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Büyük, heyecanh ve 
sürükleyici romanımız 

BUGÜN 5 İNCİDE BAŞIJDI 
SKURUŞ tdare mldlrltlil ıoeı 

Atölye lOM 

Mütarekeye rağmen 
Japon kllaları (ankulenk'le 
1 oo metre kadar ilerlediler 
F

ı A T Litvinof'un teşebbüsü 
~ ile tekrar geri çekildiler 

• 

Bir vergi. 

İKİ TARAF BİRİBİRLERİNE BİR 
KAÇ METRE YAKLA~TILAR 

Az kalsın 
Bir çarpışma olacaktı 

Moakova, ıs a.L - Ta• ajanaı bildiriyor: 11 ağua
toata aovyet ve japon askeri mümessillerinin ilk top
Jantıamda, sovyet ukeri mümessilleri, 11 ağuatosta 
mahalll sutla saat 13 de muhuamatm nihayete erdi
rilmesine ratmen, japon kıtalarının bir kısmı bu mü
tareke anlapnumı ihlil etmiı ve bu mütarekeden bil
istifade yüz metre ilerliyerek Zaozemaya "Çanku
f eng,, tepesinin timal yamacınm bir kısmmı iıgal ey
lemit olduğunu bildirmiılerdir. Sovyet askeri mümes
sillerinin bu protestosuna ve japon kıtalarınm derhal 
bundan evelki mevzilerine geri çekilmeai talebine 
rağmen, japon ukerl mümessilleri bu meıru talebi 

(Sonu 4. Onca say/ada) 

"· . 

Atatürk 
Doktor Aras'ı 

kabul buyurdular 
lstanbol9 15 a. a. - Reisi
cümhur Atatürk9 bugün 
Dolmabahçe sarayında An
kara' dan gelen Hariciye 
Vekili Doktor Tevfik Rüş
tü Aras'ı kabul buyur
muşlar ve uzun müddet 
yanlarında alıkoymuşlar -
dır. 

~-----------------------' 

Lortl Runaiman 

lord Runsiman B. 
Hitler'le 

giriİJe<ek 1111 

Bir upanyol salıafuaan bombardımandan aonraki manmrca 

Dün şafak sökerken 

Valônsiya dört defa 
bombardıman edildi 

Frankocu ve hükümetçi tayyareler 
arasında şiddetli bir harp oldu 

Bir f ransıı Yaparu 
torpile ~arptı baHı 

Alman ordusu, dün 
manevralara baıladı 

Garp tarafındaki lslihkimlar da yapllıyor 

AMERİKA CUMHURREisl 

Ruzvelt 
ile bir mülikat 
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Seyahat 
Dünyada bıkılmıyan ne vardır, diye düşünüyorum. Her gün gördüğü

nüz manzaralar, çehreler, haller, ne kadar güzel olurlarsa olsunlar, itiya
dın verdiği bir uyuşuklukla sizi karşılarında lakayıt bırakabilirler. 

Dünyada bıkılmıyan bir tek şey vardır: Seyahati Seyahat ki, sizi her 
dakika, yeni manzara, yeni çehreler, yeni maceralarla karşılaıtmr, her 
dakika merak ve alakanızı ayakta tutar, beklenmediği, sürprizi her an 
yolunuzun üzerinde ve el yordamınızda bulundurur. 

Seyahat kadar öğretici ne vardır? Kitap mı diyeceksiniz? Evet ama 
kitabın zihine yığdığı bilgileri mücerretliğinden kurtarmak-için de hayat~ 
la, hayatın namütenahi değişen §ekilleriyle temas lazımdır. 

Seyahat, ruhlarımızı sıkıntılarından, bıkkınlıklarmdan, melankoli ve 
bedbinliklerinden yrkar, bize taze, enerjik, ümitli, tek kelime ile yeni bir 
ruh aşılar. 

Vakitleri ve servetleri müsait olduğu halde, bir esir gibi bağlı oldukla
rı itiyatlarını bozmamak için bulundukları yere mıhlı kalanlara acıyo
rum. 

Seyahat, o kadar güzel bir şeydir ki, uğrunda hatta rahatımızı bile fe· 
day~ değer. Nerey~ ~lursa olsun.'.. ne şartlar içinde olursa olsun, gitmek, 
ye~ı ufukl?ra .• !em ınsanlar? dogru y

0

ola çıkmak, bizi muayyen bir yere 
baglıyan zıncırı muvakkat bır zaman ıçin de olsa kopararak hüriyete 
kavuşmak 1 ••• 

. ~~deni insanın en tabii ihtiyaçları arasına girmiş olan seyahat artık 
hır lu~s olmaktan çıkmıştı:. Yaz aylarında vapur güvertelerini, üçüncü 
mevkı vagonlarını ve hatta kamyonları dolduran insan yığınlarının uğ
runda katlandıkları zahmetler, seyahatm nasıl bir ihtiyaç oJduğunu an
latmıya kafidir. - Yaşar NABi 

Döviz kaçakçılığı 

Bir müessese suı üstü 
yakalandı 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Döviz 
kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Gala
ta'da Karaköy Palasta su işleri müte
ahhit firması Lüzyen Jilber şirketi a
leyhine bugün iki cürmü meşhut ya
pıldı. Tahkikatı durdurmak ve evrakı 
geri almak istiyen şirket memurların
dan biri tahkikatı yapan gümrük mu
hafaza memuru Süleyman'a evelce mu
karrer 1700 liranın 200 lirasını bu sa
bah Karaköy'de Tokatlı lokantasında 
verirken yakalandı. 

Şirketin bunu şahsa atfedeceği dü
şünüldü. Gümrük muhafaza teşkilatı 
binasında ikinci bir cürmü meşhut da
ha yapıldı. 

Bu ikinci cürmü meşhutta da şir
ketin mesul memurlarından Scbuk ve 
]ar adında iki kişi çağrıldı. Şirketin 
mevut iki yüz lirayı niçin vermediği 
soruldu. Suçlular parayı sabahleyin 
Tokatlı'ya gönderdiklerini katiyetle 
söylediler. Bunun üzerine rüşvet 
teklifinde bulunan suçlular müddei
umumiliğe teslim edildi. 

(atalca' da bir ~oban bir baba 
ile kızım öldürdü 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Çatal
ca'da çok feci bir cinayet işlenmiştir. 
Atarca köyünden 65 yaşında kör Ali 
ile 19 yaşındaki kızı Zülfiye tarladan 
köye dönerlerken, Çukur bağları mev
kiindc çoban Ahmet'in taarruzuna uğ
ramışlardır. Çoban kızı zorla alıp gö
türmek istemiş, kızın babası buna razı 
olmayınca canavar adam hem kızı hem 
de zavallı ihtiyarı biçaklıyarak öldür
müştlir. Vakayı müteakip kaçan katil 
aranmaktadır. 

Tedavüle (ıkarllan yeni 
paralar1m11 63 milyonu aıh 

Tüfün kooperatifinin 
hayırlı 

Gaziantep, (Hususi) - Şehrimizde 
iki ay evel kurulmuş olan Gaziantep 
deli tütün tarım ve satı~ kooperatifi, 
az zamanda ortaklarını sevindiren bir 
faaliyet devresine girmiş bulunuyor. 

Kooperatif kurulduktan birkaç gün 
sonra ilk istihsal masraflarına bir yar
dım olmak üzere ortaklarına 7800 li
ralık bir avans tevzi etmişti. Tütün
lerin kırım zamanı yaklaştığı bugün
lerde kooperatif ikinci avans tevzii
ne başlamıştır. Ekiciye dağılmakta o
lan bu avans istihsaUltın yüzde elli
sini bulmaktadır. 

Tütün istihsali bu sene korkulduğu 
kadar fena olmamı§tır. Umumi rekol
te 360 tondur ki, bundan iki yüz ton 
işlenmiş tütün ihracı mümkün ola
caktır. 

Bu sene tütünlcrimizin işlenmesi, 
ambalaj yaprlması tütün eksperleri
nin nezareti altında yapılacaktır. 
Türk tütün şirketi mütehassısları de
li tütünün biricik mahreci olan Mr
sır'da tütün satışları hakkında tetkik
ler yapmaktadır. Tütünlerimiz bu tet 
kiklere göre işlenerek Mısır'a ihraç 
edilecektir. 

İstanbul' da iki otomobil kazası 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Evelisi 

gece 20.30 da Üsküdar'la Taşdelen 
mcnbaı arasında bir otomobil kazası 
oldu. Tafsilfitı şudur : 

Şoför Ahmet'in idaresindeki Şile 5 
plaka numaralı otobüs gece saat 20 de 
Taşdelcn'den aldığı yolcularla Üskü
dar'a doğru gelirken Çatak jandarma 
karakolunun biraz ilerisinde hendeğe 
yuvarlandı. İçinde bulunan sekiz yol
cudan beşi ağır surette yaralandı. Ya
pılan muayenede şoförün sarhoş oldu
ğu anlaşıldı. 

Gene Üsküdar'dan Taşdclen men
bama doğru yolcu taşıyan Şile 4 pla
ka numaralı otobüs de Umraniyc civa
rında bir otobüsle çarpıştı. İçindeki 
yolcular yaralandılar. Her iki kazaya 
ait tahkikat devam etmektedir. 

ULU~ 

~ok Elektrikten en 

istifade edenler 

Fransa' da halkan yüzde 
99 u el eki rik kullamyor 

Kartsını öldüren 

iskele memurunun 

muhakemesi 

Elektrik çıkarmak ve kullanmak 
şüphesiz ki iktısaıdi meselelerin en 
mühimlerindendir. Elektrik ışık ola. 
rak, hararet olarak işimize yaradığı 
gibi, her türlü makinaları işletmek i
çin de bize faydası dokunur. Elek
trik insanların bütün ihtiyaçlarına 
kar§ılık olmuştur. Hatti yeni yeni 
birçok istifadeler temin ediyor. Be
yaz kömür denen suyu, yani çağlayan
ları bol olan memleketlerde elektrik 
istihsali milmkün mertebe hem kolay 
olmuştur, hem de ucuz olarak elde e
dilmiştir. 

Bundan bir müddet evci, Kadıköy 

vapur iskelesinde, başka bir erkekle 
gördüğü karısı Behiceyi tabanca ile 
öldüren, Caddebostan iskele memuru 
Rifat hakkındaki dava devam etmek
tedir. Son celsede, şahit olarak İsmail 
kaptan dinlenmiş ve demiştir ki : 

"-O gün, Kadıköy'üne gitmiştim. 
İstanbul 'a dönmek üzere iskeleye gel
diğim sırada, iki kadın, yanyana ko
nuşuyorlardı. Derken, bir takım silah 
sesleri duydum. Kadınlardan biri, vu
rulup yere düştü. Hemen yaralının ya
nma koştum ve icap eden yardımda 
bulunarak, kendisini otomobile koy
dum. Benim orada bulunuşum tesadü
fidir. Kendisi tanıdığım bir kadın de
ğildir.,. Avrupa'da elektrikten en çok fay -

dalanan memleketler sırasiyle tsviç -
re, Danimarka ve Fransa'dır. Fransa
da halkın yüzde 99 u elektrikten isti
fade ediyor. Ondan sonra yüzde he
sabiyle 98 Belçika, 97 İngiltere, 96 
Holanda, 93 İtalya, 92 İsveç, 90 Por
tekiz, 88 Almanya ve Estonya, 72 Çe
koslovakya gelir. 

Bundan başka Norveç, Finlandiya, 
sabık Avusturya ile Macaristan'da 
halkın yUzdc 70 inden azı elektrikten 
istifade ediyor. 

Fransa'da 1927 de elektriklenmiş 
nahiye adedi 28.210 iken bugün bu 
miktar 36.126 yı bulmuştur. Halbuki 
Fransa'da nahiye adedi 38.000 dir. Şu 
halde 1.874 nahiye daha elektrik ister 
ki yapılan hesaba nazaran bu mınta
kalarda iki sene sonra elektriğe ka
vuşmuş olacaktır. 

Fransa'da Prankarol zamanında e
lektrik için 31 milyar frank harcanır

ken bugün bu miktar da 70 milyara 
çıkmıştır. Elektrik istihsalinde kö -
mürden istifade edilir. Mesela Fran
sa'da harcanan kömürün yüzde yedisi 
elektrik istihsali için kullanılıyor. 

Elektrik istihsalinin artması ile 
hat şebekesinin uzunluğu da süratle 
artar. Fransa'da yüksek tansiyonlu 

elektrik hat şebekesinin uzunluğu 

1926 da 163.481 kilometre iken sekiz 
sene sonra 487 .376 kilometreye fırla
mı~tır. Bu suretle senede bir metre 
uzunluğunda bir teldeki 39 kilovat -
saat 19.8 kilovat saate inmi,tir. Şim
di yeni bir abone için takriben 46 met
re uzunluğunda bir hatta ihtiyaç var
dır. Halbuki 1923 de yeni bir abone 
için ancak 13 metre kafi geliyordu. 

Kıymeti 200 liraya kadar olan 
evler de tenvirat ve tanzifat 

vergisi ,·erecekler 

Manisa belediyesi, kıymeti 200 liraya 
kadar olan evlerin tenvirat ve tanzifat 
vergilerinden muaf tutulması hakkın
da bir karar almıştı. Manisa belediye
sinin bu kararını, belediye vergi ve 
resimleri kanununa mugayir bulan 
Manisa vilayeti bu karar aleyhine 
devlet şurasına müracaat etmişti. Mc -
seleyi tetkik eden şura umumi heyeti 
vilayetin noktai nazarını doğru bul
muş ve belediyece verilen bu kararın 
iptalini kararlaştırmıştır. 

Bir otomobil kazası 

Muhakeme diğer şahitleri dinlemek 
üzere tehir olunmuştur. 

Sarayburnu güzelleıtirilecek 
Manzarası itibariyle ve hemen arka· 

sında Topkapı müzesi gibi büyük tari
hi kıymetleri de ihatası içine alan Sa
rayburnu 'nun büsbütün artan ehemi
yeti gözönünde tutularak buranın bir 
an evel imar edilmesine karar veril
mi)itir. İstanbul l>elecliyesi bu müstes
na yerin güzelliğine yakışmıyacak bir 
ııanzara arzeden ve halen orada bulr· 
nan salaş kabilinden bir tiyatro ile ci. 
varındaki garip kulübeleri yıktırmıya 
karar vermiştir. Bu hususta pek ya
kında tetkiklere başlanacaktır . 

Ankara' da yeni bir orta 
mektep yapılacak 

Kültür bakanlığı, Ankara'da Ha
mamönü'ndc büyilk ve modern bir or
ta okul binası yaptırmıya karar ver
mişti. Bu hususta yapılan tetkikat ve 
hazırlıklar tamamen bitmiş ve proje
ler hazırlanmıştır. Vekalet bu müna
sebetle bu ayın 26 sında bir münakasa . 
açacaktır. 

Yeni orta mektep binasının keşif be
deli 325.604 liradır. Ankara'nın en bü
yük kültür ihtiyaçlarından biri de bu 
suretle önlenmiş olacaktır. 

Jürkkuıu faaliyeti arllyor 
Türkkuşu faaliyeti günden güne 

artmakta ve gençlik sivil havacılığa 
karşı büyük bir alaka göstermektedir. 
Çoğalan rağbetle birlikte her gün va
sıta ve techizat da arttmlmktadır. 

Mevcut hangarlar bugünkü ihtiyaca 
kafi gelmediğinden Türkkuşu umum 
müdürlüğü, biri Etimesğut'ta ve diğe
ri de lnönü'ndc olmak üzere iki yeni 
hangar yaptırmıya karar vermiş, bu 
husustaki plan ve projeler hazırlan

mı§tır. 

Yeni yapılacak hangarlardan İnö
nü'ndeki 72070 liraya ve Etimesğut'
taki de 145948 liraya mal olacaktır. 

Talebenin mektep haricindeki 
yaıayıJı kontrol edilecek 

16 - 8 - 1938 

İhraç malı fındiklarimiz 

Bunun için yeni bir 
nizamname hazırlanıyor 
Ağutos batında Giresun' da, iç ticaret umum müdürü B. Müm 

taz Rek'in riyaseti altında fındık kongresi toplandığını. o zamaı 
haber vermiştik. 

(amlıca prevantoryomu 
Cümhuriyet Bayramında a(ıhyor 

Maarif vekaletinin, hasta muallim 
ve talebenin tedavisi için İstanbul'da 
Çamlıca'da inşa ettirmekte olduğu ye
ni prevantoryom bitmek ilzcredir. Bi
na ve bütün techizatı 29 teşrinevele 
kadar tamamlanmış olacak ve cumhu
riyet bayramından itibaren hasta ka
bulüne başlanacaktır. 

lstanbul Belediyesi Hali~ 
şirketini safin alacak 

Öğrendiğimize göre lstanbul bele
diyesi, üç senedenberi muvakkaten iş
letmekte olduğu Haliç vapurlarını sa
tın almıya karar vermiş, bu kararını 

iktisat vekaletine bildirmiştir. Esasen 
şirket hissedarları da vaziyetin bir an 
evel bir neticeye bağlanmasını iste
mektedirler. Bu itibarla pek yakında, 
şirketin belediyeye mal edilmesi için 
al§kadarlarla müzakereye başlanacağı 
tahmin olunmaktadır. 

Konya, tapu sicil ıniidürlüğii 
Açık bulunan, Konya grubu tapu 

sicil müdürlüğüne birinci sınıf tapu 
kadastro müfettişlerinden B. İbrahim 
Hakkı Sezer tayin olunmuştur. 

Gümriik ,.c fnlıi~arlar Vekaleti 
tef ti~ lwyt'li rci~i 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti tef
tiş heyeti reisi B. Muammer Kocabaş, 
görülen lüzum üzerine vekalet emri
ne alınmıştır. 

Dün hava açık geçti 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

açık geçmiş, rüzgar garp cenubundan 
saniyede 11 metre kadar hızla esmiş
tri. Günün en yüksek ısısı gölgede 36 
santigrat olarak kaydedilmiştir. 

Yurtta Trakya, Kocaeli, orta Ana
dolu bölgeleriyle Karadcniz'in garp 
kıyılarında hava kısmen bulutlu diğer 
bölgelerde açık geçmiştir. 

24 saat içinde Trakya bölgesiyle 
Karadeniz kıyılarında ve Orta Ana· 
dolu'nun şimal kısımlarındaki tek 
mevzii yağışların karemetrcye bırak
tıkları su miktarı Kırklareli'nde 3, Si
nop'ta 2, Kastamonu'da ve Çorlu'da 
1 kilogramdır. 

Rüzgarlar, Kocaeli bölgesiyle Ka
radeniz kıyılarında şimalden, diğer 

bölgelerde ekseriyetle garp istikame
tinden saniyede en çok 11 metre ka· 
dar hızla esmiştir. 

Kongrede varılan neticeler ve eldı 
edilen kararlara göre iç ticaret umu 
müdürlüğü tarafından, mevcut fındı 
nizamnamesini değiştiren yeni bir n · 
zamname projesi hazırlanarak lktısa 
Vekaletine verilecektir. Yeni tadili 
vekalet tarafından tasdik edildikte 
sonra tasdik edilmek üzere lcra Ve· 
killeri heyetine sevkolunacaktır. 

Mevcut fındık nizamnamesi ihra 
malı fındıklarımızın, kuru, temiz, aı 
çürüklü olması, kırık ve vurgunları 
nm mümkün olduğu kadar az bulun 
ması esaslarını ihtiva etmekte idi. 

Bu nizamnamenin tatbikatı ve alı 
cı piyasalarda İktısat Vekleti tarafın 
dan yapılan anketler neticesinde fın-. 
dıklarımızm daha mütecanis tiplere 
irca edilmesi kanaatine varılmıştır. 

Giresun fındık kongresinde de görü
şülen birçok meseleler arasında bil
hassa mevcut nizamnamenin tatbik 
şeklinden doğan neticeler ve bunun 
daha mütekamil bir hale ifrağı için 
neler yapılması llizımgeldiği mevzuu 
da bulunmakta idi. 

Bir buçuk ay evcl haberdar edilmiş 
olan ihracatçılar Karadeniz'in muhte
lif fındık mıntakalarından gelerek 
toplantıya iştirak etmişlerdir. Fındık 

ların tipleştirilmesi hakkında yapılan 

müzakereler neticesinde iç fındık tip 
leri aynen ipka edilmekle beraber 
bunların yanında bir seri halinde tip
ler ihdası kabul olunmuştur. Bunlar 
da ince fındıklardan ekstra fındıkla
ra kadar beş tipten ibarettir. Bu tip
ler de tasnif, fındıkların kuturlarma 
göredir. 

Vekalet tarafından evelce yapılan 
ankete cevap veren alıcı piyasalar bu
gün mevcut olan fındık tasnifinde 
mallarımızın kutur bakımından mat
lfıp tecanüs arzetmediği yolunda mü
taleada bulunmu~lar ve bunun temini
ni dilemişlerdir. Yapılan bu tasnif i
le müşterilerimizi tatmin etmek kabil 
olacaktır. 
Diğer taraftan fındıklarımız kalite 

bakımından muhtelif istihsal mmta
kalarına göre esaslı farklar arzetmek
tc ve bu farklar alıcı ı:ıiyaaalarda e
hemlyeLh: ııdı;dn ttıoarc aımmaktacıır. 
Bu münasebetle istihsal mıntakaları
na göre bir kalite tasnifi yapılmıştır. 
Trabzon, Giresun, Ordu ve bir de Ak
çakoca malları bu namlar altında ih
raç edilecektir. 

Kabuklu fındıklar için de aynr e
saslar dahilinde mevcut tasnif genit
letilmiş, yani daha fazla dereceler tas
nifler yapılmıştır. 

İhraç edilen fındıklarda esas itiba
riyle çürük bulunmaması lazımdır. 
Bu mesele fındık ihracatının mühim 
noktasını teşkil etmektedir. Çürük, 
küflü, gizli çürük gibi tabirlerin dc
Hllet ettiği muhtelif çürük ve sair su
rette kusurlu fındıklar esaslı surette 
tasnif edilmiştir. 

Kongrede bunlardan başka, çuval 
ve ambalaj meselelerine de temas edil 
miş, nizamnamenin diğer hükümleri 
görüşülerek tatbikattan alınmış ne
ticelere göre ve hariç piyasalarda göz 
önünde tutularak bir çok kararlara va
rılmıştır. 

İzmir, 15 (Hususi muhabirimizden) 
- Kemalpaşa ile Turgut'lu yolunda 
bir otomobil kazası olmuştur. Bayram 
isminde birisi ölmü~ ve üç yolcu ya· 
ralanmıştır. 

Öğrendiğimize göre Maarif vekale
ti, mektep talebelerinin, mektebe de
vam şekillerini ve mektep dışındaki 

yaşayışlarını ciddi bir kontrola tabi 
tutmak üzere tetkikat yapmaktadır. 

Pek yakında bitirilecek olan bu tetki
kattan sonra vekalet alakadar makam
lara kontrol işinin ne şekilde yapıla
cağını bildirecektir. 

Yurtta en yüksek ısılar Edirne'de 
30, Bursa ve tzmir'dc 32, Balıkesir'· 

de 34, Antalya ve Konya'da 35, Malat· 
ya'da 36. Kayscri'de 37, Adana, Diyar
bakır ve Isllihiye'de 38 dir. 

1ç ticaret umum müdürlilğü, 1ktı
sat Vekaletine vereceği yeni fındık 
nizamnamesini bu kongrede verilen 

kararlara göre hazırlıyacaktır. 

Trabzon Yilaycti yeni naria 
miidürü 

Türkiye Cümhuriyct Merkez Ban
kasının ıs ikinci teşrin 1937 tarihinden 
itibaren tedavüle çıkarmıya başladığı 
yeni harfli banknotlardan 15 ağustos 
1938 tarihine kadar : 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııcıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
Ordu vilayeti nafia müdürü baş mü

hendis B. Arif Tansu, Trabzon vila
yeti nafia müdürlüğüne tayin olun· 
muştur. 

Beşer liralıklardan 

On 
Elli 
Yüz 

.. 
., 

•• 

28.095.000 
10.427.590 
12.371.200 
12.960.000 

63.850.790 
Ceman altmış üç milyon sekiz yüz 

elli bin yedi yüz doksan lira tedavüle 
çıkarılmış ve mukabilinde eski harfli 
banknotlardan aynı miktar yani alt
mış üç milyon sekiz yliz elli bin yedi 
yüz doksan lira tedavülden k.aldırıl-

mıttır. (a.a.) 

Sıhiyc<lc yeni bir tayin 
Sihat ve içtimai muavenet vekaleti, 

içtimai muavenet dairesi mahalli içti
mai hizmet §Ubesi mütehassısı doktor 
Bahattin 'Gökdemir 80 lira maa_şla. iç
timai muavenet işleri dairesi reis mu
avinliğine tayin olunmuştur. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
teşekkürü 

Çocuk Esirgeme Kurumundan : 
Kurumumuza aza olm?71 kabul ve 

taahhüt ettikleri senelik azalık ücret
lerini ödemek lutfunda bulunan ma
den tetkik ve arama enstitüsü sayın 
memurlarına açık teşekkürlerimizi 
sunarım. 

Reklômlar 
Reklamları okumasını sever misi

niz? Doğrusu hayatı onlar kadar 
güllük gülistanlık gösteren, insana 
nikbinlik aşılıyan az şey vardır. 

Güzelleşmek mi istiyorsunuz? 
Falanca kremi gece yatarken sür
dünüz mü sabah kalkıp da aynayı 

elinize aldınız mı kendinizi tanıya
mazsınız. Bütün çizgıleriniz silin
miş, on yaş birden gençleşmişsiniz
dir. Dişlerinizin esmerliğinden mi 
şikayetçisiniz: Ha, bu mesele mü
himdir, sıhat demek midenin iyi iş
lemesi demektir, midenin iyi işle

mesi demek yemeklerin iyi çiğnen
mesi demektir, yemeklerin iyi. çiğ
nenmesi için elbette sağlam dişlere 
ihtiyaç vardır. Fakat sağlam dişle
re sahip olmanın şartı - nasıl bil
miyor musunuz? - filanca diş m.t
cununu kullanmaktır. 

Şişmansınız, on günde on kilo 
kaybetmenin çaresi üç yıldız hap
larını kullanmaktır. Zayıflıktan şi
kayetçisiniz, Frrtız kuvet ilicr, size 
beş kiloyu beş günde vermiye muk
tedirdir. 

Hangi dert vardır ki reklamlar 
ona çare vadetmesinler. Hiç bir te· 
siri olmıyan ne yaldızlı hap_lar, 

reklam kuvetiyle hayat eksiri gibi 
yutturulur. istihlak ettiğimiz mad
deler arasında bir mühimi vardır: 
Reklamı 

Öl(,;iiler 

Nevyork'un bir yaz esnasında 
istihlak ettiği buz kalıpları, - ge
ne amerikan iatatistiklerine gÖ· 

re - Nevyork'un meıhur dev bi
nalarını baıtan bafa buzdan inıa 
etmiye kafi gelecek miktarday

mıı. Gene bu ıehrin bir yaz eana
ıında içtiği meırubat bir araya 
aıelae, üzerinde ıandallar yüzebi
lecek geniılikte bir dere olurmuı. 

Acaba dü~ündük, aynı heaabı, 

Çin'de ve lıpanya'da akan kanla

ra tefIDİI etaek naaıl bir netice a

lırdık? 

Vziinı bayramı 

Manisa, bu ayın 21 inci günü 
üzüm bayramını kutlıyacaktır. 

Bu güzel teıebbüsü Manisa'dan 
niçin kıskanmamalı? Memleke
timiz bir üzüm memleketidir. 
Türkiye'nin her tarafında 21 a
ğustos gününü üzüm bayramı gü
nü ilan etsek ve bol üzüm yeme a
detini teımile çalı§sak fena mı o· 
lur. 

Geçen gün zayıfça bir kadın 
bir hekimden kuvet ilacı istedi. 
itte hekimin cevabı: 

- Günde bir, bir buçuk kilo ü
züm yiyiniz. 

Nişanlıl<ıriylc .{(erin.emiyenler 

Geçen gün biri latanbul'da. di-

ğeri lzmir'de iki "nıtanlılar ara
sında geçimsizlik'' vakası oldu ve 
iki genç kız nıtanlıları tarafından 
vuruldu . 

Bu hadiseyi haber veren gaze
teye göz gezdiren bir kadın, et
rafındaki erkeklerden sordu: 

- Nıtanlılarını kıskanan genç
ler bıçak kullanma kudretini içki
den mi alırlar? 

Hakikaten, bu iki delikanlı ti
şelerle rakı içtikten aonra bu ha
diseleri meydana getirmiılerdir. 

Bu müıahedeyi kayda layık 
görmez misiniz? 

Yıldızlar 

Yıldız deyince akla art1ı. gok
yüzündeki yıldızlar gelmez oldu. 
Yıldızlar, sinema yıldızlarıdır; 

hayalhanemizin semasında pırıl pırıl 

yandıkları için ... Fakat gazetele
rimizde bu yıldızların resimlerini 
mübalaga ile dercettiiimiz fik
rinde değil misiniz? Bu yıldızlar 
l>azı gazete ve dergiler için birer 
devamlı cazibe vazifesi görmek
tedirler: hele 1938 de •.. 

Vakıflar idare inin Ta~iranc
leri de kazanç vergisi 

vcrt'ccklcr 
Vakıflar idaresinin Edremit ve Ay

valık'ta vücude getirdiği zeytin yağı 
tasiranclerinin kazanç vergisinden 
muaf olup olmıyacağı hakkında vakıf
lar umum müdürlüğiyle maliye veka
leti arasında çıkan itilaf şurayı dev
lete havale olunmuştu. Devlet şurası 

bu meseleyi tetkik ettikten sonra bu 
tlisinelerin kazanç vergisine tabi tu
tulmaları lazımgeldiğini kararlaştır· 

mıştır. 

~tilletlcrarası temizlik kongre
sine iştirak ediyoruz 

28 Ağustosta, Viyana'da bir teıniı:
lik ve süprüntülerin değerlendirilme
si hakkında beynelmilel bir kongre 
toplanacaktır. Bu kongreye hüküıne· 

timiz de davet olunmu§tur. 
Kongreye, türk murahhası olaralc, 

halen Üsküdar ve Kadıköy halk traın· 
vayları idaresinin muamelatını tetki1' 
etmekte olan muamelat umum müdii
rü B. Faik iştirak edecektir. 
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Tuna'nm enternasyonal 

vaziyeti 
Tuna Avrupa'nm en elımniyetli 

nehirlerinden biridir. A1manya'da Ka.. 
l'aonnan'dan çıkbktan sonra Avuıtur
n, Macaristan, Çekoslovakya, Yu• 
loaL.vya, Bu~ariıtan ve Romanya'· 
bin topraklarından aeçerek Karacle
llİz'e dökülen bu nehrin enternasyonal 
~iyetini tayin eden iki muahede var· 
dır. 

1 - Kırim muharebesinin nihayetin
de İmza edilen Pariı muahedesi, 

2 - Büyük harbm sonunda imzala-
1'1U:ı muahedeler. • Vi 

Bunlann birincisiyle merkezı 1 • 

Yana'da olmak üzere, ''Tuna Avrupa 
kOIDUyonu" namiyle bir enternaayo • 

. ti Bu konaı komiıyon teıkil eclilmıt · bü .. k 
rniıyonun izalan, o zaman en yu 

----•· · arator-T&&na devleti olan 0HllDD" ımp 
luğu, Avusturya Macaristan ~·
lorluiu, Fransa, Jn.giltere ve ~ 
L _ _ b • ti·~•- eden Sardunya devleti 
uaı- ına ıı ..... , b .. 
idi. Komiıyonun vazifesi, Twı.a yı u-
tii d" ti'caretine açık bulundur-

Dün şafak sökerken 

Valônsiya dört defa 
bombardıman edildi 

Frankocu ve hükümetçi tayyareler 
arasında şiddeti i bir harp oldu 

(Başı ı. inci sayfada) 
f n ismindeki İngiliz vapurunun 
;:ankist tayyareleri tarafından bom
bardımanı esnasında yaral~n ~ap.~ -

1 . memuru Samery olmuştur. run tc sız 
V run süvarisi de yaralıdır. 

apu bl' .... 
Hükiimetôlerin ıe ıgı 

Barselona, 15 a.a. - Müdafaa . ne
t' bildiriyor: Şark cephesınde ure ı .. .. karşı 

düşmanın Balaguer köprusu?e .. 
aptığı altı taarruzu tardettık. Du.ş-

y sahada 300 ölü bırakmıttır. 

B. lansburi gene 
seyahate ~ıktı 
Macaristan ve 

Balkanlara gidecek 

Slezvig'de 

Danimarka 
ekalliyelinin 
fena vaziyeti 

Kopenhag, 15 a.a. - Rödbi'de bir nu
tuk söyliyen Danimarka muhafazakar 
partisinin şefi Moeller, 1864 senesin
denbcri Slesvig'in Almanya'da kalan 
cenup kısmındaki Danimarka ekalli
yetinin bu kadar ağır şerait altında 

yaşamadığını ve yeni A:Imanya - D~
nimarka hududunun halı hazırda dı

kenli bir mesele te9kil ettiğini beyan 
etmiştir . 

Amerika 

Buğday 

(Baıı 1. inci sayfada) 

lfİ farkı daha kirL olan hallerde müte
tebbiı bet beysirin iıtihaa.I edeceği 
mikdara kanaat etmiıtir. Bir zümre 
ele aynı tetebbüıü ikiye üçe bölerek 
ayn adlarla iıtihıale devam etmittir. 
Her iki tarzda ela birçok mahzurlar 
vardı: 

a - Küçülme hadisesi, istihsali a -
zaltıruıtrr. Memlekette kafa, para ve 
makinenin hulasa kıymet yaratacak 
her kuvetin azami randıman vennesini 
istediğimiz bir devrede bu azalıt doğ. 
ru olamazdı. Maliyeti ucuzlatmak için 
istihsali artınnak lazımdı. 

TARİHi ESERLER TE!IİT 
OLUNMAU 

KURUN'da B. Asım Uı, bu bqhk
la yazdığı bapnakaleainde ıo..ca 
§unları anlatmaktadır: 

"- Adliye sarayı yapmak için • • 
mwni hapisane binası yıkılacak mı, 
yıkılmıyacak mı? Bu meselenin hal
li için yapılan tarihi tetkikler tehri
mizin imar iılerinde ilk defa görül
mÜ§ bir hadise değildir. Her ne va
kit lstanbul'un bir kÖ§esinde bir 
meydan açmak veya tramvay yolu 
geçirmek veya buna benzer bir bina 
veya abide vücuda getirmek için 
harekete geçilmi§ ol&a mutlaka ta -
rihi kıymeti haiz bir eserin m.-... 
fazası endİ§esi ortaya çıkar. 

l&tanbul vilayeti bugünden itil>a
ren hükümetin muvafakatiyle sala
hiyetli bir ikomiıyon t~kil ebneli
dir. Bu komisyona lstanbul'da mev
cut eski eserlerden hangilerinin ta • 
rihi kıymeti haiz olarak muhafazuı 
icap ettiği tesbit ettirilmelidir. 

n unyanın . . almaktan 
~için icap eden tec:lbırlen __ .ı.·1mek 
ıha~tti. Komisyon bunu y~ı 
· . raf Tuna dan ge-ıçın lizmn gelen mas ı, . . 

. ald - sim ıle tennn Çen gemılerden ıgı re , 
ediyordu. Tuna Avrupa komııyonu
ııun aalahiyetleri, on ~kuzu.ncu asır 
~İnde Paris muahedesinı taki~ eden 
birkaç konferansta teyit edi~~· ~
dunya'nın iıtihaleai olmak ıbbariyle 

man s· 
Ebre mıntakasında düşman . ıerra 

Pandols'a yeniden taarru.z ~tmışse b~ 
teşebbüsü muvaffakıyetsızlıkle netı-

celenmiştir. . d"' an 
E&tramadur cephesınde . uşm 

Val de Kabellaros'u işgal etmıye mu-

Londra, 15 a.a. - B. Lansburi, Sof
ya, Bükreş, Belgrad ve Budapeşte'ye 
gitmek üzere Londra'dan hareket et
miştir. B. Lansburi, bu hükümet mer
kezlerinde başvekiller ile grüşmeler

ihracallnı 

arthrmak isliyor 
Vaşington, 15 a.a. - İyi haber alan 

mah~iller, ziraat nazırının ihracatçıla
ra prim vermek suretiyle dünya piya
sasına fazla amerikan buğdayından 
100 milyon kile çıkarılması imkanları
nı araıtırmaktadır. Bu suretle ecnebi 
piyasalariyle rekabet etmek imkanı ha
sıl olacaktır. Parlamento verilecek 
primlere gümrük varidatının bir kıs
mının tahsis edilmesine müsaade et
miştir. 

b • Bir müessesenin batka batka at
larla beter beygirlik gruplara bölüne
rek vergisiz çalıtma.aındaki mahzurlar, 
küçühneden daha çoktur. Kanunun 
müsait hükümlerinden istifade ebnek 
üzere esasen bir olan müe11eseyi nnı
vazaa He parçalamak, dürüst bir hare
ket olamaz. Bu muvazaayı teıbit ve 
takip edememekle de vazifeliler •ı•çlu 
mevkiine düter. 

lktıaadi mahzurlara gelince; Bö -
lünmenin de maırafları artırarak mali
yeti yükıelteceği muhakkaktır, aııl 

mahzur, bir kısnn vatandatlann dü -
rüst hareketleriyle devlete vergilerini 
ödeyerek yaptıkları maliyetle vergisiz 
malın kıymeti arasındaki farktır. Mua
mele vergisi malın ıatıı kıymetinin 

yÜzde onu olduğuna göre aynı cinsten 
iki malın bu kadar farkla pazara çıka
nlmaamdaki mahzur kolaylıkla ölçü -
lebilir. Aradaki yÜzde on, kapablması 
biç bir surette mümkün olrnıyan bir 
EarktD'. 

Meaeliı fikrimizce Jstanbul'cla 
muhafaza olunacak eserlerde !'I 
vasıflar aranmalıdır: 

1 - Pek eski eserler, yani eskiliği 
itibariyle tarihi kıymeti haiz olan
lar ( Çemberlitaf, DikiJita§ gibi). 

huya komisyona aza oldu. ~~__u~a 
cI. Berlin muahedesiyle tam ıab~ali : 
ne kavuıtuktan sonra en ehenuye.tlı 
..,. mak 'ü'bar'yle komıs' llna devleti ol ı 1 • • • 

Yoncla aza bulundurmak salahiye~m 
elde etti. Diğer taraftan Oı~lı ~ 
Paratorluğu, "93" harbını muteakıp 
Tuna devleti olmaktan çıkb. 

ikinci muahecleye selince; bu, da
ha doğrusu bir muahede değil, bü~~ 
hartu nihayetlendiren muahede sen11-
dir. Bu muabedelerle de "enternasyo
nal Tuna komisyonu" tqkil edildi. Bu 
konıiıyon Tuna'nın Almanya'da u:m 
tebrinden batlıyarak Romanya'da b-
ra.il' e kadar uzanan kı11111nda ~ aç: 
tııak ve lüzum sördüiü fennı ıılen 
Yapma vazifesiyle mükellef olacakl:'· 
AYnl zamand. Tuna, ıilihtan tec~t 
ediliyordu. Eauen bu ıilihtan tecnt 
keyfiyetinin Almanya ve A vullurya 
'-...a.&._~w:ı..;:.....ı...a.Jialmz una'ya 
nıünhaıır değildi, Elbe, Niyemen ve 
ocıe.. sibi alman nehirleri de aeyriiae
fere açılımı ve silihtan tecrit eclilmitti. 

vaffak olmuştur. Kabez~ .~e .Buey B. Lasburi, hareketinden evet ga-
mıntakasında muhare~e bu tun şıdde • zetecilere demiştir ki: 

de bulunacaktır. 

tiyle devam etmekt~dır .• 
Frankisıler Uerlıyorlar 

Salamanka, 15 a.a. - Umu.ıi karar· 
ah tebliğ ediyor: Ebre mıntakasında 

~ierra Pandoli kıtamız tarafından ta-
mamiyle işgal edilmiştir. .. 

"- Harbın bütün esaslı sebepleri
ni tetkik etmek üzere bir konferans 
toplanması hususunda ısrar eyliyece
ğim. Politik olmayıp ekonomik mahi
yette olan harp sebeplerin.ia ortada~ 
kaldırılabileceğine tamamıyle kanı-Kabeza de Buey mıntakasında su-

1 .1 lcmı'ye devam eden kıtaları - im.,, rat e ı er 'd 
Z Kabilla kasabasını gen e mız arza · 

bırakmıştır. Şimdi . Ciud~t Real J~: 
mendifer hattiyle Rıo Zu1ar ar~m . 
ki saha tamamiyle kıtalarımızın ışgalı 

altındadır. · K be a 
General de Lano kuvetlerı, .a z 

de Buey'in şimali garbisinde ılerle
mektedir. Ebre mıntakasmda Pandols 
dağlarında cephe genişle~ekte ve 
dağların düpnan ·~üfrezelermden tat· 
biri ilerlemektcdır. 

Esirler ıeaıi olunacak 
Londra, ıs a.a. _ Barselona ve Bur

gos hükümetleri, şimdiye kadar oldu
ğundan daha geniş bir surette yapıla-
cac t1Jtr tt:<&ı.Joh"' uç-•çt .. ın-ı.: ü.-ç,.. 

bir ingiliz komiayonunun lı:urulmaaı
nı kabul eylemittir. Bu komiı~onuıı 
merkezi Tulıu: olacaktır. Komıayon, 
yakında Tuluz'a hareket edecektir. 

20 kifi mahkUm edildi 

Sovyet büdcesinin 
tetkiki f amam landı 

Moskova, 15 a.a. - Sovyetler birli
ği yüksek meclisi 1938 büdce ~rojes~
nin tetkikini bitirmiştir. Meclıs malı
ye komiseri Zevierev'in varidat yekQ
nunun 126 milyar 800 milyon ruble ve 
masarifat yekfinunun 124 milyar ruble 
olarak tesbit edilmesi hakkındaki tek
lifini kabul etmi~tir. 

Nevyork'la bir 
deli beı klılJI 

Madrit, 15 a.a. - Kuenka mahkeme· . 
si Frankistlerin işgali altında bulu
n~n araziyi geçmek teşebb~sü~de ~u
lunan 20 ki§iyi casusluk curmıyle ıt
tiham ederek muhtelif cezalara ~ • 
kfun etmiştir. Maznunlardan yedı ta -

. ··mme diğerleri de ız şer sene-

yaraladı 
Nevyork, 15 a.a. - Ölen Nevyork 

polialerinin hatı.:uını anmak için ter
tip edilen merasime ittirAk eden bin
lerce kitinin araauıdan bir adam çıka
rak iki tüfekle ,eref tribününe ateı et
miıtir. Çıkan mermilerden, ikiıi poliı 
olmak üzere be' kiti yaralamıştır. Mü
tecaviz 20 kadar kur9unla derhal yere 
serilmi9tir. Bu adamın Filippo ismin
de bir meczup olduğu anıa,ıtmıttır. 

nesı o ' • k pında ça _ 
den otuz aya kadar ı§ am . 
Iışmıya mahkUın edilmişlerdır. 

Prenses Juliana ve 

kocası seyahatte 
15 a a - Prenıea Juliana i-

lzmir'deki cinayet 

Nazikeyi 
oğlu 

öldürmüş! 
lzmir, ıs (Hususi muha\,irimizden) 

- Sazlık'ta boğazından iple boğul -
muı olduğu halde bulunan Nazike is
mindeki kadının oğlu Seyfettin tara
f mdan katledildiği anlaıılmıştır. Sey 
fettin yakalanmııtır. Kendisi iki ka
rılıdır. Yapılan tahkikat esnasında 

demiıtir ki: 
- lpfz kaldım. paraeız: kaldım. 

Annemden fatedlm, vermedi. Bunun 
üzerine paramı almak için öldilr
dilm. 

Katil yakalandıktan sonra k~an
lıktan istifade ederek kaçmak ıste -
miıse de tekrar yakalanmı9tır. 

Dün iki yangın 

başlangıcı oldu 

En mühim meseleyi sonraya bırak
mıt olduk. Devlet, istihlak edilen bazı 
mallardan imal ııraıında bir vergi al
mayı prensip olarak kabul ebniı ve 
ıu mamullerin müstehlikleri muayyen 
niıbetlerde imme maıraflarma iıtirik 
edecekler, demittir, Bu arada küçük 
aanatlan himaye ve rasyonel çalı"11ftyı 

teıvik mahiyetinde bazı muafiyetler de 

kabul etmiıtir. Bunu ifade eden kanu

nun tanzimi sırasında ufak kuvvei mu
barrike l"dlanan ,.ani himaye ve tqvi.. 
ki iıtenilea aanat aiimreleri de u çok 
maliimdur. Kanunun tatbikma heılan
cbktan bira moara, ... ıce büyük ta)'I• 

lan miiesHeelerin küçülenk bölüne • 
rek pya kanuni J'Oldan vergiden 
kurtulmalanna, en hafif tabiriyle mü
kellefiyetten kaçmak denir. Bu vasfı 
sanat muhiti içindeki dürüst ntandaf
lan tenzih ederek asıl Mlçlulara ver
mek istiyoruz. 

Muamele vergisi kanununda yapı -
lan defitiklikle yukardaki küçülme ve 
bölünme hicliseaine kartı ıu tedbirler 

tnkılap mahallesinde yeni sokakta alınrnııbr: 
beygir arabacısı Eıref'in 12 numara- ı _ Veraiclen muaf tutulmumda 
lı hanesinde dün akpm bir yangın fayd. aörülen ve bet beyl'ire kadar 
başlangıcı olmuıtur. Eşref'in karıu muharrik kuvet lnaUanan müeıae.eler 
çocuğa bakmak üzere kalkmıı lamba- kanund. sayılnuıtır. 
dan perdeler tutuşmuştur. Yangın 

2 - Tarihi bir vakanın cereyan 
ettiği yerler ve binalar, (Topkapı 
sarayı, lstanbul surları). 

3 - Mimari üslup itibariyle mu -
ayyen bir tarihi devri temsil eden e
serler, (Yenicami kemeri). 

4 - Hakikaten nefis olan mimari 
eserler (Büyük camiler), B&bıalinin 
Salkunsöğüt tarafındaki kapııı.) 

Ve eğer bu tarzda hareket edil
mezse tarihi kıymeti haizdir diye 
her eskiyi muhafaza gayretine dü -
§ülecek olursa lstanbul'un imar 
planını tatbik etmek imkiınıız bir 
hale düıebilir.,, 

IST ANBUL'DA OTOBOS 

B. Muhittin Birgen, Son Posta'da 
Her gün sütununda bu baılrkla yaz
dığı bir yazısında hulMa. olarak 
ıunları söylemektedir: 

"- Bir aralık etrafında büyük bİt' 
gürültü yapılmıı olan manada de

ğil, fakat, lstanbul'da bir otobüs 
meaeleai vardD"., MütelıaNIS bir l'Ö -

aün ilk bakıtta görebileceği lfİbİ a
Jelide bir kamyon Hkeleti üzerine 
kurulmut çirkin ve İptidai bir karo
seri ile latanbul sokaklarında alma 
salma gezinen otobüaler bu tehir 
için teref verecek §eyler olmaktan 
çok uzaktır. 

Amerika'da yük tqımak için inta 
edilmit dingiller üzerinde lstanbul'
da insan taııyan bu uydurma araba
lara ancak iki defa bindim. 

Vaziyet Ahnanya'nın Avusturya'· 
)t ilhakına kadar bu tekilde d..am et
ti. Almanya Avuıturya'yı ilhak ettik· 
le1a IOnra çok ehemiyetli bir Tuna dev· 
leti olmuıtur. Tuna'nın membaı olan 
Donaueringen köyünden baılıyarak 
a.._tiılava'ya yakın bir yere kadar Tu
"- uman topraklanndan geçer. Al· 
~Ya, nehirleri hakkında sulh mua • 
l.edeıiyle kabul ettiği bütün kayıtlan 
~·ettiğinden Tuna'nın Ulm ile Bra.. 
tiılava araımdaki alman kıamı da en
terna.yonal Tuna komisyonunun aala
hi1eti haricinde kalmıt oluyor. Bun
~ baıka Ahnanya Tuna üzerin~ 
lciiçük bir filo teıkil etmit ve nehır 
~daki taaavvurlannı da gizleme
~tedir: Almanya Tuna'yı Ma~m 
~ne bağlıyarak ıarki Avrupa ı~e 
1arhi Almanya, halli Holanda, Danı
~. lıkandinavya ve lqiltere ara-
1111dı. rıakliyab temin etmek istiyor. 
ISaı, filhakika Tuna'mn esasen ebemi· 
~ olan vaziyetini daha ziyade ehe • 
~Yetlqtirecektir. Fakat Tuna hak-

Lahey, . . b' haf ta sürecek 
le prens Bernhard, ır . mı • 
olan bir otomobil seyahatıne ~!kE~
lardır. Prenıea ve pren.s, evve a rm-
laşapel'e prensin ~aldeskılpren~~~a~ara 

d' yanına gıdece er, 
gar ın 'd dola.ucaklar ve nihayet 

B. Vladmlr Ma~ek 
Belgrad' a gitti 

müstakil jandarma tabur kumandan- 2 - Bunun clııında kalıp da ver -
lığından görülerek itfaiyeye haber ginin tahakkuk ve tahsil itlerindeki 
verilmiş fakat itfaiye gelene kadar fonnaliteler yüzünden süçlüğe uğnya
aöndilrülmüıtür. cak kuvvei muharrike sahipleri, vergı' _ ••• 

Türkiye henüz otobüsün motörü
nü de, makinelerini de, karoaerwni 
de yapamıyor. Belki daha İyi karo -
seriyi yaptırmak mümkündür de o -
tobüs sahipleri arabalan ucuza çı
karmak için bugünkü garip teYleri 
kafi görüyorlar, Fakat, hiç olmazsa 
bunlar medeni bir §ehre yakııacak 
tarzda itletilaeler ! 

Bir tehir halkının ve bu tehir la
tanbul gibi büyük bir merkez oldu
ğu zaman bir milletin medeni sevi -
yesinin harici alametleri arasında 
nakil vaııtalan ve hareket nizamı 
en mühim mevkii iıgal eder. ııct.ıa bu taaavvurlan Almanya'nın 

~ doi"1 ikbaadi geniıleme ıiyaae-
!~ beraber alınınca, bu mesele~le 'dar devletler arasında bir enclite 

"~rtıarnaıuıa imkin yoktur. Ve Al
~Y•nın Tuna meselesinde lnsiltere 
~ F ranıa ile itbirliği yapmaktan çekin 
)·· 1 ·1 J:' ııın Tuna meselesinde ngı tere .ve 
~16 ile itbirlig~ i yapmaktan çekin-

Almanya a r- d' 
şimali ltalya'ya geçecekler ır. 

dar devletler araımda yegane ~ü~ 
devlet kendisi olduiundan T~~ 
man heıemonyuı altına koy~ . ~ 

... '-• .. ya'nın Avusturyayı ilh 
l'Ul•--· kadar Roman-. - . ...,en mart ayına 

ettiıı lr-:s komisyonundan 
.d Tuna Avnıpa 

ya a değ'ld' Bu komisyonun 
pek memnun ı ı. k dar Roman • 
meıaiıi bir dercc:lekyehakalarını tahdit et-

h .. k" nıran ı 

Gene diln akıam saat 16.SS de, Pos- lerini toptan, yıllık olarak verebilecek-
tanenin arkasında Aydın oteliyle İs- lerdir. Kanunun yeni tekli ilk tesirini 

Belgracl, ıs a.a. - Muhalif hırvat- tanbul Palas arasındaki hava boılu- küçük aanayiin tekiıüf ettiii lıtanbul 
lar fırwı reiıi B. Vladmir Macek ğunda bulunan eski masa ve sandal- muhitinde &'Ölterdi. Bazı müesseseler 
Belgrad'a gelmiıtir. Bu seyahat 8 te•· yalar, nereden atıldığı belli olmıyan 
rinievel 1938 tarihinde hırvat ve ıırp bir ıigara yüzünden tutuımuş ve it- yeni tedbirin küçük aanatlan makine 
muhalefet fırkaları rileaaıı aruında faiye yetiterek ateşi ıöndürmii9tür. kuvetinden mahrum edeceğini ileri 
imza edilmit olan itiltfın bir netice- sürdüler. Ve birkaç yerde makineyi bı. 
sidir. Bu itilifnamede imza tarihin- Olmv ~ k•t bf rakip el. el ve ayak kuvetine sittiler. 
denberi "İtilif bloku" teıkil etmekte .:!'"' nuılClylnll 1 a ar 1111~ 

- Filhakika verlfİ ödeme ve defter tubna, olan bet muhalif fırka bir takım pren- : : memurlara hesap verme külfeti olma-

Fakat, kabahat kimde? Şehirlide 
mi? Hayır, benim kanaatime göre 

tehirli yayasından otobüsüne kadar 
nizama girmiye hazır duruyor. Yal
nrz bu nizamı tesis edecek bir ıehir 
otoritesi lazım, Yok olan budur! 

~. lak iti 11
• onları bu meseleye yabancı te • 

ebneıi, bu endiıeyi artırmaktadır. 
k ~İrkaç gündenberi, Tuna Avru~a 
..._~•Yonu içtimaını Romanya'd. Sı
ıc_)a'da ya~maktadır. Bu içtimaın dik.. 
tbl~~- ~Yık olan bir noktası, 1 ~al!a'nın 
- -~erelere iıtirik etmemeaıdır. ~
::ııYa'~ın 1 talya'yı Akdeniz siyaaebn-
1~ lakvıye etmesine karıılık olarak, 
A Y4''nın da Almanya'yı Tuna ve orta 

ya'mn u u komiıyonun ıı • 
. • . . bahane ederek b'" 
tigını akat Almanya u • 
lahını istiyordu. F . ak belirdikten 
yük bir Tuna devle~ ~~ar . harp fi-

siplere göre Yugoslavya devleti de- §_ Nasuhi Baydar'ın == 
mokrathk bir esa•a ietinaden yeniden _ elan çahtmak her zaman tercih edile -

ihya ve imar edilecek ve bu huıuıta E S cek bir ıeydir. ..ılllllllllllllllllllllllllllllllllllll h. 
ıırp - hırvat ve ılovenlerin temayülat : Tercümeleri S Kanun hazırlıyanlar da, vatandaı - § _ 

""ııa ·~· '-. .,_ tneıelesinde takviye ettigı an· 
.._~1tııaktadır ki bu, Berlin • Roma 
".. "eri arasında ehemiyetli bir tesa • 
.. llt · eb'I' ~ı..:0ktaıı olarak kabul edı~ ~ ır. 
~ llya Tuna meselesinin tanzımın • 

"~lcta kaldıfından ve ltalya da 
li~...._•tan çekildiğinden Sinaya İç• 
lıı . ıı. hiiyülc devlet olarak Fransa ve !"tere iıtirak etmiılerdir. Konf~ w: 

.... ne oibi kararlar ittihaz etöıı 
"G • 'd ~ nıalüm değildir. Yalnız 1 are 
";"~nin Viyana'dan Belgrad'a na~-
1 ~ verildiği bildirilmektedir. 
~Ya, Yalnız Tuna'ya aahildar olan 

'k etlerden terekküp edecek &ir tek • 
di lcOlbisyonun tc§kilini taleo etnıek
~~Öyle bir formül, fn~i!tere • v: 

YI uzaklatbracağı gıbı, sahil 

b·•L--aa bu nehır uzerınde 
ve ıwa- erdikten sonra 
loıu yapmıya karar. vazan ehemiyetli 
Romanya'nın noktaa n • oktai na -
bl'r istihaleye uğradı. Yenı _n d ~·1 -

- . . malum egı 
zarm ne oldugu ıyıce 1 • ..L. sık 

R n a gazete erın'"' 
dir. FakatL_:::ady hem eıki vaziyeL 
-•- T na u--ın a, 

saa u Al ya'mn ta-
·•-~ et eden hem man 

ten ıı-Y • kit eden yazılar 
kip ettiği ıiyaseb ten 1 . 'nde 
kmaktaclır .Tuna, son ay ar ıçı 

ÇI l'tikaıının ön plinma aeç
Avrupa po 1 b' sele ha· 

k • ü'dadını gösteren ır me al 
me ı• ,_ · ü'kbalde y nız • . lnu t·• Ve yaıun ıı , 
linı a 1 .. • mleketlenn aahildar olan me 
buw~•h.:tün Avrupa muvaze~ıiyle a
deiiJ, . lit'ka mücadeleııne mev• 
Jikadar bir po 1 •• 

tetkil edecektir. lt~lya, ~u ~~ca • 
zudeled takip edeceii ııyaseti, ınaya 

e . . -~ ,_ tmernekle an • 
k nferanıına ıttıraa e . nzak 

o r Acaba Sınaya mu e. 
latmıt oluyo . • ti' 'tibariyle en 

. ğralya vazıye ı 
relen, co --L' 1 • den biri olması 
büyük aöz e.-uıp enn lede-

R nya'nm hu mete rzııngelen oma ~---'- '? a • • • ardnn ._. 1ftl 
ki ıiyaaetinı tenvıre Y A. ş. ESMER 

ve menamnden ilham aıınacaktır. § 5 ıar•n az za1ımetıe çok kazanmasını aa- : Sekizinci İzmir § 
: • Taiı E mimiyetle isterler. Ancak devlet de • - : KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 1 § • Kırmızı Zanbak ~ nilen büyük varlığı yaşatan, koruyan ~enternasyonal fuarını~ 
== • :_ ve ilerleten kuvetlerin bqında versiyi : : Ojeni Grande 

x Kudüı - Hayfa civarında Kar- - = buluyoruz. Yurttqlann adalet ve hak. § ziyaret ediniz. § 
mel tepesinde bir otobilac bir tuzak ku- E • Bilinmiyen intan : kaniyet esaslan içinde vercilerini öde- - -

b k d lt 
h d. öl=-= • = .. ""'""""'""""""'"""''''';: 

rulmu9 ve u va a a a 
1 

ya u 
1 

- San Mikele'in Kitabı : meleri milli vazifenin batında gelir. milt ve iki yahudi kadın yaralanmıt - _ -

tır. : • Leviı ve lren E Muamele vergisi kanununda yapı • 
X CenevN - Sabrk Mmr bqvekili_ -: • Evlı'lı'k ve Oteıı' : lan deiitiklikte hakkaniyet tesisine 

Nahu pap, kıaa bir müddet İtalya'da : E çalıııLrke~ bazı aanat zümrelerinin 
kalmak üzere buraya relıniıtir. : • Cihan Şampiyonlan E mükellefiyet yüzünden uğnyacaklan 

D--li G 1 Kl 'in =- ...iiçlüiün hafifletilmesi ihmal edibnit x - n - enera von uıen ___ = • Eıra-ız Hayat ·-
batkanlıiınıda alman orduıu heyeti, 12 • • : değildir. Alakalılarm maliyemizle ele-

b,..1 ak lan S · ' - : le vere--'- hem vazifelen'nı' hem de ağustosta "'7'ıyac o cntetıyenın : • Sıiıntı - ""' 
birinci yıldönümü •enliklerine i•tirik - : menfaatlerini kanunun müsaadesi için-
etmek Uzere Budap:seıte'ye gidecektir. § • Hayat; ıen ne güzelsin S de telif etmelerini bekliyebiliriz. Tat -

X Paris - Franarz hava genel kur- : (telif) : bibttaki iki noksan ile hadiselerin 
mayı bafkanı general V1yömen, yann : § delerinden hüyük ve yanlıt gösteril • 
Almanya'ya hareket edecek ve gene - : • İnaanlığm Hali : meai )'eftİ tedbirlerin kıymetini asla 
ral Milhfn geçen aene Fransaya yaptı- : : azaltamaz. Vaziyeti izah edebilmişsek 
ft ziyareti iade edecektir. §Aklll'dlft Y8 her kifabcı'dlftE okuyuculamnız da bu kanaate İ§tirak 

X Londnı - XOln Mari vapuru s~ - edeceklerdir. 
at z.sz de SythamP.ton'a gelaüıtir. -ıı 111111111 araylftlZ ı111111111r 

Kemal ONAL 

Aleni teşekkür 
Eşimin zorlukla olan doğum işinde 

çok büyük hazakat ve bihakkın ihtisas 
gösteren ve tamamen candan çalışan 
Doktor Bayan Mcdiha'ya ve yardımcı
sı gayretli ve bilgili Bayan Münevve
re açıkça teşekkür ailemizce bir borç
tur. Bu borcumuzun ilanen iblağına 
sayın gazetenizin deliletini dilerim. 

Yeniıehir Koç zade apartımanı 
No. 3 Arif Esen 
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Bir sovyet bombardıman tayyaresi 

Mütarel<eye 
\..,/ 

ragmen 

Japon kllaları Cankufenk'le 
100 metre kadar ilerlediler 
(Başı 1. inci sayfada) 

~ ıt etmekten imtina eylemişlerdir. 

I ki uıraf d<l a.ıJJ..erleri geri 
çekiyor 

Bu mmtakada iki taraf kıtaları bir
birlerine dört iJa beş metre kadar 
yaklaşmış olduklarından ve her daki
ka silahlı bir çarpışma olması müm -
kün bulunduğundan iki taraf askeri 
mümessilleri, bu mmtakada her iki 
taraf askerlerinin 80 metre kadar geri 
alınmasını mahallinde kararlaştırmış
lardır. Bu husustaki raporun gelme
si üzerine uzak şark sovyet askeri ku
mandanlığı, mütareke anlaşmasına 
tevfikan, sovyet kıtalarmın derhal 
10 ağustos saat 24 de işgal ettikleri 
mevzilere dönmelerini ve japon mü
messillerinden de japon kıtalarının 
aynı saatteki mevzilerine geri çekil
mesinin istenmesini emretmiştir. Sov 
yet mahalli kumandanlığı derhal bu 
emri infaz etmiştir. 

B. Litvino/'un te§ebbilsü 
Aynı zamanda Sovyetler Birliği 

hariciye halk komiseri Litvinov da 
japon büyük elçisi B. Şigemitsu'ya 
japon kıtalarınm mütarekeyi ihlal et
tiklerini bildirmiş, bu mıntakada as
gari yüz metre geri çekilmelerini is
temiş ve aksi takdirde sovyet hükü
metinin mütarekeyi japonların hatası 
üzerine ihlal edilmiş olarak telakki 
edeceğini haber vermiştir. 

Halen japon kıtaları bahis mevzuu 
noktadan çekilmiştir. 12 ve 13 ağus
tosta sovyet ve japon askeri mümes
silleri arasında yeni görüşmeler ol
mu§ ve mümessiller iki taraf kıtala
rının vaziyetini tesbit eylemiştir. Ma
mafih, japon mümessilleri, 13 ağustos
ta sovyet mümessillerinin, iki taraf 
kıtalarının mevzilerini tesbit eden bir 
zabıt varakası ile bir haritanın imza 
edilmesi hakkındaki teklifini reddey
lemişlerdir. 

Ölüler teati edildi 
Japon mümessilleri, amirlerinden 

talimat beklediklerini ve pek muhte
mel olarak bu iı; için daha geniş se
Iahiyetli başka bir komisyonun gele
ceğini bildirmişlerdir. Bunun üzeri
ne, iki taraf askeri mümessilleri ay
rılmışlardır. 

14 ağustosta yeni buluşma olmamış
tır. Halen mıntakada sükun hüküm 

sürmektedir. 
13 ağustosta japon askeri mümessil

lerinin teklifi ve sovyet mümessille
rinin tasvibi üzerine, ölüler taati o -
lunmuştur. Sovyet kumandanlığ ı, sov
yetler tarafından 236 ölü ve 611 yara
lı saymıştır. Sovyet kumanclanlığınm 
tahminine göre, japon tarafından tak
riben 600 ölü ve 2500 yaralı vardır. 

Javonlar ricat ettiler 
Tokyo, 15 a.a. - Harbiye nezareti 

bildiriyor: "Japonlar 13 ağustosta sa
bahleyin Kore arazisinde Tumen neh
rinin sağ sahiline çekilmişler ve neh
rin sol sahilinde Çangkufeng mmta
kasmda bir tek nefer bile bırakma • 
mışlardır.,, 

Bu hareketin sebebi hakkında hiç 
bir şey söylememekte yalnız Japon
ların yüksek kumanda heyeti tarafın· 
dan verilen bir emirle ricat ettikleri 
bildirilmektedir. 

Japonlara göre hadise 
ehemiyetsiz 

Tokyo, 15 a.a. - Domei Ajansı bil
diriyor : 

Hariciye nezareti namına söz söy
lemiye selahiyetli bir zat Çankufeng'
deki japon ve sovyet kıtalarınm biri
birlerine bir kaç metreye kadar yak
laştıktan sonra geri çekilmeleriyle 
neticelenen hadisenin hiç bir ehemiye
ti olmadığını beyan etmiştir. Bu zat 
Moskova'daki japon sefirinin Litvi
nof'un talebi üzerine mumaileyhle bu 
mesele hakkında körüştüğünü ve ken
disine bu mıntakadaki askeri kuman
danların bir müsademeye mani olmak 
maksadiyle kıtaların Çankufeng tepe
sinden asgari seksen metrelik bir ım
safeye kadar çekilmesi hususunda mu
tabık kaldıklarını bildirdiğini söyle
miştir. 

Japonların z<ıyiatı 
Tokyo, 15 a.a. - Harbiye nezareti 

tarafından neşredilen bir tebliğde hu
duttaki muhasemat neticesinde 899 ki
şinin yaralandığı ve 158 kişinin de öl
düğü bildirilmektedir. 

Japorılar tekrar İ§gal 
edecekler mi? 

Tokyo, ıs a.a. - Havas Ajansının 

muhabiri bildiriyor : 
Japonların, 13 ağustosta tahliye edi

len Çankufeng mmtakasını tekrar iş-

gal etmek hakkını muhafaza edip et
medikleri ve sovyetlerden bu mınta· 

kanın işgal edilmemesini talep edip 
etmedikleri hakkında kendisine soru
lan bir suale cevap veren hariciye ne
zareti namına söz söylemiye selahi
yettar bir zat sadece, Japonya'nın sov
yetlerin 11 ağustos mütarekesi ahka
mına tamamiyle riayet edeceklerine 
emin olduğunu beyan etmiştir. Sev
külceyş noktasından Çankufeng'in 
japonların elinde bulunması elzem ol
duğuna dair mükerreren beyanatta bu
lunulmuşken bu mıntakanın tahliye e
dildiğinin bildirilmesi Tokyo'da hay
retle karşılanmıştır. 

İyi haber alan mahfillerde söylen
diğine göre, bu suretle harekr:t etmek
le Japonya, askeri ve diplomatik pres
tijine halel gelmediğ ini müşahede et
tiğinden bu hadisenin büy ümesine 
meydan vermemek için elinden geleni 
yapmıştır. 

Hududu çizecek komisyon 
Tokyo, 15 a.a. - Domei Ajansının 

haber verdiğine göre, Litvinof, Şige
mitsu, Mançuko ile sovyetler arasın

daki münazealı mıntakada hududu 
tahdit edecek komisyonun organızas-
yonu bahsinde pek yakında görüşme
lere başlıyacaklardır. 

Eğer bu komisyon vazifesini mu
vaffakiyetle bitirebilirse, sovyet -
Mançu hududunun diğer aksamında da 
faaliyet başlıyacaktır. Mamafih Ja

ponya, şimdiden bu hususta her hangi 

bir taahhüde girmiş değildir. Salahi
yettar mahfilden bildirildiğine göre, 

Japonya, bu komisyona bitaraf bir a
za seçilmesine katiyen taraftar değil

dir. Japonya, bitaraf azayı tamamiyle 
lüzumsuz bulmaktadır. 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra evinde 

hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No.9 D.5. 5299 

Yeni muamele vergisi 
kanununun hükümleri 
nasıl tatbik edilecek? 

Maliye Vekaletinin bir izahı 
Maliye Vekaletinden : 
Muamele vergisi kanununun bazı 

hükümlerini değiştiren 3535 sayılı 

kanunun meriyete girmesi dolayısiy
Je bazı küçük sanayiin bu kanun hü -
kümlerini yanlış mütalea ettiği ve 
muhtelif gazetelerin de bu yanlış mü
taleaları teyit edici mahiyette neşri
yatta bulundukları görülmüş oldu -
ğundan bir taraftan bu kanunun tat
biki ile alakadar olan memurlar ve di
ger cihetten bu kanunun şümulü da
iresine giren küçük sanayi erbabı ile 
temas ederek yanlış telakkileri dü
zeltmek ve aynı zamanda kanunun 
maktuiyet ve muafiyete müteallik 

hükümlerinin tatbikina ait ihzari mu
amelat ile iştigal eylemek üzere vari
dat umum müdürü ile tetkik heyeti 
azasından bir zat bu sanayiin en çok 
mütekasif bulunduğu İstanbul'a gön-
derilmiş ve icabı halinde memleketin 
diğer sanayi merkezi olan mmtaka. 
!arma da gitmeleri vazifesile tavzif 
edilmiştir. 

Bu tetkikat neticesinde kanunun 
hedefine göre icap eden tertibatın a
lınması ve alakadarlara lüzumlu görü
len tebliğatın yapılması tabii olmak· 
la beraber bütün sanayi erbabının ba -
zılarında husule gelen yanlış telakki
leri ve gazetelerdeki neşriyatı tashih 
maksadiyle şimdiden aşağıdaki izaha
tın verilmesi faydalı görülmüştür ; 

Kanunun maksat ve hedefi 

1. - Her şeyden evel 3535 sayılı ka
nunun alakadarlarca malUm olması 

lazım gelen maksat ve hedefinin bir 
defa daha tebarüz ettirilmesi lüzum
lu görülmektedir. 

2430 sayılı muamele vergisi kanu -
nunun beş beygirden aı;ağı muharrik 
kuveti ve ondan az işçisi bulunan sı
nai müesseseleri, kendilerini himaye 
maksadiyle vermiş olduğu muafiyet, 
seneler geçtikçe cumhuriyet progra -
mına giren memleketin sanayileşme 

hareket ve hayatını .cdeliyecek bir 

şekil aldığı ve hatta büyük semıaye 
ve emeklerle vücuda gelmiş olan bü
yük sanayi müesseselerinin bu yüzden 
küçülmek veya kapanmak ıztırarında 
kaldığı sanayi odasının müracaatı, ik
tisat ve Maliye vekaletlerinin muh -
telif cephelerden yaptığı tetkikat ile 
sabit olmuş ve Büyük Millet Meclisi 
cümh.uriyetin çizdiği kalkınma ve sa
nayileşme programı ile istihdaf edi -
len başlıca gayeleri küçük sanay iin 
me§ru menfaatleriyle telif etmek su
retiyle bu kanunu kabul etmiştir. 

Kanunu tatbika memur olanlarla 
bu kanunun şümulü dahiline giren
lerin bu hedefi göz önünde bulundur
maları lazım olduğu gibi matbuatın 

da bu noktayı efkarı umumiyede te -
barüz ettirmesi fa~alı ve temenniye 
şayandır. 

Kanunun şiimuliinc giren ve 

girmiyen müesseseler 
2. - Muamele vergisi kanunu, teş -

viki sanayi kanununun birinci madde
siyle tarif edilen sınai müesseseleri 

şümulü dahiline almış olup yeni ka
nun da bu esasta bir değişiklik vücu
da getirmemiş ve bu esas haricinde 
yeni bir mükellefiyet ihdas etmemiş -
tir. Binaenaleyh haddi zatında teşviki 
sanayi kanununun tarif ettiği şekilde 

bir sınai müessese vasıf ve mahiyeti -
ni haiz olmıyan müesseseler yeni ka
nunun mevzuu haricindedir. Bu nok
tanın iyi anlaşılamaması ve bazı ga -
zetelerin bu yanlış telakkiyi teyit e
decek neşriyatta bulunmaları bazı kü
çük sanayi erbabını yersiz ve sebep -
siz telaş ve endişeye sevkettiği anla
şılmı:ştır. 

M uafiyNten i!ftif a<le edecek 
nıiie.'(seselcr te!fbit ediliyor 

3. - Yeni kanun, muafiyetin kaldı
rılması dolayısiyle mükellefiyet mev
zuuna girmiş olan müesseselerden ge
ne muafiyette bırakılmasma lüzum ve 
zaruret görülen müesı.eselerin de icra 
vekilleri heyeti karariyle muafiyet 
mevzuuna alınması esasını kabul et -
miş bulunmaktadır. Ve gönderilen he
yete verilen vazifelerden biri de bu 
kabil müesseseleri tesbit ederek icap 
eden kararları almak için lazım gelen 
ihzaratı yapmaktır. Bu itibarla he -
yetçe yapılan tetkikatla bu kısım mü
esseseler de tesbit edilmekte bulun -
muştur. 

Maktu vergiye ba~lanacak 
miiessetceler 

4. - Yeni kanun muafiyeti ilga edi
len bazı küçük müesseselere defter 
tutmak mükellefiyet ve mecburiyetini 
tahmil etmemek esasını da derpiş ey
lemiş ve bu hususta Maliye Vekale -
tine salahiyet vermiş olduğundan he
yetçe bu kısma girecek müesseselerin 
tesbiti ve bunların vergilerinin mak
tu şekilde alınması için ioap eden 
tertibat alınmaktadır. 

Maktuiyete raptedilecek müesse -
selerin tesbitinde geniş bir zihniyet -
le hareket edilmekte ve ınaktu vergi
lerin yeni kanunun meriyete girdiği 
tarihten itibaren tatbik edilm.eei mu
karrer bulunmaktadrr. Bu husustaki 
tetkikler ikmal edilmek üzere bulun
muş ve maktu vergileri tayin edecek 
olan ve içinde sanayi erbabının mü -
messilleri de bulunacak olan komis -
yonlar teşkil edilmiştir. 

T elii,.tıa malıal yok 

S. - Bu hususta tetkika memur e -
dilen heyetin küçük sanayi erbabile 
yaptığı temaslar ve vekaletten alınan 
salahiyete müsteniden kendilerine 
verdiği izahat neticesinde evelce yer
siz telaşa kapılarak motörlerini kal
dırmış olan bir kısım sanayi erba
bının motörlerini yeniden takarak fa
aliyete devam ettikleri anlaşılmıştır. 

Şimdiye kadar verilen izahattan da 
anlaşılacağı üzere büyük sanayi mü -
esseseleriyle beraber küçük sanayi 
erbabının da himayeleri kanunla der -
piş edilmiş ve Maliye Vekaletince de 
kanunun tatbikinde bu maksat ve ga
yenin göz önünde bulundurulması 

tamim olunmuştur. (a. a.) 

RADYO 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı 
14.30 Karışık pi 

neşriyatı - 14.SQ Turk musikisi ve halk şı 
kılan - ıs. ı s Ajans haberleri. 

Akşam Neşriyatı : 3 Pi" d 18. O .. kla a 
musikisi - 19.15 T ürk musikisi ve halk şı 
kılan ( Makbule Çakar) - 20.00 Saat a)I 
ve arapça neşriyat - 20.lS T ürk musiki 
ve ha lk şarkıları ( Salahaddin) - 21.00 K 
ferans : (Şevket Süreyya Aydemir ) - 21. 
Stüdyo salon orkestrası: 1 - W alter Noa 
Filitter Wochen 2 - Giovanni Brusso : C• 
zonetta 3 - Bernard Derksen: Tarantcl 
Napoletana 4 - F ranz Grothe : Barcarole S 
Bartholdy : Ruy Blas - 22.00 Ajans habe 
leri ve hava raporu - 22.15 Yarınki pro ' 
ram ve SON 

htanbul : 

Oğle Neşriyatı 
12.30 Plakla ıur 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.0S P lili< 
t ürk musikisi - 13.30 - 14 Muhteli f pli 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı : 18.30 Hafif nı 
zik: Tepebaşı belediye bahçes inden na"lr 
- 19.15 Konferans : F atih halkevi namırıS 
Hıfzı Veldet ( Tıirk medeni kanununda b 
şanma) - 19.SS Borsa haberleri 20.00 Sa 
ayarı: Grenviç raı>atanesinden naklen V 
dia Rıza ve arkadaşları tarafından t ürk m 
sikisi ve halk şarkıları - 20.40 Hava rap{ 
ru - 20.43 Ömer Rıza Doğrul tarafındı 
arapça soylev - 21.00 Saat ayarı ORKES1 
RA: l - Bach: H amlet. 2 - Leonca vallo 
Paglacci 3 - Friml: lndian Love - 21.3 
Cemal Kamil ve arkadaşları tarafından tiıe' 
musikisi ve halk §arkıları - 22.10 Senf~ 
nik musiki (PHik) - 22.50 - Z3 Son haber 
ler ve ertesi gumin programı. Saat ayarı 
SON 

AYrupa : 
Or.t!;l<BT VE OPERETLER : 17 Sot 

tens - 18 Beromünster - -ıo B rukscl. 
ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN 

FONİK KONSERLER : 1S.2S H amburg .-
18.30 Droytviç - 19.30 Bükreş - 20.-4i 
Stokholm - 20.50 Münib - 21 Kopenha 
- 21.10 Prag - 22.10 Sottens 22~ 
Droytviç. 

ODA MUSİKİSİ : 21 Viyana - 21.5 
Varşova. 

SOLO KONSERLERİ : 14 L aypzig ""' 
14.10 Lüksenburg - 14.30 Stokholm - 1 
Frankfurt - 16 Breslav, Paris - P.T.T . -" 
17 Droytviç - 17.15 Milano - 18 Pari 
Viyana - 18.lS Königsberg - 18.20 Layr 
zig - 18.30 Paris - P.T.T. - 19 Beromuns 
ter - 21.10 Ştütgart - 22.10 R oma - 22.~ 
Doyçland Zender - 22.30 Pnıg • 

NEFESLi SAZLAR (Marş v.s.) : 1 0.~ 
Hamburg - 12 Keza - 12.4S P rag - 18.Z 
Keza - 22.15 Stokholm. 

ORG KONSI.:RLERİ VE KOROLAR 
19.30 Frankfurt - 21.15 Breslav • 
HAFİF MÜZİK : 6.10 Hamburg- 6.~ 

Alman istasyonları - 12 Alman istasyot 
lan - 14.10 Keza - 14. lS Berlin - 15.3 
Doyçland Zender, Berlin - 16 Alman it 
tasyonlan - 17 Breslav - 17.10 Mün ib..., 
18 Alman istasyonları - 18.30 Frankfurt"" 
19 Alman istasyonları -19.40 Ştütgart -" 
21.10 Breslav - 20.lS Frankfurt - 20.3' 
Doyçland Zender - 21 Roma - 2220 Mil 
nih - 22.30 Hamburg, Ştütgart - 24 Fran!c 
furt, Viyana. 

HALK M USIKtSt : 11.30 Stütgart .,. 
22.3 Bud pe te ( i~~n n.-1-•ah •ao. ) 

!JANS MUZlGI : 14 Ştütgart - S 
Laypzig - 20.10 Hamburg, Kö nigsberg .,,. 
20.30 Kolonya, Floransa - 21 Berlin - ı; 
Lemberg - 22.30 London Recyonal - 22 . .ıl 
Brüksel - 23 Floransa, Millno, Roma .,, 
23.20 Droytviç . 

..911111111111111111111111111111111111111~ - . 
~ir ingiliz zabitinin hahralar~ - ' 
EPlevne müdafaası~ - . = 1877 de türk ordusunda ~ - . : bir bölük kumandanı olarak ~ 
: Plevnede harb etmiş olan ~ 
: yüzbaıı F. Von Herbert'in ~ 
: güzel bir üslubla yazdığı, ~ 
: arkadaşımız Nurettin AR- ~ 
- TAM'ın da dilimize çevirdi-, 
E ği bu kitab, askerliğimizin 
= şerefli safhalarından birini 
: canlandırmaktadır. 1 = Askerlerin bir meslek ki- ~ 
: tabı, asker olmıyanların da 
: heyecanlı bir hikaye gibi o
: kuyabilecekleri bu kitab, ~ 
: cıktı. 100 kurusa satılıyor. ~ 
::ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııti' 

- Emöri, korkunç günler mi, diyorsunuz? Gün
lerimiz, nasıl istersek öyle olurlar. Onlar ancak kö
tüler için korkunçturlar. 

Konstanten Mark eserini tanıyamıyor, Vivarc or
manlarında kendi kendine kaç defa okumu§ oldu
ğu sevgili cümlelerinden artık aynı sadayı İ§ilemi

yordu. Hayretler içinde, §atkın, susuyordu. 

GOLÜN( HİKAYE 
Şövaliye kendisi için intihar etmekle onu • i.ınme 
muvacehesinde gülünç hale getiren bir laubalilik
le hareket etmiıti. Saatlerin seri cereyanı arasın
da her §eyin unutulup kaybolduğunu, her türlü 
fiillerimizin hafızasız sahiller arasında nehirlerin 
suyu gibi akıp gittiğini bildiğinden, kendisini din
liyen Jan Rasin'in ayakları dibinde, asabi ve mah
zun, dÜ§ÜnÜyordu. Nantöy güzelce oynadı ve okudu: 

''-Belki beni iyice deli sanacaksınız, Emöri; bü
yütülmÜ§ olduğum manastırda mağdurlara ekseri
ya gıpta ettim. 

Dölaj cevabını verdi, fakat müsveddeden bir 
yaprak atladı: 

"- Hava fevkalade güzel. Davetliler şimdiden 
bahçede gidip geliyorlar. 

Hepsine yeni battan ba§lamak lazım geldi: 
"- Emöri, korkunç günler mi, diyorsunuz?"' 
Ve anlamak endi§esi göstermeden, sanki dans 

figürleri öğreniyorlarmı§ gibi, sadece tavırlarını 

tayine dikkat ederek hareket ediyorlardı. 
Pradel, meyus müellife : 

- Piyesin nefi namına kupürler yapmak lazım, 
dedi. 

Bu esnada Dölaj devam ediyordu: 
"- Beni hiç ittiham etmeyiniz, Sesil: Ben size 

karşı bir çocuk dostluğu, tevlit ettikleri a~ka kızıl
baılığın kaygılandırıcı manzarasını veren karde§
ce dostluklardan birini duydum. 

Pradel bağırdı: 

- Kızılba§lık mı! Mösyö Konstanten Mark, kı
zıl batlık kelimesini piyesinizde bırakamazsınız. 

Seyircilerin hiç ummadığınız vesveseleri vardır. Ve 
bundan başka, müteakip muhaverenin sırası da 

~~================~=============================~22 

Yazan: ANA.TOL FRA.NS 
değiştirilmelidir. Sahne tenviratının İcabı budur. 

Repetisyon inkıtaa uğradı. Romiyyi, bir kö§ede 
eğlenceli hikayeler anlatmakta olan Dürvil'e hi
tap ederek: 

- Dürvil gidebilirsiniz. Bugün ikinci perde pro
va edilmiyecek. 

ihtiyar komediyen ( 1) sahneden çekilmeden ön
ce Nantöy'ün elini aıkmağa gitti. Acıklı alakasının 
ifadesini beyan etmeği münasip telakki ederek, 
yerinde hangi taziyeci oha yapacağı gibi gözlerini 
yaıarttı. Fakat bunu iyi yaptı. Göz bebekleri ha
nelerinde, bulutlar arasında ay gibi, yüzüyordu. 
Dudaklarının sarkık uçları çenesinin altına kadar 
uzanan iki derin çizgi halinde düıüyordu. Hakika
ten müteessir bir hali vardı. 

- Zavallı yavrum, diye inledi, emin ol ki sana 
acıyorum!.. Kendisine karşı bir... his duyulmuı o

lan, kendisi ile .. hususiyet dairesinde... yaıanılmış 
olan bir adamın .. feci bir darbe ile göçüp gittiğini 
görmek çetin §eydir, müthiş §eydir!... 

Ve böyle diyerek Nantöy'e müıfik ellerini uza· 
. .... 

(1) Komedi ve komik kelimeleri dilimize girmistlr. Sami! 
olarak t iyatro sanatkarı manasına kom cdiyeıı kelimesini 
de kullanabiliriz. 

Çeviren: NASUHi BAYDA.R 
tıyordu. 

Sinirlenen Nantöy, küçük mendili ile rolünün 
müsveddesini yumrukları içinde sıkarak ona arka
sını döndü ve di§leri arasından, ıslık gibi, JU söz
ler fırladı : 

- İhtiyar budala! 
Fajet, Nantöy'ün beline sarılıp yavatca yana, 

Rasin'in heykeli altına çekti ve kulağına fmldadı: 
- Beni dinle, canım! Bu meseleyi mutlaka ört 

bas etmeli. Bundan ba§ka bir §eyden bahsedilmi
yor. Eğer halkın çeneıini kapatmazsan hayatm 
müddetince Şövaliye'nin dul karısı olup kalırun. 

Ve usluplu bir kadın olduğundan ilave etti: 

- Ben seni tanırım. Senin en iyi dostunum. De
ğerini bilirim. Fakat, dikkat et, Felisi: Kadınlar 

kendilerine ne paha biçerlerse kıymetleri odur. 

Fajet'in bütün kinayeleri tesirini gösterdi. Nan
töy, yanakları ate§ içinde, göz ya§larmı tuttu. Ki
bar kadın sayılacak ya§& geldikleri zaman kome
diyenlerde zuhur eden ihtiyata malik olabilmek ve 
hatta malik olmak temennisinde bulunmak için 
henüz çok genç olan NantÖy pek izzetinefisli idi, 
ve sevdiğinden beri, mazisinden bütün zarafetsiz
likleri tilmek nİY.etini betliyorda. Hiaaediyordu ki 

Madam Mari Lor, genç Dölaj'a : 
- Şuna bak, dedi. Ağlamak istiyor. Halinden 

anlanm. Benim için de bir erkek kendini öldür
müıtü. Bundan dolayı canım çok sıkılmıttı. Adam 
konttu. 

Pradel: 
- Ba§lıyalnn, dedi. Matmazel Nantöy, haydi! 

Cümlenizi söyleyiniz. 
Ve Nantöy: 
·•- Yeğenim, bu aabah neşe içinde uyandan .. " 
Birdenbire madam Dus göründü. Kocaman ve 

acıklı, şu kelimeler ağzından döküldü: 

- Pek hazin bir haber. Papas onu kilisesine al
mıyor. 

Şövaliye'nin, Panten'de bir i§Çi kı:.l kardetten 
baıka akrabası olmadığından madam Dus, kome· 
diyenler heaabına cenaze törenini hazırlatmak va· 
zifeaini üzerine almııtı. 

Etrafını aldıl.ar. Madam Dus devam etti: 
- Kilise onu bir mel un gibi reddediyor.Feci ıeY ! 
Romiyyi sordu : 
- Neden? 

Madam Dua gayet alç.ak sesle ve sanki esef eder 
gibi: 

(Sonu var) 

ç 
irı 

d' ı. 
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........... G.Ü~~j"'"'~ü~·~·d un ö 1çü1 eri 
dığı böyle baldırı bulmak pek güç- Buhranı karsısında Profesyonel şoförlere ! 

..3 
ı da 
k şı 

Kadın vücudunun güzelliğini gö
renler çabuk takdir ederler: Erkek
ler duydukları heyecanın, kadınlar 
da duydukları kıskançlığın derece
aine göre ... 

tü~ t n gerdanın güzelHii de yal
·a e 1 w "yle ve geni§liğiyle belli iNGiLTERE 

Sütununda, amatör şoförlere his 
ve fikir dolu bir hitabede bulunan 
Hasan Ali Yücel'in ince nüktelerine 
imrenmi§ olmamak kabilmidir? Fa
kat, aziz dostum, acaba neden pro
fesyonel §oförleri ihmal etti; o pro· 
fesyonelJeri ki amatörlere nisbetle 
bir ordudurlar? Halbuki kendileri
ne amatörlere söylenenlerden yüz. 
de doksan dokuzu söylenebildikten 
başka birinciler hakkında düşünü
lemiyecek bir çok mütalaalar onlar 
bahse konunca derhal akla gelmek 
lazmıdır. 

ıur 

lak 
pl 

f m 
ikle'I 
lnlJl 
l. b 
Sa 
vı 

nız uzun ugı • 
J Gerdanın arkasmdakı ke-

Fakat güzel vücudun sahibi, ken
disi nasıl takdir edecek? erkekler· 
den sona, heyecan duymıyan!ar bi
le naz& olurlar. Kadınlardan sorsa, 
onlar erkeklerden daha naziktir. 
liiç kıskançlık duymasalar bile öyle 
gösterirler. 

o maz. 1 . ·· h · 
miklerin teşkil ettik erı munk .a?ı 

. . . gerdanı güzel gösterme ıçın 
çızgının w ib. b 
ek ehemmiyeti oldugu g ı, oyun 

P • " danın adalelerinin kuvetane g?ı:e ger w 
duruııu, omuzlardan bırı~~ dogru 
w•ı· egwilmemesi onu guzel veya 

egı ıp 

çirkin gösterir. .. 
Söylediğim nisbetlere gore, her-

Bir endam aynasiyle ... 
Diyeceksiniz. El çantasındaki ıni

ni mini ayna yüzün ve s.açlarm gü
:ı:elliğini anlamağa, ınakiyajı taze
lenıeğe yeti§İyor da büyük bir en
dam aynası vücut güzelliğini .tak
dire neden yeti§meain 7 Şüphesız, 0 

da yetiıtir ama, ancak göz yorda
rniyle gösterir. Daha iyisi ölçmek
tir. Ölçü güzellik nisbetlerini tama· 
:tnı tamamına gösterir. Zaten pe~ 
çok alet de lazım değil: Bir metrelı 
Şeritle bir de oda kapısı ... 

Oda kapısiyle iki omuzun arasın
daki geniılik ölçülür. Nasıl yapıla: 
cağını tarife lüzum bile yok, kendı 
kendine anlaşılır. iki omuz arasın
daki geni§lik, iki omuz k~ikl~ri 
arasında genişlikten - kemıklerın 
Üzerindeki yağ tabakasından dola
Yı - iki, iki buçuk santimetre daha 
fazladır. Normal bir gÜzel vücutta : 
38 santimetre. Yalnız iki kemik ara
sı?J.da 36 santimetre. 

Kalça geni§liği de gene ö!,Ie .. o.~a 
kapısiyle divar arasında olçulur. 
Ancak omuzlar - tabii halde -da
ha geniş olacağından kapı ile ~İvar 
arasındaki köşeye arkayı verıp o-

kes kendi vücudunun ayrı •YJ'..~ kı
sımlarını ölçerek, vücudunun guzel-
liğini tayin edebilir. Bun)~~ k~dın 
vücudunun parça parça guze~lı~e
ri. Bir de - erkek vücudu gıbı :
toptan güzelliği vardır. Onu da vu
cudun ağırlığı gösterir.. H~r b~ya 

.. toptan ve parça parça guzellık-gore 
1 
.• b 

Jeri gösteren güzelJik cetve ını aş--
ka bir yazıyıa sığdırmıya çahşaca-
ğım. 

'l. A. 

Leylekler gürültüden 
rahatsız oluyorlar 
Bazı memleketlerde leyleklere saa

det getiren kuşlar denir. Hele Fran. 

sa'nın Alsas eyaletinde bir evde ley
lek bulunursa o evde daima ne§e ve 
emniyetin hüküm sürdüğüne kuvetle 
inanılır. Bir taraftan düşünecek olur

sak leylekler daima berket aylan o -
lan yaz aylarında misafir kalırlar, 
sonbaharla beraber onlar da çekilip 

giderler. 
Alsas'ta sürü halinde leylekler 

muzları ileriye doğru eğmek lazım
dır. Bu ölçü de iki kalça kemiği ara
sındaki genişlikten gene yağ tabaka
ıundan dolayı fazladır .. Bundan son
l'ası yalnız metreyle ölçülür, fakat 
bir yardnncı ister. . . 
Göğüs çevresi için metre §erı~J 

ırıeınelerin tam üst hizasından cılt 
Üzerinde tutulur, kollar yan tarafla
ra &arkar. Bir kere göğüs havayla 
taın doldurularak, bir kere de büs
bütün boşaltılarak ölçü alınır. Gö
iüa büsbütün boşaltıldığı zaman 
Çevresinin güzellik ölçüsü boyun ya• 
rısından üç santimetre fazla olmalı
dır.: GöP.üs cev:resi = boy / 2 + 3 
santimetre. 

mevcuttur. Fakat son zamanlarda an· 
cak yukarı Ren'de 23, aşağı Ren'de 

97 yuva kalmıştır. 
Leyleklerin bu mmtakada gittikçe 

azalmaln oradaki büyük fabrika ve 
imalathanelerin gürültüsünden bizar 

olmalarındanmış. Bundan başka, ci

vardaki durgun suların kur.utulma

siyle bataklıklardaki yUz binlerce 

kurbağa telef olmuştur. Halbuki bun· 
lö1 u:yı .. ı..ı.... ·~· .. n>i1h.cunnol •i;yaf•t-

Kalça çevresi, elinizi karnınızın ti. 
aşağısına doğru götürdüğünüz vakit 
hissettiğiniz, kalça kemikleri tepe
lerinin tam altından ölçülür. Burası 
Çokça yağlı olduğundan, kalça çev
l'eai boyun yarısından 6 santimetre 
f a:ı:ladır: Kalça çevresi = Boy /2 + 6 
santimetre. 

Leylekler ayrılırken kendilerine 
yavru leylekler de iltihak ederler. 
Alsas'm Türkayn kasabasında bu ay -
rılık halk üzerinde büyük tesirler u -
yandırıyormuş. Çünkü yavru leylek: 

ler uçmasını beceremedikleri için yu

vadan havalanınca, yilksek kudretli 
elektrik tellerine çarpıyorlar, cansız 

bir halde yere düşüyorlarmış. Ana ve 

baba leylek yavrunun üzerinde .. bi~ iki 

Belin en ince kıamından çevresi 
= Boy/2 + 16 santimetre', . 

Kol çevresi, pazu adalesı hı:ıasm-
dan ölçülür ve boyun altıda biri ka
dar olmalıdır. 

I• ngiltere sömürgeler bakanı 
B. Malkolm Makdonald'ın 

Kudüs'e yaptığı kısa ziyaret dik
kati Filistin davasının giriftliği 
üzerine yeniden çekmiştir. Çin-Ja
pon harbinden, Japonlarla Sovyet
ler arasında Çang-Ku-Feng sırtla
rının elde edilmesi için yapılan mü. 
cadelelerden, Lord Riınsiman'm 
Çekoslovakyadaki vazifesinin güç
lüklerinden ve İspanya'da sivil har
bin devamından doğan vahim endi
şeler ne olursa olsun, İngiltere hü
kümeti, araplarla yahudilerin bir. 
birlerini boğazlamakta devam ettik
leri, her iki taraf tedhişçilerinin 
hiç bir davanın meşru gösteremiye
ceği suykastlara giriştikleri Filis
tin hadiseleri üzerinde çok uyanık 
durmaktan geri kalmamıştır. Balfur 
beyanatına uygun olarak yahudile
re, araplarla sıkı bir işbirliği için
de, cedlerinin topraklarında rahat
ça yaşamak imkanını verecek olan 
bu "milli yuva" nın yaratılması ya
hudi milletinin trajik tarihinin en 
karanlık sayfalarından birini teş

kil eden kanlı bir mücadeleye, vah
şi bir sivil harbe vesile olmuştur. 

İngiliz makamları tarafından sü
kunü iade için alınmış olan tedbir
ler, mahalli polisi takviye için ace
le gönderilen askeri kıtaların vü
cudu, başlıca merkezlerdeki örfi 
idarenin şiddeti, bütün bunlar asa
yişi iadeye kafi gelmemiştir. Her 
muvakkat sükun devresinden son· 
ra karışıklıklar daha büyük bir şid
detle yeniden başlamaktadır. He
men her tarafta pathyan bombalar 
her gün, kfilı araplardan, kah yahu· 
dilerden bir sürü kurbanlar vermek
tedir, silahlı çeteler köylerde dola
şarak en taşkın hareketlere giriş
mekte, devriyelere hücum etmekte
dirler. Yalnız ağustos ayının ilk 
haftasında 38 ölü ve 70 yaralı kay
dedilmiştir. 

u vaziyette partizanlar ara

Lö Tan'ın 

başyazısı 

merkezinde Filistin yüksek komi
seri Sir Harold Mak Miçal ve İn
giliz kuvetleri başkumandanı gene. 
ral Hayving'le ve mahalli idarenin 
başlıca şefleriyle saatlerce görüş
müş, sonra bir tayyare kendisini 
Malta'ya götürmüş, oraC ı da Lon
dra'ya gitmiştir. Resmi ingiliz mah
fillerinde B. Malkolm Makdonald'
m bu ani seyahatinde hiç bir yeni 
hadisenin amil olmadığı, geçen haf
ta Başvekil B. Nevil Çemberlayn'la 
görüştükten sonra, yüksek komi
serin bugünkü şartlar içinde vazi
fesi başından ayrılmasına imkan 
olmadığı için Sömürgeler Bakanı
nın bizzat Kudüs'e gitmiye karar 
vermiş olduğu izah edilmektedir. 
B. Nevi! Çemberlayn lskoçyadaki 
tatilini yarım bırakarak söylendi
ğine göre doktoriyle istişare için 
Londra'da bulunduğundan B. Mal
kolm Makdonald, her halde kısa 
anketinin neticeleri hakkında ken
disine mufassal malftmat vermek 
imkanını bulacaktır. Sonra kabine 
bundan lüzumlu neticeleri çıkara
caktır. 

K arışıklıkların tenkili ayrı, 

Filistin meselesinin devamlı 
surette halli ayrı iştir. Bugünkü re
jimin devam edemiyeceği ve derin 
surette tadili icabcttiği hususunda 
bütün bitaraf müşahitler müttefik
tir. Çünkü yahudilerle araplarrn 
Filistin'in bugünkü çerçevesi için
de yanyana yaşıyamıyacakları sabit 
olmuştur. Fakat iflası muhakkak 
olan bu rejimin yerine ne konula
cağı bilinememektedir. Filistin'i 
biri yahudi, diğeri arap iki müsta
kil devlet halinde taksim etmek ve 
ikisi arasına lngilterenin kontrolü 
altında Kudüs'ü denize bağlıyan 
bir geçit bırakmak şeklindeki ingi
liz planı gerek yahudiler gerek a· 
raplar tarafından en şiddetli bir 
muhalefetle karşılaştı. MilJetler 
Cemiyeti mandalar komisyonu da 
bu hususta ciddi itirazlarda bulun
du. Bir ingiliz teknik komisyonu 
ilk proje üzerinde lüzumlu tadilleri 
yapmıya memur edildi. Fakat ça
hşmalann ne merkezde olduğu ma
Hl.m değildir. B. Malkolm Makdo
nald'ın kısa ziyareti Fi1istin'in bu 
memleketi paylaşamıyan iki millet 
arasında muhtemel bir taksiminin 
şartlarını tetkik için tacil etmesi 
mümkündür. Bunu temenni etmeli
dir, çünkü bu esaslı dava hallolun
madığı müddetçe, Filistin buhranı 

bugün bilinen manzarası altında in
kişaf ta devam edecektir. 

ı-

Yüz yaıından fazla 

Belgratlı bir doktor senelerce uğ -

raşarak, Balkan memleketlerinde ya

§ıyanlarm ni~in uzun ömürlü olduk -

!arını aramış taramış, nihayet bunun 
sebebini öğrenmiştir. Bu doktor Yu -
goslavya'nın cenubunda ve Arnavut -
luk'ta 90 yaşını aşmış 200 adam üze
rinde tecrübe yapmıştır. Yaptığı tec
rübeler neticesinde yaşayışları basit 
olan bu adamların neler yidiklerini 
tesbit etmiş, bir metot hazırlamıştır. 

Doktorun edindiği kanaate göre yüz 
yaşından fazla olanlar ekmekle fasul
yeden başka bir şey yemiyenlerdir. 

Senenin kış mevsimlerinde ancak bir 

Profesyonel şoförlerle hasbihal e
dilmek lazım gelseydi onlarla şöyle 
konuşulabilirdi: 

- Bu güç sanata nasılsa heves et
mişsiniz. Fakat, fizik kanunLarını 

biliyor ~osunuz? Atalet, sürat, sik
let mesleğinizin en basit bahisleri
dir. Yollarımızda yetmiJ, seksen, ve
ya yüz kilometre hızla gittiğiniz za
manlar hayatlarını sizlere emniyet 
etmiş olanları düşünmeseniz bile 
kendinizi, çoluk ve cocuğunuzu ha
tırlamJyor musunuz? Bu süratlerle 
ilerliyen otomobil, bir engel karşı
sında, kaç metrede durur. Durmaz
sa ne olur? On metrede durduğunu 
farzedelim. Dört tekerleğin on met
re sürünmesiyle ne kadar eskidiği
ni, fren balatalarının ne hale geldi
ğini, bu ani duru~ların bütün bir in
ce makanizma üzerinde yaptığı yıp
ratıcı tesiri hiç hesapladınız mı? 
Fakat, ara.banın durmadığını da dü
şünelim. O zaman engel ne ise onu 
atarsınız. Ancak, bu enegl bir hen
dek olabileceği gibi batka bir ohr 
mobil, bir insan, bir hayvan, her şey 
olabilir. Şu halde arabanız devrile
bilir, karşılaştığınız otomobil sizin -
ki gibi parçalanabilir, yahut süratin 
sihrine bir an kapılmış olmanın 
cezasmı kendi cinsinizden birini öl
dürmüş olmakla manen ve madde
ten çekebilirsiniz. Kendinize, karşı
nızdakilere ve nihayet elinize ve· 
r.ilmiş olan binlerce liralık mala gü
nah değil mi? 
Bahıa buna intikal etmitken Üze

rinde bir an duralım: Bir otomobil 
en az 2500-3500 liradır. Bu serveti 
bir dakikada yok edebilirsiniz. Mil
li ekonomiye böyle bir darbe in
dirmek hakkınız mı? Dahası var: 
Bazı Avrupa memleketlerinde yirmi 
heı - otuz yaşında otomobiller işli
yor. Dersiniz ki o memleketlerde 
yollar güzeldir. Jyi ama sokakları 
en muntazam §6hirlerimizde bugün 
1928 modeli kaç taksi işliyor? 

- Mü§teri eski otomobilleri tut
muyor! 

Buna da cevabınız budur. Lakin 
bir kaç sene evelki modelden olan 
otomobilleri temiz tutınağı bilsey
diniz, makine bakımı hakkında ma-
)Um.at sahibi olsaydınız bugün Tür

Oyluk çevresi, bacağm en yuk~ı 
kıarnmdan ölçülür: Boyun üçte bı
l'İnden be§ santimetre eksik olmalı· 
dır: Oyluk çevresi = boy/3 - 5. 

d fa dönüp dolaştıktan sonra umıtle· 
e d" 'ni keserek oradan bir daha onme· 

rı 'd' l mek üzere uzaklaşıp gı ıyor arınış. 

-

sındaki mücadelelerin oldu· 
ğu kadar eşkiyalığın da tesiri var
dır, Filistindeki mandasından do
layı yüklendiği mesuliyetleri yük
sek derecede müdrik olan İngiltere 
hilkümetinin bu hale bir nihayet 
vermek için hiç bir şeyi ihmal et
mek istemediği tasavvur olunabilir. 
İngiliz tamperamanı anarşinin hiç 
bir nevine alışamaz. Nazik dakika· 
larda İngilizler soğukkanlılıkları
nı kaybetmiyorlarsa, idarelerinin iş· 
lemiş olduğu hataları kabul ve ce
saretle tashih etmesini biliyorlarsa, 
karışıklık ve ayaklanma yoliyle ka
rarlarını tashih ettirmiye kalkışıl
masına da hiç bir veçhile tahammül 
edemezler. Bu itibarla Filistin hu· 
susunda yeni kararlar almadan ön
ce Londra hükümetinin, memurla
rının raporlarından ayrıca, uzaktan 
en karmakarışık bir intiba veren 
bir mesele hakkında en salahiyetli 
ağızdan maHlmat almak istemiş ol
ması pek tabiidir. İngiltere sömür
geler bakanı Kudüs'e hava yoliyle 
gitmiş ve seyahati önceden halka 
haber verilmemiştir. Komiserlik 

Ş 
imdiye kadar Londra hükü

meti Filistin meselelerinde 
pek ihtiyatlı bir şekilde hareket et
miştir. Bir yandan, yahudilere, ken
dileri için yaratılmış olan "milli 
yuva" da aramak hakları olan bütün 
garantileri temin etmek niyetinde
dir; diğer taraftan, arap unsurları 
da liberal bir z ihniyetle kollamak is
temesi pek ala anlaşılabilir, çünkü 
panarab cereyanının inkişafı göz 
önünde t utulunca onlara karşı açık 
bir mücadele İngiltere imparator
luğunun umumi politikası üzerinde 
vahim akisler yapabilir. Daha şid
detli tedbirler alınmamış olmasının 
ve tedip hareketinin bazılarının te
menni edebileceği kadar enerjik 
olmayışmm sebebi budur. Filistin
deki yüksek ingiliz idaresi tarafın
dan tavsiye edildiği an1aşılan şid
det siyaseti ile, asayişin mahalli 
polisin mutat metotlariyle idamesi 
şıklarından ikincisi muvafık görül
müştür. Vaziyetin günden güne 
vahimleştiği, ve iki taraf müfritle
rinin aynı tethişçi usulleri kullan
dıkları bu mücadelenin çıkmaza gi
rer gibi göründüğü bir sırada hare
ket tarzını değiştirmek mi icabede
cektir? B. Malkolm Makdonald'm 
getirmiş olduğu malfimat her halde 
İngiliz hükümetine bu mevzu üze
rinde sarih bir fikir edinmek imka
nını verecektir, fakat şuras ı da dik
kate değer ki yüksek komiserin Fi· 
listin halkına hitaben neşrettiği teb
liğde hiç bir siyaset değişikliği 
mevzuu bahis olmadığı tasrih edil
miştir. 

iki kere et yemektedirler. Buna mu-
kabil bol bol peynir ve yoğurt yiyor. 
lar. Yüzde sekseni şarap içmektedir. 
Bunlar arasında kavhe ve tütün içen 
de az değildir. Yüz yaşını aştıkları 

zaman gözlerinde fer azalır, fakat ku
lakları keskinliğini muhafaza eder. 

kiye en az otomobil ve kamyon sa
hibi memleketlerden biri mi olur
du? 

Şoförlük ince, mali ve canla ya. 
kından alakalı bir meslektir. Buna 
sulük ederken, bazı meslekler için 
aMdığJmız gibi, olgunluk devresine 
girmiş bulunmanızı aramalıyız. Şo
för en az otuz ya§ında eline direk
siyon alabilmelidir, değil mi? Bu
nun ne derece doğru olduğunu yaş
lılarınızdan sorunuz, ve l>ana kız
mayız. - N. Baydar. 

Baldır çevresiyle gerdanın en dar 
k~.snıında çevresi, güzel bir kadm 
Vucudunda biribirine mÜ&avi olur. 
Satdrr çevresi baldırm en geni§ ye
l'inden ölçülür. ikisi birden boyun 
heıte birinden bir santimetre fazla 
0lrnahdır. Fakat doğrusunu isterse
lli:ı:, cenup memleketlerinde kadın 
baldırları dalına fula yağlıca ol· 
duğundan heykel artistlerinin ara· 

Paris boşalıyor 
Her hafta Paris'ten, Fran~an'ın 

muhtelif sahillerine tatili geçırmek 
için binlerce insan ayrılmaktadır: ~u 

l S 6 ve 7 nci günlerın e 
ayın ya mz , . 1 
Paris garlarından tıitil biletı ~lan/1-
rm miktan 621.857 olarak tesbıt e ı -

miştir. 

Doktorun fikrine göre Balkanların 
havası da bu çok yaşamıya tesir et
mektedir. Eğer gıda ile ömür uzasay. 
dı başka memleketlerde Balkanlılar 
gibi uzun ömürlü adam çok olacaktı. 
Halbuki hiç de öyle değildir. 

mahsulü olan bu rengarenk çiçekleri - Mühim vesikalarım olduğu za- Rüyalarımın kadını ... Sen !Sen ... 
Kadın kimbilir hangi lüks serin Erkek sözünü kesti: 1 - Sevgilim ı dedi, benim sevgilim ı. 

işaret ederek azarladı: man, asla valizimde bırakmam .. Üs- Bu baş dönmesinden birdenbire 

G O
•• K L E R ı• N c A s u s u -Georgi bu ne çılgınlık! Hele bu tümde taşırım, bu daha ihtiyatlı bir kurtuldu ve endişeyle sordu: 

mevsimde!... Benim için böyle mas- harekettir! - Bana temin et, inanamıyorum. 
raflara girmenizi istemem!... Kadın sapları lavabonun küvetinde Nasıl, demek sen, sen benim olacak-

Y azan: Allred MClfar Erkek, mesut, gülümsedi. suya bırakılmış buketin içinden kır- sın. Cevap ver, doğru mu bu? 

BAŞLANGIÇ 

9 numarah komparhman 
yolcusu 

- Gözlerini göster, Mila ! ... 
Genç kadın muammalı yüzünü ona 

~evirdi. Çehresinin iradeli çizgilerini 1
llcc b" d ır tebessüm yumuşatıyor u. 

liayret eder görilndii: 

E Neden, Georgi? .. 
rkek, kendisine uzanan yüzü a· 

"Ur) İ l • la a arının arasına aldı. htiras a ~g.ır: 
t §ırıış, fakat hali bir endişenin 1zın1 
aşıyan sesiyle sordu: 
- Beni ıeviyor musun ? 

Vagonun fazla ısıtılmış havasında, mızı bir gül çekti, işveli bir hareketle Ve kulağını onun ağzına yaklaştır-
- 1 - bilhassa leylaklar ağır bir koku neş· onunla mesut erkeğin yüzünü okşa- dı. 

'li boğazın dibinden rediyordu. dr. Genç kadın, en hafif sesiyle vadet-fı dağlarla. ç~v~ı . ve vagonların İki sevgili, gözleri kapalı, burun İçini çekiyordu: ti: 
trenin şeklını sılmış, B' .• 

. d bire yanmıştı... ırı kapakları titriyerek, bir an mesti için- - Sual sormak sırası şimdi benim, _ Doğru. 
Hiınbalarx bır en l keg·in gölge- de kaldılar. Genç kadın pencerenin aziz Georgi Karazev· s· k ndı"mı· 

1 kadın a er ıç... ıze e Georgi gözlerini kapadı ve bir an 
birine sarı mı' d b · kar divan camını hızla indirerek: teslim etmek zafını gösterdikten 
!eri uzun bir mUd et ır saadetinin bütün hazzını tatmak iste-t - Başımıza vuracak, dedi. sonra da beni gerçekten .. ve her za-üzerinde koşmuş u. .. ku" biri k di 

Birdenbire ayrıldılar, çun Buzlu bir hava kasırga halinde içe- man sevece misiniz? · 
-uştu · 11 1 · · Erkeg~ ı·n yu"z·· d t ~ b" 1 ·f d Mila, zedelenmiş dregY ı• o··tekı'ler a-kompartımanın kapııma vur... · ri hücum ettı, gU erin tüveyç erını ettı". u a e a ır e em ı a e ır ır 

ld rasma koymll§tu. Erkek: yo u · 
_ Giriniz ı Diye haykırdı: . Erkek itiraz etti: Mahzun bir tavırla sordu: Vagon penceresinin önünde yükse-
Bu, yataklı vagon memurıydı. - Çabuk kapayın, Milal Bir sihiri - Böyle bir suali bana nasıl sora- len kar divarı birdenbire erımıştı. 
Kendilerini selamladı: .. bozuyorsunuz 1 biliyorsunuz, Mila? Ay ışığından mavileşen muazzam bir 
_ Yatağınızı hazırlıyayım ınr, mos- Kadın itaat etti, gözleriyle gülüm- Kadın işvebazlrğını gülün ardında ova gözlerin önüne seriliyordu. Şu-

siyerek camı kaldırdı. saklamak ister gibi bir hareket yaptı: 
yö? h kaf' A · rada burada görünen ışıklar uzaktaki 

- Yapınız!... Biz koridora çıkaca· - O si iri yaratmıya vücudum ı - ma sız bana aynı şeyi pek ala l k 
1 

. d 
değil mi? soruyorsunuz, mösyö ı a ça ev erın ay ınlık pencereleriydi. 

ğız.. kl'f tti • Erkek nedametle e~ildi: Georgi omuzlar mı kaldırdı: Georgi Karazeviç birden gözlerini Kadın arkadaşına te ı e · s 
'delim - Evet hem nasıl... diye hararetle - Bunlar aynı şey mi, sevgilim? ... açtı ve ayağa kalktı. Ara kapıyı itti 

-
Benim kompartımana gı , ld d s· b k d 

mırı an ı. ız u a ar genç, bu kadar güzel, ve yatağın üzerine çarşafları sermek· 
Oeorgi. d ki ka- Yanyana oturdular. Yandaki kom- bu kadar zekisiniz, halbuki ben şim- le meşgul olan memura sordu: 

Ve iki kompartıman arasın a partımanda bagajları yerleştiren me- diden bir ihtiyarım... - Çek hududuna ne zaman giriyo* 
pıyr açtı: • • murun işitmemesi için yavaş konu- Kadın bir çiçek darbesiyle sözünü ruz? 

efendim ... Arzu ederseniz yatabilir
sınız ... pasaportunuz diplomatik ol
duğu için gümrük memurları sizi ra
hatsız etmezler ... 

Karazeviç sözünü kesti: 

- Biliyorum... Soruşumun sebebi 
bu değildi. 

Ve kapıyr kapryarak kadının yanı
na oturdu: 

- Mila, gümrük muayenesine tabi 
olduğunuza göre ancak iki buçuk sa
at sonra rahat kalabileceğiz, demek
tir .. Ah, bu saatler bana ne uzun g ele

cek! ... Fakat işte bir istasyon .. Bura
da duracağız, sanırım ... 

Tren esasen fren yapmıya başla
mıştı bile. Tekerlekler raylar üzerin· 
de gıcırdadı. 

Dışarıda ışıklar yaklaşmıştı. Bir 

buzlu kristal gecesinden, kardan bir 
şehir yükseliyordu. 

Krmızı ve mavi ışıklı işaret fener
leri.. .... 

Geceyi ihtizaziyle dolduran elek
trik zilleri.. 

Tren gara giriyordu. 
et Genç kadın, aşkının vecdini ifade 
Yul?ıek ister gibi göz kapaklarını ya~ı 
b trıdu, aoora usulca dudaklarına bır 
~enin şeklini verdi. . 

d' rkek ateşli bir cevapta gecıkme· 
ı. 

budakları sımsıkı birleşti ... 
~kşam, mavi bir gölge içinde, etra-

- Girirtiz, azızım t... · K 1 şuyorlardı kesti, ve alçak ses le, ilk defa sen diye Muhatabı saatine baktı ve cevap 
Erkek kendisini takip ettı. 0 unu 

Kadın, bu gürültüyü işitince telaş~ hitap ederek emretti : verdi : 
muhabbetle beli.~e .d~lam::~~i prova landı. Bölmeyi işaret etti: ı - Sus 1... - Tam iki saat yirmi dakika son-

lkisi de kendı erını, u • - Georgi, onu valizlerle yalnız hı- Bu samimiyet erke ğ i adeta serhoş ra, mösyö. 
akşamı bir aktirisin loca~ın:a~a:a~~- rakrnaktan korkmuyor musun? Belki etti. Genç kadını hararetle kolları a· Sonı:ıa ilave etti: 
bilirlerdi, kompartımana . mühim vesikalarınız vardır... rasına alarak: - Fakat telaş etmenize hacet yok, 

Bir çeyrek saatten beri, kaba yüz
lü, uzun boylu, kalın yapılı bir adam, 

bu garrn rıhtımını seri adımlarla ar
şınlıyordu. 

çek yığılmıştı. (Sorıu var) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



-6- ULUS f6 - 8 -1'938 

Yüzlerce iz.mirli kadın İ§çi kuru üz.um iıliyorlar 

TÜRK ÜZÜMLERİ LONDRA'DA-

ilk parti Kret vapuruna yüklendi 

Çekirdeksiz taze üzü.mün 
Londra piyasasında çok 
tutacağı ümid ediliyor 

Ege bağlarında bir ü:z.üm •ergi.i 

lzmir (Hususi) - Satıı koopertifleri birliği, geçen sene üzüm 
kurmunun yapmıt olduğu tecrübelerden istifade ederek bu sene 
de yaı üzüm sevkiyatı yapmağı kararlaıtırmıt ve ilk partiyi Kret 
vapunına yüklemiıtir. 

Buca, Balçov, Urla, Karaburun\ !i~ işleri büyük b~r dikkat ve intizam 
havalisi bağlarından toptan sa- ıçınde geçm~kted_ır. . 
tın alınan üzümler İzmir Urla B. Veral, ımalatane ve vapurdakı 

V K b rk, l ! d faaliyeti bizzat takip etmekte, batta 
e ara urun me ez erın e a- .. .. 1 . • 1 · d · · fl · 1 ·· · ı · t d 1 uzum erın ış enmesın e ve ıstı erın 

ç~ an uç •.~~ a ane e esas 1 yapılmasında ameleyi sık sık ikaz 
bır surette çurukten, fenad~.n a- eylemektedir. Diğer birlik erkanı da 
yıklandıktan sonra ambalaılan- aynı enerji ile bu işe sarılmış bulun-
maktadır. maktadırlar. 

Ambalaj, biri geçen sene üzüm ku
rumu tarafından bulunan ve iyiliği 
tesbit edilen türk tipi, diğeri de ingi· 
liz toprak mahsulleri kooperatifinin 
İzmir'e kooperatifler birliği ile bera
ber çalışmak üzere göndermiş olduğu 
mütehassıs mümessilin tavsiye ettiği 
cenubi Afrika tipidir. Mütehassıs, 
kendi tipinin bütün avakıbini üstüne 
almıştır. 

Geçen sene, ani olarak ve hiç bir 
tecrübe yapmadan başhyan üzüm sev 
kiyatı, sadece bu mevzuu tanımak ve 
bundan istifade imkanlarını bulmak 
maksadına matuftu. Alınan tecrübe· 
ler, şimdi normal olarak artık faali
yete geçmek imkanlarını verecek de
recede geniştir. Yalnız vapurların baş 
ka limanlara uğraması, uzun yol tut
ması ciheti biraz düşündürücüdür. 
Netekim, bu vapur, Kandiye'ye uğrı
yacak, oradan da iki yüz ton üzüm a
lacaktır. 

Birliğin umum müdürü B. İsmail 
Hakkı Veral, mevzuu geniş bir iha
ta ite tesbit etmiş ve geceli, gündüz
lü takip ve tetkiklerle bu işin daha 
seri, daha normal yürümesi imkanla
rını araştırmıştır. Bu meyanda, Kara
burun'dan Selanik'e motörlerle sevki
yat yapılması ve mahsulün karadan 
Londra'ya sevki de kararlaştırılmış -
tır. Kret vapuru, Londra'ya yirmi 
günde varacaktır. Halbuki Selanik Ü· 

zerinden 6 günde gidilebilecektir. 
Yapılan sevkiyat razakidir. Fakat 

B. İsmail Hakkı Veral, Londra piya· 
sasına çekirdeksiz üzümümüzün de 
tanıtılmasını düsünmüş, hediye yahut 
satış suretiyle piyasaya indirilmek 
suretiyle her partide bir mikdar çe· 
kirdeksiz göndermeyi de kararlaştır
mıştır. İngiliz mütehassıs, türk çekir· 
deksizinin Londra piyasasında mu
hakkak tutunacağı kanaatindedir. 
Çünkü bu üzüm, razakiye nispetle 
daha nefis, daha güzeldir. Ancak İn· 
gilizler. bu üzümü adamakıllı tanıma· 
mıslardır. Buna muvaffakiyet hasıl 
olduğu takdirde - ümit katidir - türk 
bağcılığı ve üzümcülüğü hesabına bü
yük, karlı bir adım atılmış, hem de 
rekoltenin bir kısmı külfetsiz, ve da
ha az masraflı ve zamanında satılmış 
hem de geriye kalan üzüm kıymetlen
di rilmiş olacaktır. 
Bağlardan salkımı koparma, ayıkla

ma, temizleme, ambalaj yapma ve is-

Yakında, Mısır'a kavun sevkiyatı 
da başlıyacaktır. 
Alaşehir bağlarından gene birlik 

teşkilatı vasıtasiyle lstanbul'a yapı -
lan sevki yat iyi neticeler vermiştir: 
Yakında Ankara'ya da üzüm gönderi
lecektir. 

İngiltere ile başlıyan muamele, mut 
laka karlı olacaktır. Çünkü mahsulün 
bir kısım parası, tahmilden sonra a
lınmaktadır. Yakında ikinci, üçüncü, 
ve dördüncü partiler sevkedilecektir. 
Fakat bu partiler daha büyük olacak
tır. Birlik bu sene, sirke, teksif edil
miş üzüm suyu, şarap imalatını da ar
tıracaktır. Üzüm suyu, hem dahilde 
sarfedilecek, hem de sevkolunacaktır. 
Herhalde, yaş üzüm üzerinde başlı • 
yan ve hükümetin de büyük yardımı
nı gören yeni kalkınma, iş ve ticaret 
sahasında bize faydalı bir yenilikle 
karşılaştığımızı kuvetle ihsas etmek
tedir. 

Çalgıcılara kahve 

Verilsin mi verilmesin mi! 

Bu yüzden mühim 

bir kavga ııktı 
Aydın, (Hususi) - Geçenlerde Cu

malar ve Yağışlar köylüleri arasında, 
düğün yüzünden bir kavga çıkmış ve 
iyice büyümüştür. Vaka şöyle olmuş
tur : 

Cumalar köylüleri Yağışlar köyüne 
gelin almıya gitmişlerdir. Gelin ha
zırlanırken bir taraftan da davullar 
zurnalar çalmakta, köylüler oynamak
tadırlar. Bir aralık Cumalar köyün
den birisi : 

- Çalgıcılara kahve verilsin, diyor. 
Yağışlar köyünden birisi de buna i

tiraz ediyor: 
- Şimdi kahvenin sırası değil, hele 

çalsınlar da sonra, diyor. 
Bu kahve işinden çıkan mün.akaşa 

büyüyor, köylüler biribirlerine giri
yorlar, jandarmalar işe müdahale et· 
meden kavga durdurulamıyor. 

Neticede bir kişi ölmüş, 9 kiti yara
lanmıştır. 

1 
(ocuk kamplar1 

fO(a ve Boıdağ kamplar1ndan 
iyi neticeler ahmll 

İzmir, (Hususi) - Sihat ve içtimai 
muavenet müdürü D. B. Cevdet Saraç
oğlu tarafından teftiş edilen Foça ve 
Bozdağ çocuk kamplarında iyi randı
man alındığı görülmüştür. Kamptaki 
zayıf çocukların hepsi kilo almış si
hat kazanmışlardır, Foça kaymakamı 
ile kamp öğretmeni Bay Ahsen'in 
kamptaki çocuklara karşı fevkalade 
alaka gösterdikleri takdirle görülmüş
tür. Bozdağ kampının idaresi için ala
kadarlara bazı direktifler verilmiştir. 

ı_v_ur_dd_a_n _kı_sa_ha_be_rıe_r_.I 
Denizli - Denizli halkevi kendi 

büdcesinden bir Amplifikatör tesisatı 

vücuda getirmiştir. Biri halkevi önün. 
de diğer ikisi de bayram yeri ve Delik
liçınar meydanlarında olmak üzere üç 
hoparlör koymuştur. 

tık tecrübe harf inkılabımızm onun
cu yıldönümü günü yapıllDl'Ş, halk 
söylenen nutukları meydanlarda takip 
etmi,tir. 

Konya - Halkevinin açtığt muhte
lif kurslardan çok iyi neticeler alın

maktadır. İkmale kalmış talebeleri im
tihanlara hazırlamak için açılan ders -
Ierden talebe çok istifade etmektedir. 
Daktilo kursuna devam edenlerden de 
iyi randıman alınmıştır. Ayrıca bir de 
Çocuk kursu teşkil edilmiıtir. Yakın
da bir de muhasebe kursu açılacaktır. 

Adana - Çukurova,nm sulama ka
nallarından daha iyi istifade edebilmek 
ve yenilerini daha müsait yerlerde a -
çabilmek maksadiyle büyük bir hari
tanın alınması kararlaşmıştır. Harita 
bugünlerde ihale edilecek ve tayyare
den alınacaktır. 

Aydın - Ankara'da aıçrlan antre -
nör kursunu birincilikle bitiren B. 
Mustafa Aydın'a tayin edilmit ve 
gençleri yetiştirmiye batlamıştır. Ay -
dmlı sporcular bu hafta başlıyacak o
lan Eğe çevresi tiklerine hazırlanmak -
tadırlar. 

Balıkesir - Balıkesir elektrik şir
ketinin satın alınması için vilayetin 
alakadar memurlariyle şirket müme• 
silleri arasında konuşmalar devam edi
yor. Müzakerelerin pek uzun sürmiye
ceği tahmin ediliyor. 

Ssvaı - Sıvas,ta bayındırlık hare -
ketlerine hız verilmiştir. Birçok yeni 
binalar yapılmakta, caddelerin geniş
letilmesi işine ehemiyetle devam edil
mektedir. Şimdi istasyon caddesinin 
parkelenmesine başlanllll1tır. İki de 
yeni ilk okul binası yapılmıştır. 

Ankara Borsası 
14 Ağustos 1938 Fiyatı 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varıova 
Budapeıte 
Bükreı 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Acı lrı; Kapanıı 

6.17 
126.6625 

3.45 
6.6625 

28.99 
69.04 
50.7825 
21.3025 

1.13 
1.5225 
4.335 
6.17 

23.5050 
24.68 
0.9275 
2.8425 

36.0.Z 
31.81 
23.5575 

6.20 
127.2375 

3.465 
6.695 

29.1325 
69.3575 
51.03 
21.415 

1.135 
1.53 
4.355 
6.20 

23.62 
24.80 
0.9325 
2.8575 

36.195 
31.965 
23.6725 

ESHAM VE TAHViLAT 
Sivas - Erzurum 
hattı istikrazı 11. 98.75 98.75 
1932 hazine tahvili 
35 faizli 15.50 15.50 
Anlan çimento 8.95 8.95 

(ine köylerinde 
feci bir cinayet 

Çine, (Hususi) - Çine'nin Cuma 
köyünden Hüseyin adında bir de
likanlı geçenlerde feci bir cinayet iş -
ledi. Hadise bir kadın yüzünden ol
muştur. Esasını yazıyorum: Hüseyin 
bundan on dört sene evel Tekeler kö
yünden Kerime adında bir kızı sevi -
yor. Almak istiyor. Fakat kızı vermi
yorlar başka birisiyle evlendiriyorlar. 
Kerimenin kocası geçen sene ölüyor. 
14 senedir sevgi ve aşkı sönmiyen a
şık tekrar Kerime'ye başvuruyor ve 
evlenmek teklifinde bulunuyor. 14 
senedir evlenmiyen ve aşkını içinde 
saklıyan Hüseyin"in bu teklifini Ke -
rime gene reddediyor. Cuma köyünde 
başka bir Hüseyin'in yanına gidiyor. 
Aşık Hüseyin buna kızıyor. Hıncını 

kanla almasını kuruyor ve Kerime'yi 
takibe başlıyor. 

Kerime birkaç gün evel Tekeler kö
yündeki kız kardeşinin evine geliyor. 
Hüseyin de bunu haber alınca Keri
me'nin bulunduğu eve gelerek bir ta
rafa saklanıyor. Gece eniştesi İbra
him Kerime'ye: 

- Yarın öküzleri al falan yerde ot
lat, diyor. Sabahleyin Kerime öküzle
ri götürürken kız kardeşi Ayşe: 

- Sen kal, ev işlerine bak, öküzleri 
ben güdeceğim. 

Diyerek öküzleri alıp çıkıyor. Sa
bahleyin Kerime'nin öküzlerle gidece
ğini işiten Hüseyin yol üstüne pusu 
kuruyor fakat Ayşe'yi Kerime sana
rak üzerine ateş ederek cansız yere 
seriyOI' ... 

Aşık katil yakalanmış, adliyeye ve
rilmiştir. 

Bir yangında Zeytin köyü 

tamamen yandı 

Çorum, (Hususi) - Osmancık'a 
bağlı Zeytin köyünde çıkan bir yan
gında bütün köy yanmıştır. Yanan ev
lerin sayısı 60 dır. 
Yangın haberi vilayete gelir gelmez 

vali B. Süreyya Yurdakul derhal vaka 
yerine gitmiş ve tahkikatı bizzat yap
mıştır. 

Bolu' da bir şifa kaynağı 

Yeni bulunan 
suyu hastahkları 

bir memba 
• • 

geçırıyormuş 

Kaynağa "Kara Hasan Hayat suyu,, dendi 

Halk ellerinde m kapları olduğu halele Karahcuan 
hayat myuna koıuyorlar 

Bolu (Hususi) - Bolu"nun şimal -
garbında yeni bir memba suyu bulun
muştur. Yapılan tahlilde suyun hem 
çok temiz olduğu, hem de birçok has
talıklara iyi geldiği anlaşılmıştır. Su
yun çok şifalı olduğu halk arasında 
derhal yayılmıştır. Merkezden ve köy
lerden her gün yüzlerce vatandaş 

memba suyundan şifa aramıya koşmak 
tadırlar. 

Kaynak iki yamacın ortasında ve 
bir parmak kalınlığındadır. Fakat ü
zerinde biraz işlenir ve kaynak derin
leştirilirse suyun bollaşması ihtimali 
vardır. Halk arasında dolaşan rivayet 
Iere göre su her türlü egzema, ur, ba
sur ve mide rahatsızlıklarına karşı 

çok iyi gelmekte ve bu hastalıkları 
çok kısa zamanda geçirmektedir. 
Kaynağın bulunuşu da bir hikaye

dir. Şöyle anlatıyorlar: O suya yakın 
Atayaylası köylüleri odun getirmek 

için ormandan bir yol ararlarken 
terine bir kaya çıkmıştır, yolu açma 
için kayayı parçalamak lazımgelmiş 
tir. Birkaç balyoz vurulduktan sonr 
kayanın altından bir su fışkırmıştır 
İşçi Karahasan, susuzluğunu gider 
mek için bu sudan bir avuç içmiş, bir 
denbire içinde bir ferahlık hissetmiş 
tir. Aynı zamanda kanlı basurdan k 
ranmakta olan Hasan, suyu içtikte 
dört saat kadar sonra da bu hastalı -
ğın~an e.ser kalmadığını rahatlandığını 
görmüştür. Hasan olup biteni arka
daşlarına anlatmış, onlar da su içmiş· 
ler ve iyileştiklerini görmüşlerdir. 

Egzemahların yaraları bu su ile yı -
kandıktan sonra kapanmıştır. 
Kaynağa "Karahasan hayat suyu,, 

adı verilmiştir. Esaslı tahlil yapıldık

tan sonra icap ederse buraya tesisat 
yapılacaktır. 

l•tanbul arkeoloji müzainclen bir köt• 
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O nlar çocukluk arkadaJıydılar. Bir evde büyll
müşlerdi. Lüsil onunla bir ilkbahar akşamın

da anlaşmıştı. On altı senenin dudaklarda topladı
ğı bir ateşle ilk defa o zaman öpüşmüşlerdi. 

Honore ile onun için evlenecekti. Yoksa Honore 
velodromlarda başı meşin miğferli, bir motosiklet üze· 
rinde yıldırım gibi uçtuğundan veya on sekiz senelik 
spor hayatında üstüste üç defa koşu şampiyonluğu 

kazandığından değil. Lüsil bilakis Honore'nin koşu -
lara iştirak etmesini hiç istemiyordu. Çünkü her an 
tehlike mevcuttu. 

Halbuki Honore'nin ne ala bir sanatı vardı: Doğ
ramacılık öğreniyordu. Lüsil de çamaşır yıkıyordu. 

Honore ilk kazandığı beş on kuruşu bir koşu moto· 
sikletine vermişti. Herkes pazar günleri eğlenmek 
için binbir yere gider, Honore ise belediye meydanın
dan sabahtan akşama kadar çıkmazdı. 

Sonra bir spor kulübüne yazıldı. Akşam üstü atel -
yesinden çıkınca kulübe gider gece yarılarına kadar 
yarış yapardı. Hele pazar günleri her fırsattan isti -
fade ederek evden srvışırdı. Lüsil onu sık sık göre
mediğinden o kadar müteessir oluyordu ki •. 

Yalnz kışın iyi idiler. İkisi birlikte sinemaya gi
derler, istikbale ait birçok projeler yaparlardı. Hono
re askere gitmeden evel evleneceklerdi. Zaten askere 
gitse de askerliğini ya Paris'te yahut Faris yakının· 
da bir yerde yapacaktı. 

' BÜYÜK HİKAYE 

MOTOSiKLET ŞAMPiYONU 

EViNE 
DONDOGO 

ZAMAN 
Yazan: Rober Diyödone 

ömründe hiç kimse çekmemiştir, Bir telefon sesi onu 
&rper.terek yerinden fırlatır, hiç bir gazeteyi neşe il~ 

arzu ıle okuyamaz " " k" k 
• • '3 un u azaya uğramış sevgilisi-

nın yahu~. onu~ a~kadaşının ismini ve resmini her 
s~!~a~a gorm.ek ıhtımali var. Kocası sadık ve egoistti. 
~usıl ı~ ?er ıstcdiğini yapmıştı, yalnız mesleki ha· 
rıç ... Lusıl onun kendisini rok se d · w · · b'l F k :& v ıgını ı yordu 

a at asla mesut değildi. Artık şimdi taze d w•td.' 
Sinirleri berbattı. Şimdi bir köşeye rekiJse ke'g]ı . ı. 
d"k'l · :& , e ı mış, 

ı ı mış bahçesinin içinde, tavukların, gövercinlerin, 
tavşanların arasında yaşamayı ne kadar a l d 

H . rzu ar ı. 
onore hır gün döndü: 

- Memnun musun ? 

Lüsil onu bütün kuvetiyle bağrına bastı. Yeni al -
dık.l~~ı .~vde tatlı bir hayat kurdular. Yeni evin bah
çesı uzum ve elma doluydu. 

- B:n bu yaşta bir şeyle meşgul olmadan yaşıya-
mıyacagım. 

- Şimdi istirahat et bakalım sonra düşünürüz. 
Ertesi gün oldu. Honorc: 
- Velodrom'a gideceğim, dedi. 
Lüsil hayretinden haykırdı : 

.. - AYo~, dedi. Onun için değil. Biraz para yapmak 
ıç~n aletı edevatı satacağım. Tabii yalnız motosikleti• 
mı satmıyacağım. Belki ufak tefek yarıslar cıkar 

Fakat yaptığı bir koşuda kazandığı muvaffakiyet 
her şeyi altüst etti. Motosiklet koşularına teşvik ve 
koşu idarecileri, onu böyle erken koşmaktan vazgeçir
diler. 

Çeviren: Cahit Beğenç pışmış, beş altı kere köprücük kemigwi k l K 
d . · · 'k' .. ırr mıştı. en. 
ısını ı ı uç kere çok müşkül . 1 .. . . . vazıyet erden kurtar· 

B~ndan başka arkadaşları Honore'y~ bir zi;afet 
vermıye hazırlanıyorlardı. Bir gazetede Honor • . 

Honore askerlikte de koşulara iştirak etti, hep bi· 
rinci geldi. Bütün kıtalar arasında şampiyondu. Ho
nore artık her şeyden vazgeçip kendisini bu spora 
hasretmiş ve Lüsil'den bir sene daha mühlet istemişti. 
Artık anlaşılıyordu: Bir kulüple kontrat yapacak, 

kendisine şimdilik kafi miktarda bir para verecekler, 
muvaffakiyet göstermekte devam ettiği takdirde ge
lecek sene kendisine hayatını ferah ferah kazanacak 
miktarda bir bankada hesap açacaklardı. 

Lüsil onun yüzüne şaşkın şaşkın baktı: 
- Ciddi mi? dedi, demek koşucu oluyorsun? Ne o

lurdu sen doğramacı olsan ben de çamaşırcı? Bunlar 
kötü sanat mı ? 

Honore koşularda çok para kazancağmdan bahset
ti. Fakat Lüsil omuzlarını silkerek : 

- Can tehlikede oldukça eksik kalsın o para! 
Dedi. Fakat çaresiz olarak onun koşulara girmesi

ne muvafakat etti. Çünkü onda koşulara karşı müthiş 
bir hırs vardı. 

Honore onu Velodrom'a koşu seyretmiye çağırdı. 
Fakat Lüsil kabul etmiyordu. Honore onu kazandığı 
muvaffakiyetlerle teshir etmek istiyordu. Fakat yap
tığı son heyecanlı koşuda Lüsil fevkalade sinirlenmiş, 
batta bütün rakiplerini geride bıraktığı halde Lü
ail'in çehresinde sevinç değil hiddet alametleri belir
mişti. 

ğı müd~eti.~ce kimseye muhtaç olmadı. Birkaç hafta 
sonrawbır gun tekrar motosikletini çıkardı. Söktü, tak
tı, yagladı ve hazırladı. Lüsil endişe içindeydi. 

- Gene ne yapıyorsun? 

- Ne yapalım sevgilim geçinmemiz bu yüzden. 
.- Allah göstermesin az daha hayatın gidiyordu, 

hala uslanmadın mı? Sonra, bana vad de etmiştin ... 
- Şimdi ne yapayım sevgilim? Artık yirmi beşin

den sonra tekrar doğramacılığa dönülür mü? Sonra a
dama ne derler? Küçük bir kaza meslekten ayrılmıya 
bahane teşkil eder mi? Sen işin farkında değilsin: 
Bana ilkbaharda çok müsait şartlarla birçok kontrat
lar teklif edecekler .. Lüsil çok kaaznacağız. Daha ö _ 

nümde on senem var ... Senede yüz kağıt, hatta yarısı 
de, elli kağıt bir kenara attık mı, on senede ne eder? 
Beş yüz kağıt. İşte sana köyde bol bol tavuk, tavşan, 
sebze, meyva .. her şey her şey ... 

- Pek iyi ama ben seni on sene nasıl bekliyeceğim. 
Her an heyecan içinde, her an fena bir haber alaca
ğım diye azap içinde yaşamak olur mu? Aman para 
eksik kalsın. Sen gene doğramacı, ben gene çamaşırcı 
olsak da huzur ve saadet içinde yaşasak daha iyi ol
maz mı ? 

- Halbuki sen hiç hesap etmiyorsun. Her meslek
te tehlike yok mudur? Artık bu meslekte muvaffak 
oluyorum, bunu elbette terketmem. Hem sen benim 
işime karışma. 

Lüsil : 

- Aman sus, sus! dedi. Nedense Lüsil bu koşulardan dehşetli surette kor • 
kuyor, ve nefret ediyordu. Son hızlariyle biribirini 
geçmiye çalışan üç motosikklet koşucusuna baktığı 

zaman. içi titremiş, aralarında Honore olmamakla be· 
raber neredeyse Uçfl de bfriblrf arkasından yerlere yu
varlanacaklar ve kanlar içinde kalacaklar diye ödü 
kopmUfhl. 

Honore bir türlü eski sıhatini llulamıyordu. u. 
zun zamandır. sporla mejgul olmadığından 

bütün adaleleri gevıemiı hamlapnııtı. Bunun için ar
tık yavaı yavaı hazırlanması lazımdı. Bütün sonbahar 

mşlardı. Lusıl ıhtıyarlamıştı B kk . . . unca meşa at ve ın-
tızarlar onun taze yüzünde derin de . . ·ı . rın çızgı er aç-
mıştı, Honore ıle aynı yaşta oldug·u hald .. k k 

d . e goren ır 
yaşın a zannedıyordu. Biribirlerine ayn . . . ı sevgıyı, ay-
nı muhabbetı gösteriyorlardı L"" 

· uzumsuz yere artık 
para harcamıyorlardı. Onun için old k 

d H • . u ça paraları 
var ı. onorc nın senede otuz bin frank b' ı· . l 

b k · . ır ge ırı o -
sa aş a bır şey ıstemezdi. Şimdi belki ik' . l' 
1 d L .. . ı mıs ı para-
arı var ı. usıl kocasına : 

. ~.Artık aklımızı başımıza toplıyaJım. Yeryüzünde 
ıkımız kaldık. İhtiyarlar öldüler Ş" l b' 
çekilip rahat edecek kadar param;z v:: e ır kenara 

Derdi. Fakat Honore : · 

- Fakat daha birçok kontratlarım var. Onu şimdi 
terkedemem. İnşallah gelecek sene nihayetinde. Ba
kalım kırkına varayım bir kere ... 

Karısı ne kadar yalvarsa o bilak· .. . .. 
h · . ıs uzerıne duşer 
ıç azalmıyan b~lkı her gün biraz daha artan bir evk 

ve zevkle rnotosıklete binerdi. Kaç kere! § k 
d • er onu a. 

zan ıgı zaferlerden sonra evine kadar tezah" 1 k · . . ur er ya-
para getırmışlerdı. Honore bir çocuk gı'b' . . . ı sevınır: 

.~. Sen ıstediğini söyle, demek ben ihtiyarım ha? 
Goruyorsun ya ihtiyarı ı 

Derdi. Lüsil'in içine şimdi bir dert düş .. t" "Y ·d· . muş u. a 
va ını tutmazsa ... ,, Gelecek sene bırakacağım demişti. 
Fakat sene o kadar uzundu ki B"ır t'' I" l . .. ur u sonu ge mı-
yordu. Her koşu Lüsil'e daha tahamm'u'l .. l" suz ge ıyor-
du. Acaba bir kere de koşularda en geriye kalmıya
cakmıydı? Ne zaman neşe ile gelip de : 

- ~üsil, işte. bıraktım, şimdi memnunsun ya f 
Demıyecek mıydi.? 

yi · e nın 
rmı sene §ampiyon olan Honorc Lansblcn başlığı al-

tında spor hatıraları çıkacaktı. Sekiz gün sonra ga-
zete muharrir' d . ıne ora a zaferle geçen uzun senelerin 
~~f~ıyme.tl~ hatıralarını anlatmak için birçok hatıra 

L'~r_11~rını, fotograflarmı verdi. Çok heyecanlı idi. 
usı e haber vermeden son defa olarak motosiklet

le velodrom'a bir tur yapmak için gitti. Arkadaşları 
ona: 

- Hala bırakmıyacak mısın? 
O cevap vermedi. 

Ertesi gün Lüsil ile birlikte hareket ettiler. Par's•· 
geçerlerken Lüsil hapisaneden kurtulmuş 'b' dı . ı 
Ş . d' 'k' . gı ıy ı. 
ım ı ı ısı mesuttular. 

İlkbaharın kokusu geliyordu. T.üsil evi gü 1 .. 1 a·· ·· N . ze guze 
oşuyor, ono bır bahçıvanla fidanlar, çiçekler hak-

kında konuşuyor, onun gül dallarını, meyva ağaçları
nı budamasına merakla bakıyordu. 

Lüsil odaları hazırlamş, mermer konsolun üzerine 
kocasnın kazandığı bütün madalyalrı asmıştı. Yemek 
odası çok. temizdi, ocakta yanan odunlarla aydınlanı
yordu. Bır akşam Lüsil: 

- İşte böyle olacaktı! 

~e.di. O. k~~ar ~es~t.tu ki, çocuk gibi seviniyordu. 
Par~s .ten ~ırıs~ yegenını, biris de üç çocuklu kız kar. 
dcşını getırtmıye karar verdiler. 
Karısına : 

- Yarın yaz, gelsinler dedi. 

Honore sabah erkenden vaktiyle velodroma' gittiği 
sa:tte bahçeye indi. Mutfakta kebap pişiren Lüsil'e 
bagırdı: 

- Lüsil, bir de şebboy var! 

Gazetesini almak için eski motosikletini işletti: . 
- Şimdi geliyorum! 
Dedi. 

H onore mesleğinde silratle ilerliyordu. Hatti 
bir aralık az kaldı Fransa koşu §ampiyonlu· 

ğunu alıyordu. Tam bu sırada Lüsil'le evlendiler. Sa
adet yalnız sevgiye ve evlenmiye istinat etmez ki, 
emniyet de olmalıdır. Lüsil Honore'yi her bağrına ba
sışta onu bütün tehlikelerden bir an için koruduğun -
dan dolayı yalnız o an için mesuttu. 

müddetince Monmoranıi ormanının yollarında ekzer· 
sizler yapmıya batladı. Bir de masajcı tuttu. Her gün 
kendisine masaj yaptırıyordu. Bazı adamların vücudu 
bakıma çok gelir. İşte Honore de bunlardandı. Az za. 
man içinde kendini topladı ve eski halini aldı. Hatta 
haftada iki kere velodrom'a gidip koşu ekzersizleri 
yapmıya bile başlamıştı. 

Ho~~:e: farkında bile olmaksızın sevdiği kadının 
gençlıg:n.ı h~.rap etmişti. Halbuki Lüsil nışanlısı ve 
kocası ıç_ın _butün hayahnca titremişti. Kocası için ne
ler çekm.ıştı. Kocasının vücudu üzerinde belki yüz 
~.r~ yerı vardı. Her yara bir göz yaşiyle yıkanmııtı. 
Luaıl yalnız onun için yaşıyordu. Onun çektiği azabı 

. ~ilhak~ka -~~e..t gel~i, ama, kır bekçisiyle yol bekçi· 
sının getırdıgı bcJedıye sedyesinin içinde ölü olarak 
g~Jdt.i.. Bir fırıncı kamyonu onu yolun kö~esine atıver
m19 ı. 

Honore'nin mesleği çok mükemmeldi. Her yerden 
teklifler alıyor, fakat kabul edemiyordu. Bundan baş
ka iştigal ettiği spor yalnız para getirmekle kalmıyor, 
vücuden de kuvetleniyordu. 

Artık Lüsil baktı ki ne yapsa, Honore'nin isteğinin 
önüne geçemiyecek, her şey nafile, onun için boynu
nu büküp rıza göstermekten başka çare bulamadı. 

Aradan bir hafta geçtikten sonra duvar ilanlarında 
Honore'nin ko§ulara tekrar iştirak edeceği yazılıydı. 
Honore, tekrar koşuya gireceğini çekinerek haber 
verdiği zaman Lüsil ona kin dolu bir nazarla bakmış Şimdi onun istediği şey Lüsil'i çamaşırcılıktan vaz

geçirmekti. Dediğini yaptı. Zaten çok para kaznıyo.~
du. Civarda küçük bir bahçe ile bir ev satın aldı. Lu· 
ail'i oraya yerleştirdi. Evleneli tam bir sene olmuştu. 

ve sükut etmişti. 
Fakat Honore onun boynuna kollarını dolayarak 

kulağına eğildi, tatlı tatlı bir şeyler fısıldadı. Niha -

Honore Parist'en uzakta olursa telefonla konuşur· 
lardı. Fakat telefon zili her çalışta Lüsil'in kalbi çar
pardı. "Acaba bir vaka mı oldu, acaba Honore'nin ba
şına bir kaza mı geldi?,, diye merak eder dururdu. O
nu karşısında ne kadar güler yüzle görse gene içi kan 
ağlardı. Çünkü Honore bir türlü koşulardan vaz geç
miyor, her dakika için hayatını tehlikeye sokuyordu. 
Halbuki Honore çok neşeli, çok sıhatli ve çok mesut 

görünüyordu. 

İki sene hiç bir kaza olmadan geçti. Fakat bir 
gün Lüsil bahçede nohut tophyordu. Telefon çaldı. 
Gene kalbi şiddetli şiddetli çarpmıya başladı. Hemen 

telefona koştu. 
- Allo 1 Madam Lüsil siz misiniz? Surası velod-

rom müdürlüğü. Honore küçük bir kaza geçirdi de ~-
. y k merak edın u haber vermek için rahatsız ettım. o_ '. . 

lecek gibi değil. Hiç bir şeyi yok. Kendısını hastane-
ye kaldırdık. Merak etmeyin bir şeyi yok ... 

Lüsil'in korktuğu başına gelmişti. Telefonu kapat
tı. Hemen komşuya koşarak kendisini otomobille Pa-

ris'e götürmesini rica etti. da 
· · · d' Honore'yi bir o -Hastaneye bir çılgın gıbı gır ı. 

yet: 
- Seni seviyorum, dedi, ne bu meslek ne de öbürü 

seni hiç alakadar etmez sevgilim. Fakat bir defa ben 
bunun içine girmiş bulundum. Sonra düşün ki moto
sikletle yarış yapmak o kadar tehlikeli değildir. So· 
kaklar ona nazaran daha tehlikelidir. Yolcu yarala
mak, otomobille çarpışmak gibi birçok tehlikeler 
mevcuttur. Eğer bir İtalyan kulübü ile iyi bir kontrat 
yapabilirsem seni İtalya'ya da götüreceğim. 
Demişti. Honore koşuya iştirak edeceği gün Lüsil 

evden kaçtı. Çünkü ilk uğursuz haberi de o evde al • 
mıştı. Lüsil küçük kardejini yanına aldı, sinemaya 
gitti. Fakat perde arasında kardeşini koıu hakkında 
ma!Umat alması için dışarıya gönderdi. Çok geçme • 
den çocuk soluk soluğa geldi. Lüsil'in yüreği gene 
şiddetle çarpmıya başlamııtı. Fakat çocuk: 

- Abla, dedi, Honore birinci gelmiş. 
Fakat Lüsil kocasının bu muvaffakiyetine sevine. 

cek yerde kederlendi. Çünkü Lüsil istiyordu ki, ko
cası eski sıhatini tekrar bulmasın ve kontratlara gir. 
mesin. Halbuki işte yeni bir muvaffakiyet demek ko· 
cası için yeni birçok muhtemel kazaların mev'ut ol
ması demekti. Gene dünyası zından olacak, gene azap 
içinde her an kara haber bekliyecekti. 

Honore yeni muzafferiyetinden döndüğü zaman 
neşesine payan yoktu. Lüeil batını kocasının göğsüne 
dayamııtı. 

ya ayırmışlardır. Hasta bakıcıya sordu. Doktora sor
du. "Üç gün sonra kalkar fakat uzun müddet hastaı:ıe~ 
de kalacaktır Çünkü kalçada kırıklık var. Yarası ıyı 
olsa bile o kı;~klıktan eser kalmıyacak şekilde ince~en 
inceye tedavi edilmedikçe tekrar bir daha koşuya gıre 
rnez. Sanatından olur.,, dediler. 

_ Ne güzel hayat değil mi Lüıil, diyordu. Tehlike 
çok çok uzak artık. Hayatımız hep böyle gül gibi ge -

Lüsil hayretle bağırdı : Ah .. t 
· k' Alla gos er-- Ne? Tekrar koşulara mı gırece · .. .. .. .. 

mesin. Hele bir kere kalksın da koşunun yuzunu ru-

Yasında bile göstermem. . .
1
,. üzerine eğil

Honore gözünü açtığı zaman Liısı 1 

rniş buldu. Lüsil'in ilk sözü şu oldu: 
- Sevgilim artık iş bitti değil mi ? 

•• 1 w artık savuştur· Fakat Honore anlamadı. Hasta ıgı 
dun değil mi?" diyor zannetti. 

Honore artık tekrar hayta kavuşmuştu. Fakat çok 
.. A d · · evde de devam 

çecek. 
Fakat Lüsil inanmıyordu. 

L5sil, on dört yaşındanberi ıiep onun spordan 
vazgeçmesini bekliyordu. Fakat daima : 

_ Her şey yoluna girecek 1 

.... J agrr tedavi ediliyordu. Hatta te avısı .. . 
w• . dondil 

edecekti. Topallıya topallıya evcegızıne · J 
Bereket versin kenarda biraz Earası vardı. Hasta ı-

Derdi. Otuz bet yaşına geldiği vakit üçüncü defa 
olarak dünya şampiyonu olmuştu. Otuz seki.z yaşında 
kendisinden on yaJ küçük olanlar Fransa şampiyon. 
Juğunu elinden aldılar. Artık şimdi ona ihtiyar di· 
yorlardı. 

B.Ytün s~r haf.atında biriok defalar diim>üs. 5il" • Samıun, güzel ve mamur sahil ıehirlerimizden biridir. Yukardaki reıim h .. k .. 
Mer..tır{IJllğı cihetine giden caddey_i gÖ•teriyw , u umet koncıBındQll 
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Y aicının Fehmi çayını kendi 
malı gibi İfİyor 

Ankara'nın bu yarı kenar semtine 
niçin Erzurum mahallesi demişler, 
bilmem. Bunu, mahalleliden de pek 
bilen yok. İhtiyarlar: 

- Vaktiyle Erzurum'dan gelen 
bir aile burada yerleşmiş mahalle. 
nin ilk evleri onlarınmış; sonra son
ra serpilmiş, fakat adı "Erzurum 
mahallesi" kalmış, diyorlar. 

İsmi nereden gelirse gelsin Erzu
rum mahallesi, bugünkü Ankara'
nın en güzel yerlerinden biri olmuş
tur. Ününde açık ve yemyeşil bir 
meydan, biraz ileride yemyeşil bir 
park vardır: fidanlık ... Hatta - e
ğer hikaye doğruysa - mahalleyi 
ilk kuran crzurumlular yeri seçer. 
ken bir kaç yüz sene ileriyi görmüş, 
sağ taraftaki çıplak tepeciğin bir 
gün akasya ormani halini alacağını 
bile düşünmüşler: Hacettepe'nin a
kasya ormanlığına doğru gittiğini 

bilmiyen kaldıysa Yenişehir asfal
tından .geçerken o tarafa bir göz at-
srn ... 

Erzurum kelimesi vaktiyle buma
hallenin ruhuna iılemiş, adım baıın· 
da rastlıyorsunuz: Köprüsü ve çeş
mesi de erzurumludur. Fakat Erzu
rum çeşmesi şimdi yalnız eski an
karalıların bir hatırası olarak kal
mıştır. Yerinde yeller esiyor, otlar 
bitiyor. Daha geçen seneye kadar 
köprüye inen yolun solunda iki üç 
metre alçakta bilek gibi su akardı. 
Yoldan geçerken çeşmede çamaşır 
yıkandığını, testi doldurulduğunu 

görürdünüz. Fakat asıl Kızılca
kıyamet, avuç içi kadar çeşme oyu
ğuna sakalar birikince kopardı. Te
nekeler gümbür gümbür biribirine 
vurulur, sokaktan geçerken: 

- Sabahtanberi buradayım, 
- Ölürüm de sıramı vermem, 
- Dirini şuradan çıkarmam, te. 

nekemi bırak 1 gibi gürültülü laflar 
duyulur ve köşedeki polis noktası 
da olmasa erzurum çeımesindeki su 
kavgalarının kan kavgası olmasm -
dan korkulurdu. 

ÇcftI1cnin yeri toprakla dümdüz 
olunca ortalık sUt limana dönmUf. 

Erzurum mahallesinin güzel bir 
hususiyeti var: Sokaklar açık, ge
niş ve ferahtır. Çocuklar düzlük 
meydanlarda yamalı futbol topları 
sürtüyor, duvarlara çarpmadan 
koımaca, köte kapmaca oynayabili
yorlar. Sepetle çarşıdan gelen ihti
yar bayan, koca yolun ortasında 
küçülüyor, kllçülUyor da, biraz beri
deki çeftI1enin başına biriken toru
nu yerindeki çocuklardan farksız 
oluyor. Halbuki Ankara'nın fU pek 
eski eokaklarında bu sepetli bayan 
ne heybetli görünür. 

Kötedeki bakkal mahallesinde bir 
iki yabancı görünce kendi bakımın. 
dan mana çıkardı: 

- Yeni taıınmıı olmalılar, Uıtiln
deki berber, usturayı müşterinin 

köpüklü yüzünden kaldırdı, burnu
nu cama dayadı; ti sokağın başını 
fırlanıncaya kadar arkamızdan bak
tı. Çefmenin batında güğümlü, tes
tili, bakraçlı küçükler de halimizi 
garipsediler. Teatisinin üstünde sı
rasını bekli yen küçük: 

- A, resim çekiyorlar, diye garip 
garip yüzümüze baktı. Pazarlık yap. 
madan, siyah perdenin önüne oturt
madan, hele parmaklarımızla çene· 
lerini düzeltmeden resim çekmemi
zi pek acaip bulmuıa benziyorlar 
dı. 

Sonra hepsiyle doet olduk, garip
lip kalmadı ortada .... 

Yalnız bu güzel kahvenin Erzu· 
rum'la alakası yok: Adı biraz uzun. 
ca ama zararı yok. O kadar ki sahi
bi Fehmi efe bile "Şehir yurt aile 
bahçesi" ismini uzun boylu dütün
dükten, hani neredeyse gidip tabe
lasını okuduktan sonra, söyledi de
sem caiz ... 

Bu sokaktan geçenler - hele 
mevıim yaz, gün sıcak ve vakıt öğle· 
sonuysa - buraya mutlaka bir kere 
uğrar, terlerini kurufarlar. Biz bile, 
itlerimizin biribirini tepelediği sa. 
atlerde Şehir yurt'un eşiğini sanki 
evciden kararlaştırmııız da gelmi. 
şiz gibi düşünmeden atladık. Hayır 
sahibi bir bina, güneti ertesi gün sa-
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URUM 
mahallesi 

oalia ıcaaar göstermemek üzere ar
kasına saklamış; bahçe, gölge, ıerin 
ve ferahtır. 
Asmaların altından başınızı biraz 

eğmeden geçemiyorsunuz, sağ dıva
rın parmaklıklarına sarılan sarma
şıkları ezmemek için de: 

- Pardon beğim, 
-.Bir dakika efendim, g~bi zayıf 

ricalarla kendinize yol açmanız la
zım. 

Şakır, şakır, şakır ... Yağmur yağ. 
mıyor, tavla oynuyorlar. Geniş bah
çede iki türlü ses çıkıyor. Biri gar-

Yarım saatten beri yek haneıine 
gele atılıyor 

Bir aralık dünya havadisleri ... 

Kaybolan zar pantolon paçala
rıncla bulunamayınca ... 

Erzurum mahallesine girerken 

................ Yazan: """"""""! 
Kemal Zeki 
Gencosman 1 .................................. ~ 

sonların, ocakçıya o malfun, meşhur 
nakaratlı ve ahenkli çay, kahve, nar
gile, veya ayran ısmarlayışı; öteki 
tavla ... 

Fakat aonradan ortaya bir de 
gramofon girince ahenk üçleşti. 
Çöktüğümüz ~rin biraz ilerisin

de oturanların bile saçlarını gıdık
layan asma kollarının altında hara
retli, ama hakikaten hararetli bir 
tavla partisi var. !vazı ne olursa ol. 

sun bu kadar heyecanlı oynanan bir 
oyundan sonra yenmek de yenilmek 
de bir zevktir. Sakın yıcmilmek de 
zevk olur muymuf, demeyin. Ben de 
eskiden öyle .zannederdim. Fakat 
kanaatlerimi timdi tamamiyle de-

ğiftirdim. MağlCıp, iıkemlenin aı
kasındaki caketi koltuğuna alırken, 
kahkahayı bastı da; 

- Toyluk yapar da y-enermiyim 
ıeni hiç, diye bağırdı. 

Böyle güloe güle, bilerek istiyerek 
mağlCıp olan kahramanın ne demek 
istediğini pek anlıyamadık. Kendi 

masalarındaki dört beş merakhyla 

beraber biz de ağzının içine bakma
ğa baıladık. O, kimbilir kaç saatten
beri içilen soğuklukların epey ka
barık yekununu bir avuç ufaklıkla 
ıöndürmeğe çahfırken ilave etti. 

- Yenilince bir daha oynamazsın 
benimle, kendine acemi birini arar-

11n. Bu suretle ben de kekliği elden 

kaçırmıf, ekmekliğimi kaybetmiş 
olurum. 

Ve ,ehadet parmağını, heycandan 
kurumuı dudaklarında gezdirdi: 

- Bu bir parmak baldır, dedi, an. 
larıın yal 

Düşündükçe Erzurum mahallesi
nin talihine gıpta etmemek elden gel 
miyor. Yeni aklıma geldi ki, daha 

doğrusu Şehir yurt'ta garsonların 
genç ve rozetli müşterilere yabancı 
muamelesi yapmadıklarını görün
ce anlamıştım ki, burası üniversite 

Asmaların altında bir nargile to. 
kurdatmak tiryakilerce pek 

makbuldür 

mahallesidir. Üniversite mahallesi
nin kahvesi de bahtiyar sayılabilir, 
sanırım. 

İstanbul' da, Bayazıt;ta şu meşhur 
Eminefendi lokantasının önünde
ki bahçeyi bilir misiniz? Oraya üni
versiteliler vaktiyle akademi der • 
lerdi, sonra ad yeşil'e çevrilmişti. 

Şimdiki ismini bilmiyorum. Hem -
kendi bildiğim adını kullanayım -
akademi yalnız talebenin inhisarın
da da değildir. Aynı zamanda orası 
"Mecmaı üdeba,, da sayılırdı vak
tiyle ... 

Gelelim Ankara'ya... Şehir yur t, 

şimdilik mülkiyeliler tarafından ta
nınmıştır. Yakında hukuk da buma

halleye taşınacak, eh tıbbiye de pek 
uzak sayılmaz. Eğer, imar planı mü
sade ve ömrü vefa ederse o zaman 
devlet kuşu yağcının Fehmi efenin 
başındadır. 

Yağcının Fehmi efeyi tanımıyan 
var mı? Şenliklerde sık sık görülür, 
müsamerelerde ekseriya onu eski 
Ankara efesi kıyafetinde, üç telli 
saziyle alkışlarız. İyi Ankara oyunu 
oynar ve sazın dilinden anlar. 

- Efe, dedik, sen şu kahvenin kı
demlisini göstersene bire ... 

Kalın boynunu sağa sola çevirdi: 
- Nah, dedi, şu duvarın dibinde

ki zatı gördünüz mü? Ey maşallah 
güneşin doğduğunu ö köşeden sey
reder. O saatte ocağı onun için ya
karız. Gece de ışıklar sönmeden bir 
tarafa adımını atmaz. 

Dereden tepeden konuştuk. Ar
kadaşı Osman efeyi sorduk. Yakın
da htanbul'a gitmiş, Orada gördük
lerini dinledik. Ayrılırken aklımıza 
geldi: 

- Dairelerin iki tatili size yara
mıı olmalı efe, 

- Pek zannettiğiniz kadar değil, 
dedi, maamafih şükür allaha ... 

Eskiden saat 5 de daireden çıkan 
memur yemek saatine kadar bizde 
dinlenirdi. Fakat •imdi evine uğra • 
yıp da yemeğini yemeden semtimıze 
baktığı yok ... BoJ mide çayı ne yap
sın? Saat 3 e kadar bu yemek faslı 
sürüyor, ondan sonra tabii rehavet 
faslı başlıyor, şöyle böyle etti 
mi dört... Ondan sonra adamın da 
canı gezmek ister ama, bu sefer de 
yanına ailesi, çoluğu çocuğu takılı
yor: 

- Gezeceksen hep beraber geze
lim, diyorlar. O zaman da bize uğra
madan ya Fidanlık tarafına, yahut 
ta Kurtuluş istasyonuna doğru ka· 
file kafile geçtiklerini görüyoruz. 
Ama, bizim eski müşterilerimizin 
sadakatinden şüphe etmiyeseziniz .. 

Ortasında yer yer kaleler - ama 
futbol topu için direkli kaleler -
dikili geniş çimenliğin bir köşesin. 
de bir küme ağaç ve etrafı kerpiç 
duvarlı, güzel bahçeli şirin bir ev 
vardır ki on on beş sene evel, daha 
bu semt yeşil hasreti çekerken bile 
gene böyleydi. Plan Ankara'sının 

kazması, öbür taraflardaki işini bi. 
tirinceye kadar bu kavaklar mahal
leye hoş bir dekor olacak ... 

Biraz ileride aynı yapıda bir ııra 
ev.Qf ~iııüı 2ni.inden geçen yolun 
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L ..... BİBLİYOGRAFYA ı 
Hukuk birincileri 

İstanbul üniversitesi hukuk fakül
tesi 1937-1938 ders yılı haziran dev
resinde fakülte biricisiyle sınıf ve 
yazılı imtihan birincilerini gösteren 
bir broşür neşretmiştir. Fakülte birin
cisi her sene (pek iyi) derece ile ge
çen ve sınıfları bu derecede geçenler 
arasında da en yüksek notu alan me
zundur. Sınıf birincisi ise, en iyi de
rece ile sınıfı geçenler arasında en 
yüksek numarayı alan talebedir. Bro
şürün neşrindeki maksatlar şöyle hu
lasa edilebilir: 

1 - Muvaffak olmuş talebeye gay
retinin, inkişaf yolundaki kabiliyeti
nin manevi mükafatını vermek. 2 -
Talebeyi sınıf geçme gibi yalnız mad
di ve kısa bir hedefe değil, daima üs
tün ve mümtaz olmağa teşvik, 3 -
Yazılı imtihanlarda, mevzuun tasnif 
ifade şeklini gösteren örnekler ver
mek, 4 - Çalışan ve istikbal vadeden 
genç zekaları memlekete tanıtmak. 
Broşüre fakülte birincisiyle sınıf 

birincilerinin bir fotoğrafiyle kısa 

hal tercümeleri konulduktan sonra ya 
zıh imtihanlara geçilmiştir. İstanbul 
üniversitesinde talebe iki dersten ele
me mahiyetinde yazılı imtihana tabi
dir. Bunlarda muvaffak olamıyanlar 
sözlü imtihanlara giremez. Bu ders
lerden biri her sınıfta medeni hukuk
tur, diğeri her yıl imtihanlardan bir 
ay önce kura ile tayin edilmektedir. 
1938 haziranında birinci sınıfa esasi
ye, ikinci sınıfa cezaiye, üçüncü sını
fa da hukuk felsefesi düşmüştür. 
Medeniyelerle bu üç dersten imtihan 
heyetince seçilen en iyi cevapla her 
dersin profesörünün mütaleaları bro
şüre alfabe sırasiyle konmuştur. Ce
za hukukunda mevzu: 1 - Müddetsiz 
hüküm hakkındaki fikirler, bizdeki 
hükümler, 2 - Cezada temyiz kud -
reti. 3 - Suçluların iadesinde ihtisas 
prensipi. Bu suallerin en iyi cevabı· 
nı Ali Bedri Saltuğ yedi büyük say
fada vermiştir. 

Profesör Dr. Hirsh mütaleasında 
(fikir ifadesinde hukukçunun en bü
yük silahı yazı) ve (imtihanda talebe
nin vazifesi, fikirleri mantıki tesel
sül içinde açık ,muntazam ve muhte
va bakımından doğru olarak ifade) 
olduğunu tebarüz ettirdikten sonra 
324 cevap arasında birinciliği kaza
nanın üstün vasıflarını tebarüz ettir
mektedir. 

Esas te§kilat hukukunda mevzu: 
B ugünkü teşki lat kanunumuza göre 
Türkiye devleti temsili demokrasi 
esasına müstenit kanuni bir cumhuri
yettir. Talebeden bu tarifin şöylece 
tahlili istenilmiştir: 1 - Devlet bir
liği, rejimler arasında demokrasi, de
mokrasinin ferdçilik ve hürriyetçilik 
prensipleriyle devletçilik politikası

nın telifi, 2 - İntihabın manası ve 
sistemleri ve Türkiye için en uygu
nu, 3 - Kanun ve onun hakimiyeti 
prensipi ve bu prensiple cumh'uriyet 
rejimi arasındaki bağlılık. 

En iyi cevabı M. Süreyya Sungar 
13 büyük sayfada vermiştir. Dersin 
profesörü Ali Fuat Başkil altı sayfa
lık mütaleasında hem mevzuu hem de 
cevabı genişçe tahlil etmiştir. 

Hukuk felsefesinde mevzu: Ahlaki 
rasyonalist ve tarihi hukuk mektebi 
nazariyelerinin esasları ve bunların 
müspet hukukun tanzim ve teşekkü
lünde tesirleri. En iyi cevabı sekiz 
sayfa içinde Naşit Kızılay vermiştir. 
Prof. Dr. Richart Honig mütaleasın
da talebenin fikri istiklaliyle birlikte 
cevapların isabetle tanzim ve açık, 

veciz bir tarzda ifade edilmiş olması-

Ayakkabı boyatmak zar atmağa 
mani değildir 

yanında trenin gelip geçişini sey
reden öbek öbek aileler gördük. Şam 
frstığı, kabak çekirdeği satan ço
cuklar, keten helvası, kaymaklı 

dondurma satıcıları aralarında vızır 
vızır dolaşıyor, çocukları avlıyor -
lar. Fazla dolaşmıya gelmez, du
daklarımız gene kurudu, dondurma
cının bizi de avlaması ihtimali var: 

- Dönelim çocuklar, dedik, dö. 
nelim Fidanlık'a .. _ 

nın tercihe sobep olduğvnu anlatmak
tadır. 

Birinci sınıfın medeni hukukunda 
mevzu: 1 - Hukuki muamele, 2 -
Hatanın borçlar kanunumuzdaki tarz 
tanziminde irade ve beyan prensiple
rinin ne nispette cari olduğu. 3 -
Haciz altında bir müsrifin yaptığı bir 
satıştır. En iyi cevabı esas teşkilatta 
da muvaffak olan M. Süreyya Sun
gar yedi sayfa içinde vermittir. Bu 
cevap hakkındaki mütaleayı profesör 
Schwarz yazmıştır. 

İkinci sınıfın medeni hukukunda 
mevzu: 1-Nesep davalarında müruru 
zaman, 2 - Gaiplik kararının miras 
alma ve bırakmaya tesirleri. 3 - Mi
sal olarak tasvir edilen bir motosik
let, otomobil çarpışmasının hukuki 
neticeleri. Bu suallere en iyi cevabı 
beş sayfa içinde Sinan Yavaşça ver
miştir. 

Profesör Ebulula Mardin, mütalea
smda kaza misalini beş sayfa içinde 
tahlilden sonra diğer cevaplara da te
mas ve tercih sebebini tebarüz ettir· 
miştir. 

Üçüncü sınıfın medeni hukukunda 
mevzu: Mirasa ait üç meseledir. Bun
ları en iyi halleden Meliha Ertcm'dir. 
Mütaleayı da Prof. Samim Gönensay 
yazmıştır. 

İstanbul üniversitesi 96 sayfalık 
bir broşürle filhakika birçok maksat
lar elde etmiştir. Ancak, Üniversite, 
broşürün maksatlarını tesbit ederken 
talebenin bu cevaplarından okuyucu -
larm da istifade edebileceğini söyle
memiştir. Bunu biz ilave etmeliyiz. Bu 
eser İstanbul'da Ankara caddesinde 
üniversite kitap evinde az bir bedelle 
satılmaktadır. Tavsiye ederiz. 

Vergiler 
Hakkı Yeniay, umanın icaplarına 

göre değişiklikler geçirmekte olan 
vergi kanunlarını en kolay yoldan ve 
en yakından takip için, son senelerde 
bazı Avrupa memleketlerinde tatbik 
olunan bir sistemi ilk defa memleke
timize sokmuştur. 31 temmuz 938 tari
hinde meri 15 cins vergi hakkındaki 98 
kanun, 11 tefsir, 15 karar, 14 kararna
me veya nizamname, bunlara ait izah
nameler, umumi tebliğler ve talimat
namelerden mühimleri ile birlikte bir 
cilt içinde toplanmııtır. 937 senesinin 
başında başlayıp 938 senesinin orta
sında, bu rakamların ifade ettiği vazi
yetin tespitine müncer olan bu tefeb
büs artık durmadan devam edecek ve 
bundan sonra vukubulacak değişiklik
ler kitaba sokulacaktır. Kanunların ve 
diğer mevzuatın, resmi gazeteden alı· 
nan metinleri o suretle tertip ve tas
nif edilmektedir ki muhtelif kanunlar 
tek bir kanun manzarası arzetmekte -
dir. Tefsirler kanunların sonunda de· 
ğil, ait oldukları maddelerin altında -
dır. Kalamazo biçimindeki bir cilt sa
yesinde, değişen veya eklenen madde· 
lere ait olarak zaman zaman basılan 
mütemmim formaları yaprakları, kita
bın içinde, hükmü kalmamıı maddele
ri muhtevi yapraklar yerine geçirile
rek kitap daima ajur vaziyete gelmek
tedir. Baştarafta umumi bir fihristle 
her vergi grupuna mahsuı orta yer -
lerdeki hususi ve mufa1Sal fihristler, 
mündericatın takibini kolaylaftırmak
tadır. 

Büyük bir emek ve azimle yürütül
düğü ilk bakışta anlaşılan bu teşebbüs, 
bütün maliye memurlarının, ticari ve 
iktisadi müesseselerin, avukatların ve 
hatta bütün mükelleflerin istiğna gös
termiyecekleri ve çok istife eyliye
cekleri cidden mühim ve takdirlerle 
k~rşılanacak bir eser vücuda ~etirm~; 
tır. 

İlk gaz maskesi 
nas il keıf edilmiı! 
Şimdiye kadar gaz maskesinin 

menşeini doğru dürüst bilen yoktU· 
Fakat bugün yeni bir iddiada bulu· 
nularak onun icadını ta on altıncı as• 
ra kadar çıkaranlar vardır. 

Bir zamanlar İngiltere'de salgın 
bir hastalık olmuş, İngiliz doktorları 
bu menhus hastalıkla uğraşmıya ..,e 
sirayet sebeplerini tetkik etmiye bat' 
lamışlar. 

Düşilnmüıler ki, sağlam bir adaf11 
durup dururken aynı hastalığa yak•" 
!anıyor, acaba bu adama bu hastalılc 
nereden geçiyor? Bunun üzerinde 
meşgul olup nihayet ıu neticeye vasıl 
olmuşlar: Hastanın müteaffin koku•" 
sağlam adamın burnundan geçiyor ..,e 
hastalık bu suretle diğerine bulaşt111f 
oluyor. 

Buna kanaat getiren hekimler bıl • 
runa güzel kokulu nebat tıkalım. •

1
: 

dam soluğunu bu otların arasından 11 

sın diye dilşünmüıler. Fakat ot bıJ• 
runda durmadığından, adam zor nef~ 
aldığından otu küçük keıe gibi ~1 

fCyin içine koyup buruna geçirf111~ 
ler, itte ıiıe gaz maskesinin ilk ta111 

ğı ... 
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H i K A Y E 
(HAVA SEFERLERİ) 

Seven kadın kalbi .. Ankara - lıtanbul araaında 

Pazardan mada her gün ı 

l' azan: Diplomata 

t:t 
Yeni yaptırdığı tuvalet çok gilzel 

0Inıuştu. Yolan sevinç içinde kocası
nın çalışma odasına koııtu. Toni, tim
di onu böyle görünce kimbilir ne ka
dar beğenecekti. Oda kapısını yavaş· 
ta açtı. Sessizce içeri girdi. Birdenbi
re olduğu yerde mıhlanıp kaldı. Oda: 
da kimseler yoktu. Zili çaldı. lçerı 
giren uşaktan sordu: 

• - Mösyö nereye gitti? . 
- Bilmiyorum madam. Beş dakıka 

eve} sokağa çıktı. 
Genç kadının bir anda bütün neıe

ai kırıldı. Kocası, kendisine haber 
\>ermeden hiç bir yere gitmezdi. Böy
le birdenbire ne olmuştu? Başına ha
fif bir ağrı geldi. Kırgın bir halde 
Odasına döndü. Endam aynasının kar
§taına geçti. Beş dakika e'lel tuvale
tini ve kendisini ne kadar güzel bu· 
luyordu.Şu anda gözünde hiç bir ıey 
Yoktu. 

İki sene evel, kocasının kazancı 
Pek azdı. Güçlükle geçinebiliyorlar· 
dı. Yolan ev işlerini kendi görüyor
du, Bir ortalık hizmetçisi bile tutma· 
b kudretleri yetmiyordu. O zaman
lar, genç kadın kendi güzelliği ve tu· 
\'aleti ile meıgul olmağa vakit bula
llııyordu. Eaasen hayatları oldukça 
basit geçiyordu. Sosyete ile hiç bir 
alakaları olmadığı gibi sinema ve ti
Yatroya da ancak ayda bir iki defa, 
o da en ucuz yere oturmak şartiyle 
Ridebiliyorlardı. lki sene evel kocası, 
bü:yük bir müessesenin hukuk mUıa
"İrliğini de elde etmege muvafffak 
Oldu. Artık kazançları artmış ve ma~
tafları geni§lemişti. Sekiz odalı bır 
apartnıanda oturuyorlardı. Ahçıları, 
hi~tçileri ve uşakları vard.t. ~os~e: 
te hayatı yaşıyorlar, senede bır ıkı 
defa evlerinde balolar veriyorlardı. 

l'oni, genç ve çok yakışıklı bir er· 
kekti. Sosyetelerinde kocasiyle maş· 
guı olan güzel kadınların sayısı pe~ 
Ç?ktu. Yolan, artık eskisi gibi kendı-
111 ihmal edemezdi. Kocasını elden 
k~çınnamak için iyi geyinmeğe, gilzel 
~0rünnıeğe mecburdu. 

l'elefon çalıyordu. Yolan telefonu 
açtı. Kocası konuşuyordu: 

. - Yavrum affedersin. Çok acele 
bir iginı çıktı. Sana görünmeden e'I· 
~en ayrılmak zaruretinde kaldım. Te-

l~§la masamın Ustllnde mUhim ve giz-
ı b' . ~ ır mukaveleyi unuttum. Yenı uşa-
f1~ henüz ahlakını bilmiyoruz. Onun 
dÇın senden rica edeceğim, hemen °· 
~ntın kapısını kilitle, içeriye kimse 
~1tlnesin. 
~olan gülerek sordu: 
- Ben de girmiyeyim mi 1.'oni? 
- Sen de girme sevgilim. 

ru Ge~ç kadın kocasının odasına doğ· 
l Cıderkcn koridorda uşakla karşı· 
..,attı, Uşağın elinde bir mektup zarfı 
il.tdı: 

tak Bu mektubu bir hizmetçi kız .bı· 
tı, Bizzat mösyöye verilecekmış. 

llı;oı~n §aşırdı. Heyecanını v belli ~t
de ltlege çalışarak zarfı uşagın elın

n llldı: 
de; l>ek ala, ben mösyöye veririm, 

l. 

J:· ~0Yle gizli bir mektubu kocasına 
r~llı &öndcrebilirdi? Meraktan çıldı· 

taktı. Demek bir saat evel evden 
111eaai:ı: · l' b. se he te ııvışmasında da gız ı ır . · 
"q_ p "ardı? .. Her halde işin içinde bır 
~ dtn fırıldağı dönüyordu. Sonra, o· 
~~na ... 
Çi hiç kimsenin girmemesını nı· 
1\ ~·telefonla söylemişti? .. Bunca se· 
>' e ık kocasını yoksa elinden nıi alı· 
Otlardı? .. 

d'ğ'.1'0ni'ye karşı bugüne kadar besle. 
'l.ı ı itimat bir anda earsılıvermişti. 
l? iltfı ~ıp mektubu okumak istedi. 

akat b · Ç" k" · zarf 'lılih . una ımkan yoktu. un u , 
llıar:tliiydü, Mühürün üstünde M. V. 

l) ası okunuyordu. 
li aha fazla tahammUlü kalmadı. 
~ 'Yccanla kocasının odasına koftu. 
~:lı masasının üstünde bir ınücevher 
ttı~ltıu duruyordu. Kutuyu ınuayene 
~ .. ' kutunun üzerinde de M. V. mar· 
"'t ~·· ~ ı::.Oze çarpıyordu. 

engi kül gibi olmuştu. Titr~yen 

Çeviren: F. Zahir Törümkiiney 

parmaklarla kutuyu açtı. lçiAnde iri 
pırlanta taşlarla süslü fevkalade şık 
bir göğüs iğnesi ııııklar saçıyordu. 

Yolan'm dizleri titremeğe başladı. 
Kocası onu aldatıyordu. Buna hiç 
şüphesi kalmamıştı .. Acaba .. bu ~· V. 
markalı kadın kimdı ?.. Gozlerınden 
yanaklarına doğru yaşlar süzülüyor
du. Kocasının en kötü günlerinde, O· 

nun yanında sadık b~r arkadaş ve sa· 
mimi bir dert olarak kalmıştı. Haya
tın en çetin mücadelelerinde on~ ~
!inden geldiği kadar yardım etmı~tı. 
Sadakatinin, aıkının mükafatını şım-
di böyle mi görecekti?... . 

Mücevher kutusunu kapadı. Yerıne 
koydu. Oda kapısını kilitliyerek çık· 
tı. 

Kalbi tıkanacak gibi oluyordu. Ye-
mek salonuna gitti. Koltuklardan bi
rine oturdu. Gözlerini bir noktaya 
dikmiş. dalgın düşünüyordu. Bütün 
hayatı mahvolmuştu ... 

Toni eve her zamankinden bir hay
li geç ~eldi. Yolan, durgun bir tavır
la kocasını sel!mladr. Yemek masası
nın üstünde duran zarfı uzatarak: 

- Bir hizmetçi kız getirmiş bu 
mektubu, dedi. 

Toni, mektubu okudu. Telişla ye
rinden fırladı. Odasına gitti. !ki da
kika sonra, geri d6ndU. Çok sinirli 
görünüyordu: 

- Çabuk yemeğimizi yiyelim. He· 
men halledilmesi icabeden gayet mil· 
him bir itim var, dedi. 

Yeıilköy'den hareket 
Ankıra'dan hareket 
Ankara' dan 
cumarteai r\lnlerl 

8.30 
8.30 

16.00 

Nöbetçi Eczanler 

Pa:ıar 
Pazartesi 
Sah: 

: Halk •e Sakarya eczaneleri 
: Ege ve Çankaya • 
: Sebat ,.. Yeniıebir • 

Çarıamba 
Perıembo 
Cuma: 

ı İıtanbul ecaaneıi 
: Merkez .. 
: Ankara .. 

Cumartesi : Yeni vo Cebeci eczaneleri 

Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, tehir: (1023-1024). - Şehlrlerara-
11: (2341-2342). - Elektrik vo Havacazı 
Arıza mcmurluiu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anban: (3705). - Takıi telefon 
numaralan: Zincirli cami civan: (2645, 
1050, 1196). - Samanpuarı civarı: 
(2806, 3259). - Yeniıehir, Havuzbaıı, 
Bizim takıi: (2323) - Hıvuzbaıı: Gil
ven taksi: (3848): Birlik takai: (2333) 
- Çankırı caddeıi, Uluı takıi: (1291). 

Otobüslerin ilkveaon 
aeferleri 

Ulus M. dan K. dere'70 
K. dere'dcn Uluı M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankıya'dan Ulus M. na 

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

Ulus M. dan Kec;iören'e 
Keçiörcn'den Uluı M. na 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'tcn Uluı M. na 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulus M. na 

Cebeci'den As. fabl.ra 
Aı. fabl. dan Cebeci'ye 

Yeniıehir'den Uluı M. na 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 

Sabah 
İlk 

ıefer 
6.45 
7.15 

7 25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
15.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-

7.00 
7.10 

S. pazarı'ndan AkköprU'ye 6.15 
Akköprii'den S. pazarı'na 7.30 

Akıam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

--17.00 

23.00 
23.00 

1.00 
9.45 

§ U. Meydanıylc istasyon arasında her 
beı dakikada bir ıefer olup tren H• 
manları ıelerler daha ııkur. 

§ U. Meydanıyle YeniıehJr, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında 1&at 8 
den 20 ye kadar vasatl her beı dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on daki· 
kada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

~ Akşamlan Ulus Meydanı•ndan saat 23 
deki aon aelerlerle bunların Ulua mey• 
dam'na dönliıleri ıinemalann daiılıs 
11atleriııe &ibidirler. 

TeahhUtlO 18 • kadardır. 
Poeta 1&at 19 a kadar t.tanbal clhetla• 
mektup kabul eder. 

Zihni o kadar meşguldü ki; karısı
nın kederli halinin farkında bile ol- • 
madı. Yemekten sonra hemen gitti. 
Yolan, çahıma odasına baktı .. mücev-
her kutusu masanın üstünde yoktu .. 
Toni her halde sevgilisine götürmilt· 
tü ... Genç kadın yaıh gözlerle yatak 
odasına gitti. Bavulunu hazırlamağ~ 
başladı. Anasının evine ~önecektı. 
B ndan sonra bu adamla bır çatı al
tı~da yaşamalarına imkan kalmamıt· 

Poata Saatleri 

Ha7darııata'YI ı Her 1&bah 8.20. Her 
akıam l!U5 vı 19.St 
de (Panrteıl, Per
ıembe, Cumartesi 
Toroı alirat.) 

tı. Daha bavulunu yerleştirmeden ko· 

cası geldi. t 
Yolan ne yapacağını gaşırmış ı. 

Toni ko~arak karısını kucakladı. Tat
lı bir sesle söylemeğe başladı: 

- Sevgilim, bilsen ne kadar mah-

b Bugün evlendiğimizin onun· 
cu um. d a iste· 
cu ıldönümü olduğu hal e san 

. ~ 'b' bir hediye alamadım. Bü-
dığım gı 1 Çok şık 
.. "n bunun için koştum. 

tun gu 1 11.tım Yazı 
bir göğUs iğnesi hazır amı',f . da

üstünde duruyordu. Son 
masamın ld H le hiz-
k ·kada her şey alt üst o u. e ' v 

ı getirip sana bıraktıgı 
metçi kızı: d • um zaman. az kalsın 
mektubu o u ug Al u mek-
öfkernden çıldıracaktım. t 
tubu da bir oku. t 

Tren Saatleri 

Samıun hattına : Herr\ln IU5 (Kayse
ri, Sıvaı, Am117a bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır battı : Heraiiıı 9.35 

15.00 

16.05 

Zonıuldak hattı : .. 
Kırıkkalı'yı rayotobllı ,. 

Gündelik: 

2 

Hicr! • 1357 
Cemazil'ihir: 19 

S. D. 
Güneş: 5 09 

Rumf - 1354 
Aiuıtoı: S 

S. D. 
Ak1&m: 19 07 

9 

h yecanla mektubu aç ı . 
Yolan, e d . ~ 

Mektupta şunlar yazılıy ı. 
. · rla geri is· ~ "M" .. rnUcevherı ısra . ı ~----+-r--

osyo, ı affınızı rica edıyo- 5 
tediğimden dolay . . e aldı1l-ınız za· ~-+---ı 

A ı üzerınız & 
rum. Davam A ukat Ucreti ola· 6 

aın yoktu. v . • 
man par iğneyi vermıştım. i 
rak size bu pırlanta amandan beri 

k. ıır1um uzun z 8 
Halbu ı: os bU "k bir ticaret I 
peşinde k~ştuğu f/~ olmuştur. Uc· ~ 
işinde bugün ~u~~d. a ceğiın. Binaen· 
retinizi para ılc : lı.:.ne ve geçmit gün· 
aleyh koca~dan k a t tlı hatıralarını 
terimizin bır ço. v a. iade etmenizi 

1 dıran bu ıgneyı " 

Soldan sağa, yukarıdan ııağıya. 
ı - İpeiin iptidai mevadı. 
2 - Sonuna un •eline uzar, anten 7apıbr 
3 - Bir nevi bic;ak 

can an . den yalvarıyorum. 
tekrar, tekrar sız . 

. • eri verdım. 
iğneyi kendısıne g . 1 k 

- .. . baıka bir hedıye a ına 
Sana munasıp ld ğundan ına-
. tedim. Fakatt geç o u üzülıne. 
ıs k mıştı Sakın . 
ğazalar 8?~n '. evindirecek bır 
y rın ilk ışım, senı a 

a 1 k olacaktır. 
hediye a ~· . erek kocaıına aokuldu. 

Yolan, tıtrıy 
. diceyle sordu: . 

Tonı, en ., ? Neden titrıyor-
- Hasta mıaın .. 

sun öyle? .. d gözlerinden akan ıe· 
Genç ka ın, .. termemek için ba· 

vinç yaşlarını gg~g~ aline yasladı. Son
ını kocasının 

ş bir aeale fısıldadı: 
ra yavat hasta değilim Tonl.. Yıl-

- Hayır, 
nız ~ok, çok Dlesudum .• 

4 - Güzel bir spor. 
5 - Suda yüzer, Sonuna bir K koyarsa· 

nız taneleri ayırır. 
11 - Meydan, eakl poliı iıml. 
7 - Uzaklık. 
8 - Cenglz'in orduıunda kullandıtı can

lı tank iımi. 
9- Ka1&p. 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Puardan maada her ıGn baa
talanm kabul ve tedni eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Halda AP.U1Jmu11 No. 1 

Bu sıcaklarda 

Nevyork ne kadar buz 
ve buzlu l~ki 
sarf ediyor! 

Amerika 'imdi de yeni bir rekor 
yapmııtır. Buz ve soğuk içki sarfiya
tı ... Nevyork Napoli ile aynı arz dere
cesi Uıı:erindedir. Fakat o göklere yük
selen mua?zam binalarının araırnda o 
kadar aıcak olur ki tahammül edilebi
lecek gibi değildir. Gölgede kırk dere
ceyi bulur 

Amerika'da her şeyi büyük rakam
larla ifade etmek, her şeyin istatisti
ğini yapmak merakını ötedenberi bi
lirsiniz. Şimdi de hoş bir istatistik ya
pılmıftır. Bu yeni istatistiğe nazaran 
bütün bir yaz mevsimi Nevyork
ta sarfedilen buz bir yere birik
tirilıe Nevyork'un meşhur beşinci 
caddesindeki bütün yüksek binalar 
buzdan yapılabilecekmit. 

Bundan başka, Nevyork halkının ilk 
bahardan sonbahara kadar içtiği so
ğuk ve buzlu içkiler Hüdıon çayı ka
dar bir çayı beıliyebilecek, hatta on

dan daha geniş ve daha derin bir çay 
meydana getirecekmiş ki üzerinde mü
teaddit sandal ve kayıklar yüzebile· 

cekmif. 

Nevyork'ta bir de buzla mUcadele 
kulübü diye bir kulüp vardır. Bu kulü
bün azaları buz ve buzlu içki kullan· 
mamağı ahdetmişlerdir. Bunların ga· 

yesi evela dişlerini ve midelerini ko
rumak sonra da buz kullanmak delili

ğine karşı mukavemet etmektir. Fakat 
ne yazık ki yedi milyonluk bir inaan 
kütlesinin başına üşüştükleri buzun 
karpsında ancak seksen buz düşmanı 
vardır. 

. . 
- Ankara Valiliği 

1 O Makinist ah nacak 

Ankara Valiliğinden: 

Vilayetimizin muhtelif kaza, nahi
ye ve köylerine konulan aelektörlerin 
aon ve ilkbahar faaliyetlerinde çalıt
tmlmak U:ırere 50 lira aylık ücretli 
10 muvakkat makiniste ihtiyaç var
dır. 

Tlliplerln nihayet 25. 8. 9S8 gllnU
ne kadar viliyet ziraat müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

(2977) 5589 r ............................................... .. 
Askerlik işleri .................... 

Yedek subay olacaklara 
Ankara Askerlik Şubesinden : 

Yedek ıubay olmak hakkını haiz 
mekteplerde okuyarak mezun olmuş 
ve askeri tam ehliyetnamesi olanlar 
1 eylUJ 938 de yedek subay okulunda 
bulunmak üzere sevkedilecektir. 

Bu gibllerin 29 ağustos 938 pazar
tesi gününe kadar yerlilerin yerli 
yabancıların da yabancı Ankara as
kerlik şubelerine müracaat etmeleri 
ve 1 eylül 938 den sonraya kalacak· 
!arın bakaya tanınarak haklarında as
lcerlik kanunun 89. maddesinin tatbik 
olunacağı. (3113) 5709 

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

Kültür BakanhQı 

Kapalı zarf usuliyle yapı ilanı 
Kültür Bakanlığından ı 1 

1 - Eksiltmeğe konulan it: Anka
ra' da Hamamönünde yapılacak orta 
okul inşaatı ve tesisatıdır. Ketif be
deli 325.604 lira 89 kuruştur. 

2 - Eksiltme 26 ağusta. 938 tari
hinde, cuma gilnü aaat 11 de kültür 
bakanlığı orta öğretim genel direk
törlüğünde kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi 
ve buna ait müteferri evrakı 16 lira 
28 kuruş bedel mukabilinde kültür 
bakanlığı orta öğretim dairesinden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (16744.20) liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve Nafıa vekaletin
den 1938 senesi için yapı müteahhitli· 
ği vesikası göstermeleri ve bir defa 
da yaptığı en büyük, buna benzer bir 
işin bedelinin 200.000 liradan az ol
maması ve müteahhidin diplomalı mü
hendis veya mimar olması veya bun
lardan biriyle müştereken teklif yap
ması ve mukaveleyi birlikte imza et
mesi lazımdır . . 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar orta öğretim dai
resine getirerek eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri Jazımdır. Posta ile gönderile
cek mektupların aynı saate kadar 
gelmi! olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatrlmıt olması ve 
taahhütlü olarak gönderilmesi §arttır. 
Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (2958) 5526 

Mahkemeler 
~rıehir Aıliye Hukuk Manke

mesinden : 
Krrşehirin Yenice mahallesinde 

yüzbaşı Halil evinde Mustafa krzı E
mine vekili Akif Davut oğlunun, Ka
zankaya mahallesinden jandarma 
kumandanı Kazım yanında Gaziantep
li Ali Riza oğlu Vehbi aleyhinde açtı· 
ğı boşaruna davasından dolayı icra kı
lman muhakeme neticesinde : 

Askeri Fabrikalar ·~ 

3 Adet kamyon ve 1 

adet otobüs alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (12100) lira 
olan yukarrda yazılı otobüs ve kam
yonlar Askeri Fabrikalar umum mü
dUrlilğü merkez satın alma komisyo
nunca 31. 8. 1938 çarşamba günü saat 
11 de kapalı zaı:fla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (907) lira (50) kuruşu 
havi teklif mektuplarını mezkQr gün
de saat 10 na kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3066) 5613 

Münakasa tehiri 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan: 

17. 8. 938 çarşamba günü ihale edi
leceği 23, 25, 27 ve 29 temmuz 1938 
tarihlerinde ilan edilen bir adet oto
büs ve üç adet kamyonun şartname
lerinde değişiklik yapıldığından mez
kur tarihlerde çıkan ilanlar hüküm-
süzdü~ (3067) 5614 

P. T. T. 
134 takım elbise diktirilecek 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
Kumaşı idarece verilmek, sair mal

zemesi müteahhide ait olmak üzere 
134 takım maa kasket elbise pazarlıkla 
diktirilecektir. Kati ihale 27.8.938 ta
rihinde cumartesi günü aaat 11 de ya
pılacaktır. 

İsteklilerin, izahat almak ve pey 
sürmek üzere her gün Ankarada P. T. 
T. umumi müdürlüğü binasındaki a
lım satım komisyonuna lstanbulda 
Beyoğlunda P. T. T. levazım ayniyat 
şubesi müdürlüğüne müracaatları. 

(2979) 5565 
Tarafların bo§Clrunalarına ve çocuk

ların velayet hakkının anaları davacı 
Emine tarafından kullanılmasına dair 
Krrşehir asliye hukuk hikimliğinden Arsa aranıyor 
verilen 14-6-938 gUn ve 247 No. lu Ankara P. T. T. Müdürlüiünden : 
hüküm verilmi~ ve Vchbi'nin mahalli Ankara P. T. T. müdürlüğünden 
ikameti meçhul olduğundan davetiye Çankaya caddesi üzerinde veya bu cad
ve gıyap kararının Gaziantep ve Ulus delen Kavaklıdere'ye Ayrancıya ve 
gazeteleriyle illn suretiyle icra edilmit Güven evlerine ayrılan caddeler Uze -
olduğundan itbu illnnamenln de gene rinde ve imarcı bina yaptırılmasına 
bu iki gazete lle ilin edilmesine ve ilin müsaade edilecek mikdar ve evaafta 
tarihinden ~tibaren tarafla~ı~ bir aya bir arsa satın alınacaktır. 
kadar temyızi dava etmedığı surette İ t kl'l · A k p T T u . . • . ~ s e ı enn n ara . . • m -
hükmün ke.sbı katıyet edeceğı ılcın o-, dürlüğüne mUracaatları. (3028) 
lunur. 5691 5551 

Terazi alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 

'Wuvakkat teminat Muhammen bedel 
Adet Tartı siansı Lira Lira kuruş 

448 20 ve 40 kiloluk 7685 576 38 
484 10 

" 
5808 435 60j 

600 2 
" 

5400 405 00 
1 - Eksiltme ve ihaleleri ayrı ayrı yapılmak Uzere yukarda miktarla

rile tartı siaıı, muhammen bedel ve muvakkat teminatları yazılı Uç kalem 
teraziler kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur • 

2 - Eksiltme 1-10-938 tarihine müsadif cumartesi günü saat 12 de An
kara'da P. T. T. Umumi Müdürlüğü binasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

s - istekliler her' kalem için muvakkat teminat makbuzu veya banka 
mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat onbire kadar mezkur ko
misyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T.Lcvazım ve tstanbul'da Beyoğlun
da P. T. T. Levazım Ayniyat şubesi müdürlüklerinden parasız verilir. 

(3094) 5699 

Muhtelif fenni malzeme ahnacak 
Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü nelen ı 

Cinai 

1 - Planimetre (R. Reis) 
2 - Tirilin (Rihter) 
3 - Balastro (Rihter) 
4 - Jalon (Altı kö§e) 

5 - Jalon sehpa 
6 - Mika gönye orta boy 45 ve 60 hk 
7 - Hina cetveli (25 lik takım) 
8 - Verniyeli minkale yarım daire. 

9 - Tiribli 
10 - Pusla 

11 - Çelik şerit 

12 - Pirizma 

Adedi Beheri 

8 50 
45 2,S 
20 9 
80 1 

60 3 
60 1 

6 25 
6 50 

40 0,90 
20 2,50 

20 18 

10 12 

Mecmu bedeli 
Lira 

400 
112,SO 
180 

80 

180 
60 

150 
300 

36 
50 

360 

120 

2038,50 

Tafsilit 

1 - Nümunesi merbuttur. 
2 - Sapı iğneli ve altından açılır. 
3 - Mahfazalı 
4 - Kurutulmuş ağaçtan veya ali · 

münyomdan (madeni) 
5 - Başı vidalı pirinçten 
6 - Albert nesler (21 CM;) 
7 - Albert nesler 
8 - İstikamet kolu yarım mitimetr" 

ye kadar taksimatlı (yarın; 
daire). 

9 - Albert nesler marka 
10 - 0,7X0,7 ebadında ahşap kutu 

içinde pusula 
11 - Baş taraftan be~ kırmalı (20 

metrelik) 
f2 - (Rihterin dubludu) 

f - Tapu kadaıtro Fen heyetleri için yukarda cinı evsaf ve miktarı gösterilen fenni levazım açık eltstlt-
me ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 31 ağuıtoı 938 çarşamba günü saat dokuz buçuktadır. 
3 - Beherinin muhammen bedelleri hizalarında göıterilmittir. 
4 - Şartname Umum Müdürlük levazım mildilrlilğünden alınabilir. 

.. 5 - İsteklilerin tamamının muhammen bedeli olan 2038 lira 50 kuruş üzerinden % 7,5 pey akçc ... ilc mezkur 
i"n<J~ Uunım müdürlük levazım müdürlüğünde müteıekkil satın alma komisyonuna müracaatları. (3149) 5726 
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ğı alakadarların malılmu olmak üzere 

RESMİ iLANLAR 
ilan olunur. (3121) 5718 

Kırıple kömürü a lı nacak 
Ankara Levazqn Amirliği Sabo Al

ma Komiıyonundan : 

iç işler Bakanhğı · 
Harita yaptırılacak 

Dahiliye Vekaletinden : 

Siverek kasabasının meskun ve gay
timeskun 340 hektar olmak üzere hali 
hazır hartasının alımı işi aşağıdaki 

şartlar dahilinde eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 7 500 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı parasız Dahiliye 
Vekaleti belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 17-8-1938 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 11 de 
Dahiliye Vekaleti binasında toplana
cak belediyeler imar heyetinde yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olma
ları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 562 lira 50 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika· 
lar. 

C - Kanunun dördüncü maddesi 
mucibince eksiltmeye girmeye bir 
mani bulunmadığına dair imzalı bir 
mektup. 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden münakasaya girme için 
alacakları vesika, 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek· 
tularının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması Iazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(2787) 5215 

Harita yaptırılacak 

I 
gahiliye Vekaletinden :. 

Birecik kasabasının meskun ve gay
rimeskun 270 hektar olmak üzere 
hali hazır haritasının alımı işi aşa· 

ğıdaki şartlar dahilinde eksiltmeye çı
karılmıştır. 

1 - lşin muhammen bedeli 6000 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı parasız Dahiliye 
V ekaleti belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 17-8-1938 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 11 de 
dahiliye vekaleti binasında toplana
cak belediyeler imar heyetinde yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olma· 
ları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 450 lira 00 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika· 
lar. 

C - Kanunun dördüncü maddesi 
mucibince eksiltmeye girmeye bir 
mani bulunmadığına dair imzalı bir 
mektup. 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
§efliğinden münakasaya girme için 
alacakları vesika, 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
l omisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiycnlerin belediyeler imar heyeti 
fen 'efliğine müracaat etmeleri. 

(2788) 5216 

Türk antrasit kömürü ahnacak 
Dahiliye V ekaletinden : 

1 - Vekaletin 938 mali yılı ihtiya
cı için alınacak (450) ton sömikok 
(Türk antrasit) kömürünün mıibaya
aıı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltme 1. 9. 938 tarihinde 
perşembe günü saat (11) de Ankara'
da Ycnişehir'dc vekalet binasında 

toplanacak satın alma komisyonunca 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (11587) li
ra (50) kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat (869) lira
dır. 

5 - İsteklilerin bu baptaki şartna
meyi vekatct levazım müdürlüğün

den almaları lazımdrr. 
6 - İsteklilerin 1. 9. 938 saat (10) 

a kadar teklif mektuplarını satın al
ma komisyonu reisliğine makbuz mu-

kabilinde vermeleri icabeder. 
7 - Posta ile gönderilecek teklif 

mektuplarının 6 ıncı maddede yazılı 
saata kadar komisyon reisliğine gel
miş bulunması şarttır. Postada olacak 
gecikmeler muteber değildir. 

(3090) 5700 

tıyüz kırk sekiz lira 38 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (245) 
iki yüz kırk beş kuruş mukabilinde M. 
M. V. satın alma komisyonundan alı -
nır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad-

Kor hayvan hastahanesi için piya
sada satılan iyi evsafta 20 ton kırıple 
kömürü pazarlıkla satın alınacaktır. 

Tliplerin 19-8-938 cuma günü saat 
10 da Ankara'da Sarıkışla piyade ala
yı satın alma komisyonuna müracaat -
lan. (3124) 5721 

·Millt Müdafaa Bakanlıoı 

Linyit kömürü ahnacak 

- delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarım ihale saatmdan 
en az bir saat evel M. M. V. satın al -
ma komisyonuna vermeleri lazımdır. 

Sade yağı altnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma komiıyonundan : 
1 - Milas, Küllük, Bodrum garni

zonlarının ihtiyacı olan 13650 kilo 
sade yağının 1 ağustos 938 günü tek
lif edilen fiyat gali görüldüğünden 

kanuni şekilde yeniden kapalı zarf 
usuliyle 28. 8. 938 günü saat 16 da 
eksiltmeye konulmu: tur. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
miıyonundan : 

1 - 1890 bin sekizyüz doksan ton 
linyit kömürü kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - Beher tonuna tahmin edilen 
bedeli (8) sekiz lira 25 yirmi beş ku. 
ruştur. 

3 - İhalesi 7-eylfıl-938 çarşamba 
günü saat ondadır. 

4 - İlk teminatı (1169) bin yüz alt
mış dokuz lira 44 kuruştur. 

5 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. Satın alma komisyo -
nundan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel M. M. V. satın al -
ma komisyonun vermeleri lazımdır. 

(3098) 5704 

6 Kalem sis malzemesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Sabo Alma Ko

misyonundan : 
1 - Eksiltme günü istekli çıkını -

yan altı kalem sis malzemesi 22-8-938 
pazartesi günü saat 10 da açık eksilt -
me ile satm alınacaktır. 

2 - İstekliler 37,5 liralık teminat
ları ile birlikte eksiltme gün ve saatin
de M. M. V. Satın alma Ko. da bulun
maları. 

3 - İşbu malzemenin hepsine tah -
min edilen fiat 500 liradır. (3099) 

5705 

Aş kabı alı nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miıyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiyat. (25) yirmi beş kuruş olan 
(100.000) yüz bin adet aş kabı kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı (1875) liradır. 
3 - İhalesi 24 ağustos 938 çarşamba 

günü saat on ikide yapılacaktır. 
4 - Şartnamesi her gün M. M. V. 

satın alma komisyonundan parasız a
lınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel M. M. V. satın al
ma komisyonuna vermeleri lazımdır. 

(2884) 5386/ 1 

Pamuk çorap al.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

riıiıyonundan: 
1 - 10.000 çift pamuk çorap açık 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 3000 li

ra olup ilk teminat parası 225 liradır. 
3 - İhalesi 29 ağustos 938 pazarte

si günü saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanun~n 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle ihale gün ve 
saatında M. M. V. satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(3011) 5568 

Tezkereci palaskae1 ahnacak 
M. M. V ekaleti Satın Alma Ko-

miıyonundan : 
1 - Beher takımına tahmin edılen 

fiyatı 500 kuruş olan beş bin takım sı. 
hiye teskereci palaskası kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 23 ağustos 938 salı gü
nü saat 11 de Ankarada M. M. V. sa
tın alma KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 1875 lira olup şart
namesi 125 kuruşa M. M. V. satın alma 
Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun ikı ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeier · 
le birlikte teklif mektuplarını eksilt· 
me saatından behemehal bir saat eve
line kadar Ankarada M. M. V. satın al. 
ma Ko. reisliğine vermeleri. 

(2867) 5384 

Linyit kömürü ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Beher tonuna tahmin edilen 

fiatı ( 11) on bir lira 50 elli kuruş olan 
( 4230) dört bin iki yüz otuz ton lin -
yit kömürü kapalı zarf usuliyle müna. 
kasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 7-eylül-938 çarşamba 
günü saat (12) on ikidedir. 

3 - llk teminatı (3648) üç bin al-

(3097) 5703 

Kömür a l ınacak 
M. M . V ckaleti Sabn Alına K omis

yonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

(303573) üç yüz üç bin beş yüz yet
miş üç lira (42) kırk iki kuruş olan 
(4473) dört bin dört yüz yetmiş üç 
ton lavamarin kömürü (7488) yedi 
bin dört yüz seksen sekiz ton sömi
kok ve (2790) iki bin yedi yüz doksan 
ton linyit kömürü kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 7 eyliıl 938 çarşamba 
günü saat (11) on birdedir. 

3 - Evsaf ve şartnamesi (15) on 
beş lira (18) on sekiz kuruş muka
bilinde M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

4 - İlk teminatı (15892) on beş 
bin sekiz yüz doksan iki lira (92) 
doksan iki kuruştur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evvel M. M . V. satınal
ma komisyonuna vermeleri. (3096) 

5702 

Kömür al ı nacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komis. 

yonundan: 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

(211992) iki yüz on bir bin dokuz yüz 
doksan iki lira 50 elli kuruş olan 
(10004) on bin dört ton lavamarin kö
mürü ve (2529) iki bin beş yüz yirmi 
dokuz ton sömikok kömürü kapalı 

zarf usulile münakasaya konulmuş -
tur. 

2 - İhalesi 7 eylül 938 çarşamba 
günü saat (13) on üçtedir. 

3 - İlk teminatı (11849) on bir bin 
sekiz yüz kırk dokuz lira 63 altmış 
üç kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (10) on li
ra 60 altmış kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma Ko. nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evvel M. M. V . satın al
ma komisyonuna vermeleri lazımdır. 

(3095) 5701 

Ankara Levazım AmirliOi 

Münakasa tehiri 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
Edremit garnizonunun 1090 ton 

odununun eksiltmesinden sarfı nazar 
edilmiştir. Ve 20-8-938 saat 10 da ya. 
pılacak eksiltmesinin de yapılmıyaca-

2 - Muhammen bedeli 14824 lira 
muvakkat teminatı 1200 lira 80 kuruş· 
tur. İsteklilerin ticaret odasından a· 
lacakları ticaret vesikalarını komis 
yona ibraz edeceklerdir. 

3 - İsteklilerin ihale saatından bir 
saat evel yani 15 de teklif mektupla
rını Mila.s'ta orduevinde alay satın 

alma komisyonuna vermiş olacaklar
dır. Milas, Küllük ve Bodrum sade 
yağları ayrı ayrı bir şartname ile iha
le edileceği gibi Milas, Bodrum sade 
yağları bir istekliye ihale edilebile
cektir. Arzu edenler komisyondan 
parasız şartname alabilirler. 

(3032) 

Arpa 
5572 

alınacak 
A nkar a Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 660.000 kilo arpa kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 39.600 lira 

ilk teminatı 2970 liradır. Kapalı zarf
la eksiltmesi 22.8.938 pazartesi günü 
saat 16 da Erzincan tümen kararga
hındaki Askeri Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. Şartnamesini görmek istiyen
lerin bir adedini 198 kuruş mukabi
linde komisyondan alıp görebilirler. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
belli gün ve saatten bir saat evetine 
kadar 2490 sayılı kanunun 32. madde
sine uygun olmak şart iyle Erzincan 
tümen karargahındaki As. Sa. Al. Ko. 
ya vermiş veya posta ile göndermiş 
bulunacak. (2801) 5219 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazan Amirliği Satın Al

ma Komiıyonundan : 
1 - M. M. Vekaleti ihtiyacı için 

Diyarbakır kor anbarına teslim edil
mek ve parası kor muhasebesinden ve
rilmek üzere 45,000 kilo sade yağı ka
palı zarf usulile eksiltmeye konul -
muştur. İhale günü 1 eylül 938 per
şembe günü saat 11 dedir. 

2 - Muhammen bedeli 38250 lira 
muvakkat teminatı 2868 lira 75 kuruş
tur. Eksiltme Diyarbakır L V. Amir
liği binasında satın alma komisyonun 
da yapılacaktır. İstekliler her gün 
mesai saati dahilinde komisyona mü
racaatla şartnamesini görebilirler. İ

hale gün ve saatten bir saat evel 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde zarf 
ları komisyona vermeleri. (3119) 5716 

Karpuz alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Al

ma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü-

Et a h n O CO k 
Ankara Levazım Amirliği Satın A l ma Komisyonundan : 

M. Bedeli tık T. 
Kıtası Cinsi Kilo L. K. L. K. lhale T. Saat Şekli 

Edirne Koyun eti 83,000 33200 00 2720 00 1-9-938 10,30: K. Z. 
Hd. A. keçi veya 

sığır eti 83,000 24900 00 1867 50 .. ,, ,, 10,30: 

Süloğlu Koyun eti 100100 40040 00 3003 00 1-9-938 15: Kapalı 
Hd. A. sığır veya 

keçi eti 100100 30030 00 2252 25 .. ,, .. 15 : Zarf 

Uzun köprü Ko. eti 28000 11200 00 840 00 2-9-938 11: Kapalı 
Hd. Tb. sığır veya 

keçi eti 28000 8400 00 630 00 ,, ,, .. 11 : Zarf 

1 - Garp hudut tuğay birliklerinin senelik koyun veya sığır veya keçi 
eti ihtiyaçları yukarda yazıldığı gibi kapalı zarf hükümlerine göre eksilt
meye konulmu§tur. Eksiltmeye konulan bu üç cins etten yalnız en ucuz 
fiat teklif edilen et ihale edilecektir. 

2 - Şartnamesini görmek isteyenler Edirne'de tuğay satın alma ko
misyonuna müracaat edebilirler. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat 
evvel kanuni vesaik teminatlarile birlikte komisyona müracaatları. 

(3120) 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al ma Komisyonundan : 

5717 

1 - Tüm. birliklerine bağlı Vize alayı için 41500, Pınarhisar garnizonu 
58500, Demirköy alayı 45000, Babaeski 39000 kilo bulgurları kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeleri 26. 8. 938 tarihine tesadüf eden cu
ma günü Vize alayı saat 11 de, Pınarhisar garnizonu 15 de, Demirköy 16 
da, Babaeski 17 de yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin bildirilen 
günde veya tayin edilen eksiltme saatından bir saat evel teminat ve teklif 
mektuplariyle icabcden sair vesaikin komisyona tevdii 

Ait olduğu mahal Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Vize alayı Lira K. Lira K. 
Pınarhisar garnizonu 7470 00 561 00 
Demirköy alayı 8190 00 615 00 
Babaeski 10350 00 777 00 

5460 00 410 00 
(2988) 5531 

esseecleri için 40.000 kilo karpuzun 
açık eksiltmesi 23 ağustos 938 saat 
12 de Ankara LT. amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3000 lira ilk 
teminatı 225 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Belli gün ve sa
atte kanuni vesika ve teminatla ko
misyonda bulunulması. (2907) 5397 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı 

için 33 ton sade yağı kapalı zarfla 
ihale edilecektir. İhalesi 18. 8. 938 
perşembe günü saat 15,30 dadır. 

2 - Muhammen bedeli 31350 lira 
mukakkat teminatı 2352 lira 25 ku
ruştur. Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalariyle ihale gün ihale 
saatından bir saat evcline kadar tek
lif mektuplarını Lüleburgaz Sv. Tüm. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2853) 5238 

Gürgen odunu ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri ihtiyacı olan 880.000 kile 
gürgen odunu kapalı zarfla eksiltmesi 
22 ağustos 938 saat 12 de Ankara Lv. 
amirliği SA. AL. KO. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19.800 lira 
ilk teminatı 1485 liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülür. İsteklilerin k:ı
nuni vesikalarda bulunan teklif mek· 
tuplarını saat 11 e kadar komisyona 
vermeleri. (2862) 5272 

Sığır eti alınacak 
Ankar a Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Mersin garnizonundaki kıtaa

tın bir senelik ihtiyacı olan 145 bin 
kilo sığır eti kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konuldu. Eksiltmesi 17 a
ğustos 938 çarşamba günü saaat 16 da 
Mersin As. şubesinin üst katında 

askeri gazinosunda As. Sa. Al. ko
misyonu tarafından yapılacaktır. 
Zarflar aynı günde açılış saatından 

bir saat eveline kadar kabul edilir. 
2 - Muhammen bedeli 21750 lira 

muvakkat teminatı 1632 liradır. Faz
la bilgi edinmek istiyen istekliler 
As. Sa. Al Ko. da mevcut bulunan 
şartnameleri her gün görebilirler. 

(2834) 5230 

Arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan: 
1 - Muhafız alayı hayvanatı için 

576.000 kilo arpanın kapalı zarfla ek
siltmesi 5 eylül 938 saat 12 de Ankara 
LV. amirliği satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 31.680 lira 
ilk teminatı 2376 liradır. Şartnamesi 
158 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınabilir. Kanuni vesikalar da bulu
nan teklif mektuplarını saat 11 e ka
dar komisyona verilmesi. (2991) 5591 

Sığır eti alınacak 
A nk ara Levazım Amirliği Satın 

Alma Kom isyonund an : 
1 - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri 

için 74.000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
satın alınacaktır. 

2 - Sığır etinin beher kilosu 25 
kuruş biçilmiştir. 

3 - !halesi 18. 8. 938 perşembe gü
nü saat 17 Çanakkale Mst. Mv. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat 
evcl teminat akçeleri olan 1387 lira 
50 kuruşu ve ihale kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki vesaik ile bir saat e
vci komisyona müracaat etmeleri. 

(2835) 5231 

Kaıar peyniri ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Al

ma Komiıyonundan : 
1 - Harp okulu için 6800 kilo ka

şar peynirinin kapalı zarfla eksiltme
si 25 ağustos 938 saat 12 de Ankara 
Lv. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5100 lira 
ilk teminatı 382 lira 50 lr,ı.ıruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülür. Ka
nuni vesikalarda bulunan teklif mek
tuplarının saat 11 e kadar komisyona 
verilmesi. (2908) 5398 

4 pavyon yaptı rllacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Korniıyonundan : 
1 - Diyarbakır defi tayyare batar

yaları için iki ve obüs bataryaları için 
iki ceman dört pavyon inşaatı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmutşur. 
Eksiltme ayrı ayrı ve toptan yapıla
caktır. Eksiltme 12 eylül 938 pazar -
tesi günü saat 12 de Diyarbakır LV. 
Amirliği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Defi tayyare batarya hangarı
nın birinin keşif bedeli 75.688 lira 8 
kuruş ve ikisinin keşif bedeli 151.376 
lira 16 kuruş ve muvakkat teminatı 
8818 lira 80 kuruştur. 

3 - Obüs bataryalarının beherinin 
keşif be<ieli 36,789 lira 70 kuru§ ve i-

16. 8 - 1918 

kisinin ccnıan 73.579 lira 4Q kı.K\A§tur. 
Muvakkat teminatı 4929 liı:adıc. Defi 
tayyare batarya hangarlarının ihale 
bedelinin on bin lirası 938 mali sene
sinde ve kor muhasebesindeki tahsi· 
sattan ve mütebaki kısmı da 939 ma· 
li senesinde ödenecek bonolara rapt 
edilecektir. 

4 - Obüs batarya hangarlarının da 
beş bin lirası 938 mali yılında ve kor 
muhasebesindeki tahsisattan ve müte· 
bakisi 939 senesinde ödenecek bono· 
lara rapt edilecektir. Keşif ve proje
ler 11 lira 45 kuruş mukabilinde kor 
inşaat şubesinden alınabilir. İstekli· 
ler her gün mesai saatları dahilinde 
keşifname ve şartnameleri Diyarıbakır 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun· 
da görebilirler. 

5 - İstekliler belli gün ve saatte 
usulü dairesinde hazırlanmış teklif 
mektuplarını ve bu işleri yapabilecek· 
lcrinc dair nafıa vekaletinin talimat· 
namesine uygun vesaikile birlikte i· 
hale saatından bir saat evvel komis· 
yona vermeleri. (3122) 5719 

Kuru (ayır olu alma(ak 
Ankara Levazım Amirliği S.tııı 

Alm a Komisyonundan : 
1 - Erzincan askeri satın alma k<>· 

misyonundan 440.000 kilo kuru ~ayır 
otu kapalı zarfla eksiltmeye konul. 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 15.400 lira· 
dır. İlk teminatı 1155 liradır. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 19.8.938 cuma günu 
saat 16 da Erzincan tümen kararga· 
hında askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesini görmek is· 
tiyenler her gün komisyondan parasıı 
alıp görebilirler. İstekliler teklif 
mektuplarının belli gün ve saatte:ı 

bir saat eveline kadar 2490 sayılı ka· 
nunun 32 maddesine uygun olmak şar· 
tiyle Erzincanda tümen karargahmda 
ki As. Sa. Al. Ko. na verilmesi veya 
posta ile gönderilmesi (2792) 5217 

İnşaat mü na kasası 

A nkara Levazım Amirliği Satıtl 
Alma komisyonundan : 

ı - Kapalı zarfla eksiltmeye konu 
lan Mareşal Çakmak hastanesiniıı 
güney pavyonu ile koridoruna istek 
li çıkmadığından bir ay için netice 
lendirmek ve talip çıktığı takdirde 
her gün pazarlığı yapılmak üzere pa 
zarlığa çıkarılmıştır. 

2 - Tahmin bedeli 28651 lira 6 k\l 
ruş ilk teminatı 2148 lira 83 kuruştut 
Şartnamesi her gün Erzurum askeri 
satın alma komisyonunda görülebilit 

(3010) 5567 

Pirinç a lınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn JJ 

ma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakır garnizonu kara bi! 

tiklerinin senelik ihtiyacı olan 84,00-
kilo pirinç kapalı zarf usulile eksili 
meye konulmuştur. Eksiltme 9 eyl~ 
938 cuma günü saat 11 de Diyarbak 
Lv. Amirliği binası dahilinde satına 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16.800 Ji 
muvakkat teminatı 1260 liradır. lstelı' 
lilerin her gün mesai saat dahilind 
$artnamesini komisyonda görebilirlt 
Ve ihale günü ve saatten bir saat e' 
vel usulü dairesinde zarflarını komi 
yona vermeleri. (3123) 5720 

. lstanbul Deniz Levazım AmirliOi 

Sabun alınacak 

Deniz Levazım Satın Alma 
miıyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 30481 l 
ra 75 kuruş olan 107900 kilo sabull 
eylCıl 938 tarihine rastlayan perşe~ 
günü saat 14.30 da kapalı zarf usul 
alınmak üzere münakasaya konulnı 
tur. 

2 - Muvakkat teminatı 2286 lira 
kuruş olup şartnamesi Komisyon 
her gün 153 kuruş bedel mukabil 
de alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kaf1 
nun tarifatı dahilinde tanzim ede' 
leri kapalı teklif mektuplarını bt 
gün ve saatten bir saat evveline 
dar Kasımpaşa'da bulunan komisf 
başkanlığına makbuz mukabilinde 
meleri. (5367-3109) 5708 

Pirin( al macak 
Deniz Levazım Satın Alma 

misyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 29928 

ra 50 kuruş olan 119.000 kilo pi! 
1 eylül 938 tarihine rastlayan per 
be günü saat 11,30 da alınmak ii~ 
kapalı zarf usulile münakasaya Jcol' 
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 2244 Jitl 
kuruş olup şartnamesi 150 kuruŞ 
del mukabilinde her gün komisf 
dan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı JcJ, 
nun tarifatı dahilinde tanzim ede' 
leri kapalı teklif mektuplarını 1ı' 
gün ve saatten bir saat evveline 
dar Kasımpaşada bulunan komi•. 
başkanlığına makbuz mukabil; 
vermeleri. (5365-3107) 570 
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, 52 kuruştur • 60-70, 80 beygirlik buhar lokomobili k . men omısyonunca yapılacaktır. 
2 - Eksiltme 17-8-938 çarşamba ve elli kilovat amperlik altarnatör ve 

1 - Muvakkat teminat 500 lira -
günü saat 11 de Niğde vilayeti daimi tefk Ievhah tevzi tablosu ve bunlarrn drr. 

encu··men odasında toplanan komisyo - te erruatı ile montajları kapalı zarf 2 B . . 
. 1 4llc - u ışe aıt şartnameier ve ev-

KÜÇÜK İLANLAR 
nunca yapılacaktır. usulıy e m~nakasa~a onulmuştur. rak şunlardtr : 

3 _Muvakkat teminat 478 Iiradtr. 2 - Keşıf bedelı on üç bin yüz li-d A - Eksiltme şartnamesi, 
Elektrik tesisah lllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllll .. llllfllltıı•ı•ıııı 

Mudanya Belediyesinden : Bu işe ait şartnameler şunlardtr : ra ır. B - Mukavele proje.si, 

l - Eksiltmeye konan iş: Mudan
ya' da mevcut elektrik tesisatına ila
Yeten 110 beygir kuvvetinde bir loko
tnobil ile buna aid teferruatı mihani
kiye ve inşaiyedir ve eksiltme kapa
lı zarf usulile yapılacaktır. 

A - Eksiltme şartn. am. esi, 1 3 - Bu işe ait evrak şunlardır. C f" İ 
A) Fenni şartname - Na ıa şleri şeraiti umumiyesi 

B - Mukaveel pro3esı.. • 1 B) Keşifname 

1 

D - Şose inşaatma dair fenni şart-
Vergiler 

1 .................................................... : 

1 D~tÜ;~I~ k~ç~k~l!~,:~~rl l • 
C _ Nafia İşleri şeraitı umumıye- n 

C) Eksiltme şartnamesi ame, 
( Hakla Y eniay ) 

sı, D) Mukavelename E - Hususi şartname 
D - Hususi şartname, E) Planlar F - Keşif cetveli, silsilei fiat cet-
F - Keşifcetveli, silsilei fiat cetve- 4 - Arzu edenlere bu evrak Amas- veli, metraj cetveli. 

Bütün vergi kanunları, tefsir, ni
zamname ve izahları ile bir arada. Ka
lamazo şeklinde bir cilt ve sürekli mü
temmim forlara abone kaydolunmak 
sayesinde daima ajur vaziyet takip 
edilebilir. Fiat: 3 lira. Akba - Ankara. 

: Bir defa için 30. Kuruş : 

J 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 

2 - Keşif bedeli 23707 yirmi üç bin 
Yedi yüz yedi liradır. 

1i ve şose inşasma ait keşif hulasası. ya belediyesinden parastz olarak G - Grafik. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra- gönderilir. İstiyenler bu şartnameyi ve evrakt 

ktnı bedelsi zolarak Nafia dairesinden Nig~ de Nafia Müdürlüg~ünde go··reb't _ 3 - Bu işe aid şartname ve evrak 
ş_unlardır. 

5 - Eksiltme 1 teşrinievel 1938 ta-
alabı'lı'rler. (5239 - 3021) 5547 lirler (5237 3019) 5545 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename. 
C - Fenni şartname. 
D - Keşif evrakı. 
E - Projeler. 
!stiyenler proje ve şartnameleri 

Mudanya belediyesile !stanbul'da 
Galata'da, Assikürasyoni jenerali ha
nında elektrik mühendisi Hasan Ha
let Işıkpmardan görebilirler. 

4 - 9.8.938 den itibaren ihaleye ko
nulmuş olan bu işin ihalesi kırk beş 
gün sonra yani 22-9.938 perşembe gü
nü saat on birde Mudanya belediye 
encümeninde yaptlacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1781 liralık teminat akçe
sini, veya muteber bir banka mektu
bunu ihale günü ihale saatından bir 
saat evvel belediye veznesine yatıra
rak makbuz ahp ihaleye bu makbuzla 
girmesi ve müteahhitlik vesikasile 
tnali vaziyeti hakkında ticaret odasm
dan alman vesikayı ve işin ehli oldu
ğuna dair nafta vekaletinin ehliyet 
'lesikasını göstermesi şart olduğu gi
bi eksiltme ve ihalede 2490 sayıh ka-
nun hükümleri caridir. 5728 

Veteriner alınacak 
Ayvalık Belediye Reisliğinden : 

(65) lira ücretli belediyenin fenni 
tnezbahası veterinerliği münhaldir. 
Emekli veterinerlerimizden talip o
lanların vesaiki ile müracaatları. Ha
riçten talip vukuunda harcirah veril-
tnez. 5480 

Elektirik tesisatı 

Rize Belediyesinden : 

1 - Rize belediyesi tarafından yap
tırılacak şehir elektrik santral bina
sı ve şebeke tesisatı bir ay evvel k_a
palı zarf usulile eksiltmeye vazedıl
miş talip zuhur etmemiştir. 

Santral binasiyle elektrik şebeke 
tesisatı işi tefriş edilmek ve hususi 
şartnamede bazt değişiklikler yapıl
mak suretile keşif bedeli altmış üç 
bin altı yüz otuz iki lira otuz kuruşa 
baliğ olan elektrik, tesisat işi ve se
kiz bin sekiz yüz doksan sekiz lira 
kırk iki kuruşa baliğ elektrik santral 
bina ve muhavvele merkezi işi ayrı 
ayrı olarak yine kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Her iki işe ait şartname ve di-
ğer evrak şunlardır. 

A. - Eksiltme şartnameleri 
B. - Mukavelename 
C. - Proje 
D. - İnşaata ait fenni ve hususi 

şartnameler 
E. - Hutasai keşif bedelleri. 
İsteyenler bu şartname ve evrakm 

beher nüshasmı 363 kuruş mukabilin-

rihine rastlıyan cumartesı günü saat · -
on birde Amasya belediye dairesinde Taş kırdınfacak 
yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat dokuz yüz Niğde Nafia Müdürlüğünden : 
seksen iki buçuk liradtr. Eksiltmeye Niğde - Nevşehir yolunun 20 + 
girmek istiyenlerin bu meblağı bele- 000 - 32 + 000 kilometreleri arasm
diye veznesine yatırmaları veya 2490 da hazırlanmtş 5000 metre mikap ta
No.lu eksiltme, artırma ve ihale ka- şın kırılması. · 
nununa tevfikan banka mektubu veya A~tk eksiltme 29-7-938 tarihinden 
sai rteminat göstermeleri ve şimdiye başlıyarak 17.8.938 çarşamba günü sa
kadar bu gibi işler yaptıklarmı ve at 11 de.Niğde vilayeti daimi encüme
bu husustaki fenni kabiliyetlerini ninde yaprlacaktrr. 
gösterir ve kanunun tarifine uygun 1 - Muhammen bedeli 5600 lira . 
vesika ibraz eylemeleri ve bunlar dır. 
bir şirketi temsil ediyorsa musaddak 2 - Muvakkat teminat 420 lira -
vekaletname ve mukayyet bulunduk- dır. 
lan ticaret odasından son tarihli bir Bu işe ait şartnameler şunlardır. 
vesika göstermeleri şarttır. A - Eksiltme şartnamesi, 

7 - Teklif mektupları beşinci B - Mukavele projesi, 
maddede yazılı saatten bir saat evel D - Nafia İşleri şeraiti umumiyesi 
belediye dairesine getirilerek mak- G - Fenni şartname 
buz mukabilinde belediye reisliğine E - Hususi şartname, 
verilecektir. Posta ile gönderilecek F - Keşif cetveli, silsilei fiat cet· 
mektupların nihayet mezkur saate veli, metraj cetveli. 
kadar gelmiş ve dış zarfmın mühür tstiven1er bu sartnamevi ve evra
mumu ile kapattlmış olması lazımdır. kı Niğde Nafıa müdürlüğünde göre-

8 - Teklif mektupları 2490 No.lu bilirler. (5238/ 3020) 5546 
kanunun tarifatma tamamiyle uygun 
oıarak hazırıanmış oımahdır. 5110 Okul binası yaptırılacak 

Elektrik tesisatı 
lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
24-8-938 çarşamba günü saat 15 de 

de Rize belediyesinden alabilirler. 
3 - İşbu elektrik santral tesisatile Çankırı Belediye Riyasetinden: 

santral bina inşaatı ayrı ayn olmak ü-

İstanbul'da nafia müdürlüğü eksiltme 
komisyonu odasında (22970) lira keşif 
bedelli Nişan taşı kız orta okulu ikmali 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmi
ye konulmuştur. 

zere 8.8.938 tarihinden itibaren 30 Çankırı belediyesinin (8380) lira 
gün müddetle eksiltmeye konulmuş- bedeli keşifli elektrik tesisatından 
ve ihalesi 7.9.938 çarşamba günü elek- makine ve malzeme kısmı kapar zarf 
trik işi saat 10 da ve bina inşaat işi usuliyle münakasaya konulmuştur. 

aynt günde saat 11 de Rize belediye- 1 - İhalesi 9. 9. 938 cuma günü sa
sinde müteşekkil komisyonda ihalesi at 16,30 da Çankm belediye encüme-
yapılacakhr. ni huzuriyle yapılacaktır. 

4 - Her iki eksiltme kapalı zarf 
usulile olacakttr. 2 - İsteklilerin keşif bedelinin 

Mukavele, eksiltme, baymdırhk iş· 
leri genel, hususi ve fenni şartnamele
ri, proje keşif hüiasasiyle buna müte
ferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. ...................................... ! 

AYETLER .................................... 
iıme suyu projesi tanzimi 

Ant.alya Belediyesinden : 

1. - Eksiltmeye konulmuş: Antal
:Ya şehri içme su projesi . tanzimi, ke
§İf bedeli 7.500.- liradır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is- yüzde yedi buçuğu olan (627) lira 
teklilerin elektrik santral ve muhav- elli kuruş teminat akçasmrn ve 2490 
vele merkez binası için altr yüz alt- sayılı kanunun 10 uncu maddesinde 
mış yedi lira otuz sekiz kuruş ve e- yazılı olduğu üzere lazım olan vesa
lektrik santral ve şebeke işi için dört ik i ve teklif mektuplan nx ihale saa
bin dört yüz otuz: bir lira altmış iki tından evel encümene vermeleri la
kuruş muvakkat teminat vermeleri ve zımdır. 

Muvakkat teminat (1723) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en 

az (20000) liralık bu işe benzer iş yap
tığına dair nafia vekaletinden alınmış 
938 yılına ait ehliyet ve ticaret odası 
vesikalarım havi kapalı zarflarını 24-

8-938 çarşamba günü saat 14 e kadar 
İstanbul nafia müdürlüğüne vermele-
ri. (5152-2997) 5508 

Muhtelif inşaat 

5696 

Satılık : 

Satılık otomobil - Beş kişilik se
kiz silindirli bir Buik otomobili satı -
lıkttr. Görmek için saat 14 den son
ra 1062 telefon numarasmda B. Rüş
tü'ye müracaat. 

Acele satılık bağ _ Çankaya'da 
İran sefarethanesi arkasmda Hanif 
zadelerin bağına bitişik 537 5 m2. 
Merkez eczanesinde Cafer. 

5588 

Acele satılık ev - Senede 1200 li
ra gelirli, asfaltta 2 daireli 7 odalı 
bütün konforlu. Müdafaai Hukuk 
caddesi. Numara 98 5582 

Acele satılık - 6 silindirli az kul
lamlmtş ekonomik kapalı bir Reno. 
Müracaat Tel: 2951 5616 

Satılık ev ve bağ yeri - Keçiören 
Tepebaşı durağına 4 dakika eski erka
mdarbiye yolu üzerinde 35 No. İçin-
dekilere müracaat. 5618 

Satdtk ev - Altındağ mahallesi 
Telsiz caddesi 482 numara. İçindeki
lere saat 12 den 8 e kadar müracaat 
edilmesi. 

Satılık motör - Çok az kullamlmış 
D K W marka 7 alman beygirlik zarif 
bir motör. Müracaat. İş dairesi reisli-
ğinde Şadan Rüma 5576 

Satılık kalörifer - Az kullanılrmş 
üç kazan 350 metre radyatör ve boru
lariyle Tel. 2487 Kemal Hamdi Avun-
duk'a müracaat. 5672 

Satılık - Yenidoğan mahallesi 
Eskişehir sokağında 254/ 255 numa -
ralr evler acele satılıktır. İçindekile -
re müracaat. 5692 

Kiralık: 

Dört defa için 80 Kuruş 
l D evam!I küçük ilanlardan her defası 
i iç in 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa 

1 
neljredilecek ~ir ilan için 140 kuruş 
almacaktır. Bır kolaylık olmak üzere 

f 
her s~_tır, kelime aral:ı~ındaki boşluk~ 
la.r mu,s~~s~a 30 harf ıtıbar edilmiştir. 
Bır kuçuk ıian 120 harften ibaret ol-

i malıdır. : 
i Dört satırdan fazla her satır için ayrı- J 
L:~=~~.

1

:~::: ... - .................... f 
Kiralık ev - Tuna caddesinde oto

büse 2 dakika mesafede müstakil bah
çeli garajlı ve bahçesinde ayn hiz -
metçi odast bulunan 4 odalı tam kon. 
forlu. Tuna caddesi 24 Tl: 3 7 67 her -
gün görülebilir. 5694 

Kiralık oda - Orduevi karştsm
da Hasan Hadi apartımamnm birin -
ci katında 4 numarada aile yanında 
mobilyeli mobilyesiz banyo ve kon
forlu. İçindekilere müracaat. 5714 

Dairelere elverişli apartnnan -
Vekaletler karşısında 40 odalt, kalo
rifer, sıcak su, jaluzi ve her türlü 
konforlu bina kiralıktır. Tel: 3225 

5693 

Kiralık - Yenişehir Tuna caddesin
de Yenipazar yerinde Ferit apartıma -
nında bir daire 3 oda, bir hol. 5517 

Kirahk daire - Kooperatif arka
sında Ağaoğlu apartımanmda 3 oda 
su dahil 45 liraya. Civarmdaki Bakkal 
Ali Kaztm'a müracaat. 5577 

Kiralık oda - Mobilyalr veya mo
bilyastz Yenişehir İsmet İnönü cadde-
~ No. 74 5627 

Kiralık daireler - Yenihal arka -
sında Yenihamam apartımanmda ü
çer odalı 2 daire kiralıkttr. Konforu, 
fevkalade manzarayı haizdir. Tel: 
3714 5670 

Kiralık - Mobilyasız güzel bir 
oda I_<iralıktrr. Bir bayan i"indir. Çan-
kaya caddesi No. 3 5673 

İş arayanlar : 

Dans merakldanna - Müsait şe -
raitle evlerde dans dersi verilir. Sa
manpazarı Batıyol S. No. 52 de (B. 
G.) namına tahriren müracaat edilme -

2. - Eksiltme 2-9-938 tarihine rast
layan cuma günü saat 11 de Antalya 
belediyesinde kapalx zarf usulile ya
pılacaktır. 

bundan başka gerek elektrik ve ge
rek santral, binasmr yapabilecekleri
ne dair ehliyet ve müteahhitlik vesi
kalarını ibraz eylemek şarttır. 

6 - Yukarda üçüncü maddede ya
zdı esaslardan bir saat evveline kadar 
talipler Rize belediyesi namına ban-

3 - Proje ve şartnameler Çankırı 
belediyesinden ve lstanbul'da Zindan 
kapıda 62 No. (Telefon 21323) İstan
bul Alçt mağaza sahibi Kivork Ma İzmir Belediyesinden : 

Alsancakta hava gazı fabrikası bi
nası dahilinde yaptırılacak hava gazı 
istihsal ocağına ait temel, bina, çatt 
ve baca inşaatı işi 11-8-938 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf
h eksiltmeye konulmuştur. 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ko
operatif evlerinden 8 oda kalorifer, sı
cak su tesisatı, geniş bir bahçe ve ga
rajı muhtevi bir ev kiraliktır. 1103 
numaraya telefon edilmesi. 5440 ~ 5ffl 

3. - İstekliler, eksiltme şartname
si, mukavele projesi, Nafıa Vekaletin 
den içme su projelerinin hazırlana
cağxna dair talimatname hususi fen
ni şartname ve ilişik resmi Antalya 
belediyesinden parasız alabilirler. Ek 
Siltmeye girebilmek için isteklilerin 
825.- lirahk kati teminat vermesi, 
lso bin lirahk keşif bedeli tutarı o
~an bir içme su projesi laakal 4 adet 
1Çrne su projesi yapmış bulunmasr. 

4. - İsteklilerin teklif mektupla
rını ikinci maddede yaztlı saatten bir 
saat evveline kadar Antalya belediye 
reisliğine makbuz mukabilinde ver· 
fileleri kabul edilemez. (3146) 5724 

Malatya meyvecilik istasyonu 
binalan eksiltmesi 

Malatya Meyvacıhk istasyonu Di· 
rektörlüğünden : 

h 4fi232 lira 23 kuruş keşif bedelini 
avi olup Malatyada yapılacak mey

\'e ·1· . cı ık istasyonu binaları 16-8-938 ta-
tıhinden itibaren 15 gün zarfmda ka
l>a)ı zarf usulü eksiltmeye konulmuş
tur. 

Eksiltme 31-8-938 gününe rastlayan 
Çarşaınba günü saat 14 de Malatya zi
taat direktörlüğünde yapılacagtır. 
1 l"vtukavele eksiltme baymdırlik iş-e . ' , 
1 rı genel, hususi ve fenni şartname
er· 'd di ~1• Proje, keşif hulasası ile buna aı 
. ~er evrak her gün Malatya Meyve-

CıJık . 1 .. - .. d gö t" ıstasyonu Direktör ugun e -
Ulebilir. 

~uvakkat teminat 3467 lira 41 ku
tı.ıştur. 

b Eksiltmeye girebilmek için bu i~e 
«enzer 25 bin liralık iş yapttğma daır 
ı/fta Vekaletinden tasdikli müteah
!ii~lik vesikası ve ticaret odaları v:
lik ~tarını hamilen Malatya me~vecı
at ıstasyonu direktörlüğüne muraca· 

eyıerneleri ilan olunur. (3143) 5722 

Yol inşaatı 

Niğde Nafia Müdürlüğünden : 

:Eksiltmeye konulan iş : 

nokyandan alınabilir. 
(3070) 5698 

kaya yatırılmış teminatı; muvakkate Elektirik tesisatı ve makbuzlarile birlikte teklif mek
tuplarını Rize belediye.sinden müte-

1 kl d Aydın Belediyesinden ' şekkil komisyona vermış o aca ar rr. 
7 _Posta ile gönderilecek mektup- 1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın 

ların nihayet üçüncü maddede yazıh elektrik santrahnm tevsii için (26255) 
gün ve saatlar zarfmda gelmiş olması lira keşif bedelli muharrik ve müvel
ve zarfın mühür mumu ile kapanmış lit makinalar satın alınması ve tesisa.. 
bulunması lazımdır. Postad~ vuku bu- tıdır. 

1 cak gecikmeler kabul edılınez. 
a 5481 

Elektrik tesisatı 

Çankırı Belediye Riyasetin.den: 

Çankırı belediye~inin ~4500 Jira b~
deli keşifli elektrık tesıs_acmdan bır 
adet lokomobil ..re morıta1 kısmı ka
palı zarf usuliyk milnakasaya konul· 

muştur. .. ·· 
1 _ !halesi 9 ey!Ul 938 c~ma gu~_u 

saat 16,30 da Çankırı beledıye encu-
meni huzuriyle yapılacaktır. . . 

2 - İsteklilerin keşif bedelı~ın 
.. de yedi buçuğu olan (1087) lıra rs;) kuruş teminatı muvakkate akçe-
. . e 2490 sayılı kanunun 10 unc:_u 

sının v d - ·· ere la-
maddesinde yazılı ol ugu uz 

1 n vesaiki ve teklif mektup-
zmı o a 1 encümene 
!arını ihale saatından eve 
vermeleri lazımdır. 1 Çankırı 

3 Proje ve şartname er d - ı tanbulda Zin an 
belediyesinden ve s f 21323 tstan-
kapıda 62 No. (Tele .o~ . rk Ma
but) Alçı mağaza sahıbı Kı~~ 

en ahnabıhr. nukyandan meccan 5697 
(3069) 

Kapalı zarf usulile 

ilônı 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi, 
C - Genel şartname, 
Bu evraklar belediye fen müdürlü

ğünde görülebilir ve (125) kuruş mu
kabilinde satın alınabilir. 

3 - Bu işin ihalesi 1 eylfil 938 per. 
şembe günü saat 11 de kapah zarf u
suliyle Aydın belediyesi daimi encü
meninde yapılacakttr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1969 lira 13 kuruşluk temi
nat vermesi lazımdır. 

5 - Ticaret odası vesikası bulunma
lıdır . 

6 - Teklif mektupları ihale saatin
den bir saat evveline kadar belediye 
reisliğine tevdi edilmiş olması laztm. 
dır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 5025 

Şose yaphnlacak 

Niğde Nafia Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Niğde 
- Nevşehir yolunun 53 + 000 - 59 
+ 000 - 62 + 000 - 62 + 700 kilo
metreleri arasında şose inşast. 

2000 metre tulünde şose inşası: 

İşin heyeti umumiyesinin keşif be
deli 30860 lira 20 kuruş olup muvak
kat teminat mikdarı 2314 lira 75 ku
ruştur. Vahit fiat cetvelleri, proje, 
keşif ve şartnamesi 154 kuruş bedel 
mukabilinde hava gazt müdürlüğün -
den tedarik edilir. Taşradan istiyen
ler posta ücretini ayrıca göndermeli
dirler. Kapalı zarfı ıihalesi 26-8-938 
cuma günü saat 13 de belediye encü -
meninde yapılacaktır. İştirak edecek
ler 2490 sayılı kanunun tarifi daire -
sinde hazırlanmtş teklif mektuplarını 
ihale tarihi olan 26-8-938 cuma günü 
azami saat 12 ye kadar encümen reis
liğine vermelidirler. (3087-2948) 5657 

Yol inşa ati 
Niğde Nafia Müdürlüğünden : 
Eksiltmeye konulan iş : 
Bor - Aksaray yolunun O + 000 -

1 + 900 kilometreleri arasında temel
li şose için sandtk açtlması. 

Şose temeli için blokaj inşası. 
Şose için kırma taş ferşi. 
Şose için kum ihz;;ı.rı. 
1 - Muhammen bedeli 6690 lira 

28 kuruştur. Eksiltme 29-7-938 tari -
h~~d~n başlıyarak 17-8-938 çarşamba 
gu~~ saat 11 de Niğde vilayet daimi 
encumen odasında toplanan komisyon
ca yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 502 liradır. 
3 - Bu işe ait şartname şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafia İşleri şeraiti umumiyesi 
D - Hususi şartname. 
F - Keşif cetveli ve silsilei fiat eksiltme "Sandtk küşadı, blokaj ve kırma taş 

ferşiyesi ve buharlı silindir tazyiki" 
f nşaatm keşif bedeli 6662 lira 40 ku -
ruştur. Eksiltme 17-8-938 çarşamba 

günü saat 11 de Niğde vilayeti eneli-

cetveli, keşif hulasası. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra

krnt bedelsiz olarak Nafta dairesinden 
alabilirler. (5240 _ 3022) 5548 

Anııuya Belediye R~isli~inte:~ik 
1 - Amasya beledıyesı e e t 

santralına ilaveten konulacak olan 

Ekmek alınacak 
Edirne Kültür Direktörlüğü:?den : . 

Cinsi Azı Çogu Bedelı İlk teminatı Saati Krrdırmanın şekli GUnü 
Has ekmek 145.300 193.000 K. 10 Kş. 1447 L. 50 K. 11 Kapah zarf 24. 8. 938 

Kiralık - Yenişehir Adakale cad -
desi 18/ l bir o<la bir hol ve mutfak 
bütün konforu haiz bodrum kat su· da
hil 22 liraya. Görmek için içindekile -
re görüşmek için 3829 numaraya te-
lefon. 5464 

Kiralık oda - Banyolu, güzel bir 
oda bayanlar tercih edilir. Işıklar cad
desi Öktü sokak No. 2. 1 inci kata mü-
racaat. 5484 

Kiralık ev - Kavakhdere'de Güven 
evlerinden 4 odah, banyo, elektrik, 
havagazt, su ve bahçeli müstakil bir 
ev. Müracaat telefon: 1351 ve 1352 

5626 

Aranıyor : 

Aranıyor - S - 10 bin lira kryme -
tinde kargir bir ev alınacaktır. Her 
semtte olabilir. Telefon: 3714 e müra-
caat. 5421 

Kurslar: 

Daktilo kursu - 50 inci devresine 
e~lfıl ilk ha~t.asında başlıyor. 2 ayda 
diploma verılır. Yeni hamam apartı -
manr kat 2 Tel: 3714. 5671 

TAILiilUI Sü .ILii llLEU 
, KARSI 

CIElbiill SliiPIR 

.._ Bor - Aksaray yolunun 41 + 000 

2 
43 + 800 kilometreleri arasında 

~O~ metrelik yolun sandık açılması, 
! ıhzarı, blokaj, taş kırma ferşiy~tı. 

1 - Muhammen bedeli 6381 lira 

Dairemize bağlı yattlı orta okulların mayıs 939 sonuna kadar ihtiyaçları olan has ekmek 8. 8. 938 tarihinden 
. 'b hizasında yazrlt şekilde kırdırmaya konulmuştur. Taliplerin teklif mektuplarınt 2490 sayılr kanunun 
ıtı aren kl'f . 1 • 
31 ila 39 uncu maddelerine göre _te ıh ~~· te.~ınat barı1~ı hazırlıyarak verme Jerı ve şeraiti öğrenmek üzere de her 

__ airemize müracaat etmelen ve e ı gun :ve e lı saatlerde kırdırmıya gelmeleri ilan olunur. 
gun Y .(5202L3017) 5543 
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Çünkü 

.Radyolin 
Dit doktorunun bütün hastalarına 

söylediği gibi diıleri sadece parlat. 
makla kalnuyarak onları mikroplardan 
muzır salyalardan ve hinuzlardan te
mizleyip çelik gibi sağlamlık veren 
yegine iksirdir. 

Şiımanlıyorsunuz 

Çünkü vücudunuzda 
lüzumsuz yağ topla
nıyor. Ve rahatsız 

oluyorsunuz. Mun
tazaman tesiri kolay 
ve tabii olan MA· 
ZON almız. Aynı za. 

manda varsa 
KABIZLIGI iZALE 

eder. MİDE ve bağır
saklarınız; karaciğcr
lcriniz daha munta
zam işliyecck HA
ZIMSIZLIK ve EK-

SiLICI gidererek 
vücudunuzda ferahlık 
hissedecek; iştihanız 
ve sihatiniz düzelecek 
ve da.ima ne!icli ve 

zinde olacaksınız. 

Her sabah • Her öğleyin -
Her akşam yemekten !l<>nra MAZON 
RADYOLİN 

ME.YVAT'UZU 

.5712 

Memurlar icin acılan 
-" .... 

müsabaka imtihanı 
Halk Bankası Türk Anonim Şirketinden: 
Bankamızın teşkil etmekte olduğu Halk Sandıkları Türk 

Anonim Şirketleri için lüzumu kadar memur alınmak üze
re müsabaka imtihanı açılmıştır. 

Müsabakaya gireceklerin en az orta mektep mezunu ol
maları ve yaşlarının 18 den aşağı ve 30 dan yukarı bulun
maması şarttır. imtihanda muvaffak olanlara altı ay müd
detle devam edecek olan staj müddeti zarfında muvaffa
kiyet derecelerine göre 60 liradan 80 liraya kadar ücret 
verilecektir. 

Staj müddetinin hitamında yapılacak olan mesleki imti
handa muvaffak olanlar ve bu müddet zarfında randıman
lariyle müesseseyi memnun edenler daimi memur kadro· 
suna alınarak maa,larına on be, liradan aşağı olmamak 
üzere zam yapılır. Askerliğini bitirmemiş olanların daimi 
kadroya alınması bu vazifelerinin ifasına kadar tehir olu · 
narak verdikleri randıman derecesine göre maaşlarına zam 
yapılır. 

Müsabaka imtihanları Ankara ve lstanbul'da yapılacak
tır. Talip olanların 17 ağustos 1938 tarihine kadar Anka· 
ra'da Halk Bankası Türk Anonim Şirketine müracaat et
meleri ve muvazzah adresleriyle birlikte tahsil dereceleri
ni bildirmleri ve taliplerin imtihan için Ankara' da 18 A
ğustos 1938 tarihinde l~ıklar caddesinde Saylavlar soka
ğındaki Bankamız binasında ve lstanbulda 22 Ağustos 1938 
tarihinde Türk Ticaret Bankası binasında bulunmaları ilan 
olunur. 5617 

Balast alınacak 
Devlet Demiryolları 9 uncu l,letme Müdürlüğünden : 

Aşağıda mevkii, mikdarı, muvakkat teminatı ve muhammen bedeli yazı
lı balastlar ayrı ayrı ve hat kenarında kabili mesaha şekilde teslimi şarti· 
le 30-8-938 salı günü saat 15 de Sirkecide 9 İşletme binasında kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. 

İsteklilerin teminat ve teklif mektuplariyle nafıa ve diğer nizami vesi
kaları ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar komisyona vermeleri 13.zımdır. Şartnameler parasız olarak komis-
yondan verilmektedir. (5296-3053) 5653 

Mevkii Mikdarı Teminat Muhammen bedeli 

Muratlı !stasyonu 
Km. 27 

10.000 M3 
4.000 M3 

1237,5 Lira 
300 Lira 

165 kuruş 
150 kuruş 

98 alem muhtelif eşya alınacak 
Adliye Vekaletinden : 

1 - Vekalet ve temyiz devairi telefon, elektrik, asansör ve temizliğe 
ait aşağıda miktarı yazılı ceman 98 kalem ve muhtelif üç nevi eşya ayrı ay
rı pazarlıkla mübayaa edilecektir. 

2 - Talipler bu husustaki ayrı ayrı tanzim edilen şartnameyi her gün 
vekalet levazım ve daire müdürlüğünden parasız aldıkları gibi kısmen 
mevcut olan nümuneleri dahi görebilirler. 

3 - Pazarlığa girecek taliplerin muvakkat teminatı olan aşağıda alına
cak eşyanın numara sırasilc miktarı üzerinden hizalarında yazılı olduğu 

üzere 2490 sayılı kanunun 17 ci maddesi mucibince teminat mektubu veya 
makbuzlarile birlikte 22-8-938 pazartesi günü saat 11 de vekalet levaznn 
ve daire müdürlüğünde toplanacak komisyonda hazır bulunmaları. (2954) 
Muvakkat teminatı: 

Li: Ku: Kalem No: Cinsi 

61 50 19 1 Kalörifer ve telefon dairesine ait eşya. 

32 60 22 2 Elektrik malzemesine ait eşya. 

63 95 57 3 Temizlik ve asansöre ait eşya. 
.___ 

98 Yekun 5462 

uı:us 

Haslahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

FAR HASAN 
FARE 

ZEH1R1 

lle öldürünüz 
Macun ve buğday ,eklinde olup büyük ve küçük her nevi fa

releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarrnı yağlı bir ek

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 5560 

l 
......................................................... ,,,,,,, ................... _,,,,,,,,, ....... i 
SOLUCAN dediğimiz bağırsak KURDLAR' ~ 

ı 
İ Ekseriyetle çocukların bağırsak !arına yapııarak kanlarını emmek ! 
! suretiyle büyüyen ve Üreyen muzır hayvanlardır. Bunlar 1 

j Hazımsızlığa, Kansızlığa ve bir {Ok Hastalıklara ., 
J sebeb olurlar'. Ekseriyetle karın ,işmeleri, burun ve makad • 
İ kaşınmaları, ıshal, oburluk, salya akması, baş dönmesi ve İ 

1 daha bir çok gayritabii haller görünür. Bunun ilacı çocuk- ı 
j • lara verilmesi pek kolay olan 

1 ismet Santonin Bisküiti 1 

1 
dir. Kutuların içinde sureti istimali yazılıdır. Okuyunuz, her ecza- ıj 
nede fiatı 20 kuruştur. Yalnız (İSMET) ismine DİKKAT. 5511 !....._................. . .. 11111111111 ... ---~ 

. 
An~ara Belediyesi 

Kazık alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Bahçeler için üç metre boyun
da kestane ve gürgen ve meşe almak 
üzere on beş bin kazık alınması hak • 
kında on beş gün müddetle açık eksilt 
meye konularak talip çıkmamasından 

dolayı on gün müddetle temdit edil • 
miştir. 

2 - Muhammen bedeli (1800) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (135) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
istekJilerin de 20.8-938 cuma günü sa
saat 10,5 da Belediye encümenine mü-
racaatları. (3145) 5723 

Baskül alınacak 

Ankara Belediyesinden : 
Hayvan pazrı için lüzumu olan bas· 

Zayi - Singer kumpanyasına ait 
163061 den 163100 numaraya kadar 
100 kuruşluk kırk liralık kuponu 
3-8-938 tarihinde zayi olmuştur. Hük
mü olmadığı ilan olunur. Singer kum
panyası Ulucanlar mümessili İsmail 
Üçem. 5695 

Zayi - Ankara belediyesinden al
dığım 1748 numaralı bisiklet plakası -
nı kaybettim. Hükmü yoktur. Ü. Ulu-
soy. 5711 

,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllı.. 

Ürek = Dr. Bôsit = --
= Cebeci Merkez Hastanesi = 
= iç Hastalıkları mütehassısı = 
_ Her rün hastalarını Yenişehir : 
: Meşrutiyet caddesi Urek apartı· 
§ manında saat 15 ten sonra kabul ;: 
- eder. Tel : 1694 

.,,,,,,, ...............................• ;:: 
kül 2 eylül 938 cuma gününe kadar -------------
bir ay içinde pazarlıkla alınacağın
dan isteklilerin her cuma ve salı gün· 
!eri saat on buçukta belediye encüme· 
nine müracaatları. (2943) 5418 

Çap tevzii 
Belediye imar Müdürlüğünden : 
Anafartalar mahallesinde kadastro

nun 125 numaralı adasındaki gayri 
menkullerin imar vaziyetleri kesbi ka
tiyet etmiş bulunduğundan bu adada 
yerleri olanların çaplarını almak üze
re müdürlüğümüze müracaatları nan 
olunur. (3114) 5715 

' Okullar 
Tamirat yaptırılacak 

Bölge Sanat Okulu Direktörlüğün
den : 

Ankara'da açılmış olan kız ensti • 
tüleri ve bölge sanat okulları sergisin· 
de keşilnamesine göre bazı tamirat 
yaptırılacaktır. 

U L U S - 19. uncu yıl. - No.: 6123 

imtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı idare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 

YENİ 
BU GECE 

GÖNÜL YOLU 

Gündüz iki film 
birden 

1 - Silah Kuveti 
2 - Gönül Yolu 

Seanslar 
2.30 - 5.45 Gece 21 de 

T~ 

l'fi. 8. 193'-

C. Z İ R AA T B N KAS! 
Kuruluş tarihi: 1868 

~rmayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki pllina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2.000 .. 

4 .. 250 .. 1.000 .. 
40 

" 
100 " 

4.000 .. 
100 

" 
50 

" 
5.000 .. 

120 .. 40 .. 4.800 
" 

160 
" 

20 .. 3.200 .. 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li

radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/v20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 dcf'a, t Eylül, ı Birincik3.nun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerit>de çekilecektir. 

Kok kömürü satışı 
Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden 

En iyi cins Türk Antrasiti ve Alman teshin koku gel
mi~tir. Ortaklarımıza taksitli ve tenzilatlı satışlara baş
lan-~-::-:;"ır. 

Ucuz ve ~nru kömiir almak ve kışın rahat etmek isti
y<•n ~ayın ortak ve miişterilerimize şimdiden kömürle -
rini almalarını tavsiye ederiz. 5007 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlll!:. 
::::: ----§ TÜ K HAVA u u u 
---:::: BÜYÜK PİYANGOSU 
:::: :::: 

Beşinci keşide 11- Eylül -938 dedir. =: 
_ Büyük ikramiye: 50,000 liradır. Bundan başka: 15.000, §§ 

12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 20.000} ::::-:::::_§ 

- liralık iki adet mükifat vardır .. 

Şimdiye kadar binlerce ki,iyi zengin eden bu piyango- ::::: 
ya iştirak etmek suertile siz de taliinizi deneyiniz... :=: - .-

-:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;::' 

Muhtelif tamirat 
Ankara inhisarlar Ba§müdürlÜ· 

ğünden : 
Sekili tuzlasında zelzeleden harap 

olan anbarlar, idare binası, süvari ko· 
ğuşu, aile evleri ve odunlukların ta · 
miri işi (1116) lira (15) kuruştan i
baret keşif varakasına fenni ve idari 
şartnamelerine göre açık eksiltmeye 
konulmuştur. Açık eksiltme ve ihale 
22.8.938 tarihinde pazartesi günü saat 
onda baş müdürlüğümüz binasında 

toplanacak komisyonda icra edilecek· 
tir. İlk teminat parası {83) lira (88) 
kuruştur. (2851) 5270 

SİNEMALAR 

Ankara Defterdarlığı 

Halk Bankası hisse senetlerinin 
damğa resmi hakkında 

Ankara Defterdarlığından : 
23 mayıs 938 tarihinde teşekkül e· 

den Halk Bankası Türk Anonim şir• 
ketinin bir milyon iki yüz bin liralı~ 
hisse senetlerinin damga resmi olaf1 
on iki bin lira 11. 8. 938 tarih v< 
3210/802143 sayılı makbuzla Ankara 
malsandığına yatırılmıştır. . 

K~yfiyet 1324 sayılı damga resıT11 

kanunun 39 uncu maddesi mucibince 
ilan olunur. 

(3104) 5706 

HALK 
.1111 Ilı.. 

= 
= = = = 

BU GECE 

KALIFORNIA HAYDUTLARI 

= = 
= ., ..... ,.. 

Gündüz iki film birden 
1 - Kalifornia Haydutları 
2 - Beynelmilel Yankesici 

Seanslar: 2.30 - 5.30 Gece 21 de 
Halk Matinesi 12.20 de 

KLO-KLO 

Bugün Saat 10 da Çocuk Matinesi 

Bu Gece Saat 21 de Açık Hava Sinemasında 

ÜÇ MODERN KIZ 
Baş Rolde: DEANNA DURBIN 

Keşif tutarı 1763 lira 53 kuruştur. 
İstekliler şartname ve keşilnameyi 

görmek üzere her gün okul idaresine 
müracaatları ve eksiltmeye girecekle
rin de Nafia Müdürlüğünden alacak • 
!arı fenni ehliyet vesikası ve % 7,5 
teminat akçeleriyle birlikte 1.9-938 ta
rihine rastlıyan perşembe günü saat 
11 de okullar sağışmanlığında topla · ı 
nacak olan alım satım komisvo 
müracaatları. (3147l 5725 

ı ~~~·;;;;;;:::;::::;::=========================================~~ 


