖMÜRÜ : 
Tahmin edilen bedeli 2585 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı mahrukat askeri fabrikalar umum müdürıüğü satın alma ko
misyonunca 21.7.937 çarşamba günü saat 14 te açık eksiltme ile i. 
hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 193 lira 88 kuruş ve 2490 numaralı 
knunun 2 .ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları (1839) 2-3077 

15 TON LÜLECİ KİLİ 
Tahmin edilen bedeli 525 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satm alma ko
misyonunca 19.7.937 pazartesi günü saat 14 te açık eksiltme ile iha
leedilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talih
lerin muvakkat teminat olan 39 lira 38 kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2. ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (1862) 2-3078 

100.000 METRE TORBALIK BEZ 
Tahmin edilen bedeli 28.000 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alına ko
misyonunca 23 temmuz 937 cuma günü saat 15.30 da kapalı zar .. ıa 
ihale edilecektir. Şartname 1 lira 40 kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 2100 lirayı havi teklif 
mektublarını mezkur günde saat 14.30 za kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1840) 

2-3125 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonu tlanlan 
----------------- -----------------· İLAN 

1 - Ankara garnizonu birlikleri için 918 ton odunun 10.7.937 
cumartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Odunun tut~rı 16065 lira olup muvakkat teminatı 1204 lira 
88 kuıştur. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te.. 
minat makbuzlarını havi teklif mektublarmı yazılı gün ve saatten 
bir saat eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (1674) 1-2830 

İLAN 
1 - Diyarbekir kor ve tayyare alayı eratınm üç aylık ihtiyacı 

için üç yüz bin kilo fabrika unu kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır. 

2 - Tahmin bedeli otuz bin lira olup muvakkat teminatı iki bin 
iki yüz elli liradır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyenler yüz elli kuruş bedel muka
bilinde kolordu levazımından alabilirler. 

4 - 15.7.1937 perşembe günü saat onda kolordu satın alma ko.. 
misyonunda zarflar açılarak kati ihalesi yapılacaktır. MezkOr güıı 
ve saate kadar zarfların komisyona verilmiş bulunmaları şarttır. 
İstekliler teklif mektuplarile birlikte vesika ve teminat makbuz-
larını vereceklerdir. (1804) 2-2990 

İLAN 
Balıkesir kor merkez birliklerinin ihtiyacı için 23 bin kilo sade 

yağı kapalı zarf usulü ile 20. temmuz. 937 sah günü saat 15.30 da 
ihale edilecektir. Mezkftr yağın muhammen bedeli 23 bin lira 
muvakkat teminatı 1725 liradır. İsteklilerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve eksiltmeye iştirak edeceklerin de eksiltmeyi aç
ma saati olan 15.30 dan bir saat eveline kadar teklif mektublariylc 
Balıkesir kor satın alma komisyonu başkanlığına müracaatları. 

(1884) 2--3124 
İLAN 

Bornova tümen birliklerinin senelik ihtiyacı için 24.100 kilo 
sade yağı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Münakasa 
13.7.937 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. Umum tahmin tutan 
22.895 lira olup muvakkat teminatı 1318 liradır. İsteklilerin muay
yen vaktinden en az bir saat evel teklif mektublarım İzmir Bomo
vada.ki askeri satın alma komisyonuna vermeleri. (1891) 2-3123 

IUrklareli iskan Müdürlüğünden 
1 - Kırklareli merkez kasabasında 20 adet şehir tipi kerpiç 

göçmen evi 4201 lira 40 kuruş ve 91 adet köy tipi kargir 17328 lira 
22 kuruş ve 162 adet kerpiçten 29.117 lira 88 kuruş ki ceman yekfuı 
273 adet evin muhammen bedeli 50.647 lira 50 kuruş. 

2 - Keresteden maada bilumum malzemei inşaiyesiyle beraber 
veyahud yalnız işçiliği 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

3 - 12 temmuz 937 paazrtesi günü saat 14 de ihalei evveliyeleri 
yapılacaktır. Talihlerin plan ve şartname'eri görmek ve mahalleri
ni öğrenmek için her gün iskan müdürlüğüne ve kazalarda iskln 
memurluklarına müracaatları. 

4 - İhale günü talihlerin ehliyet vesikalarını yanlarında bu
lundurulması. 

5 - 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak e
decek talihlerin yukarıda yazrlı saatten Iaakal üç saat evci zarfla
rın komisyon:ı verilmesi ve % 7 ,5 teminatların yatırılmış. olması 
lazımdır. (1847) 2-3055 

Amerikan Kız Koleji 
Arnavutköy. Tel. 36,160 • • 

Robert Kolej 
Bebek. Tel 36 ... 3 

ERKEK KISMI 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldı

ğım 858 numaralı araba pilakası· 
nı kaybettim. Hükmü yoktur. 

Mucurlu Hasan oğlu 
Bayram 

2-3116 

1 
İmtiyaz sahibi ve Başmu• 

harriri Falih Rıfkı ATA. Y 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 1 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 

Ulus Basrmevi: ANKARA 

· Mekteb, ingilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya fransrzca ihtiyari olarak 
mütehassıs muallimler tarafından öğretilir. Milli trebiye ve kültüre son derece ehemiyet verilir. 
Aile hayatı yaşatılır. KUtii.phaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar ta
lebenin bedeni tekemmülünü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri 

gösterilir. 

MÜHENDI"S KISMI ~eli .v.e na~a~i. usullerle elektrik, makine ve Nafıa 
muhendısı yetıştırır. 

· KA '-:iT GÜNLERİ: 1 Ağustos'a kadar Çarşamba gün 1eri saat 9.00 dan 12.00 ye kadar. 
1 Agustos'tan sonra Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 9.00 dan 12.00 kadar. 7 EylUlden sonra 
hergün. 

Ş.-Fazla malumat için mektupla veya bizzat müracaat edı'lebi/ir. 2-3129 

YENi SINEMAI .. AR HALK 
BUGÜN BU GECE BU GECE 

ALTIN HIRSI 
GÜNDÜZ 

HER YERDE ŞEN 
Eğlenceli bir mevzu •• Nefis müziklerle ORMANLAR HAKİMİ 

süslü şahane bir eser Seyircilerini uzun uzun düşündüren 
Bat Rollerde : heyecanla karı~ık hissi, acıklı bir mevzu. 

HARRY ROY - PRENSES PEARL Baş rolde: W ARNER BAXTER 

ŞEHiR BAHÇESlN!>E 
BU GECE SAAT 21.30 DA 

ÖLDÜREN GÖZLER 


